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OS E 53 FERIDOS NUM DESASTRE EM MINAS (TEXTO NÀ 4.a PAG.) |
)escoordenação nas linhas

be oposição ao governador
Juscelino Kubitschek

,iCILAM UDENISTAS E PESSEDISTAS DISSIDENTES SOBRE O LANÇAMENTO DE UMA CANDIDATURA

EMISSÁRIOS E O BRIGADEIRO EDUARDO COMES VISITARAM VÁRIOS ESTADOS, DURANTE O CAR-
NAVAL — (TEXTO NA 4a PAGINA)

que Entre o Ministério do Fazenda e o COFAP
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ÍOADO PELA FOME,, ABANDONOU
5MATAGAL, SENDO PRESO NO "COR-

TE8 EM CAXIAS — NÃO ESBOÇOU
IEACÃ0 PEDINDO QUE NÃO O MA-
IASSEM - RECAPTURADO OUTRO
B/ADIDO DA CASA DE DETENÇÃO
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QUE 0 AUMENTO
SALARIO-MINIMO

ANO XXVII RIO, Quinta-feira, Fevereiro, 24-55 N.° 5.816

Passava da meia-noite quan-
do a população do município
de São hão de Merilí íoi
acordada com a queima de
fogos de artificio e o pipocar
de rajadas de mefralhadoras.
Os mais aiôitos saiiam à rua,
sabendo que etam as auto-
ridades locais que íesfejavam
a recaplura de "Mineirinho",

o facínora que se evadira, se-

gunda-feira de Carnaval, da
Casa de Defenção de Nile-
rói, junfamenfe com oufro ele-
mento do seu bando. Os dois
bandidos não esboçaram rea-

ção, pois nem sequer esla-
vam armados. Na totó, "Mi-

neirinho" e os policiais que
o prenderam. <Texto na 6a p.)
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Opinião de um conselhei-1

ro da COFAP: -- Tremenda |
alta no custo da vida e co-1

moção sem precedentes |
Pronunciamento do Ministério da Fazenda : ||
Insignificante o reflexo do aumento no ]

preto dos transportes,

VIVA CONTROVÉRSIA
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WmÈÊÈ0

m MOTA

:o pulso

tado o marido da =

tainlia do Baião" =
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D. Hdder Câmara fala sobre o artigo de Mauriac

-Chocante 6 inoportuno
pensar agora em sucessor

do Sumo Pontífice

QUANDO 
tentava cor -

lar a frente do óni-
bus S-jO-11, da Viação
Copanortá, para entrar
na rua Farani, na praia
de Botafogo, o motorista
do "jeep" de chapa 14-
51-7S foi colhido por ésle
e atirado sabre o jardim,
enquanto o coletivo des-
governado por violento
golpe dc direção, subiu d
calçada, indo rebentar-se
contra unia árvore, como
sc vc na gravura (Texto

na sétima página).

A PKOPÓSITO rto pretendido aumento no preço da gasolina,
assunto (|iic tanto tem movimenta-lo a opinião pública na-

cional; DIÁRIO DA NOITE publica hoje a opinião de um dos
conselheiros da COFAP, onde se encontra o processo respectivo
para decisão final.

Segundo o entrevistado, a
majoração do preço da Rasou-
na importaria no aumento da
Indo quanto 6 transportado, e,
consequentemente, ilcscne.idca-
ria uma n<>va corrida para alia
dc salários cm todas as das-
ses. acarretando uma crise eco-
nõmica dc resultados imprevl-
síveis. Seria pior do «ue n nu-
mento ilo salário mínimo.

.lá o Gabinete do Ministro da
Fa/cnria. cm nota distribuída a-
imprensa, pretende demonstrar
oue o aumento no preço da ?a-
sulina muito pouco ou nada In-
fluirá no preço dos gêneros, ou
mesmo nas tarifas cobradas pe-
los transportes rodoviários.

Na terceira pácina publica-
mes ianlo a opinião rto conse-
lliciro da COFAP, como os ns-
clarccimcnlos rto ministro da
Fazenda, a fim de oue o públi-
co possa acompanhar com ml-
núcias essa controvérsia.

ICsle o bravo dele-
tive Astro gildo
Mola, chefe dc lu-
vesligações da Po-
licia Técnica, ao
tempo do crime do

Sacopã.

B de
fevereiro:"Dia D"
do tenenie
Bandeira

H O ] E : ESTÃO
SENDO OUVI-

DOS, NA 2.5a VA-
RA CRIMINAL,

OS POLICIAIS
MOTA E OSCAR,
DA POLICIA TÉ-
CNICA - (Tex-
to na 2'1 pagina)
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Se um cardeal norte-americano chegasse a

Papa, não seria um Pa.pa dos Estados Unidos.

mas simplesmente o Vigário de Cristo

| De volta ao Catete o
| general Juarez Tavora
SS TíETOJlNA hoje tle Poços ele Caldas, onde passou suas ferias,
zd • o general Juare/, Távora, chefe da Casa Militar da Presi-"~ dência da República, devendo reassumir imediatamente o seu

posto, no Catcto.

'•DECIDIDOS DO QUINTINO"
EM GRANDE EXIBIÇÃO. —
Perdendo pura o "União dos
Caçadores" pela redxtúda mar-
gem dc l!) pontos, o rancho
"Decididos ão Quintinho" sc.
destacou, no desfile, pelas sutis
alegorias patrióticas, pelo luxo
dos trajes e pela juviinludc da
sua porta-cslandarté, sempre
acompanhada dc. um solene
mestre dc cerimônia. A s\gitn-
da colocação lhe valeu um pre-

mio dc 110 mil ciir.':ros.

SOB O FKOTESTÒ
DOS INCONFORMADOS

Sagrou-se campeã
dos Ranchos

a 
"União 

(Íqs
Caçadores!'

Pôr pequena diferença, con-
fiuislmi o segundo lúsar o ran-
rlio "Decididos dc Ouinlino" —
Para os "Unidos dn Morro tia
Finto", a terceira colocação —
Vitória tranqüila- dos "Toiirei-
ros'', no concurso dos Frc-vos.

(Texto na 3." página).

?Lcstcr, marido de Car-
I Alves, a -Rainha do• soircu grave acidente,
S», quando lidava»vidro de sabão liquido.

m Pando de 5Uas mãos,-
JJ"0' indo um dos cacos
r,J'°. I>ul£°. seccionando
»rias. Num "taxi".
M «'"'nado no Hospi-«Couto, onde ficou
I riN!V lotn' Oarmelia
./unciii o esposo, já me-";l« nn C.il página).

SP* DA IMX V[BA.
mu domicilio compras« Cr. 100.00 - Largo

J « - Telefono 42-0330.1 "« » horas ,|a noite. !
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VM ARTIGO que será dado a público, hoje, pela revista g
^ norte-americana "Loolc", 

p escritor francês François =
Maúr7áclecé~cõnsiãeraçôes sobre o provável sucessor de
SSo Papa Pio XII. E o faz em termos acres, uma vez
aue condena, de plano, a possibilidade de que o Papado
venha ser ocupado por üm norte-americano, sob a alega,
cão de aue o Sumo Pontífice, daquela nacionalidade dc-
pois dainvestidura do supremo cargo da Igreja Católica,
lassaria a exercer a política de seu pais, em detrimento
dos elevados princípios que norteiam a Igreja de Cristo.MS -Mergulharia a Igreja Católica - diz o escritor -

cm um dos mais sombrios períodos de sua historia desde
., é-rmra de Felive, o Belo.

A respeito desse artigo, intitulado "Por que um norte-
nmericano nâo pode ser Papa"? ouvimos a palavra mo'SdaesemprePviva de Doin^elderWâni^^mm^
n„,"*_ Pin dp Janeiro e Secretario Geral do XXXVI Con-
|Isí EucaíísticcZternaeional. O lúcido prelado depois
áeler as informações divulgadas a respeito, disse-nos:

_ Aaorá precisamente, que se consolida a saúde ão
Santo Papá Pio XII, é chocante e inoportuno pensar em
sucessor do Sumo Pontífice, sobretudo, em termos apaixo-
nados e partidários — como dizem os telegramas -acaba
dflazer o grande Mauriac. Se entrasse nos planos divinos
/chegasse a Papa um cardeal norte-americano, ele nao
seria um Papa norte-americano, mas, simplesmente, o
Papa, o Vigário de Jesus Cristo.
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A Tesouraria <r
Central do Brasil
lior dcterminaçío dó
sr. Jair de Oliveira,
diretor da ferrovia.
Iniciará amanliS o
n.i&ainrnto do abono
so seu iuuclona»
Usino. i-CF •
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FIQUEM «IS MILITARES
FOlá DA POLÍTICA

PAGINA t DIÁRIO DA NOITE — Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1I5S 1."

AUSTREÜESILO DE ATHAYDE

Q MIM ST RO da Guerra enviou às
giiarrtições um aviso, lembrando «

oficialidade certos artigos 'tas regula-.
méntót militares que proíbem manifes.
iaçôés cote tinas.

A noticia d.- que corria os quartéis
novo "memorial dc coronéis", desta
feita pregando a abstenção dos militu-
res etn matéria políiicu e o respeito in.
itegral à Constituição, foi desmentida
peto general Lott,

Nada é mais contagiante do que"memoriais" de natureza politica. Logo
provocam dos Que não estão de acordo
o desejo de falar por sua ve;.

n .... o

QUANDO um grupo de coronéis, ou ge-* heróis, ou marechais, intervém, em.
boru na melhor dos intenções, contra
candidaturas políticas, logo outro gru.
po de majores, capitães ou tenentes co-

meça a sentir cócegas na língua e in.
vacando a regra de que o que ê bom
toca a todos, reclama o direito dc me-
ler o bedelho.

£" c, grulide perigo, porque
disciplina militar que resista ds
partidárias.

vão hú
paixões

jyiO cessarei de advertir as classes
militares contra qualquer intromis-

são de sua parte em questões acerca dás
quais nâo lhes cube opinar.

E' impossível manter a unidude da*
Forças Armadas em face de disputa*
que devem ser decididas vas urnas
Cada qual tem as suas preferenciei»
coma cidadão, mas como saldado o deve,
impõe silêncio que, nos quartéis, é dc
melai superior ao ouro.

O veneno da politica apenas toniata
os civis, mas destrói os militares.

28 DE FEVEREIRO, "DIA D" DO TENENTE BANDEIR,

Juscelino não
foi a São Borja

Recebeu em Belo Horizonte
a visita do sr. Sousa Nave*
i> J£ L ü HORIZONTE. 2'6 —
''(Meridional) — O governa-
dor Juscelino Kubltschek dei-
mentiu categoricamente as no-
tlcias de que tenha- ido a São
Dorja paru unnfeveneiivi c.m o
sr. Joáo Goulart, presidente
lllíCiOllRl 'io PTB."Há uma semana não saio
i(e T3elu Horizonte" — decia-
roíi-noK textualmente o gover-
nador Kubitschek, classificaii-
do de boatos tendenciosos a.s
noiicla-s ti* que tenha procura-
rio o oheíe dos peteblstas. Al-
guina* dessas noticias eliega-
vam mosmo a adiantar que o
ttovemador mineiro chegara a
MRlvii-*. o sr. Jango para ser
nei! companheiro de chapa; co-
mo candidato <i vice-presidente
du República.

Por outro iodo, confirmou •>
cr. Juscelino Kubitschek havei-
recebido aqui em Belo Honaon-
rr 1 visita do sr. Souza Naves,
vice-presidente d:i Executiva
.Nacional do PTB.

Relatório de João
Roma para José
Américo
A tucessão presidencial foi
o tema principal do en-

contro
JOÃO PESSOA, 23 (Meriòio

noli — A reeente vií,ita cio ir
João Ruína a erta Capital.
oportunidade em que palestrou
demoradamenle coui o sr. José
Américo cieu margem ás inter-
pretações mais variadas, toda»
girando, porém, em torno d* su.
cessão presidencial. Ouvido a
respeito pela 'nossa reportagem,
o governador d* Paraíba esch-
receu que o político p.n.ambu-
cano viera a Joáo PiêsSa ]»r_
inteira-lo da .im.çÂo. ís.eudo
um relatório dos ultimo* eptíó-
.lios da política, nacional no to-,
(vinte âs demarehe* p&ra, a w-
colha do candidato doa di».--
dentes ptsfi.di.stas e de outras
correntes ao Catet*.

Nessa, oportunidade, o sr. Jo-
su..Américo desmentiu a iníor-
inação dc que estaria disposto
. npoiar a indicação do _r-
Walter Jobira, ex-governador do
Rio Grande do Sul, para can-
didafco do grupo que se opõe an
nome do sr- Juscelino Kubits.
chek.

Tratando d. conferência en-
tre os srs. Joio Roma e José
Américo, afirma o jonwl "O
Norte" que _ visita do parla-
nientar pernambucano a João
Pessoa revê como objetivo
a indicação do governador da
Paraíba para competidor do _o..
vernador de Minas.
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Apenas Souza Naves
e Navais Filho esti-
veram com Juscelino
Esclareceu o governador mineiro que não se en-

con.rou com o sr. João Goulart

JJEI.O HORIZONTE; Ti (Meridional) __ circularam rumores
de que o sr. João Goulart enleve domingo úllimo nesta ca-

pitai e que lèrla conferência rio com o nuvernailor Jiisòelüip
Kubitschek n» própriu avião que o troiite do Itio Gr»ride do
Sul à Hampiilha. Segundo as mesmas versões, o sr. João Gou-
larf não chegara, sequer, a deMier do aparelho que aterrissara tno aeroporto da rampulha, às 11 horas, regressando, após lhe
ser servido um lanche, ao Itio Grande do Sul, nada tendo trans- ,
pirado a respeito dos entendimentos que teria mantido com fl
governador mineiro.

Ouvido pela reportagem, o governador Juscelino Kuliilscliek
, declarou que carece de qualquer fundamento a noticia da vinda

do sr. João fiolilart a Belo Horizonte, dizendo: "Vão passa de: uma inverdade. Pode ser qui- o sr. João Goulart tcnlia desci-
do na fampuilta sem ¦*> avistar comigo; 1'orém, acho essa hl-

! pólese pouco viável''.
Solicitado a fazer e*elareclmeulo« sobre a visita de altas

lier-uiiaiidad.s da política íiucíoum nestes úllímoi díss, assim
se manifestou o sr. Kubíisrhek:"Os últimos contatos polillco. que mantive foram rom o tr.
flnu.a Naves com quem palestrei demorada»».me. Estive ainda
com o awiailnr Nhyais Filho, qu* também esteve nesta eaplta)".

IIEIMCÍO BA CAMPANHA ¦

CONGRESSO DE REUMATOLOGIA NO RIO

"^_§_-^SK*3n_-^^_Lvl_8fe__. ___w____Btt5.'t-#^^__B-ff*^!ÍÉB_____ft_-i-^^^_____t_-___-j__-^__________í

4_____^fu/i/i'*lM|_rT _-__-_l--K-_lg^^^SJ^^";;;-í^^í^í'. '"-^BÊM _Kl!H_____r^^B_____H ___K________T^ r

émmmmmwjfâwWmmJíW *.- HP^M HulH

Hoje: estão sendo ouv
dos, na 259 Vara Crim
nal, os policiais Moto
Oscar, da Polícia Técnic

i \ PlíH.SIDliNTIÍ da Kepulilitu recebeu ein audiência, no Pa-
láeio Itio Negro, uma comissão da Sociedade Brasileira de

Heiimatologia que comunicou haver sido o nome de S. Excia.
indicado para 1'residente de Honra do 1" Conrresso Interna-
cional de Iteuinaloloria a realiaar-se no Rio de Janeiro, em
agosto próximo. Ao ensejo, a Comissão agradeceu « sanção
presidencial ao projeto de. lei que concede meios financeiros
i realização do referido comilaVe e fez-lhe a entre»a do res-
p.-ctívo (emárlo, Deverão ts(.tr presentci ao fonjresso cerra
de iiitoreiilos especialistas dc iodo muiiilw Na foto. da A.N.,

um aspecto da audiência.

A GUARDA CIVIL COME-
MORA, HOJE, SEU 51.°

ANIVERSÁRIO
A Diíelorla dn Guarda

Civil comemora, hoje,
dia 24. a passagem do 51."
aniversário du xun cria-
ção.

Diversa-, solenidades fo-
ram programadas a fim
de festejar à dafn da
corporação, inicia udo-se
eom uma missa votivn e
romaria no cemilerio de
São João Batista e pro-
longaildo-sc, á tardo e á
niiili', i.'(iiu diversos alus
a se realizarem no odití-
cln-s?iÍP, na praça Tira-
cientes.

Nova baixa no caSé:
122 pontos
RKTJNI..Q

J.WIU,
l'Klsllill>A POK
i:.M S. PAIH.O

Declarou ainda o sr. Kubi-
Uchelt que somente nos pri-!Oleiros dias de março reinicia- •
lã a sua campanha eleitoral, i
Depois de confirmar que per- !
manecerã ã frente do governo i
até o dia 2 de abril, informou jque dará prosseguimento à sua i
campanha através de visitas {
que realizará em diversas fã-
bricas e indústrias de São Pau-
Io, devendo, na mesma ocasião, |
visitar outras cidades do inte- '
rior bandeirante. i

rnnserlo d* uma bomba auxiliar de clrcuiacão

Âpresta-se o
daré" para a
de Café Filho

PARIS:
Faleceu André

Chaumeix
PARIS — André Chaumeix,

inémbro ria Academia Francesa,
faleceu, ontem, poucas horas
depois de haver sido informa-
do da morte rie Paul Olaudel.

Chaumeix, que contava 81
anos de idade, foi diretor du,"Revne de Boris", durante ai-
gum tempo, e taoioém exerceu
o jornalismo por muitos, ano».
Foi eleito membro da Aeada-
mia ein 1930.

Membros de sua familia du-
seram que a noticia da moríí
cia Claudel o afetai profunda»mente. — (UP)

Taman-
viagem

a Lisboa
fitará pronto a 8 de março — O alojamento

do presidente da República
A MARINHA nata aprestando

ii ni'ii?.í..._Yi' «Ti-mriii/lnrA"

V'0'i'IClAS de Sfto Paulo lii-
formiilh que ali se realizou,

no Palácio clo.s Campos Elisoqs,
a segunda reunião convocada
pelo governador Jânio Quadros,
para discussão do problema ca-
feelro, face a nova baixa ven-
ficada tintem, de 1^12 pontos, na
Bolsa de Nova York, para en-
tremas liillira.';.

A reunião se verificou a por-tas cernidas, contando eom h
presença de autoridade, n.siu-
duals, do presidente do IBC e
de rcpresentatites das classes
produtoras.

21í) prisões durante
o Carnaval em
Belo Horizonte
DEf-O HORIZONTE, 23 (Mé-' ridlorinl)
Intensos o movimento da Poli-
cia, nestes dias de Carnaval,
nesta Capital. Nada menos de'Mlí pessoas foram delidas por
embriagues, desordens e outros
iüiüos. Por outro laclo, registra-
raiu-se mais de HO acidentes de
transito, tendo sido apenas um
fatal, na rua Mauá. onde umn
locomotiva, da Rede Mineira de
Viação, colheu e m.ilnii. tím se-
xawnnrio.

Também foi intenso o movi-
mento 110 Pronto Socorro, onde
.10.) pessoas foram atendidas.

o.s fatos mais graves registra-
dos, durante o 'iVidno Momes-
bo, foram os soguintes: dois
crimes de morte, sendo um na
Vllà tiáginha e outro 110 Bairro
da Cameleira; três tentativas
de morte: dois afogamenloi;:
dois suicídios, recaptura de um
fugitivo da cadela de Sabará:
assaltada o igreja da Floresta
. varias residências varejadas
pelos ladrões.

DENTRE 108 CANDIDATOS Dt 28 PAISES

Professora da Escola Carmela
Dutra ganha uma bolsa dc es-

tudos nos Estados Unidos
COMEMORAÇÃO DO jUBILEU DO ROTARY CLUB

da Universidade doPVANSTON, III.i Ti de leve-
reiro (especial) — Beatriz

Osório, do Rio de Janeiro, Bra-
sil, foi escolhida uma dos 11)11
destacados estudantes de curso
superior, dentre 28 países, a se-
rem contemplados pela Funda-
çao Rolaria, rom uma bolsa de

i estudos avançados no estran-
, gelrò, durante o ano escolar

Foi dos mais i ÍH.r).r)-19r)li. A escolha foi aiitin-
ciada hoje na sede cie Rritary
Inlernational, em Evanston, du-
rante a celebração do JubilBii
de Ouro dessa instituição de
serviço, de „m!jito intürnacio-
nal. O estipéndio médio é dc
ÜSS 2.500, e<0 ..'V..:i dos esti-
pêndlòs liara 1055-135Í? suma
USS 275,0.00.

A srta, Osú.v.i fui indicada
para a bolsa de estudos pelo
Roíniy Clube rio Rio ue Jnuef-
ro, e esludará usicoldgia çdu-
caclóna] em uma das mais im-
portanles Universidades dos te-
lados Unidos da América. Nas-
cida rio Rio de Janeiro, em I9_fi,
estudou ela no Instituto de
Educação, dessa cidade, e cm
1941) recebeu o grau de bacha-
rei em Pedagogia., da Universl-1 dade do Brasil. Ensina aluai-'. mente história ria pedagogia, e

! psicologia educacional na Esto-
j ia Normal Cariim.a Dutra, no
| Rio rie Janeiro, estando a se
(preparar para n Doutorado cm

o cruzador ••Tamamlaré
para conduzir o presidente da
Republica e o ministro dft Ma-
riiiha em visita oficial a _VH.ii-
gal. A propósito da viagem ti-
vemoe oportuuidade de visitar
o navio de guerra-

O imediato do cruzador, ca-
pitão-de-frafata Edmir Morei-
ra, colocou o tenente David
Berna-rd Elower a disposição da
rei-ortagem para mostrar os
serviços de pequenos reparos
que se processam nas máquinas,
Os quatro eixos do "Tamanda-
ré" são acionados por turbinas
e engrenagens redntoras eom
potência de 100 000 HP. No
momento, o sub-oflcial Avena
e o sargento Pedro Rubem da
Silveira procediam ao reparo de
uma bomba de circularão au-
xiliar-

Em todas as praças de má-
quinas e caldeiras, a faina é
intenso, devendo o chefe de
máquinas dar pronto o cruza-
dor no próximo dia 8 de março.

O navio, em todas as suas
secções, está sofrendo uma
grande limpeza, pois recente-
mente tomou parte em extensas
manobras de 3lto-mar. Nas co-
bertM-acima, em companhia do
imediato Edmir Moreira, assis-
times a intensa atividade da
marinhagem, como também, no
costado abaixo da- linha d'água,
por ter sido o navio adernado
convenientemente para bom-
bordo. Calafates, pintores, tor-
neiros, mecânicos, eletricistas

IMariodaMetropole
AJvviru.sdU.Olivmra

Pensemos Nas Coisas Sérias
Quando falamos na ultima «emana que seria bom deixar delado as coisas sérias, embora o Carnaval seja coisa muito síria.

nmhS uV.'" ° ^r!0fi*.f-r» porilue hav'amo3 transposto 0_mbrais da época diviUonina na vida di metrópole, quiçá, doBrasil, os dias infernais de Motto.
| Agora transpemoí a divisão dc tampo, passamos o Cama-vai; mu to» airependlmentos, muitos cimpromissos sentlmen-tais, muita( dívida, pois hé qu»a gg$tí „ qü» psde « Spode Muita coüa ficou junto 4s wudade. qu* certas metodia.
Sífume." 

8m °° COm° ° CheirÓ c"r»««iWta> do lanw-
E ao penetrarmos de novo nos dias normais, voltemos is coi-sus serias apo3 a massa ter satruecido os compromissos os dls-sabores, os sofrimentos por uns dias mais livres, por uris diosmais despreocupados.
E o Carnaval entrando paru o passado, ficando poéticanien-ie marcado nas páginas da folhinha, arrancadas do calendárioej-tiradus ao vento pelo tempo qne passou, enfrentemos os diasagitados que estfio por vir.
O Braail está entrando em fase que será decisiva para o seu.u.uro. Problemas sobre problemas, tão sérios que para seremenumerado* o mais correto seria, um. A, um B, um C etc Pro-bleiotu. que preciiam ser solucionado., todos porque uns depen-liem do» outro*, eatío entrosado., emaranhados. E para solvê»los será necessário um governo reto, forte moralmente, que con-te com toda. a$ forças politica., sem prescindir da oposição ed» oríti» construtiva. . ¦
E o pior dísío tudo i a rtsponsabilidatle desse pas» quevai _•«-* aôore o povo,que dito escolher b seu dirigente iníxi-ma, qu. _nc-M, esêo__sr !í«n, muito 'bem.
__R|M9KBos -jwis o GutsM minha gente , pensemos séria-raeaw ata ootaae aeriaa...
(CMk-CK irraâiatía cmtBtn âa 21 hrs. pela Rida Tupi/_%moio).

TENHA PULMÃO FORTE COM

PEITORAL DE SCOTT
CONTEM COC1LANA >

especialistas em eletrônica, ar-
tesãos de marinharia, marco-
neiros, e alfaies trabalham em
regime de sexta-feira, sem In-
lerrupçâo, no apriislamento do
navio para o cruzeiro ao paisamigo.

O ALOJAMENTO PltliSI-
DENCIAI.

A rota a ser seguida, após ft
saída da baia da Gnawilwra,
em dia a ser marcado, será a
mais curta para o porto de On-
sablpnca, na costa ocidental da
África, onde o presidente Cale
Pilho e o ministro Amorlm do
Valle embarcarão, no "Taman-
daré". para a demanda dn fez
Úo Tejo. O presidente ria Re-
publica será Instalado nn Oa-
mara do Comando, qne estft
sendo retocado para récebfi-lo.
A Câmara é composta de qua-tro peças, constantes de um
quarto de banho, camarote, sa-
Ia de almoço e de estar, e copa.
O ministro Amorim do Valle
nlojar-sè-á no camarote de co-
mundo, próximo ao passádiço.I devendo o comandante do navio

| tomar o nutro camarote de
emergência, também próximodo passádiço.

De Casablanca a Lisboa, o"Tamandar." percorrera 310
milhas, em 11 horas, pois deve-
rá desenvolver 285 rotações por
minuto.. Entretanto, do Rio a
Casablanca o regime de viagem
será de cerca de 16 milhas ho-
rarias' cumprindo nesses dias a
sua guarnição extenso profira-
ma de ;adestramento,

A GUARNIÇÃO
A guarnição do "Tamandarê"

é composta de 1.G0O homens,
sendo 60 oficiais, inclusive o co-
mandante. Os marinheiros e
demais membros da guarnição
do '•Tamandarê" estão orgulho-
sos, pelo que observamos, da co-
missão que o cruzador Irá cum-
prir no exterior, sobre a Ida n
Pertugal, é manifesto o! con-
tentamento da tripulação, onde
há numerosos descendentes de
portugueses, que têm agora a
oportunidade de rever na naçfto
amigo relações de familia fixa-
das além-mar.

LIQUIDANDO O CÂMBIO NEGRO DE RESÍDUOS DE TRICÔ

Satisfeitos com o presidente
da COFAP os fabricantes

ile rações
liara alimentação animal

"Necessário continue a fiscali xação" — diz ao DIÁRIO DA NOI-
TE o presidente Cualrer de A zeredo Lopes — "Se outros moti-
vos não houvesse, basta ter si do salvo o preço do pão"

Pedagogia
Brasil.

O programa de bolsas de es-
tudo da Fundação Rotária foi
iniciado em 1947, como uma das
contribuições de Rofcary no sen-
tido dc promover a aproxima-
çãn internacional. Desde fiiitãn.
mais de 7<X) moços, de ambos
os sexos, e residentes em í:7
países, já foram con tem pin dos
com bolsas de estudos avança-
dos. durante um nno, em esta-
beleclmentos de ensino superior
no estrangeiro, e leceberam es-
lipêndios no valor total de mato
de USS ' 1.750.000. O.s bolsistas
dn Fundação Rolaria têm pro-vado que são verdadeiros em-
bnixadores rin bon vontade en-
Ire os povos, não somente nos
países onde vão e.studnr, como
I. a m b é m nos seus próprios,
q ii a n d o retornam do es1 rari-
gélro.

Tais bolsas apresentam o eu-racteristico peculiar de ouc,
com os 8.500 Rotary Clubes, em
ll!) países e regiões geográficasem todo „ mundo, o.s bolsistas
se encontram em r..ntacto riiré-
to com rotíuifuios e suas fami-
lias, durante o a.io que passamfora de seus lares. Compare-cem iis sessões rotária» visitam
os lares e as empresas dos rota-
rianos, e viajam ,, mais qne po-dem; durante suas férias escp-lares. Com 1,11.5 contantos inll-mos, eles lançam a., biue. cs-
sénclals de um crescente enten-climento entre os povos, o queconstitui um dos principais ob-
jetivos do Rotnrv

WO, (S

Vi

A' HOtt.. em que estiver circiilitiitln n presciiln e** rio sendo ouvidos, prln juiz ,|osí Monjsrdim d» >>•
Criminal, na justificação cm favor do tenente liiimicira
ietlves Astroglldo Mula e Oscar Tavares, lntailus na \'„\k\\nica, por ocasião do "Crime do Sacopâ".

.li são mais 011 menos conhecidas as declarações i|h.ilicials, pois, em virtude de simlicáiicia reservada, nnleiuii»chefe de Policia, e reall/nda peln dclejado Silvio Terra a*.
(les a oportunidade de detalhar os fatos, ilp (|lll. ii„|„m '
rimentn. f. fase* depoimentos —- realmente imiiresjlni)»»!,'
Mtio em poder rio DIÁRIO DA NOITE, assim cnmo do »*
Rado dn jovem lonente Injustl.ailn.

E ONDE ESTÁ O "DOSSIER"?

A verdade é que. segundo o depoimento dos tlols poliíl'o inquérito da Policia Técnica não Incriminava o tenenie B-deira. sendo certo, por outro Indo, que o delegado Alberto T<tiiiRhl organizara um "dossier" várias vezes examinado 1
policia is-depoeiit.es. E' verdade também que o inquérito
uno incriminava o tenente Alberto Jorge Franco Bandeira
CUl.reR.iU', em mãos, ao então ehcff- dc Policia, gcnerR] Ci.r
pnrdense ile Rezende; [•:. desde enifio, nlngiiém sabe onde
parar o dojiuuehtáiio íperlgospi, pois. como -e disse nfio a<liiin pela i'es))oiisiibIlldndfi dò oficial da PAU

O "DIA D" DO TENENTE BANDEIRA
No próximo dia US — "Dia U." 1I0 lencnle Bandeira d

em que será ouvida » última testemunha dn Justificação']»
ciai, DIÁRIO DA NOITK já llherlailo do rompromisso de llli
rln assumido com o juiz Menjardim, comi .nrá a iiivnij»,
novos documento», verdadeiramente estarrrreiiorf. nur. p_,«6«, tiram a máscara do« embiiçarim, p provam. ,1 sogledliji,
farsa dn Sannpã, movimento de "interessarins". para arobiri
tit, verdadeiros autores do »ss»»sinio do banrnrio Afrcnlu Ai
nio de Lemos, E turin isso Indepenclenteniruli. dn n»v»
documento» cuja publicação iniciamos hoje, cm milro loul di
ti edição,

36? CONGRESSO EUCi
RÍSTICO NACIONÀ
A comunhão das crianças será feita em co
junto — Recomendações do cardeal D. Jair

Câmara

A CÂMARA Eclesiástico cio
R:o de Janeiro está distrl-

buindo uma circular na qual
sáo traçadas normas para re-
Rulflí as solenidades das Prl-
meiras Comunhões dp 1955, em
conjunto cem a Comunhão das
Crianças 110 XXXVI Congresso
Eucaristico Internacional

tltui-ln quanto antes ,-cp
¦ ns normas do artigo 135 do
| nodo, lendo em vista não .' facilidades de maior pariu.

ção ria- crianças no S. .Sacri
| cio como ainria ns dc prepii
i ção para movimentos colttm

fi sc.ia firmemente adladi
i Primeira Comunhão dapl

O documento vem assinado
pelo Cardeal D- Jaiflie de Bar
ros Câmara. Arcebispo do Rie
de Janeiro, e é do .seguinte teor:'•Em vista das repetidas cônsul
tns que de várias fontes nos
têm chegado sobre a posslbill
dade de se fazerem as Prmel
rn.s Comunhões de 1955 em con..
jlihto cem a Comunhão das cri-
ancas 110 XXXVI Congres.o
Eucaristico Internacional, deli-
beramòs « este respeito traçar
normas que aumentem o briliu
da solenidade, sem contudo eu
fraquecer a preparação dos néo
comungantes. Desejamos, antes
de tudo. que continuem válidas
e indispensáveis ns exigências e
normas constantes tanto do
nosso I sínodo Arquidiocesano
oo«nò da nossa Circular n" fi de
1955. cujo teor encarecemos,
mais uma vez, tanto aos cat»
quistas religiosos e leigos comaOs bo satãs Ia Fundição Ro- ' _ . 1't-"s"Ji!l", r ^'i6"5 w"'

lái-h son n«.niv.'1»- a!«< sobretudo aos Revmos. Sflcerriclana sao escolhidos dentre can- 1 tPS . .«..fcularmente aos P4
tar^club.s6'^'^^?^ Rr i ^« W™!.^
dade Póevem tVT^™nV._ ^ R «««'«• instrução, in
__o1 rÜ m!2 nVc 1 -P M" sistnm sobre a formação cristã
dê escola^^.-^^"'i^^ldas crianças, notadamente scflÍ!->;->-»-i

, cm ,,„ «SÍL* ou esta; : ble o hÃbit" cia oração dn miem nn ultimo nno rln respecti- 1 i.])ã

reportagem em l.õino das re-
clainações apresentadas na Con-
federação Rural Brasileira con-
tra a COFAP polo aumento do
preço do.s resíduos de trigo. Na
oportunidade, relatamos que cs-
se aumento consistiu em adi-
cionar ao preço dos ditos resí-
duos o custo do saco de .sua
embalagem- pago pela farinha
i-, consequentemente, pelo pão
que o povo comia, Também
relatamos que a providência ha-
via sido tomada pelo ór?ão de
preços por iniciativa de seu
presidente, ?aí, Panrnleio Pes-
soa, para evitar o encar.ciman-
to do pão, que ia sendo força-
do pela portaria do ministro da
Agricultura que majorou o pre-
ço do trigo nacional:

Adicionamos ainda àquelas
informações que a Associação
Profissional da Industria cte
Rações Balanceadas aprovara
um vol o de louvor «o presiden-te da COFAP pela solução quedera ao caso, apesar de ser os-
sa Associação constituída dos
maiores compradores de resi-
duos de trigo, pois o adquirem
para entrar na composição dos
rações para alimentação animal;

O PREÇO DAS RAÇÕES
No corredor do terceiro an-

dar da A.B.I.. onde é.t_ ins-
talada a Presidência da COFAP,
encontramos o sr. Çualter Aue..
redo Lopes, presidente daquela
Associação, a quem abordamos
sobre b assunto:Estou vindo trazer ao |alPantalèão Pesso» um ofício, co-
municando-lhe os aplausos da
Associação Profissional da In-
dustrla de Rações Balanceadas
á solução do caso dos resíduos

Estamos satisfeitos porque tal
aumenlo ora esperado há anos,
de vez. que o preço que paga-vamos pelo resíduo e pelo saco
que o contem era inferior ao
preço do dito saco va_io. O au-
mento foi justo e não vai, ab-
soliilaiiiente, encarecer riema-
sliulamenle as rações para aves
e suínos. Apenas uns IO";..

NECESSÁRIA A FISCA-
LIZAOAO

£ acentuou:'
O de que precisamos é quecontinui a severa fiscaiiMçSo

determinada pelo gal. Panta-
leão Pessoa contra o cambio
negro de resíduos, i muito co-
iram no antigo regime.e com o
antigo preço.' O DIÁRIO DA
NOITE mesmo noticiou esse es-
candaloso caso de mn. gula de
quinhentos sacos que foram yen»
diclos pelo quintuplo do valor,
na rua Ácrè, e que a fiscaliza-

Silva, Ildefonso Bscobar, Aveii- çáo agregada ao gabinete doifca»^_J»!»:ft-Artur. Bodrii^bre.Bidente.-«*..OOI'AP.anreen.

VTA semana passada, publicou O mu? aconterlfi intu. _,_ ,,„ -,'i i„t _''._',J^ n nTAiíin tia moiti? mn, lustflmlm., ,, _' J5"1 |JÜI aljsolllta unanimidade, umo diário DA NOITE urna justa mente que, em vez de de?, voto de louvor a v. excia, pelocruzeiros, o resíduo custava, no , equilíbrio, bom senso e hones-cambio negro. 50 e até 80 cru- tidade com que o ilustre patri-zeiros, enquanto, com os des- ; cio se vem conduzindo à frentavlos de vultosas quantidades ' desse prestigioso organismo
para esse mercado ilegal, eram i Abordado, outrossim. o recentereduzidas as quotas destinadas ato que majorou o preço do re-a.s fabricas de rações, j síduo de trigo, foi por todos re.

Por isso é que a Associação | conhecida a maneira sensata e
acentua a necessidade de conti. ; patriótica com que foi encarado
nuar vigilante essa fiscalização",!e. .''«olvido o problema: o rc
dentro das normas' estabeleci-
das peln general Pantalèão Pes-
noa, as quais quase liquidaram
completamente o dilo cambio
negro',

O P..0

VAI SER HOMENAGEADO 0
MINISTRO DA GUERRA POR
SEUS CAMARADAS DE TURMA
QS camaradas de turma do

ministro da Guerra, gene-
ra! Henrique Lott, vão liomena-
geá-lo no dia 1° de março viu-
douro, para o que já foram pre-
paradas varias solenidades.

A's 11 horas, será celebrada
missa votivn, na Capela do Co-
legio Militar, seguindo-se um
nlmoço no refeitório daquele
tradicional estabelecimento de
ensino.

Como convidados especiais es-
tarab presentes' 03 marechais
Antônio de Albuquerque Souza,
comandante da Escola Militar,
quando a turma foi declarada
aspirante a oficial; EurícoOai-
par Èiutra., instrutor de Cava-
laria; generais Antônio da SU-
va Rocha, instrutor de Cavala-
ria; José PIA Borge.s de Castro,
professor de Geometria annllti»
ca • descritiva; Pedro Corocline
de Azevedo, professor rie Tc,>
grafia; coronéis Acacio G. da

Aveii-

— Absolutamente — acres-
centou o dr. Gualter Azeredo
Lopes — nSo 1109 prejudicou o
aumento do preço do resíduo,
nem prejudicou os criadores,
porque mais que compensação
para isso é o aiiiqullamènto do
cambio negro oue liquida com
os exploradores e especuladores i
que prejudicavam a nossa in- |dústrlíi e o.s criadores.

E, se outros motivos não liou-
vesse parn o nosso aplauso à
atuação do general, bastaria o
fnto de haver Gle conseguido
evitar o aumento do preço do
pão para o povo. E' que nós,
além de sermos industriais;;
taihbèm somos povo.

O OFICIO
Facilitou-nos o sr. Gualter

Azeredo Lopes o ofício que lí-
vava para o pre.{dente da CO-
íL.P, assim redigido;"Serihor presidente:Temos o grato prazer de par-ticipar-lhe que' a ' assembléia
geral desta Associação, reunida
extraordinariamente no último
dia 2, houve por bem aprovar,

slriuo foi aumentado para lm-
pedir a majoração ria farinha
que, incnnleslnvelmenlf ,át.in-
gíria mais duramente n poptt-laçãa, com o conseqüente Bit-
mento do preço do pão, um rios
alimentos bíiiicos ria.»; nlnsseí
jhiendR favorecidas.

Por outro lado, a elevação do
preço dos resíduos, ainda que
perceiítualmente a v u 11 a d a,
acarretará um acréscimo de
apenas 10 por cento no das
rações balanceadas.

Dessa forma, pode V. Excia.
estar seguro de que os íabricnn-
tes cie iòrràgens, cuja entidade
de classe temos a honra de
presidir, repelem quaisquercampanhas por ventura movi-
das com base no justificado ato
que majorou o preço do.s resi-
duos, o qual, como dito linhas
acima, teve uni visível cunho
de humanidade e patriotismo.Para conhecimento dessa
Presidência, anexamos ao prp-
Çente uma cópia da ata 

' 
da-

reunião acima mancionada.
Valemornps da. oportunidade,

senhor Presidente, para- iptf-
sentar a V. Excia. nossos jpró-testeis da mais alta considera-
ção. — as.) Gualter Azeredo
Lopes, Presidente".

vo curso, e terem elevadas con
cliçôes de 'aproveitamento 

escq-lnr e dc formação moral, bemcomo conhecimento do idioma
rio país em que so n>'(,.,-,-..., ,-
estudar. As bolsas sSn conce-(lidas sem considerações quan-to a rnçíi, credo ou naoionali-
dade.

Opina a Procuradoria da
Republica:

Radialista não é
jornalista para os
efeitos do imposto
de renda
A sub-procuradoria geral da

República. Interpôs recurso
contra o acórdão do Tribunal
de Recursos, « propósito de
mandado de segurança inter-

i póstó pelo radialista José Mau-
! io, que baseado no dispositivo
constitucional, |ulga-se Isento
do pagamento do Imposto ilu
renda.

Dando seu parecer, o Pro-curador Geral da República de-fende a tese de que só sáo atin-
gidos pelo dispositivo da Cons-titulcáo aqueles que militam naImprensa escrita, estando, por-tanto, fora dele os que perlen-cem à radiodifusão.

e da noite, da prática cios: Mandamentos que lhes dizem
• respeito, dos deveres de estado

o da freqüência i S. Missa li
I preceito, que a nossa referida
Circular exige das crianças que
pelo menos há 6 meses estejali.
freqüentando habitualmente"

EM JUNHO PRÓXIMO
"Em caráter excepcional,

permitimos que a Primeira Co-
munhâo seja feita em julho
próximo, observadas r-- seguiu-
tes condições:

a) ficam excluídas as crian-
ças da 1." serie em todas as es-
colas;
• bi as aulas de Religião, triu-
to nas escolas como nas paro-
quias, sejam dadas regularmeii-.
te duas vezes por semana des-
de o inicio do ano escolar até
15 de julho, e diariamente na
ultima quinzena de ta] més;

ci os catecismos paroquiaisorganizem em janeiro e feve-1
reiro a.s classes de Primeira
Comunhão, de modo a estarem :funcionando normalmente no
I." Domingo da Quaresma; ;

di seja feito cuidadosamente
o controle da freqüência das
crianças á Missa de preceito,
ponto essencial dn formação
cristã e do qual esperamos quede modo algum abram mão os
Revmos. Párocos e demiiis Sa-
cerdotes;

ei a.s pnróqulns que muda
não lém a "Míssil rias Cria»-
ças" façam o possível para iivf-

crianças que. apesar do.. _!i
ços empregados, não *prese
tem as condições exigidas
conhecimento e sobretudo
formação espiritual.

Recomendamos aos R-tíi
Párocos que. por si ou uor>
coadjutores, inaulenhani m
estreito contata com as escó
dc suns paróquias, icoiiíp
nhando o trabalho das tíc
díis professoras c diretoras,
crlan.o-lhes as possíveis hé
dadrs para a catequess
ancas, multas da.- quais n
podem frequentar o Cntec,.'.
das igreja.-.

O nosso Departamento
quidiocesnno dn Ensino Rfl.
so providenciará todo o mm
sário para o bom cumpri.
dessas nossas delcrmiiiífí
inclusive atendendo aos ft
mos. Párocos e á- escolas [f
a solução das dificuldades (
Kiiryirem"

NOVA YORK >

MARILYN MONROf MONTA
UM ELEFANTE

NOVA YORK Maijl!
M'oni'03 abrirá- dia 'iü ócM
co próximo, a pirada do fi
co.-Bannun & Baile}'",«
taria em um elefante *'"
de rosa.

v*áiins grande: "estrfli
serão encarregadas dc sim
lizar r.na ria.- grandes m
do nno Com um trajo esptÇJ
mente desenhado paia o ll
M-rilyn Monroc pétsoiijíiti
n "Reveillon do Ano
i AFP'

NENHUMA DÚVIDA
VITORIA DE KUBITSCHW

Declarações do presid*!
pessedista de Campim

Crande
AMPINA ORANDE,»!!

"HABEAS-CORPUS" É MAIS
MOROSO DO OUE UM INQUÉRITO

Um Tribunal vizinho leva três me-
ses para responder a um oficio

o p«ci«n.t «fuird. ni c«d«ia — "Impasit"
no julfimtnt» dó pracinhi dc Itijubl

PÃO AO INVÉS DE CIRCO
"O Jornal" _e aipins dia» atrás noticiou o incidente ha-vido en re o superintendente do SAPS e o diretor da DlvisftoFiiiuneeira da mesma entidade. Informou q,,e o mesmo aupt-rliiteiiileiile agredira a socos „ funcionário nn auríc». Foi eia-

PoHcIar 
° Wr * ¦.,'or,a!l;'m "A««"''iada" verillcoj, no Dislriú

Bimiiüjío íililmo, "Diário de Noticias" uiililicou uma nota.inoçentanao o corontl Ciro (superintíndénte do SAP_ TdwB* entender que o noticiário m foco teria sido foriído norSjmni euios inter^Mes rinham sendo contra! ado» nei» atuSaámirnatraçio d. SAPS". Ním'há notoiário forjado, n.mtóftpouco interêwes contrariados. O que há na. dèSSw daouet.patevras capelo*, i ua tim»** inàdi__5í-m.nto é^fflPpor parte do SAPS, que n» min» do wu _túal _Wn»T __1protelando indefinidamente «í ò_rai"9d ?»w^ réstaSt. »S?construiu M'predl» de «O .Tornai» i -éittad. h todo»?«_ SnLmem de Imprensa ,Be trabalham ò„^ ^" m'tm-

__»_K,„J»-.-..;i;.¦ j.:;V-íl ,;,,....>..

Há vários mes?s, foi protò-colado, no Supremo TribunalFederal, um "habeas-corpuí"
em favor de Joaquim Luís Pi-lho. de Itajubá. cidade do Ei-tado de Minas Gerais. O pedi-do tomou o numero 33. .25 efoi distribuído ao ministro RI.beiro da Costa, què, pront».mente, pediu informações ur-
gentes ao TMbunal de Minae.O tempo rolou, c estA rolandosôbrc a ordem impetrada, e »rI'i'i|)iina) copfor hté lioje n|odeu rpgpóata ao Suprenió, ape-sar da urgência com que foiinterpelado'.

JUJH ALAKC.DU
Snquwato isto, «n Itijul»,

«» a»rcfido o terceiro julan*mento do Pffeifntf ein l^vor àe
quwn, por duas vezes, o _url
Ja rfçonhecéu ¦ di,iôriminmt«
da legtima defesa,'com'excesso
culposo,

O "hnbeas-corpus" foi im-
pegado porque o acórdão qnemandou o paciente à terceiro
Julgamento não está, assinado
pela, turma julgadora.. e, j por;au«roj:lá«o„ o -iminkfom,

Ja que o recurso interposto pt-ia promotoria de Itajubá repe-
lira os fundamentos de apeloanterior, o que é expressamen-
te vedado às partes pela lei
número 263, de fevereiro de
1948.

O advogado de Joaquim Luis
Filho vai reclamar reiteração
ido offoio de informações ao
Tribunal de Minas, a fim de
que possível lhe seja o julga-mento do "habeas-corpus" an-
tes do dia 15 dc março, dnta
marcada parn o terceiro julga-mento do "pracinha de Mon-
te Castelo".

rldionnli o f. *lv,lc
IHHiMIlU ' — " ¦¦

Pimentel. presidente d»
túrio Municipal do PSn> f,
rou que "uno se poda «f.
duvida sobre n vitória do
Juscelino Kubitschek no F
de outubro". Acrescentou»,
goveinatlor de Mi»a! ...
com as mais poderosas W
eleitorais do Pais. sendo «
de se esperar aue o|itrM
rentes venham a hipotecar,
lirlnriedade * sua candldatf

O político jjessedist.
rou. mais. que não ve mo»1
para golpes c que ns i<m
madas já se declararamj
ias das Instituições, «ar»
n mniiiiteiiçân (In ordem |
resprmsnbilizíiliíln W]i W'.
candidato oue rói' ''«'"'"'f.
Io povo R Informo» m-M
vpraent. a Para lha teri »
,-a de receb?r a visitoidqf
dldifo do PSD ao cm

À uma pergunta sobre»
cifienção política no f-"
respondeu:

_ Nada posso náiçM|
n assunto. Até min ia *
Rio. nada havia st.de. rg
liéssc sentido Entre.tantjí
dizer que náo acredito n»
bilidade da convenção,*
que o sr. Ammil'0 «gffl
vetou o candidato apr"
pela colifacão pemoag^
raibima. que. o minto»
niaud Wanderlcy.. m '
menos, foi a declaração j
ouvi nn Ri" 'ln
Cíirnelrn, "leader
tido

senador
dn hieil
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Choque entre o Ministério da Fazenda e a

MAJORAÇÃO DA GASOLINA PIOR 010 AIMNTO 00 SALARI0 -MÍNIMO
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iSonolciicia
Problemas

política
agravados

4 brisa Quadrps-Cafc
.Posição dc São Paul»
-Camlidatci ou união

«ORA illgu (|UC tivemos este ano
,lllC0 mimado, cm comparação

nno pcl» menos os políticos parecem

um Carnaval pobre,
eom ns anteriores, a

PARECER DO MINISTÉRIO DA FAZENDA:

s — Um aumenta de
160% no preço da

gasolina dará lugar
a ti in aumento de
9% amenas no ensto
dos transportes
E EXPLICA :
- 9 % no custo tle transpovle importa eni

meio por cento ou menos (0,5 % e 0,3 h)

sobre o preço de feijão ou de atroz
seguinte

Opinião de um conselheiro da COFAP sobre o aumento da gasolina: >

í— Tremenda alta
CARNAVAL NO YORK CLUBE. DE BONSUCESSO

jl! C
iiilrcuiít

   encontrar a'"ilíiirulílade 
cm se desprender da despreocupação

'". 
dias de festa, ou ila sonnlcncia conseqüente, para

? fatos' novos- !'•' natural, c não ilcvcin ser censurados
n nno min mergulharam nos liuilcs retiraram-se pa-

"''' Estfiiíos, dii foram descançar íora do Rio, dc modo
'""•nrloViinlírcssii, convocado cm Sessão Extraordinária,

tri a viüilaneia democrática", foi condenado a não
Rie resto tle semana será, portanto, liastanfc mor-

*"náo acontecer alguma coisa extraordinária, que nin-

iespeni , ., 0

¦ «¦ nroblemas, mm deixaram naturalmente de existir,
L, se tenlia deixado cie tratar deles, nem se modifica-

Vnoiie se refere nos adversários da candidatura Kubits-
jmk ensaiaram um primeiro esboço dc organização já ás
i« rins dias cie festa os problemas se apresentam, ao con-
Twm-ados. No íim da ultima semana, o sr. Otávio Man-

m; nor exemplo íoi a São Paulo, visivelmente para ten-
Sfflorcmo esforço no sentido de obter a adesão clara e
.ín ci.vcrin.'lor Jânio Quadros ao bloco anli-Kubitschek.

nríci . estar nos segredos de ninguem para saber que
tS-uiU o que queria. A ultima noticia que se leve do .sr.
Konsistia em uma declaração na qual ele se limitava

o oue disse várias vezes: Sáo Paulo, quer dizer, o go-
i» São Paulo não participará de nenhuma combi-

hracioniil enquanto n sua posição não fôr reconhecida c o
a ato Í6r chamado a prestar, no plano federal, a coopo-

correspondente á sua importância, responsabilidades e

reses- .... ,., ...

O

por dia)
2 .o'u
22,0%
20,0' í
14,5'»

8 5%
7,3%
4,5'.»
0,7%

¦yy:

loilns palavras traduzindo a linguagem dc cerimônia pa-
n»s lermos concretos da politica, o sr. Jânio Quadros não
mi nualduer compromisso enquanto não rccclier do sr.

lho as sutisraçôes a que se julga eom direito, pelos dl-
uiios dn presidente considerados hostis ao governador.
L m o sr. Café Filho não dá sinal algum de estar dis-

Si dar ao -r Jânio Quadros satisfações maiores do que as

Mssam caber em palavras amáveis, sem base nos fatos.

ílngarcm as coisas nesse pé, a única perspectiva possível
fjtum ilcslisamento do sr. Quadros para o lado do sr.

Wirk por mais que o governador paulista se tenha man-
jlS aeini distante do mineiro- liste deslisamento teria

UMis lógica d., que qualquer outra coisa, porque afinal o
Mlsclick lambem se acha, desde o famoso discurso do

«fale cm choque com este. K, se dois homens se acham
rloslcão a um terceiro, é natural, quase inevitável, que

apor se unir, no curso de um processo político dc gran-
te eonm c qualquer campanha presidencial.

¦'.• I. ''¦'

jentáo os que até agora suspeitam de que o sr- Quadros
Kli apenas preparando a sua própria candidatura, apesar

r-cUeiadas negativas, acabarão por ser os melhores prole-
tBn" tudo isso d quo parece haver é sobretudo uma forte
Hi provincianismo da parte do governador dc Sao Paulo,
ülio rom excessiva rapidez ao governo do maior Estado da
tecâo o sr- Quadros reclama insistentemente o reconlie-
k!o publico da parte do governo federal, do que chama
Kição de São Paulo. Mas o próprio reclamante nao parece
Io apercebido dn que reclama, ou seja, que a posição de
i Paulo não permite ao seu governador manter-se alheio a

problema decisivo como seja o da sucessão presidencial. O
Mo 6 .hi, pensa ter a livre escolha entre a. participação
Kontecimcntos o uma estranha espécie de isolacionismo

*«• 0 sr. Quadros cm suma, não se esta mostrando do
ai 

a desempenhar o papel que cabe a um homem colocado
raie de São Paulo, cm uma situação como a presente, sl

a politica não perdoa, o que ele não fizer será feito por
i,oti para ele. No curso da campanha, será involuntanamen-
imstado, em posição -se- •

adiria, a reboque cie uma dns
iates cm que ns íôrças po-
ÍM se dividirem. Seria mais
fiientc escolher logo, de
üj com a lógica daquele
sionismo acima assinalado,
reforçar as hostes do senhor
Sichek, sol) cuja presiden-
ittrá, afinal, de governar
»Paulo.

SIAc :i|icnas uma lias dili-
(«Idades em (pie, se cneon-

mos adversários d» eandi-
jl pesscdlsla, considerando
Mfá agora eles espera iam ob-
ti adrsãii do sr, Qundros,í,P*rcm, várias outras, entre
Unis a mais importante lal-
'«sida na contradirão r.nlvc
lininsa tem ila união nacio-

4* à neccssitlailt! 'le escolhei'
'tiiiilWato. Se encolherem

tamliilatii calarão sacrifi-
"Jn o argumento da união
pai,'o único ale agora for-

contra o sr. lúiliilselick.
«tilável, porque o cândida-

íPOrtcntiira escolhido será o
_Mo candidato, e desde que

Wdols.ciindlilalos náo have-**j'ão. Por nutro lado. como•Wlnar forras cm torno tle"jjiienliunin'.' Se não esco-
J1?»um candidato, a eoorde-
So.» tornará a mais evasiva
"iíiirap«n«

GABINETE do ministro da Fazenda distribuiu a

nota, referente ao aumento 
^0^%^^ cidades!

1) A grande maioria dos tiansportes oojeuvos »»

e dos tiansportes ds carga a longa dWflnota,n«' 
f^^J

rodagem é feita com veículos providos de motoies Dicse» t piu

fotes" o pequeno ^ajustamento do preço do óleo Diesel & taxa ,

cambial é insignificante. ,,. comPetentes na
2) Estudos realizados pelos lêcnicoa mais com n

sòlhia nfto cx«de de 1571, como se vê do seguinte quadio .

Despesa de pessoal - • • ¦
Depreciação do veículo (200 kcii
Pneus e câmaras 
GASOLINA 
Juros e seguro ¦
Conservação e reparos 
Administração e Eventuais .
Lubrificantes 

Entrando portanto o preço da gasolina por menos de 16*

no eu to do transporte em caminhão, um aumento de 60,, no

preço da gasolina dará lugar a um aumento de 9% apenas, na ,

^'l^ràl^deTf ainda ó superior á realidade porque as

parctia de mão-de-oWa, de depreciação de vetaulos «que 1 -1

pende do custo dc aquisição) e de pneus e csmaia, tem eu

C!U'L3ÍClO 
saco dc feijão preto está á CrS 1150.00 no atacadista e

o d ?mof mais barato a Cr$ 550,00. So tra"S|iortados por es-

tri ias de rodagem o por caminhão a gasolina, a 200 km. de

distância(ilém do qual o caminhão a gasolina é absolutamente ,
antieconômico) o frete c de CrS 20,00 por saco, isto e deJl % I
e 36. respectivamente sobre o custo do feijão ou do arroz,
por conseguinte, um aumento de 9'1„ (como explicado acima)

no ouWe transporte importa cm meio por cento ou menos

(0,5% c 0,3») sobre o preço dc feijão ou de arroz.
Em outras palavras, quando todos o.s valores acima estives-

sem subestimados e devessem ser duplicados, mesmo osam, a
influência do aumento do preço da gasolina sob e o picço do

feijão ou do arroz transportados em caminhões a ea«olhm a -00

quilômetros de distância náo excederia dc 1%, ou seja de 0 cen

tavos por quilo dc feijão e 9 centavos por quilo de auoz.

(Con!. na fi.a pág. - Lelra E)

no custo dia vicia e
que

peloQl

d-i

-!•

SOB 0 PROTESTO DOS INCONFORMADOS

Sagrou-se campeo
dos ranchos

a aUniâo dos Caçadores^
Por pequena margem de pontos tíe diferem
ca, conquistou o segundo lugar o rancho "De- irciuATiiD* 

nn
cididos de Quintino» - Para os "Unidos do, FALSIFICOU A ASSINATURA DO
Morro do Pinto» a terceira colocação — Vxéo- jftQÜRÊIRO RO CHEQUE DE
ria tranqüila dos "Toureiros", no concurso

O foto acima é um flu-'pranto colhido durante'os animados bailes reali-
zados pela Legião Yorki-
na, na sede do York Es-
porte Clube, tradicional
agremiação esportiva da
;.ona lcopoldinensc. A
'¦'Legião" vem animando,
durante cinco anos, o
Carnaval nà zonu subur-
bana, destacando-se to -
7ito «nio das muis treina-
das alas dos clubes da

Leõpoldlna.

dos Frevos

DENTADURAS
As pessoas que pretendem usar dentaduras ou as que

não podem, usá-las por deficiência de segurança ou outro
ualquer defeito, poderão resolver o seu caso a condito,

rom absoluta garantia, no nosso serviço especializado de
dentaduras implantadas, com aboboda, sen, abobo,a ou
«em eengivas, sem qualquer cirurgia do osso maxilar, e sem
im.nS de aceitar apenas um método de trabalho, esco-

lerflo num mostrnário completo dos '«^^'"^«"f^^
mas de pontes e dentaduras, o mais •"» a cada,cas ";

possibilidade de sua aquisição VKf-Í0 »v roPACVpsneiializacão na América do Norte. Cons. Av. COI al.\

ílANA 7M> - apto. 706 - Hora mareada pelo telefone:
48-8763, das 8 às 20 horas, diariamente.

CAFÉ FINO?

mau DORVILLIERS
PRODUTO PALHETA • TEL 48-6299

.

Mésã:

A iníliiêiicia cl© liaSiaçu
nu economia nacional

MIGUEL BAHURY

RSTMSg

19,00 _ Em So-
5 Ciedáde; 10,15 —
5 Placar Esportivo;
j 13,20 - Tele No-
§ vela; 19,45 - Exa-
5 me dc Consciência;*- 20,05 - Cortina
j Sonora; 2ü,20 —
g Espetáculos; 21.00
§ r* O Caciiiue In-
5 forma; 21.05 —
S - Senhora Ooi-
S niao; 22,00 -- Te-

!«Jc-mal.

ÜIIIIIIIIIIH?.

«eações ^
"•Estado do Rio
(jjji^do governador do
fi t°Rio l01"am nomeados:-^.«6 Freitas Barcelos para"T.-d0s Serviços Medico-«nos; Valter Vietas, ex-
íjS estadual para sub-

iff rlci° Mareei Caillaux,

lCtos° &™aMm Para
agro-pccuárlos,. e

diretor

empossado íN&aréo.;

r&S Gm'y, Pára',,.
SfiMo de NiteroL* que

rv ESTADO DO MARANHÃO eslâ em con-
O Â.òcs de proporcionar ao Brasil os re-

A fonte de riqueza o Vtf nos quere nos

1ocõtobZa% ocupam uma *«af cerca

deC8C,M0 quilômetros (^^gjgfg
do Maranhão- Essa at-a to'1 1

3SSSkmsB!rp£:%s&
do aproveitamento racionai e e/icienic

iTdi? 
-g&t 

tludoXuZesceni
Znfo/adTZ natas mar^enses, nuas

dB 
„9SítK" ZcntaTcfntinüa sen-

machado, com o gme «^ 
b 0

*Vn0,:S ZteaUoTaos pou-

daço de madeira ri a a tcabr íiocm

rios gamos para em segui da awam: 
^

uma pequena f^J^Joas oue represen-
similar, retirar £ 

™*X'W ceúto) ¦ dotam ^«^'vWtto, na sua
peso bruto áo ooco. tsse írau ,

SSSHss _p
*„ iqw o íoíal de amêndoas

Até o ano de 1950'o tom oe

ãe babaçu extraído em todo o W?

Maranhão *ã° «'"ZLwte estejamos per-
Acreditamos ^atualmme^J
to das 80.000 t°fta%X0 toneladas, isto

viada representaria:^UWjffi^ os caicu-
tericial do Mamnhao.que, woww

los mais abalizados e de oerca 
de

lhões de toneladas, só oie'ami côcfj

S'/Sr°aSnU 
e trezentos*

solo. Está ™jf%!l(%n 
Imeiite de Deus.

da por. ninPuef;2Jo Senão o ie apanhar
mo tó^ttg,',,, superfície
os cocos c^°\rL^esSidaie sequer de co-
da terra. Nao há we^7'","flí. 

forque eles
lher os frutos nos pal^S'aStrecidos.
caem nasalmente, W^tirTcrime con-mMSmmde5perdicia de
tamanha.riqueza? nativos um es-

parcas rendas de que dispõe, não obstante
o interesse e os esforços dos seus honrados
governantes, não pode obrar milagre. Ao
Governo Federal c que compele, voltar as
vistas para tão importante fonte de ren-
das e dc divisas. O Brasil vão pode per-
manecer na eterna dependência do café,
cujas oscilações periódicas e agora quase
ininterruptas, estão levando a Nação a
bancarrota- Vrge explorar, técnica c efici-
entemente, outras riquezas nacionais.

O BABAÇU. 11a economia nacional, e
tão importante quanto o petróleo, com a
vantagem, sobre este ultimo, de poder ser
explorado com um minimo de despesas e
dispensando o alto custo das pesquisas, de
vez que já sabemos onde encontrá-lo.

Até agora falamos unicamente sobre as
amêndoas do coco babaçu, que, conforme
ficou dito. representam a parcela de menor
importância no conjunto do fruto. E que.
ate hoje, não se ponde, .po Maranhão, por
falia absoluta de l cursos e da indtspensa-
vel ajuda dos poderes públicos federais,
aproveitar os demais componentes do coco,
cuja industrialização oferecerá, ao Estado
e ao Brasil, resultados benéficos verdadei-
ramente espantosos. Passaremos a falar so-
bre os demais elementos que integram o
r.ôco babaçu. São os seguintes:

Eptcarpo  \l 
';;

Kesocarpa  <••< 
£

E?Híocarpo  •" >"

O TERCEIRO COLOCADO - De fantasias menos ricas, o

rancho "Unidos do Mono áo Pinto" procurou substituli a

riqueza dos trajes pela grande animação c, principalmente,
pelo ritmo das suas danças. Apresentou-se em grande foi-
ma, conseguindo, merseidamente, o terceiro lugar, com tio

pontos. No clichê, a madrinha e o mestre de cerimonia
dançam com o galhardo estandarte dos "Unidos do Morro

úo Pinto".

Soma
Amêndoas

91
9

Total 100

Da: amêndoas, conforme é sabido, ex-
trai-se o óleo, de grande aplicação indus-
trial quer como produto alimentício de pn-
vieira qualidade, quer como componente de
sabões e sabonetes finos- _

A casca do babacú, que se compõe aos
três elementos acima descritos - eplcarpo,
mesocarpo e endàcárpo, — industrializada
que seja, produzirá,>alem do melhor carvão
metalúrgico, mais os seguintes produtos de
real valia: ÁCIDO ACÈTICO CRISTALIZA-
VEL, ÁLCOOL METILICO e ALCATRAO

Sub-produios de alto valor comercial
também podem ser extiaidos desses produ-
ios básicos. Prometemos examiná-lo no nos-
so próximo comentário em continuação ao
¦presente- Na mesma oportunidade oferece-
remos as cifras atuais, em cruzeiros e cm
dollars, do minimo do aproveitamento do
babacú nos dias presentes e do volume que
Hca abandònctío nas matas, inteiramente
despcrdiçaâo. A' luz desses algarismos os
nossos leitores se convencerão de que nao
exageramos na afirmativa de que o baba-

çú do Maranhão, sozinho, poderá salvar a
economia nacional

Ao Governo cumpre aproveitar, com in-
Mlaenèiae boa vontade, a dádiva dos Cí?»
ao povo brasileiro: - O BABAÇU DO MA-
RANHAO.

INEGAVELMENTE o ponto
*alto do carnaval de 1905 re-
sidiu na apresentação dos
"Ranchos", traduzindo a. paili-
cipação cada vez mais ativ; o
brilhante dos subúrbios 110 prl-
duo dc Momo. Talvez por ísso
mesmo, porque os seus préstltoa
haviam sido preparados cem 0
máximo carinho, diíicil se tor-
nava a escolha dos melhores,
não sendo de admirar a peque-
na margem de pontos que sepa-
rou o primeiro do seguncio co-
locado.

Já o julgamento dos frevos
foi mais fácil, por dois motivos:
primeiro porque, nesse aspecto,
o carnaval deste ano decaiu um
pouco; em segundo lugar por-
que os "Toureiros" estiveram
muito mais brilhantes do que
os seus dois concorrentes, con-
seguindo o primeiro lugar poi
larga margem de pontos.

OS DOIS CAMPEÕES
Dc acordo com o que se anun-

ciara realizaram-se, ontem, as
duas'reuniões destinadas a cs-
colha dos melhores, uma no Dc-
partamento de Turismo o Cer-
taines da Prefeitura, sob a pro-
sidência do prefeito Alim Pe-
dro e a outra na sede do Clube
Tenentes do Diabo, à rua Ma-
ranguape, presidida pelo senhor
Arlstides Martins, da Federação
das Grandes Sociedades Car-
nuvaleseas..

Abrindo os envelopes dos jul-
zes e anunciando o número de
pontos conquistados pelos tros
frevos que disputavam a pv\-
méira colocação, o sr. Alim Pe-
dro anunciou o seguinte resui-
tado:

1° lugar — "Toureiros , com
102 pontos; 2." - "Brasil Frfi-
vo" 58 pontos e 3.» - "Prato

Misterioso" 29 pontos.
Não houve qualquer protesto,

sendo plenamente acatada a
decisão oficial. Caberá ao ven-
cedor o prêmio de 20 mil cru-

jorço muivi- ——¦——¦——
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Antecipado
o Congresso
dos municipios
fluminenses

O Congresso dos Municípios
Fluminenses, que estava com
sua realização programada para
os dias 23, 24, 25 e 28 de junho,
em Niterói, íoi antecipado pa-
ra os dias 1G, 17, 18 c 19 do
mesmo mes.. ._ ... _... .

zeiros, 10 mil ao "." colocado e
ao terceiro, 5 mil cruzeiros.

PROTESTO NOS
"RANCHOS"

Não loi igualmente pacifico o
julgamento dos Ranchos, n cri-'tcrki 

dns Grandes Sociedades
Carnavalescas, que Lntílcou n
comissão julgadora. Or, con-
correntes alegavam que o presi-
dente perpetuo da Federação
dos Ranchos deferira às Gran-
des Sociedades a missão julga-
dora, no intuito de proteger o
rancho vencedor. Como prova
das suas alegações, lembravam
que a Comissão Julgadora, com
a alteração do dois nomes ape-
nas, era a mesma de 1954.

Assim, ao aiiunciai-.sc o re-
sultado, houve uma balbúrdia
incrível, confusão, p r o testos,
ameaça de choque entre as fac-
çÕ3S que se digladlovam. O co-
nhecido folião Rainha, agarrado
ao microfone, acusava de pr.r-
cialidade as duas federações.

Mas o resultado foi procki-
mado, apesar de todos os pro-
testos insatisfeitos.

CAMPEÃ a "UNIÃO DOS
CAÇADORES"

Ei.s o veredicto da Comissão
Julgadora, integrada pelo cenó-
grafo Manuel Faria, maestro
Alfredo Barbosa, bordadoira
Dulce Marques, jornalista Ar-
lindo Monteiro e escritor José
Rangel:

1,° lugar — "0nião dos
Caçadores" — campeã 244

2.° lugar — "Decididos de
Quintino" — vice — 225

3.° lugar — " U n i d o s do
Morro do Pinto" .... 190

4.° lugar — "Resedá" ... 174
5." lugar — "Inocentes de

Catumbí"  102
6.° lugar — "Aliança do

Quintino"  158
7.° lugar — "Unidos do

Cunha"  127
8.° lugar — "Tomara que

Chova"  113
9.° lugar — "Aliados de

Quintino"  104
10." lugar —¦ " 1 n d i o s do

Leme"  101
11.° lugar — "Azulões da

Torre"  60
OS PRÊMIOS

O rancho "União dos Caça-
dores" fêz jus ao prêmio de 00
mil cruzeiros, cabendo aos "De-
cididos de Quintino" 30 mil
cinzeiros, como vice-campeõe3,
e 10 mil cruzeiros aos "Unidos
do Morro do Pinto", que co

CR$ 790.000,00
CUIABÁ' 23 (Meridional) —

Foi detido cm sua residência,
riêsta Capital, o funcionário
Austecllnlo Batista, da Comis-
são de Estradas de Rodagem,
por ter falsificado a assinatura
do tesoureiro da repartição
num cheque cie 790 mil cruzei-
ros contra o Banco do Brasil
A' importância foi encontrada
Intacta em poder do falsário,
que confessou o crime. ..^^

Pr es a de violenta
crise nervosa

Suicidou.se desfechando
dois tiros no peito o pa.
gador da Rede Mineira

de Viação
BELO HORIZONTE, 23 (Me..

ridionãl) — Presa de íorte crise
nervosa, suicidou-se hoje, des-
fechando dois tiros de revolver
no peito, o pagador da Rede
Mineira de Viação, Silvio Fer-
nandes da Silva, casado, de 51 j
anos, morador á Avenida Sil-
vinno Brandão, 2.006. O três-
loucado chegou em primeiro lu .
gar na tesouraria daquela fer-
rovia aonde trabalhava e após
escrever a máquina um bilha-
le, explicando o motivo de seu
gesto, praticou o alto exterml-
nio. Deveria realizar hoje uin
concurso na Rede, para ser pro_
movido a tesoureiro e mostra-
va-se nervoso com o resultado
do mesmo, tendo adiantado is-
to no bilhete que deixou.

CR$ 4.300.000,00,
A REHDA DO BAILE DO

MUNICIPAL

salário snínimo-
v MAJORAÇÃO do preço da gasolina terá conseqüências mais

^ desastrosas no aumento do custo da vida do que o salário
mínimo — é a opinião quase unanime reinante na COFAP, on-
de já so encontra o processo respectivo, originário do Conselho
Nacional do Petróleo. .

Um dos conselheiros dizia-nos ontem, diante da poita cio.
eabinete do gal- Pantíileão Pessoa:

E' isso, quando a civsn vai concertando e o custo da vi-
da vai Sc normalizando, depois dc ingente luta para vencer ais
tendências altisías. lá vem uma coisa como esta, que poe a gen-
le a duvidar se estão trabalhando para o Brasil ou contra o
Hr<às!1

Veja quanto custou vencer a batalha do preço do pao por
causa dessa portaria do.Ministro da Agricultura quo aumentou
de 70 cruzeiros cm saco o preço do trigo em grão nacional-

Foi uma luto...
/ GASOLINA

E. agora, vem no.s ésrc processo da gasolina que, su upro-
vaclo. praticamente duplicará seu preço;

De quem u culpa?
Da SUMOC, de lodo ês-e aparclhiunenlo tio governo, ..

libifzu dos poderes pubHcos e cio temor dos interessados em rie
render o futuro do lirasll. Na verdade, pura us companhifio
vão 40 centavos do aumento. O ii to 6 majoração do imposto

e de ágio.
TUDO SUBIRA

Sub,. a conseqüência dis;o? Tudo subirá, tudo o que a
transportado: o arroz, o feijão, a carne, o milho. a batata, o cl-
mento, o ferro, a madeira, e até mesmo o preço dos taxis cria

que subir se fosse adotado o novo preço proposto para a gasolina-
E não vai ser adotado? .
Posso lhe garantir que n COFAP nno referendara "cai -

neiramente" o que lhe é pedido. E' preciso te,- consciência c.o

que se está fazendo, do que se estu fazendo com o future do
Brasil Nosso presidente está procurando o meio de contornai
o assunto, estudando o capo rom o mesmo fervor ceai que estu-
dou o do trigo c dó pão-

CORRIDA DE PREÇOS E SALÁRIOS \
-- Então hão entrará ha ordem rio ria de amanhã quinta-

-fL'creio que não. A responsabilidade é muito grande. O
encarecimenlo tío custo da vida :erá de lal ordem que poderá

, provocar una revisão geral do preços rie todas ns mercadorias e-
consequentemente, uma nova corrida de aumentos de salaiios.

- A'"provação dos novo- preço* pa: a gasolina redunda-
ria em anular o abono que acaba de ser concedido ao Ijino onan
Uma e os aumente» de salários conseguidos pelos trabalhadores.
Essa gente não tem consciência do que e'tn fazendo. Ate pa-
reco sabotagem contra o Brasil. .

(A ausência cio nome do nosso Interlocutor obedece a uni
cr.mpromi.sso prévio, po's argumentou cie que pâp poderia adian-

tar seu voto sobre a matéria). -¦:....

Hospede-se

OSiliilHlpi
^^émimé,

Ü c g u n d o informa •

ções colhidas pt-la repor-
tagem, a remia dos bai
les (gala e infantil) do
Teatro Municipal, decor-
rente da venda de ingres-
sos, atingiu a cerca dc
iiuatro milhões e trezen-
tos mil cruzeiros.

"Mp/f 
///Mm^jÍÊSBI/ apcitomenloi de «oi- /

W //mMMMw9'M/ teuo, casal e luxo í

WnHTÉ'tíl üetlauranto - Bcr "Grill-room" •
rádio nos apartamentos.

Mace Hotel
iarco, esq. de Libero Badaró.

• End Teleg.: OthonPalace.
Rio • Tels.: 43-9469 - 57-1900

2? feira
dia 28

íerá início
a fradicional

ímíéi

wmmmktimM li
do Magazin Segadaes

onde V. poder, compra» artigos de 1o. qualidade por preços
excepcionais.

dia 28 «às 10 horas

¦ MAGAZIN

Uruguaiana, 23 e 25
7 ds Setembro, 126

(ligat/os pçit g«l»rio)

quistaram o terceiro lugar.
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RAINHA DO CARNAVAL ROMANO | Q DESTINO DA EMISSÃO DE 11 BILHÕES

a' 17||
-' j|;7 ;;;: 

'A- :'y'y:-y ^ ,. Desafogo da Carteira de Redescontos n
Menos Juros Para a União Pagar

Interpretação
/•OLHEMOS nos círculos fa-
V ".eiidários que ti incorpora-
i;ão, autorizada cm Lei, de 11
bilhões dc cruzeiros de emissões
em circulação, parti ,. responsa-
bilidnde do Tesouro Nacional,
destina-se apenas a regularizar
uma situação de fato.

Para atender às necessidades
do Tesouro, o Banco do Brasil
fizera adiantamentos fi conta
de emissões pela Carteira dc
Redescontos. Em conseqüência,
o Tesouro ficará pagando ju-
ros ao Banco, este ã Carteira e
esta a Caixa de Amortização.

A Lei agora sancionada, in-
corporando os 11 bilhões às
emissões à conta do Tesouro,
vem evitar que a União Fe.
deral continue a pagar juros, e,
ao mesmo tempo, desafoga a
Carteira de Redescontos de ta-
m a n h a responsabilidade na
Caixa de Amortização.

O carnaval ãe Jlnma.
também teve a sua liai-
nha que ninou devida -
mente durante os Ires
dias de folia sôbre milhe-
res üc súditos fieis. Jo-
rem e. loura. Fiorella
Fcrrero, que os leitores
vêem na joio, exerceu um
império de alegria _ be-
leza qua modificou a fa-
ve, <la "Cidade Eterna".
(Foio U.P. - Via Aérea).
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Piuiidio © policia}
por exercer fim-
çãe jornalística

Telegrama-protesto ao
chefe de Policia

O Boletim do.Serviço do l).
P.S.P. publica linju u portaria
n. 18-, tia elidia de Policia, pu.
nindo o Investigador Valdir Jo-
..ó Mansurc, com n pena tio rc-
preensão, pelo fato do exercer,
coucomitanlcnicnte, o, função
jornalística o a de servidor da-
quele departamento, ferindo, as-
sim, o disposto nn artigo 2-G tio
Estatuto dos Funcionários Pít-
blicos du União.

Nãn vamos discutir aqui as
razões qiu: levaram o coronel
Geraldo Menezes Côrlcs, l.fio
justo em suas decisões, a ;i|ili-
car tal penalidado no referido
policial, ainda mais que, na
portaria rm questão, ficou pa-
.enteado ler havido Inquérito
para, apurar a procedência do
uma reportagem focalizando a
Delegacia onde então estava lo-
tudo o jornalista, em função
policial. Nãn obstante, ao pu-11Ir seu. funcionário, esqueceu-se

o chefe de Policia, naturalmen-
le instado pela autoridade foca-
llzaria na aludida reportagem,
tine não ó possível a uni puli-ciai do referência -ii (Cr$ ...
l.goo.oo, sem o.s nbonos) viver
com Ino minguados venci-
mentos.

Com a sua decisão, mal roce-
bitla pelos jornalistas, pois eles,
em sua maioria, exercem fun-
ção pública, não cremos quo o
coronel Menezes Cortes iivcs.se
Hdn n intuito do ferir tão la-
bnriosa classe, sempre pronta a
colaborar com SS. na resolução
dn*, problemas quo lhe estão afo-
tos. Poderíamos lembrar ao
cliefe de policia, por exemplo,
que no DFSP existem muitos
policiais que, sem exercerem ou-
trás funções, mesmo a do jor-nalista, vivem a coberto de dl-fieuldades, apesar de receberem
minguados ordenados. Para és-
tes, sim, deveria estar voltada aatenção do titular do D.F.S.P.,
pesquisando-lhes as rendas e a
maneira como conseguem equi-
librar seus orçamentos.

TROTESTO
Assinado por dezenas de Jor-nalistas, foi encaminhado aocliefe de Polícia um telegrama-

protesto, contra a punição ím-
posta ao investf-ra<Ioi",-joi.ialista.

NO ANO 2.000 METADE
DAS USINAS ELÉTRICAS

SERÃO ATÔMICAS
NOVA. YOJi-K (USIS)

— O Escritório dc Ser-
viços Técnicos da Secre-
tárin dc Comercio dos
Estados Unidos prognos-
ticou que cm 1985 uma
cm cada dez instalações
geradoras de eletricida-
dc pode ser movida a
energia nuclear, e que no
ano dois mil a metade de
Iodas a.s geradoras elétri-
cas serão atômicas-

'NA 
PANAIR

Decisão, ansatiltâ,
sofere

•V GREVE clog pilotos da 'Ta-
nair", decidida cm conse-fiuência fla demissão do coman-

dante Roque, perdura hà cerca<io 40 dias. Os vôos dos apare-
3ho_ da companhia não Íoram
porem totalmente suspensos, devez que os demais componentes
da turma do vôo dádiotelegra-
listas, mecânicos e comissários)
da empresa não paralisaram a.,suas atividades, ainda que soli-
dárlos com os grevistas.Para solução da greve, o Sin-dicato dos Aeronautas, bem co-mo as autoridades da Aeronáu..
tica o do Ministério do Traba-
lho, propuseram-se como inted-
mediários. Nada, contudo, ficou
decidido.
DECISÃO, AMANHÃ; SOBRE

A GREVE GERAI,
Htm iii tios ontem, ante o Im-

passe, om assembléia, os aero--ntinlos, por intermédio do pr.--id.nlc do Sindicato, gr, Osmar
Ferreira, tomaram conhecimen-
tn rio um apelo do Ministro üo
Trabalho, sr. Alencastro Gui-
tnârSes, no sentido de ser adia-
da. a decisão sobro a grev_ ge-
ral, uma vez que ainda era pos-slvel um acordo. Hoje, no ga-lilnetc do ministro, deve reali-
zar-so U\n entendimento entre
os dirigentes da empresa o os
representantes dos pilotos-A assembléia resolveu ateu-
der ao apelo do ministro- Ama-
nhã, ás 1G horas, haverá, nova
reunião, durante a qual ficará
então tudo assentado sôbre a
greve gemi na "Panair''.

Mais 21 cnSeritueiras
£_umü_ne-tses

Em solenidade quo se realiza-
rá no próximo dia 3, no Teatro
Municipal de Niterói, 21 jovens
que acabam dc concluir n cur-
so da"'Escola de Enfermagem
do Estado do Riu receberão' seu
diploma. Em nome ria turma
discursará a srta; Delíórah fcjii-
veira. Moreira, falando também
o paraninío, dr. Rníacl Rocha.

AS GRANDES MÚSICAS DO CARNAVAL DE 55
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Previsto desde no-
vembro o sucesso

j de ^Recordar"
| SATISFEITO O EDITOR MANGIONE
| TA ontem assinalamos, no nosso minucioso noticiário re-

fercnle ao Carnaval, algumas das principais musicas
cantadas pelo povo. Falamos no "Choro do Bcbé" e no
"império do Samba". Não podemos deixar tle, agora, des-
tacar outras das grandes músicas do triduo da folia. En-
tre elas, indiscutivelmente, figura o samba "Recordar",
criação do cantor Gilberto Alves.
SUCESSO PREVISTO DESDE *»i _____

NOVEMBRO
voiH'i_ o assunto, ouvimos a

palavra do uni técnico na
matéria, o editor Estevam S.
Mangione, quo assim se pro-
nunckm:

O samba "Recordar", de
Aldacir Louro, Adolfo Macedo
c A. Marins, foi lançado cm
novembro do ano passado, c,
prontamente, tomou conta da
cidade, pelo que, desde logo,
percebi qnc estava em face tlc
musica fadada a grande su-
cesso no Carnaval, o quo real-
mento aconteceu. Deve-se esse
sucesso, em grande, parte, ao
zelo com que se entregou á dl-
vulgação da musica o cantor
Gilberto Alves, tão apreciado,
em todo o Brasil, em face dc
suas estupendas interpretações,

A MUSICA DO POVO
Posso asseverar ao DIA-

RIO DA NOITE, — disse-nos
o editor, —- que "Recordar" foi
a musica de que o povo, es-
pontaneamente, fazia uso,
quando no "clímax" rias ftxi-
bicões a que se entregava. Nos
salões, — sabe-se, — também
era. a musica clc predileção do
folião, seguida de "Ninguém
lem iló" samba dc sucesso c
criação do festejado cantor Al-
cides Gerardi, e "Falando dc
Amor", de Edu Rocha, inter-
prelado por Carmélia Alves.
Tambcm sacudiram o carioca,
nas festas do Momo, os sam-
bas "Gota por Gota", criação
de Carlos Henrique c "Aban-
donci meu Lar", de Faisca.

MARCHAS DE SUCESSO
E, assim, o sr. Mangione, tão

afeito ao julgamento de musi-
cas, em virtude do sua profis-
são, passa a examinar as mar-
chás dc Êxito, da edição que ele
dirigiu durante o reinado de
Momo:

No que diz respeito ás
marchas, posso apontar, entre
as dominantes, no ultimo Car-
naval, "Tutuquinha", gravaçãode Nilton Paz. Também não
posso deixar de fazer referên-
cia á niarchinha -"Tirone Po-
véu'-, gravação de Dirclnha Ba-
tista, assim como "Enchente
da Maré", extraordinária gra-vação do linda Batista. Outra
marcha do sensação foi a que
se intitula "Zé Trombone", do
veterano Moreira da Silva, —
concluiu o editor no seu julga-
tuento das melhores musicas do
Carnaval de 1954, de seu lan-
çamento.

NO DELÍRIO DO SAMBA — Quando atinsia o auge a iou-
cura foliónlca, foi colhido o flagrante acima. O corpo da
morena gingava, contorcia-sc no ritmo do samba, como se
uma força estranha comandasse os movimentos ricos dc

beleza e ile sensualidade ¦

Fabricação no Brasil
de tratores de 20 Hp
para a lavoura
1 JLTIMA-SE na Fabrica Na*u cional de Motores, a fabri-
cação de tratores de 20 Hp. pa-
ra venda direta aos agriculto-
res, com capacidade do trans-
porte, aração c outras aplica-
r.ões.

O motor é acionado a gasoli-na, querosene ou e-leo Diesel.
A produção esperada é de

1.500 tratores pc-r ano.

TRAGÉDIA DO COMERCIANTE QUE
PROCURAVA A ESPOSA E AFILHA

Encontrou a mulher
num baile de Carnaval

com o amante e
matou-os de emboscada
Escapou _ menina ao pai alucinado pelo ódio
CAO PAULO, 21!•**• — O comerciante

DUROU ALGUMAS HORAS A
GREVE DA AIR FRANCE, EM

PARIS
v GREVE dos pilotos do Air

** Franco, em Paris, durou
apenas alguma* horas. E' que. a
Companhia, que pretendia de-
mltir rádio-telegrnfistas, voltou
atrás. O serviço normalizou-se,
havendo apenas, o cancelamen-
to de uma viagem para Buenos
Aires. O tráfego já está regu-
larizado, devendo o avião nor-
mal da Air France chegar ama-
nhã ao Galeão.

ÔNIBUS SUPERLOTADO ABAL-
ROADO VIOLENTAMENTE POR

CAMINHÃO, EM MINAS
Quatro mortos e einquenta

c três feridos
BELO HORIZONTE, 24 (Me-

í-idional) — Quatro pessoas
morreram e cinqüenta e três
outras ficaram feridas, em ee-
petacular desastre de ônibus
verificado entre Governador Va-
ladares e Teófilo Otoni. Um
carro da "Empresa São Geral-
do", que partira de Governador
Valadares para Teófilo Otoni,
conduzindo sessenta pessoas, in-
cluslve os componentes de uma
banda de música, nas proximl-
dades do lugar denominado
Jambruca, na rodovia Rio-Ba-
hia, teve inesperadamente á sua
frente um caminhão. O moto-
rista, para evitar o choque, deu
um golpe violento no volante e
o ônibus saiu da estrada, ca-
potou nove vezes consecutivas
numa ribanceira.

Vários passageiros foram ar-
ici.nessados pelas janelas. Qua-
tro deles, entre os quais um
sargento da Polícia Militar, ti-
veram morte horrível. Dos de-
mais, cinqüenta e três ficaram
feridos. Estes foram hospitail-
zados em Governador Vaiada-
res c Teófilo Otoni, alguns em
estado grave.

Um dos feridos e o padre Da-
nicl Navarro, vigário da paro-
quin. dc São Francisco, desta
capital.
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No Tesouro Nuclouul: Hoji" — diversa, pen-
sfica dn auoiia — 7.238-52; Montepio Civil tin.
Marinha — 7.301-4. Amniihü: — Mont. Militar
da Marinha — 7.310-17; dlvorsno pensões da M«-
í-lnha — 7."20-""; Mont. Operários tio Araennl do
Marinho — 7.330-.r)2.

AVIÕES

DEVIDO 
R Incerteza no horário d« haldn c cho-

Kudit dn aviões, damos apenas ns Icleíonr... das
companhias (In avlaçfio sediadas no Blo: — Acro-
porto Sento. Dumont: 22-8352; Galeío: CIOV 562;
Aeroltnes Argentina : 42-4788; Aorovtns Brasil :
32-4300; Air France: 42-8838; Alltalla : 43-9778;
BOAC: 42-4046; Bronlf: 32-2255; Cruneiro do Sul:
42-6000; I.otUo Aéreo; 32-2750; KLM: 52-4654;
NAB; 42-1610: Nacional: 32-730!), 32-7398 c 32-6110;
Panair: 22-7761; Reol: 42-3614; SAS: 32-7320; Vn-
rlB: 52-3700; Vasp: 42-8004,
NAVIOS

Navios Salda Destino Fones

Anúrea "C"
Alwakl
Tegolberg
Eomlnnd
Lavolsler
Westland

. Suécia
Bandeirante

24
24
24
24
24
25
25

Aires

Hamburgo
Hamburgo

25 Cabedelo

43-7691
23-2000'.3-601U
..-4915
23-6010
23-3382
23-2001)
23-1771

(Meridional)
Pedro

Godtsfriedt, residente á rua AL
fredo Pujol, 202, lia li meses foi
abandonado por sua esposa
Omlth Teixeira Gomes Godts-
friedt e filha Célia, de 14 anos,
e, desolado, passou a procurar
sua mulher.

Domingo ultimo, o comercian,
te Pedro Godsfriedt lembrou-se
de um seu cumpadre, residen-
to em São Roque o qual, talveü,
pudesse lhe dar alguma notf-
cie sôbre o paradeiro de sua cs-
posa. E para lá se dirigiu. En_
tretanto, em São Roque, Pedro
quis tomar um atalho para 1r
á casa dc scu compadre, e m
caminho, íoi atraído pelo ba-
rulho do uma orquestra queexecutava números carnavnles-
cos. Mal entrou no recinto, Pe-
dro sofreu uma desagradável
surpresa: sua esposa dançava
com seu companheiro de há
longos anos, Diechrich Hcrnan.
casítdo, residente á rua Frei Vi-

cente Salvador, 113, dc quem sc
tomara amante-

Deixando o local, o comer-
ciante ficou vagando ]>elas Une-
diações do salão do baile, c ru-
mou para a via-férrea, onde sua
esposa e seu amante deveriam
passar. Por volta das 3 horas,
sua esposa, o amante e a filha,
deixaram o salão; caminhando
despreocupadamente, passaram
pela via-férrea. Pedro, de em-
boscada, disparou contra sua
mulher, que teve morte instan-
tânea. Sen amante, Diechrich,
sem saber o que fazer, ficou
imóvel do que se aproveitou o
criminoso para carregar nova-
mente a arma e disparar porcinco vezes seguidas, reservan-
do ,a íiltima bala para a sua
filha. Esta saiu correndo, gri-tando por socorro. O crimino-
so foi preso em flagrante, com
o revolver em sua mão, não
o p o n d o qualquer resistência.
Disso apenas que desejava ver
novamente a sua esposa e o
amante á sua. frente paru tor-
nar a matá-los.

ÔNIBUS
Estação Rodor. Mariano Procoplo (Pça, Mana)

VIAÇÁO COMETA (IUo-Sfio Paulo) — Saldas
do Rio: 0,30 — 5 — 6 — 7 — 7,30 — 8 — 8,30

9 — 9,30 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 15,30
_ 16,"() _ 17,30 — 21,30 — 22,30 — 23 — 83,30
e 24. Preço: Cri 215,00. Tempo: 7,00. Distancia:
432 km. Altitude: 815 m. Gulchê: 8. Tclelnne:
43-0438.

ÚNICA AUTO-ONIBUS S.A. (Rlo-Petrôpollsi
Saldas do Rio: 6,15 - 7 - 7,15 — 8 - 8,15 — 5

9,15 — 10 — 10.15 — 11 — 11,15 — 12 — 12,15
13 — 13,15 - 14 - 14,15 — 15 - 15,15 — 18
16,15 — 17 - 17,15 - 18 - 18,15 - 19 - 19,15
20 — 21 e 22,15. Preço: Cr» 27,00. Tempo: —

1.30 hs. Distancia: 68km. Altitude: 813 m. Cul-
ch6 n. 2. Telefono: 43-5765.

RIOt,UX (Rlo-Julz de Fora) — Saldas do Rio:
ônibus: 6 — 8 — 12 — 15 — 17 e 19 hs. Preço:
CrS 94,00. Mlcro-Onlbus: 6,30 — 7,30 — 9,30 —
13,30 — 15,30 — 17,30 e 18,30 hs. Preço: — CrS
100,00. Altitude: 676 m, Distancia: 213 km. Tem-
po: 4 hs. Ambas as conduções passam por Pe-
trópolis e Três Rios.
CAXAMBÜ AUTO VIAÇÁO S.A. (CAVISA) — Es-
taçfio Mariano Procoplo — partida diariamente
ás 8 horas.

NITERÓI — FRIBURGO
Partidas dc Niterói: 8,15 — 7,15 — 8,15 — 11,45- 14,15 — 16,45 e 18,15. Ponto de embarque e"elida do passagens na Estação Rodoviária do

Niterói, na praça. Fonseca Ramos. Partidas de
.rihurgo: 5,30 — 6,00 - 8,30 — 11,45 — 12,45 —
.4,00 c 15,00.

Horário e.tranumerário de fim d» «emana : —
Conjugação de Unhas em Frlburgo para Sio FI-
delis, Mliacema. Tapera (Macabu), Duas Barras,
Carmo. Porto Novo. Cantagalo « 1 íreíópnlls

Agencia- principais i - Estação Rodoviária
Mariano Procoplo (Pça. Mauá) gulcht n. 28 —
Ul.: 43-5855 — Rio. Rua Visconde do Rio Bran-
co, 535, tel. 5048 — Niterói. Praça 15 de Noverc-
bro — Eri. splnalll, tel.: 1113 — Frlburgo.

A corrente de ar marítima p.-tA .nt-aoni.
rto e lentamente voltarem*, ao regime d_tropical. Dessa íorma, o tempo melhorará . Itemperaturas se elevarão. A' tnrde ou j i.Jdevemos esperar, ainda, algumas chuvas ou tlivoadas locais. Máxima: 28.3: mínima: 22 oMarés para o dia 25: preamar: 4,25 o 163S>"h_xnmar: 11,00 o 23,40. ' ' "'

Cct-nb-o
CAMBIO LIVRE
Doiiar (venda) ... —-
Doltar (compra) ... .
Libra (venda) ...
Libra (compre) ... — 

TAXA OFICIAL
O mercado do cambio oficial abriu boi» tiposição estável, o o Banco do Brasil, para' tJbranca» em geral, para remessas e quotas anterlzadas, declarou vender libras á vista para ttrega pronta a Crt 52,6960 e úollars a Cr) ]
Aquele Banco comprova letras d» e..potHti

a Cr» 51,4080 sôbre Londres e a CiJ 18 35 nuNew York;. " f'm

O Banco do Brasil altxtiu as srsulnies tam
Franco suíço 4,4260 oj|Libra 52,6960 5I«
Dollar á vista 13,02 1335Peso argentino 1.3320 \mPeso uruguaio 6,0612 5í
Florlm .,9403 13P

Leilõe

Caiu um "B-47''
windsor (Missouri) —Um

grande aparelho militar, pare-f.cntlo iim bombardeiro «, jatoB-47, caiu cm chamas ã noito
dc ontem em um ponto situa-
do a cerca de dez quilômetrosdo Windsor. Não so conhece
ainda a sorte da tripulação
(APP).

ltcali_am-_e amanhã us ..guiulcs:
AFFONSO NUNES — Prédio térreo, Ss !6,ií

hs,, na. rua Tuititl, 328, ant. 88 (S, Ctlatovâo)
MARTINS PEREIRA - Mercadorias, etc,13 hs., na- Av. Mal. Floriano, 154,

Deseoordenação na§ linhas
de oposição ao governador

Juscelino Kubitscliek
Vacilam udenistas e pessedistas dissidentes sobre o lançamento de
uma candidatura —Emissários e o brigadeiro Eduardo Gomes visi-
taram vários Estados durante o Carnaval.
1JA uma deseoordenação totalxí na linha oposicionista ao
governador Juscelino Kubits-
cheio As insistentes tentativas
de fazerem candidato o sr. Ja-
nio Quadros ou dele arranca-
rem um pronunciamento con-
trário ao governador mineiro,
não surtiram qualquer resulta-
do. O governador paulista já
está ficando esquivo e pro-
curando evitar os contactos
com os lideres do movimento
anti--Juscelino.

Duas tendências estão cria-
das dentro das hostes dos gru-

1
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pos udenistas e pessedistas dis-
sldentes: uma é a candidatura
do general Juarez Tavora, qua
está em articulação franca, e
da qual, segundo se diz, é um
dos arautos o brigadeiro Eduar-
do Gomes; a outra e" a candl-
datura de um pessedista, visan-
do dividir as forças do partido
majoritário. O brigadeiro Edu-
ardo Gomes, segundo ns infor-
maçõe8 que nos chegam, tez
um giro durante o carnaval, em
seu próprio avião, ouvindo o
general Cordeiro de Farias, go-vernador de Pernambuco e II-
do Meneghetti, do Rio Grande
do Sul, afora outros políticos,na Bahia e em S. Paulo. Emis-
sarlos diversos correram por es-
ae Brasil afora entre eles, o sr.
João Roma que foi ouvir o no-
vernador José Américo.

AGORA OU NAO?
Também não existe um en-tendimento preciso quanto á

época do lançamento do candl-
dato que fôr escolhido. O sr.

Etelvino Lins é pela protelação,aguardando que se alcance a
época prevista pela convenção
do PSD, para formação da ba-
se parlamentai" pura o sr. Jus-
celino Kubilschck, 31 dc mar-
ço. Já o sr. Otávio Mangabei-
ra, entendo quo o lançamento
deve ser imediato.

Nova reunião vai ser rculí-.-i-
da agora, depois do carnaval.
Ha uma expectativa com rela-
ção no Rio Grande do Sul, pois,o sr. Perachi Barcelos terá queenfrentar os elementos do seu
partido que não concordaramcom a orientação que aqui as-
sumiu. Assim, poderá haver
uma alteração de posição noPSD do Rio Grande do Sul.

Óutrossim, o governador Cor-delro de Farias está sendo es-
porado nesta capital.

Já o sr. Juscelino Kubits-
chek, vem promovendo eiíten-
dimentos finais com 0 PTB ePR. Reiniciará sua campanha
nos orlmelros dias de março.

FALECIMENTO DE UM ANTIGO
SERVIDOR DOS "DIÁRIOS

ASSOCIADOS"
TjULECEU na noite de ontem, J*

110 Posto de Assistência do _J
Meier, um do_ mais antigos e ¦_
benquistos servidores dos "Diâ- 5
rios Associados", o qual, embo- «¦
ra atuando na modesta posição í
dc contínuo da redação do í
DIÁRIO DA NOITE, granjeou
cm quase duas dezenas de anos
de ininterruptas atividades, a
simpatia e amizades aa mais
dedicadas entre todos os com-
panhelrotj que diariamente pri-vavnm do seu convívio. Olindic»
Gomes, o nosso cctnpanheíro
onlem desaparecido, vitimado
por um colapso cardíaco, con-tava 32 anos de Idade, deixandoesposa e dois filhinhos na or-fandade.

Neste ligeiro registro, que tra-
duz pc-r inteiro a magoa quaassaltou a toda a redação doDIÁRIO DA NOITE e a quan-tos conheceram a bonissima at-ma de Olindio Gomes, está in-tegratla a grande saudade quaa toda empresa Associada dei-
xa a personalidade do extinto
com o seu prematuro e inespe-
rado desaparecimento.

:¦ CINELANDIA

TELEFONES ÚTEIS
DIÁRIO DA NOIT- .. .3-0253"O Jornal" 23-5.6B
Hora Certa: Ob-8. Nac. 28-2171
K.R. Maritin.i Procoplo 43-0120
M. do Traba!ao (Inf.) 43-8080
Labor, do Análises .. 42-4242
Policia Marítlm.. .... 43-0181
Saúde Publ. (D. Hlg.) 42-0707
Serv. de Meteorologia 23-4292

DE EMERGÊNCIA
Pronto Socorro 23.211
Corpo do Bombeiros 22.2}}
Dclog. Econ. Popular:

Seção cio Usura .... 42-í
Seção de Preços . .. *2-47_

Falta dn água 32-21T
Falta dn luz o força 23-1S0
Policia (S.U.) K.P. ., 34-20:;
Serviço dn Transito ., 22.35*1

onde acidaPe sedkerie
CAPITÓLIO — 22-6788 -

Sessões passatempo
IMPÉRIO — 22-9348 —
METRO - 22-6490 —"O príncipe estudante"
ODEON - 22-1508 —"Traição cruel"
PALÁCIO — 22-0838 —

"Jardim do pecado"
PATHE' - 28-B795 _"O reino da traição"
PLAZA - 22-1097 -

" Romance de minha
vida"

RIVOLI — "A labareda"
VITORIA — 42-9020 —"Guerra ao samba"

CENTRO
ART-PALACIO — "A la-

baretla"
C. TR1ANON — 42-6024

Sessões passatempo STO. AFONSO -
COLONIAL — 42-8512 — no da traição""Romance de minha TIJUCA — 48-4518 —

vida"

CONCERTOS
CONSERVATÓRIO DE COPACABâMA — Es-

tâo abertas as Inscrições no Conservatório de
Copacabana, Independente dos cursos nor-
mais do plano, ritmo e solfejo e iniciação
musical, para os seguintes cursos dc lnstru-
mentos do corda c sopro• — violino, pólos
profs. Glan Cario Pareschl e Lloncllo For-
zantt — viola, prof. Stefano Passa-gio —
violoncelo, prot. George Bekefl — flauta, pc-
lo prof. Moaclr Llscrra. Podem ser feitas,
também, Inscrições para o curso rio musica
do camera, para alunos pianistas, viollnls-
tns, viollstas e violoncelistas, cm aulas dlri-
gldas pelo maestro Llonello Forzantt. —
Acham-se abertas matrículas para os cursos
de canto, em aulas Individuais, ministradas
pelas professoras Lizelotto Kobtg e Lilla
Nunes.

PROMOÇÕES
NA PREFEITURA

Para efeito de promu-
ção nas carreiras dc Al-
moxaiife, Bibliotecário,
Guarda-Livros o Conta-
dor, o Departamento do
Pessoal da Prefeitura está
publicando, 110 órgão ofi-
ciai, a relação dos servi-
dores componentes da-
queles quadros, com o
tempo de serviço apura-
do até 31 de dezembro
último. Os interessados
deverão contestá-lo na
sede daquele Departa-
mento, no prazo de 10
(dez) dias, findo o qual,será encaminhado expe-
diente ao prefeito, paraos devidos fins.

FAMINTO E ESFARRAPADO, FOI PARAR NUMA FAZENDA DO INTERIOR MARANHENSE

FLORIANO - 43-9074 —
IDEAL — 42-1218 —
11ÍIS — 42-0763 —
LAPA — 22-2543 —
M. DE SA' — 42-2232 —
PRESIDENTE — "O rei-

no da traição"
PARA TODOS — "O rei-

no da traição"
PRIMOR - 43-GB81 -"Romance de minha

vida"
RIO BRANCO -

"Carnaval cm
JOSÉ' — 42-0592"Quo rico o mambo

ZONA SUL cruel
ALVORADA — 27-2IWG - COLORADO — "Que li-

"Carnaval cm Marte" "?.?„ín,lm-0"
ASTORIA - 47-11466 - COLISEU - 20-8755 -

"Romance tio minha guaraci - "O reino
da traição""A labareda"

O rei- VAZ LOBO - 32-9798 -
LEOPOLDINA
ti. DE PINA — 30-238'J
LEOPOLDINA — "Guer-

ra ao suniba"
MAUA' — "O reino da

traição"
ORIENTE — 30-1131 —
PARAÍSO — 30-1060 —
PENHA — 30-1121 —
RAMOS - 30-1064 —
BOSARIO — 30-18S9 —

"A labareda"
STA. CECÍLIA - 30-1823
STA. HELENA - 30-2666

NITERÓI
CASSINO — "O reino da,

traição"
29-8215 — CENTRAL — "Traição

ABOLIÇÃO - "Traição rS?%eZ',,,,.,,_,„ 1U-KA1 —

Teritiro-
S.lt.A. 1 : i:-.'JI

Os trntro.. fccliaram no
período carnavalesco,
Hoje alguns rcabtlri
outros só funcionarão >
partir do março viu-
douro.
UIN.V.TK.-0 - 4--403"I'e*a fogo" o "Obiti.

tittete", com o T.B.C,
hoje, ás 21 lis.

DU-CINA — "Sentai"
ta Barba Azul", toa
Bilii Ferreiro,

mkàrt'*

II A I II It O S

AVENIDA — 48-1G67 —
ÜATÜMB1 - 22-3681 -"Carnaval em Marte"
FLUMINENSE — 29-1404
H. LOBO - 48-9610 -

" Romance de minha
vida"

MARACANÃ _ 48-1910 -
TRINDADE - 49-3838 —"Carnaval em Marte"

43-1939 VIIjA ISABEL — 38-1310
Marte» CENTRAL

ALFA

COUCOVADO - Bondü
Anuas Férreas. Onlbiu:
110, saltai- ívx tu» Cm-
me Velho, 351 - P«"l°
Inicial dn E.P, cores-
vario. (Tel.l 25-0016)

JARDIM BOTÂNICO •
bondes: 11 e 10. onibia:
70, 104 n 108. Saltar M
rua Jardim Botânico, Dl
(Tel. 27-8321)

MUSEU DE BELAS l
TES: Av. R. Branco, !>
(32-3270). Aberto di'™'
mento das 12 as II to

Guerra ao cmUTA jJõ-PRENMI
Av Nlemcvcr. Bonde 11,
ônibus da linha Leo»

vida"
AZTECA

"TraiçAo 1MPERATOR
bnreda"

"A ln •

i_i*r_r.----l-i»-__i

O homem, alto e louro, lei-
ções finas, declarou ter so-
f rido um desastre de aviação

BOTAFOGO
cruel"

CARUSO: "A labareda" 1RA.1A' — 20-8330 -
COPACABANA . "Guer- „..,,„.,.„,..ra ao samba" MADUREIRA - 29-8733
IPANEMA - 47-3800 — MODERNO (Bangu) 842
."-J* --"!?" 

MASCOTE _ 29-0411 -"_am°ba"- GUCrr" "° 
l!*0™*"*- *"* »*--¦

LEME - 37-G412 —
MIRAMAR — "Traição MEIER — 29-1222 -

MPTr.0 .7 oo.- M" CASTELO - 29-8250"n 
n,?n. Z ; rf .7. "Guerra ao samba"O príncipe estudante"

NACIONAL - 26-6072 PILAR - 20-6460 -
P^i.sÜi.'"0 rei"° da PRIMAVERA - "Car-

PIRAjT _ 47-2668 - naTOl em MartC"
RITZ — 37 - 7224 — RIDAN — 49-1638 —

"Romance de mlnlia g JORGE -
¦ld<v" 'em Marte"

RIAN - 47-1144 -"Traição cruel"
ROXY _ 27-8245 -
KOYAL — Sessões pas-

satempo
S. LUIS -

samba"
VERA CRUZ — "Carna-

vai cm Marte" __rv~lcõ tio lotações P->
S. BENTO — "Carnaval £tl„.'h?/.,V

cm Marte"
1UO BRANCO — "Car-

no-val cm Mario"
NEVES — "Carnaval cm

Marte"
S GONÇALO

S. JORGE — "Carnaval
cm Marte'¦¦«TROPO T.IS

CAPITÓLIO — "Guerra 
êrS 10,00,

ao samba" ' 
' _

N I L O P O L I S SAC0 DE s. FEANC ¦
NILOPOLIS — "Carna- c'0: Lanrlias na PÇ»-»'

vai em Marte" Em Niterói: Trolley-bii",
NOVA IGUAÇU !;„_- 5, em frente 1-

VERDE — "Carnaval em correios. Lotação: Soco-

vn,.» uu •«¦¦**— f .
gruta do ponto lu»'

PAQUETÁ: barcas o l»»:
ciias na rea. 15. Canta;
i". ira: barcas: 10 !«• ™
2,50, Lanchas: 7.1" ¦ »
.13,30 o 22,301 CT5-»

Tel.: 22-9856. Frota 0«ri"
oca: lanchas: 1 o iw»i
Cidade, na rua JM' CM"

Tcl.i 42-52-0

Marte"

"Carnaval oties

incuto

PRAIA DEÍÕÃEAl: W
chás na Pça. «. -»J"
teroi:Trolle.-bu5,linW
4 e 5, em fronte nos Co
rolos, e 6 im Av. An»
ral Peixoto.

•''¦-¦'•'¦ ¦'¦'.'.¦¦¦./:•••¦¦'•-•¦ v.v.-.-^

O COGUMELO ATÔMICO — Mais nina explosão atômica
siniiditi o dcscrlo dc Nevada, nos Estados Unidos. A nuvem
íiuclçn.' subiu, como sempre, cm forma do cogumelo, par-lindo-sc ti seguir.. Com» uma Imensa abõliad» solta 110 ar,
a nuvem dispcrsou-sé sob a violência do vento que soprou,
então, a uma velocidade dc 90 milhas por hora. (Foto INS)

SAO LUIZ, 23 (Meridional)
— Confirmando noticia quo di-
vulgamos ha dias podemos ago-
ra adiantar que se encontra na
(fazenda do coronel Bogea o
jovem cidadão • que apareceu
em Lago da Pedra, no interior
deste Estado, dizendo-se ofi-
ciai do Exercito, residir no Rio
de Janeiro e ser sobrevivente
de um desastre de aviação
ocorrido ha algiím tempo.

Nossa reportagem conseguiu
localizar aqui em São Luiz uma
senhora .da familia do coronel
Bogea, e que estava na íazen-
da de Lago da Pedra quando
ali chegou o extranho cidadão.¦Pedindo que náo divulgasse-
mos, poi1 enquanto, o seu nome,
a referida senhora relatou-nos.
confirmando, como dissemos,
m-as com novos detalhes, as 110-
ticlas quo já divulgáramos

casarão da fazenda. Todos seus pais moravam em Recife,ocupados em seus afazeres. Do
repente tivemos nossa atenção
atraída para um homem extra-
nho, que saia do mato, montan-
do num burro, que caminhava
lentamente para o Rio Grajau.
Ao aproximar-se do casarão, o
extranho caiu do animal. Esta-
va desacordado- Suas roupas
eram, em verdade, farrapos es-
traçalhados. Foi imediatamen-
te socorrido, transportado pa-ra um dos aposentos partícula-res do casarão.
TERIA ESCAPADO DE UM

DESASTRE DE AVIAÇÃO
No outro dia. pela manhã, o

estranho foi então interrogado
pelo próprio coronel Bogea-
Declarou então o estranho queera oficial — parece que te-
nente — do Ex.crcito. Era ca-
sado no Rio de Janeiro, onde

Havia conseguido escapar, mi-
lagrosamente, de um desastre
aviatórlo ocorrido nas selvas
do Amazonas, onde perambulouiitô agora, perdido. Pediu quenenhum aviso fosse enviado a
sua família que poderia ficar
em desespero-

AMNÉSIA?
Respondendo os indagações

25-7670 -

TIJUCA

AMERICA — 43-4519 —"TralcSo cruel"
CARIOCA — 28-8178 -"Guerra ao samba"
MADRI "Jardim do

pecado"
METRO 48-8840 —"O prlnclpo estudante"
OLINDA 48-1032 —"Romanco de minha

vida''

BACCARA: Duvlvier, 37-K; BALALAIKA: Siq. Campos, 67-71 <3(-77-42).
HECtUIN: praia do Russel, 632 (25-7272); B1DOU: Av. Prado Júnior, «-

(47-4767); CASABLANOA: Pça. Gal. Tlburclo (26-1783); CANOAS: Es"-

Panôa» (37-0235); CLUB DB PARIS: Duvlvier. 37-1 (57-7611); 0IK- •

(37-1101); CLUB 36: Rodolfo Dantas. 36 (37-0182): COLI-BAR1 Bolim

Roxo, 58-B (Lido); TUDO AZUL: Dom. Ferreira, 197; FAROLITO: 
"¦

Atlântica, 3.056 (47-1550); LA RONDE: Rc.1. Dantas. 91-B IS'-65' ''

MAXIM-S BAR: Av. Atlântica, 1.850-A; MEIA-NOITE: Av. Copacabana,

.'27 (57-1818); METRO: Av. Prado Júnior, 63: VOGUE: Av. P, t-abel ,-^

(57-1881); NIQHT. AND DAY: Pça. Malmtma Glioncll, 14 ('"''"9

32-9883); SACHA'S: Antônio Vieira, esq. Av. Atlântica; ROS- GARD"

CLUB: Gustavo Sampaio, 840 (57-7788); CANTINA SORRENTO:
Atlântica ,290 (37-0638).

Avenida

™rV-WW-_W_^^

— Estávamos, jima tarde, na eeryla, ítlnha um

$

do repórter, ajuntou a senhora
da família do coronel Bogea:B' um tipo alto, branco,meio louro, e de lelções finas.
Na fazenda pedia comidas íi-nas, tem um linguajar fino, émuito bem apessoado, presu-mindo-se, por isso, que êle per-tença 11 boa familia.

E qual o nome dele? —
Indagou ainda o repórter.

¦rin.1,,1.,. _. _-?¦. José' ÍI50 me MPPt-o ttQ_ln.íllnlnlio, c sobrenome.,

O CARNAVAL EM SAO PAULO repressão,
tados.

no que foram

moças!1.440 menores infringiram os re-
gulamentos, sendo aplicadas mui
tas no valor de 300.000 cruzeiros SrSS^

' L&8&. ¦

l^_^H^I^«

CAO PAULO, 23 (Meridional)— Ma1., dc 300 mil cru-"eiros do multas, 35 mil dos
quais cobrados na hora, foram
aplicados pelo Juizado do Me-i dQS npreg dfi Capitai durante 05 &

\ _»} Mias da folguedos carnavalescos.

grande íiumevo

crianças. A ni» o P»'l-eel

Infringiram os regulamentos
1-440 menores, sujeitos a defe-
s» o exame, muito embora não
tenha surgido nenhum inclden-
te grave. Alguns "foliões" pre.. enauy--' » "i"Vii7ada

tenderam desooahecer ou dlfi-l todavia, foi locairaa-
cultar a tarefa de yf-jilaneia B iresM^

á» _

Alguns rapazes -• ----- e
ram de ser detidos, P« «
contrarem em estado o ,
taçto alcoólica, o quosgn-
ignorância ou desleixo¦¦mr
ti dos pais MgS
menores c, _o_«tudo.^^

fo
dores"de bebidas qu«j-*.*r
ma, desrespeitaram a ]«

NesteOaroacal,aJicwM'
outras festas P-J1^ 1

ento,



,.„--.,,.. 'j^reynrmmsrr
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O DESENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

Operários ingleses em ali vidade. Muitos são idosos.

APOSENTADORIA DOS TRA-
|/UJIAItORES INGLESES

to do Governo — 65 anos para os homens e
as mulheres

SERIA COMPETIÇÃO ENTRE AS REGIÕES LESTE E SUL
Comparações entre os dois grupos — Em
breve, os Estados de leste deverão ceder
aos do sul a supremacia demográfica que
atualmente lhes cabe — Números do de-
senvolvimento, em seis etapas, dos Esta-

dos de ambas as regiões hm
T. ORDA (Especial para o "D. N.">

bU pare
LONDRES 'H '¦<¦ S.i Os

«iludiu rie uniu investigação
fluida i»''" Ministério das

¦wje. r- Sfínro Nacional so-
Hmistszôcs por nim as pessoas
______ IDCWI-IM1' "" P(,1'inftnccem" 

líiiuball". depois cio alcançar
jijulte 1111:1.111) de idade para
««ao cie aiiosentadorias (6G

' ¦"• ... t,rtll
lisospara

s mulhere.
I fe; num

liomens e (iO para
foram apresenta-

elstório recentemen-
publicado.

A investigação foi efetuada
soü 11 orientação do Comitê
Consultivo Nacional sobre o
Emprego de Mulheres e Ho-
meus Idosos, e 05 resultados
foram apresentados ao Comitê,
sob a presidência de Sir Tho-
enas Phillips, que reviu os pro-
biênios econômicos e financei-
ros referentes á.s providencias
para as pessoas idosas.

A investigação abrangeu cer-
ca de 29.000 homens e mulheres

issaltad i) II

LEVARAM OS L
ECONOMIAS

CAMPINA- 1 Meridional)
t™ popular 1 m Campinas.

Vicola Pacceli, o acordeonista,
i conhecido lambem em quase
ujd „ pais, uma ve/. que ja
rm no Rio. em São Paulo

acor
pios

a cego
TODAS

DO MUSICO
AS

acurdcoii de muito.-, baixos, co-
mo também arrancando 'navio-
sos acordes ao piano.

Graças á sua habilidade ar-
Usiica, Nicolu. além cie ter
adquirido grande popularlda-

inscritos que. nas quatro se-
manas que terminaram cm 11
de outubro ultimo, recebiam
.-uas pensões de aposentadoria,
quer na idade mínima ou aci-
ma dela, ou dos que estavam
exatamente chegando á idade
mínima para a pensão, mas
continuavam trabalhando, Cêr-
ca de 26.000 deles foram entre-
vistados.

HOMENS COM 65 ANOS
Km dc/, homens, quatro, ao

chegar açu 65 anos, haviam
preferido a aposentadoria, Dos
que assim agiram, um quarto
estava classificado como doen-
tes crônicos, mais rir uni qtiai-
to declarou què havia sido àpo-
sentado por seus patrões ou
dispensado.

Desse.i apo_çnt<idc_ por souí
empregadores i28%), mais de
oiio em cada grupo cie der, de-
clararam que a aposentadoria
era devido á idade limite 1 ha-
bltua-hnente Gã>. enquanto três
em quatro declararam que .-eus
velhos patrões haviam deseja-

Sem duvida alguma, o degen-
volvimento demográfico ao
Brasil tem sido realmente am-
mador, levando-o a ocupar o
sétimo posto na classificação
mundial por numero tle habi-
imites. As mais recentes esta-
listicas demonstram que esse
crescimento se registrou, em
maior volume, nos Estados oue
formam os dois grupos das R»-
giõo Leste f. Sul do pais.

Sergipe, Bahia, Minas Gerais,
Espirito Santo e Rio de Jançi-
ro são os Estados que, junta»
mente com o Distrito Federe. 1,-constituem a Reriio Leste,' pos-
suindo atualmente 20,4 milhõtts
dc habitantes, stgundo revelam
os últimos dados sobro sua po-
pulaçio. A Rtgiâo Sul. forniif-
da pelos Estados de São Paulo,
Parané, Santa Catarina e. RW
Grande do Sul. conta hoje com
cerca de 1S milhões de almas.

Há quatro anos. quando' foi
realizado o recenseamonto fe-
ral. as unidades do sul reeistra-
ram 16,9 milhões de liábif.an-
tes, enquanto as do Leste abri-
cavam 18,8 milhões de pessoasVoltando a ampulheta para 82
anos atrás, vamos encontrar
unifl situação bastante diversa

da atual, pois na Região Lese
se concentrava a maior per-
centagem da população do pais
— 48 por cento — ou sejam, 4,8
milhões dc habitantes. No Sul,
as cifras eram de somente 1.5
milhões, o que significava 15%
do total dc toda a nação.

SÉRIA COMPETIÇÃO
Colocando, lado a lado, or

elementos demográficos dessa.»
dois grupos, vêm-nos a impres-
são de que se desenvolve entre
elas uma séria competição, uo
que concerne ao aumento de sus
popu}açlo, representando tam-
bém a ascençao de um ritmo
acéltrado de progresso. Hoje,
cabe ainda à Região Leste a
supremacia demográfica, mas
em breve deverá ctdcr sua posi-
çfo so Sul, o qual está destina-
do a'mantc-la indefinidamente.

E a vitoria dos Estados me-
ridionais será obtida principal-mente por duas de suas unida-
des que mais crescem: Paraná,
onde a população aumentou 16
vex.es, e São Paulo, com nm
crescimento cie 11 vezes. Reu-
nem-se, no quadro em seguida.
os dados relativos ao desènvol-
vimento, em seis etapas, dos Es-
lados de ambas as regiões:

REUNIÃO, AMANHÃ, EM BELO!
HORIZONTE, DE BANQUEIROS

Aumento de salário dos ,
bancários

SAO PAULO, 24 1 Meridional) !
— Os banqueiros vão se reunir
amanhã, 25 do corrente, a fim ,
de examinar a proposta do au-
mento de salário feita pelo ;Sindicato dos Empregados cm 1
Estabelecimentos Bahcancis de | mau
São Paulo, a qual pleiteia 35
por cento.

Apurou a reportagem, entra-
tanto, que os banqueiro.-;, om
sua reunião daquele dia, deli-
betarão fazer uma coutra-pro-
pesta de 30 por cento. Alguns
B.r.icos, todavia, nem com essa
base concordam o deverão la-

DORES
NUS COSTAS?
Pés Inchados...
Olhot empapuçodoi...
SSo apenas alminn rloa «Intoma» ie

luncionamínto <lo« riu» n rir»
aparelho urinaria. Q,ll„nd0 V, senti»
taiii ile energia, perda de apetite, do»
ros nos liraçou e na» costas, tonteiraa»
inicçõM Irequoíiioi mi iliroimiUi. ar-
dentes nu dolorosos, mal-estar cona-

tante i> vei-ilicnr i|iie seus Irirnozelot
estão Inchados.,, á sinal de que V.
eslá se intoxiranilo porque seus rins»

, . nâo trabalhnni como devera. Comba-
vrar o leu protesto na reunião ; ,_ ^ _..,.. _nte, qu, Mj, tapdPi
aiUdiaa. | t„man,i0 imedlatamenle Pílula» Foster..

que reativara o Irabslho dos rins, eli«
minando as toxina» e devolvem oi
bem-estar ao «eu c-rganUmo. Comeed
a tomar desde hoje ai Pílulas FortítV
dc nçlo baliamica e diurética.

Os menores delidos dentro do aulomovel roubado.
<Folo Moridiona/I

ROUBARAM UM AUTOMÓVEL
PRESOS OS TRÊS M ENORES

Três cursos avulsos
na Universidade
Rural

Estão abertas, até 26 do cor-
rente, no Serviço Escolar da
Universidade Rural (Km 47 cia
rodovia Rio-São Paulo), as ins-
crições paia. os cursos avulsos
de Apicultura, Ara d ores e Tia-
toristas e Avlcultura Intensiva.

Os candidatos deverão aprfi-
sentar prova de identidade,
atestado de sanidade física c
mental, prova dc idoneidade,

Pílulas Foster

im 189» IfMlO 1920 1940

LESTE 4.«tt.«„l «.HSH.S.Çl 7 m.m 12.874.275 15.825.953

sabem
nestes

, m -ócio o itrrior de Sân 1 de__conseg_ulu_nmj!amar- alguns j do CjU0 oles cr)ntiniiassem a tia-
No. ...

dito, 11 musico prolissional
.«ituia grande atração nas
¦joltes", nos bailes e ate mes-
monas reuniões familiares, 011-
tt brilhava nâu so com sua

Vão recorrer
lustíca

Contra a lei que au-
itou ti imposto de

,s c consignações
)S dasses conservado-
ias no Estado do Rio

1; dar, c conservadoras do
ííjiln tin Rio, não concordan-
(itoiii n aumento do imposto
& rendas c consignações, dc 3
p tflilo, para 3,6 por conto,
pondo eni janeiro ultimo,
}Si Asícmblciii Fluminense, e
;i em vigor, vão recorrer ao I
Mclário daquele Eslado. r.ou- i
3) a referida lei.

0 alimente- do Imposto de 1
iluda., r consignações, como se
«St. permitiu o governo flumi- j
ttnie reestruturar o funciona- j
fc estadual.

A ação das classes conserva-
iiiis deverá ciar entrada na
iHiça nus próximos dia.-;-

recursos, só ele e Deu.-
com c|iio sacrifícios
tempos bicudos...

ASSALTO E ROUBO
Micola Pacceli, apesar de

seu temperamento boêmio, ca-
sou-se e vivia em companhia
de sua mulher, á rua Santa
Cruz, ri. 275.

Ha dias, o veterano artista
saiu em companhia de sua cs-
posa, só voltando á casa quan-¦ do a noite já ia alta.

Foi surpreso que o casal uo-
j tou que n casa estava em de-
j .sorriem, moveis abertos c, ate
! uma. porta dos fundos arrom-
i bacia.

Pressentindo o sucedido, Ni-
| cola dirigiu-se á cômoda em
1 cuja gaveta guardava suas eco-
i nomlas dc muitos anos de tro-
1 balho, montando a trinta e seis
| mil cruzeiros.

A gaveta estava arrombada c
o dinheiro ".se evaporara".

Comunicado o fato á Dele-
gncia Regional cie Policia, ali
compareceram o delegado Pia

balhar, Dc dez, sci.s recebiam
ema pensão do acordo com 11111
plano dc pensões elaborada pe-
Io empregador. Entre lodo:;- os
hcniens com 65 anos, três p.m
c-Hda dez estavam protegidos
por planos de pensão dos em-
pregadores. Os planos de pen-
pão dos empregadores estavam,
geralmente, associados a uma
alta média de aposentadoria na,
idade de 65, e com uma grande
proporção de aposentadoria por
iniciativa dos empregadores ou
por dispensa.

Em cada dez homens eoin a,
idade dc 65 anos, seis se acha-
vai.11 em serviço. Suas princl-
pais razões eram "neccs-iclaciea,
.financeiras" <45^ 1. "por se
acharem rm condições" (25'"')
e "preferirem trabalhar"
<20'.r.). A metade desse 'numero
declarou que a perspectiva de
ficar sem ocupação os impediu
cie deixar o trabalho.¦ A grande maioria (93Có) cie
todo.s os homens que chegam

Sergipe
Bahia
Minar
E Santo
Rio
D. ?'.

Slil.

S, Pauio
Paraná
Sta. Cal.
R. G. Sul
S, Paulo
pitai)

234.«43
1.378.616
2.11W.689

32.137
819.6(14-
274.072

310,»_!)
1.919.803
3.134.1(99

135.967
S7fc.88i
522.651

366.964
2.117.956
3,594.471

209.783
926.035
691.565

477.064
3.334.465
5.888.174

457.328
1.559.371
1.157.373

1.570,$40 2.81A.46IJ 1078.774 8.1Í9.35.'»

8.'l7.3õ4
126.722
159.802
446.962

Ca-

1.384.75'i
249.49 J.
283.769
8à7.45')

2.282.27!)
327.136
3IÍ0.289

1.140.070

4.592.183
685,711
668.743

2.132.713

S. PAULO. (Meridional) —
surpreendidos no interior do
automóvel que roubaram no dia
anterior, foram detidos, cerca
das 21 horas, na av. Nova Can.
to veira, confluência d« rua")42.32ii Maestro João Gomes de Araújo,

3.918.112 1 alto dc Santana, os menores
6.736.tlil J. S-. de 17 anos. e M. F. C.

75.107 ! F., dc 16 anos, bem como Iri-
1.847.857 neu cia Silva, de 21) anos, do.
1.764.141 mlcillado á rua Floria! 93. As' prisões foram efetuadas peto

l2.Mri.Hii | forgento Mítrin, que conduziulos detidos c testemunhas do Ia.
to á presença do delegado Lu-

«pinado qur os larápios, após
fazerem a denominada "liga-
ção direta", rodaram com o
veiculo pela cidade até o mo-
mento de serem detidos.

7.180.313
:. 236.270
1.178.340
3.320.68!)

do Júnior c o investigador Abi- ! uos 65 anos declararam fa"ber

Alimentos ricos
Ml fósforo

Ó fósforo 1 um mineral quek encontra abundantemente
seio em vários alimentosllorigera animal e vegetal. Por

Kí razão são bom raras as
ttlrbações orgânicas devidas

deficiência desse mineral, era-
•11 o organismo adulto exija
Muda cota diária cü> fósforo,
PstaactomeiUc i.32g parapessoa de pêSo médio de
"l Nas crianças c durante
tlMidei! essa luxa c mais ele.
jlíi,

Entre us diversos alimento,
ji! podem ser considerados
_«fontes de fósforo, incluem-
Jpleite c '.eus derivados qucl-
Je manteiga — as carnes, a»
Pras (especialmenet os mio-
Jío fígado), a gema do ovo,'cereais, como o milho, o tri-
g a cevada, etc. desde que
S* «prqveitado o grão inte-
P. Também o marisco, o fel-
p ° soja, o cacau, a amen-
m.macarrão, a passa, etc,
RPMlildorcs dr boas cotas de
rh regime ulimentar cm quemm incluídas algumas des-
g*_fancias proporciona aotaxa rie fósforo

ia necessária para um• Impedindo assim o una-
Pieiilo de enfermidades e
Pltlndo uma saúde perfeita.111 sa,, ,|0 |.r„nilg.lnBa ,]„

que poderiam obter uma pen
são de aposentadoria mais ele-
vada se continuassem traba-
lhando. Dos que permaneceram
no emprego apenas sete em
mil declararam ser essa a ra-
zão, mas um em quatro decla-
rou que o conhecimento dessa
medida o.s havia influenciado
11 tomar essa decisão.
APOSENTADORIA DKPOIS

DOS 65 ANOS
O.s homens aposentados de-

pois c-os 65 alegaram as «nes-
mas razões. A proporção ale:
gandp má saúde ou esforço íol
dc 45',,, em comparação aos
28'^. dos que contavam 65, mas
a proporção das moléstias cró-
nicas foi de 9'.í- comparada a
25'.;. Vinte e três por cento
alegaram iniciativa dos empre-
gadores cm comparação aos 28'í
dos que contavam 65 anos- No-
ve em dez, comparados a três
ein quatro cem 65 anos, decla-
í-iu-am que teriam gostado de
continuar com seu velho pa-
trão. Em liiades mais avança-

Ções OS Carros carros |#«>. 
uma Proporção'mais baixa

lio Silva, que verificaram que
o.s larápios, fazendo uso de
uni "pé de cabra" arrombaram
primeiramente a porta dos fun-
dos o depois a gaveta da como-

j da onde se encontrava o di-
| nheiro, a pequena fortuna de
i Nicola. Praticado o furto, os
1 assaltantes fugiram pelos fim-
i dos, onde há um milharal e

um cortiço.
NO ENCALÇO DOS

CRIMINOSOS
, Imediatamente o delegado
I Prado Júnior tomou a.s provi-
i delicias para esclarecimento do

audacioso assalto, mesmo por-
que ao fugirem deixaram ai-
Sumas pistas, tais como suas
pegadas 110 milharal.

Ao que estamos informados,
: u. Policia está no encalço de

um indivíduo, aliás perigoso
j meliante, .sobre quem recaem
| sérias suspeitas, não tendo si-
I cio revelado seu nome para não
| dificultar as diligencias que .se
| processam.

26.040

PARANÁ"
E' curioso assinalar que, no

inicio do século, demonstrava
São Paulo ritmo mais rápido de
crescimento de sua população,
em confronto com o Paraná,
onde o desenvolvimento se pru-
cessava de forma mais lenta
Em verdade, este ultimo Estado
ieve seu progrçsso acçntuadq
nesse sçtor a partir de 1900, du.
plicando sua população vinte
anos depois e levahdo-o hoio
á crescer com maior rapidez d:»
que o Estado de São Pauloi Rxi
clui-se porém, desse c.ímpulo <i,
cidade de São Paulo, a qua!
representa um fenômeno' «om-
plçtámcnte à, parte.

Por essa razão c que, 110 qus-
dro. suraem os dados referentes
á capital de SSo'Paulo e basi.i
sumário exame'dgs mesmos'pa-
ra sç constatar que, só unia vez
110 mundo, pprle acontecer o
que ocorrçu nessa cidade.

Na Região Leste, n unidade
mais dinâmica nos últimos ahos
não foi o Distrito Federal, o
qual teve um crescimento de ¦)
vezes, mas sim o Estado do E>-
plrito Santo, com o aürnçnte de
10.5 vezes de sua populaçíò

69.934 239.821) 579.033 1.378.669
RIO DE JANEIRO

Quanto ao Estado do Rio ue
Janeiro, registrava èle, em 1872,
um numero de habitantes três
vezes superior ao do Distrito
Federal. Essas cifras, porém,íoram-se aproximando — uma
a decrescer, outra a aumentar—até se igualar e, hoje, o Dis •
frito Federal possui mais de 50
mij habitantes além do 111111115-
ro de fluminenses- Trata-sa,
portanto, de mais um exemplo
de como as grandes cidades
atraem mais e mais pessoas,resultando no despovoamento,
preliminarmente, das regiões
que llir são mais próximas.

Resta assinalar, na UeciSo
Leste. ' 

que o Estado de Minas
Gerais, há 80 anos. ocupava o
primeiro lunar quanto ao nu-
mero de habitantes, superando
mesmo toda a Região Sul- De
lá para os dias dn hoje, essa
unidade da Federação viu «res-
cer de três vezes sua população,
sendo seguido nrlo Estado da
Rahla è' pelo Distrito Federai-
Bm contraste, o que menos se
desenvolveu foi o Estado rtc
Sergipe, surgindo como o mais
atrasado, relativamente ao crer,-
cimento de sua população.

Movimento da Policll-
nica dos Pescadores,
em Janeiro

Foi dc 2.684 n número de
j consultas, em janeiro último,

110 hospital c ambulatório cen-
trai cia Policlínlca dc Pescado-

cio Vieira, autoridade dc piau- ! rcs tlo Ri0 cic janeiro.
tão no Departamento dc Invés
ligações.

Foi instaurado inquérito de
prisão em flagrante delito con-
tra Irineu da Silva, cuja co-
pia será encaminhada ao Ju!-
zado do Menores, órgão a que
está afeto o caso dos menores
em tela- Consoante consta da
peça policial, o mito. de pro-
priedade de Daniel Gonçalves,
morador na rua Galvão Bue-
no. 332. foi roubado cerca das
5 horas, quando estacionado nas
proximidades da moradia- do
referido proprietário- Ficou

Atingiram 3.403 as injeções
aplicadas, tendo sido realizado»
888 exames dc laboratório, MIO
testes intradérmicos c formula-
das 1.513 receitas. Registraram,
se ainda 80 anestesias, 430
curativos, 72 intervenções, 79
aplicações de soros, 9 transfu-
soes ,202 vacinas, 80 exames es-
pecializados, 14 pneumotórax e
153 radiografias, tendo-se re-
gistrado 5 partos normais.

Acusou o Serviço Odontológi-
co. no mesmo més, 374 cônsul-
tas.

prova de conhecimento de ni-
vel primário e três retratos
3 x 4.
...a^aaaaaaaMHal

BANCO DO BRASIL S.A.
AVISO

Concurso para Escriturário.Auxiliar
(I BANCO 1)0 BKASIÍ, S. A. toma publico «ue,

de 25-2-55 a 11-3-55. das 8 ás 15,30 horas, nos dias
úteis (excluído n sábado), clarão aberlas cm sua.
Séic. nest« cidade, á Kua Primeiro dc Março n.° t>í>,
as inscrições para o concurso acima, a realizar-se
nesta Capital, no decorrer dc maio próximo vindouro,
em horário r local a serem oportunamente anuncia-
dos.

O edital respectivo eslá publicado no Diário Oli-
ciai da União, dc 5-2-1955, c se encontra afixado,
também, no local da inscrição. Visa èsse certame a
selecionar candidatos para preenchimento dc vagas
EXCLUSIVAMENTE NAS AGÊNCIAS DO INTERIOR.

Para a prova dc Datilografia, que será feita cm
maquinas fornecidas pelo Banco, facultar-sc-á a es-
colha dentre as seguintes marcas: Remington, Royal,
Smith e Underwood.

Pelo BANCO DO BRASIL S. A.

Francisco Vieira de Alencar
Superintendente

Em péssimas condi-

Mino
Mdératln

do Palácio do Gover
no de Aracaju

ARACAJU, 24 — 1 Meridional 1
— Segundo o relatório de uma
comissão de peritos, divulgado
pelo Diário Oficial, todos os
veículos do Palácio do Governo
foram deixados nas piores con-
dições, exigindo sérios conscr-
tos para que possam voltar ao
tráfego.

ESTAVA
ASSALTANDO
p^" uni dos fugiti-

¦ vos da cadeia cie
Sabará

,j|J;l-0 HORIZONTE, 211 (Mc-KM) -- o perigoso larápio
iiS'11""1" «« Silv»i vulgo, <m , que, há dias. fugiu
?ttMela dn Sabará, foi preso,!,a «pitai.
mH.acabava de assaltarK'residência, quando foi visJ
E. Populares, que Ò perso-wm. d prenderam. Não fôs-«intervenção da polícia, te-,lsi[") linchado-

^nduzido ao xadrez, decla-
j,' Quando fugi de Sabará

lm ° í^odo do Rio dn Ja-
Hiow °' em lima cldadt''
m K nao nifi recordo, rciu
WrZ lm" avaliado em 100
fi;-1'05' Vim â Belo Ho-
H_o Cama
^dinheiro
_4fcífea._'8aita'', procurei o
? Was fácil de obtê-lfl, Dei-....'„ üel muito azar e íuB

Exportação de erva
mate para o Uruguai

Entre os maiores consumido-
res do mate brasileiro, 110 iilti-
mo qüinqüênio, os países do
Prata ocupam lugar cie eviden-
cia. . ,

O Uruguai, p a r tieulamente,
niostra-sc um grande importa-
dor da erva. Em 1950, as suas
compras elevaram-se a —...
24.923.001) quilos para, em 1953,
sofrerem um ligeiro declínio,
havendo atingido somente 
22.274.000. - Houve, contudo,
franca reação cm 1954, quando
exportamos para o Uruguai ..
29.510.000 quilos.

Nn Argentina, o movimento,
embora bastante menor, nao
deixa cie apresentar excelente
índice: em 1950, para ali expor-
turnos 11.953.00o quilos; igual-
mente assinalou-se ligeira bal-
xá nas vendas de 1953 — com
10.035.000 — para, em 1954, re-
gistrar-sc ponderável ascensão,
com um total exportado de ..
13.804.000 quilos.

.simplesmente!
aval. Como estava

n não sei fazer

stava protegida por planos de
pensões elaborados pelos nm-
pregadores-

OS HOMENS QUK AINIM
TRABALHAM COM 70 ANOS

O seguro nacional é pagável,
normalmente, no limite máxi-
mo, 70 anos, quer um homem
se tenha aposentado ou hfto.
Dc todos os homens percebeu-
do pensões de aposentadoria,
21"" ainda se achavam em ser-
viço aos 70 anos- Em dez. qua-
tro declararam que o faziam
por razões financeiras, três sin
dez por preferirem trabalhar,
c um em seis por se sentirem
em condições de continuai' nu
serviço. Aoeiifl0 um r»ri dez -su
achava protegido por um pia-
110 de pensão de empregador.

O relatório registra lambem
as razões apresentadas pelas
mulheres que so aposentaram
ou permaneceram 110 trabalho
ans 60 anos, ou das c|uc se apre-
sentaram depois dessa idade.
Devido ás providências espe-
ciais para as casadas, estabe-
lecidas 110 plano dc Seguro Na-
cional, a investigação abrangeu
semente a.s mulheres seguradas
por sua própria conta. Por isso, o
porque um quarto das mulhe-
res protegidas pela lei já ha-
viam deixado o trabalho hft
mais de cinco anos, os restil;
tados da investigação no setor
feminino foi limitada o a.s com-
paraçócs, com relação aos ho-
mens, foram restritas.

EM MOTOS .MUNI-.
CÍPIOS GAÚCHOS
Foram realizadas eleições na segunda.!

feira de Carnaval
nesses municípios, para escolha!
dos primeiros governantes. Mais
de 100 mil eleitores foram can-j
votados para votar, devendo su ;
salientar que a criação dos no-
vos municípios constituiu nu-'
ma grande luta, quer nos ba<s-;
tidorès dá Assembléia Leçtisb-
Uva. como ainda nas zonas de:
onde foram desmembrados os
atuais municípios. Foi preciso ,
Vniíi consulta plebiscitaria, e
emente depois que grande par. |te das Populações se manifesta..'
ram pela criação de novos mu -;
nicipios, pôde a Assembléia efe-1
tiver a medida. Ressalta-se
ainda, que a lei que regulamen.
ta a matéria íaz, ainda, uma
série de outras exigências, tais,
como de popii'flção, renda r- no.
tória possibilidade di desen-
volvimento.

As eleições do dia 21 foram
para tn-efeito, vice e vereadores
O' TRE tomou as providência»
cabíveis e até o momento nSo
sèt tem notícia de qualquer
anormalidade. As apurações ti-
veram início 'maliatanlente. E'
pensamento do Tribunal Regio-
nal declarar instalados 01 mu-
nicipios lio dia 28.

Os novos municípios são os
seguintes: Três de Maio — Ho-
ríáontilia — Rolante -- Guará-
ma — Não-Me-Toque --- Tape-
ra' — Màrau — Espumoso —
Cerro Larco — Esteio — Sapl-
rança — Sananduva — Grama,
dò — Frederico Westphalen --
Panambí — Ibirubá — Casca
— Crisciumal — Roca Sales e
Nova Petropolis.

Vendedor (Balcão)
Precisa-se com muita prática para Loja de

Tecidos e Decorações. Tratar na "TAPE-

CARIA RENASCENÇA", rua do Catete

n.° 59.

PORTO ALEGRE, 24 (Meu
riional) — Ó darnaval não con-
seguiu penetrar nós novos vin-
te municípios do Estado, cria-
tlos recenttmente, nor lei esta-
dual votada e aprovada pela
Assembléia Legisjít.iya do El-
tado.

.Assim, realizaram - r e rüCfões

Produção cearense
de cera de carnaúba

A produção de ceia' de car-
nauba 110 Ceará tem oscilado
em torno de 5-000 toneladas
anuais, das quais 1.200 corres-
pondera aproximadamente 

'$.
cera do "olho" oü amarela o
3800 á cera da "palha" ou
pardacenla, secundo informa o
Serviço'de Economfa Rural, do
Ministério da Agricultura."

Entre 1952 e 1954, o custo de
produção era, na zona, norte do
Estado, de Cr$ 180,00 por arrô-
ba de cera do "olho" c 
Cr$ 150,00 da cera da "palha".
Na zona litorânea, aliás pouco
pridutiva, o custo era de ....
CrS 280,00 eni relação á cera
da'"palha".

A exportação para o estran-
geiro regula cerca de 3-850 to-
heladas anuais, enquanto, os
mercados internos, sobretudo
Rio de Janeiro e S. Paulo, ab-
sorvem 1.200 toneladas.

(Tgoverno federal
arrecadou dote M- '
lhões de cruzeiros
em São Paulo '

SAO PAULO, 24 (Meridional)
Nada menos de 12 bilhões de
cruzeiros foram arrecadados
pelo Imposto federal em São
Paulo Essa informação foi
prestada á reportagem pelo sr.
Leonardo de Barros Carvalho,
diretor da fíecebedoria Fe-
deral.

Salientou, funda, que somente
% receita proporcionada pelo fu-
mo nacapitalbandçiranteé su-
perior à-toda a'arrecadação'do
imposto de consumo do bistrító
Federal.

Demissões
de iiuncionarlos
em Aracaju

ARACAJU'; 23 (Meridional)
— O governador do Estado con.
1 inua demitindo numerosos fun-
cionarios extranumerariòs .que
superlotam as diversas rçpàrtl»
ções puljlicas, muitos deles sem
qualquer função. A medite vem
ocasionando ds mais vai.ad.0B

Poisas de estudos nos
Efe. Úü. para funcio-
narlos da Prefeitura
dê. Belo Horizonte

BELO HORIZONTK, 24 iMf-
ridional) — A Prefeitura de
Belo Horizonte acaba de obter,
do governo americano, seis boi-
sas de estudos'que serão con-
cedidas a servidores municipais
para- aperfeiçoamento nas Esta-
dos Unidos- '

• De acordo com os entendimen-
tc3 havidos, nesse sentido, en-
tre a Municipalidade e o Fo-
relgn Opçrations ¦ Administra-
tíon, técnicos americanos virão,
por outro lado, colaborar r,o
programa de racionalização dos
serviços municipais

-:^.:>2;!^*íiléi^ .^.^-¦¦>.-i)U-iliúiiii

Turbogerodor a vapor
G-E instalado na Usina
Piratininga,. São Paulo

nomciitaiHos 117 imprensa. Níopa-rn S

obstante, persiste o governador
Leandro Maciel no seu propo-
sito de fazer uma verdadeira
limpa nas repartições, deixando
somente o pessoal necessário"so do servírn.

CONSERVANDO PARA A ECONOMIA DO PAIS

Milhões dc refrigeradores G-E — dos quais mais de y

3 500 000 funcionando ininterruptamente há io anos e mais

cm todoo-mund»--representam um inigualável atestado

da preferencia assinalada nos lares dos cinco continentes

pelos produtos-que trazem o monograma G-E. Mantendo

os alimentos frescos c saudáveis, reduzindo as perdas, tqf

nando cada dia.mais confortável a vida das populações,
os refrigeradores G-E desempenham um importante papei
na economia doméstica. A General Electric SJV^utilizando

matérias primas brasileiras, apresenta os mais jnodejnosA '

aperfeiçoados refrigewdoreSjX^ntribuindorparaiCifoem-íestarje,

o conforto» e a economia da população deste, ungasp pafsí

<x-~~-^ \v //v\

JÊxw
Nosso mais importante, produto t® O progresso

"t? - / /?
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ESTA DE PARABÉNS a Chefia das I*o-
líeiiie, ciioi os resultados obtidos no policiiaaneaa-
to dn cidade durante o período carnavalesco.
Nada dc anormal ocorreu, demonstrando que
as providências determinadas pelo litular d»
DFSP foram amplamente cumpridas. A Fo-
li cia Militar, já integrada cm suas novas
funções, foi incansável. Seus soldados, dis-
ciplinados, cumpriram coaaa urbanidade a
missão que lhes foi confiada, evitando e re-
primlndo abusos. Sranpa. vigilantes. Agiriam
eom urbanidade, policiando os foliões mais
alegres, «vüando-llaes os excessos.

Apenas aao Higli-Life se registrariam ai-
{.uns furtos de carteiras, talvez anais pelo
descuido das vitimas, uma ver, qaie. não só
ali. como nos demais salões recreativos, fo-
ram _est_eados investigadores experimenta-
ileis. cuja filiação cm evitar a ação dos "pam-
guistas". Iaifelizaaacnle, porém, aao Carnaval,
c difícil reconhecei' tais indivíduos, pois »
uso de máscaras os favorecem, scai.o-llies
fácil, após romper o bloqueio policial, agir
nos ianeaasns cordões, onde a "mão boba" é
coisa aaormal. Mesaaao assiaai, cerca de 40 des-
ses tipos feiram presos.

A cooperação do Exército, Marinha e
Aeronáutica, como torças aiaxiliares no po-
licáiiaiaenlo, muito contribuiu para que os ca-
a-iocas tivessean um dos seus melhores car-
navais, como atestam as estatísticas apre-
sentadas pelo Serviço Hospitalar, onde, ape-
.sur do número elevado de socorros, foram
mínimas as ocorrências policiais.

Finalmente, temos que lonvar igualnaen-
te a ação do Juizado de Menores, cujo titu-
lar, juiz Cavalcanti Gusmão, esteve presente
cm todos os locais. Incansavelmente, seus
comissários percorreram os bailes, fiscalizan-
do a presença dc menores naqaaeies em que
aiáo lhes era permitido o ingresso. Nos bai-
les infantis fis._la.aa.am as fantasias, pois
aquelas mais provocantes não ea-am permi-
tidas. Tudo dciiurreu dentro dos planos ira-
çados, c não poderíamos deixar de louvar a
atuação dos funcionários destacados para ser-
virem no encaminhamento de menores per-
tildeis. Ali, como em tudo mais, o Juizado de
Menores cumpriu a sua missão, dentro dos
limitados recursos de que dispõe, pois nem
una automóvel havia para o transporte do
seu titular.

ASSALTADOS E ANAVALHADOS
NA ESTAÇÃO DE MANGUEIRA

Os ladrões estavam num matagal
Antônio Santos Saldanha, de

li. anos irua São Luis Goiiza-
ua.. 1.491), e Antônio Agra ele

____________ WÊmWmm

Kl ll

1 m i ]

de cor preta, que saíram ines-
peradamente do interior de um
matagal a.li existente.

O primeiro sofreu ferimento
inciso no supercllio esquerdo,
produzido por navalha, e o se-
giniclo ferimentos contusos na
região genlana esquerda e no
tórax.

Os malfeitores, sob ameaça
de morte, carregaram dus vi-
timas uma medalha de ouro e
20 cruzeiros, pois nada mais
eles possuíam,

Ambos foram medicados no
Hospital ele Pronto Socorio, ele
onde se retirarom para a de-
legacia do 19." Distrito, a fim
de apresentar queixa.
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FOGOS E RAJADAS DE METRALHADORAS PAR
FESTEJAR A CAPTURA DO FACÍNORA MINEIRINHol
Absolvido
o paralitico
Matara, no asilo de
mendigos, o compa-

nheiro de enfermaria
S. LUIZ, 23 (Meridional) —

Por seis votos contra um, o ju*
ri desta capital absolveu o réu
Luiz Casslano de Sousa, paru-
lítico, que as«_-iiiou no asilo
de mendicidade, o seu compa-
nheiro de enfermaria Josias Al-
ves Monteiro.

A promotorla — sra. Aurora
Corrêa Lima Felix — não pe-
diu a condenação do réu.

A defesa esteve a cargo do
sr. José Maria Cabral Marques.

.ANAVALHADO — Antônio
.Sanlos Saldanha, uma des

vitimas

Brito, cie 25 unos (rua Viscon-
ele de Niterói, 8311, ontem,
quando caminhavam pela rua
V sconeie ele Niterói, nas pro-
ximidades da Fabrica Kiboai.
foram assaltados c agredidos,
á navalha, por três 'Indivíduos

Satisfeito
o Juiz de Menores

Ocorrências sem importância
foram registradas nos post.s
(iue o Juizado de Menores ins-
talou no Largo da Carioca, em
Copacabana e.em Cassadura,
nos três dias de Carnaval.

O próprio juiz Cavalcanti de
Gusmão mostrou-se surprezo
com o êxito das providencias
adotadas, no que diz respeito á
vigilância c fiscalização dos
menores, durante os festejos
carnavalescos. Louvando a
atuação dos comissários ele Me-
nores, efetivos e voluntários, e
o progresso do nesso povo, que
nesse Carnaval procurou bnn-
car com correção, o juiz de Me-
nores disse que se considerava
pago dos esforços que envidara
para que tudo corresse na mais
perfeita ordem.

Caiu granizo
na Paraíba

JOÃO PES _OA, 23 iMeridio-
nal. — Informam de Serra
Branca que fortes c h ti v a s,
acompanhadas ele granizos, de-
sabaram à noite sóbre aquele
município; deixando inquieta
por alguns momentos a popula-
ção. Varias residências foram

i invadidas pelas águas. Estas
j danificaram seriamente, ainda,
i numerosas plantações.

TARADO — A polícia da
capital paulista prendeu o iaã-
dividem Ulisses dc Oliveira
Martins, continuo de banco
que, na casa de cômodos da
rua Embaré, n. 1.8, onde rc-
side, tentara seviciar uma cri-
ancinha. Reagiu êle aos poli-
ciais, sendo a custo dominado.
No clichê o tarado. (Foto
Meridional).

Julgamento hoje
do engenheiro
Meira Lima

Está marcado para hoje e>
julgamento, pelo Tribunal do
Júri, elo engenheiro Meira Li-
tna. que terá como defensor o
advogado José Bonifácio.

O indiciado, como foi amola-
mente noticiado, dirigia a lan-
cha "Fargo" ,de sua .proprie-
dade, no dia 19 de maio de
1952, quando a mesma chocou-
se violentamente com a "Ales
II", dirigida pelo banqueiro
John I-owndes, tendo falecido,
em coiiseoiiencia. a menina Eli-
zabeth, filha do engenheiro
Meira Lima.

Durante uma audiência quese realizava no recinto do Tn-
bunal, o engenheiro, sacando
de uni revolver, tentou alvejar
o banqueiro, sendo detido a' tempo.

Faleceu no HPS
Veio a falecer no Hospital tle

Pronto Socorro, esta madruga-
ela, o operário Jorge Santiago,
ele 24 anos, casando, morador
na rua Agrário de Menezes, 121,
que na segunda feira de cama-
vai dera entrada naquele lios-
pitai vitimado por um atropc-
lamento verificado lia avenida
Francisco Bicalho, esquina (ia
avenida Pedro II.

O corpo do infeliz foi remo-
vido para o Instituto Médico
Legal, com gula da autoridade
policial.

0 CARNAVAL
EN SANTOS

Temporal, ventania e
raios assustando o

povo
SANTOS, 23 (Meridionali —

O Carnaval nesta cidade Vinha
sendo dos mais animados dos
últimos anos. No começo da
noite de segunda-feira já uma
chuva mais ou menos forte ti- i
nha arrefecido os festejos, mas ;
o bom tempo que prevaleceu
na terça-feira durante- todo o |dia rcanimou os foliões c os i
preparativos para o encerra-1
íuenlo de r.an dos maiores car- ,
navais de Santos foram inten-
sif içados.

Assim, á tarde, c ao auoite-
cer de ontem todos o.s bloc-w.
ranchos e cordões se encontra- \
vam nas ruas cm plena exibi- ,
ção. Foi então que, p;las 21
horas, caiu forte aguaceiro,
com ventos, trovoada.. e raios.

Como o povo tinha dado uma
grande assislêncla aos festejos,
ai? ruas estavam apiuhadas,
Então a debandada foi indes-
crltivel c por momentos teve |aspectos dramáticos.

Durante o temporal partiram-
se fios da instalação elétrica
especialmente montada para a
iluminação da cidade no Car-
naval. Felizmente, porém, não
houve com esse adoente feri-
mentos graves, dada a presteza
com que as turmas da compa-
nhla de luz e força acudirani.

Um cos raios caiu justameii-
te eôbrc o Monte Serrat c, apa-
nhado pelo para-ralos do pôs-
to seanafórico, assim anesmo
Inutilizou tôda a instalação elé-
trlca do morro.

Acuado pela fome, abandonou o msendo preso no "Corte 8", em Caxias'-"y
esboçou reação, pedindo que não o 1113?sem — Recapturado outro evadi___.

' Casa de Detenção
A população dc São João de Meriti foi iltsn.rimadrugada dc hoje, pela explosão de fogo. h/1,,'raiadas de metralhadoras. Alvoroçados os m_'sairam à rua, e instantes depois, sabia-se ria üuMcanora "Manearanho", façanha que a policia 2''daquela maneira, e de outro foragido da ('„« V*""

<___, rio r-itPrni "* tM» -t Dêtição de Niterói. DttJ
Como da vez anterior, foi o próprio titular _ _,cia de policia da .eferida cidade fluminense sr _ '

irisão dos dois perigoso., elemento/investigadores Franca, Coelho,
Karp, o autor da prisão dos dois perigoso., clementve a auxilia-lo os investigadores Fran™ n__e„_ '

m
que saíram para a perigosa empreitada armai. „ "
tralhadoras, certos de que José Rosa Miranda _ »ur
nho", nao se entregaria sem reação. FclizmenU „ !dro so trazia uma faca de sapateiro, com _ ò__. 

*,l>
tleria mesmo esboçar qualquer reação. E 0 ___. «___l,_ro, por incrirel que pareça, não carregava quaCr*.

A PRISÃO - ™

RECAPTURADO O BANDIDO»™ Ladeados .pelos policiais que'os prenderam, "Minei-

rinlio", eie braços cruzados, e seu compan heiro de luga, Haroldo Silvestre de Araújo.
Sentado, o delegado Rogério Karp, que orienfou as diligencias

HOMICÍDIO DURANTE O CARNAVAL EM 3_ PAULO
¦ii>ii-_--sa-i---*_»a--_--___-________*M_-_-___-__^ il

Mos f iimlos cio bar o operário
foi alittticlo a facada

Hipótese de latrocínio — Desaparecido o homem
apontado como autor do bruial crime

2,1

Esquarteíc*-
os filhos

HOUSTON. TEXAS — A po-
licia descobriu os corpos de cloU
meninos, de 9 e 8 anos de ida-
cie, que parecem ler sido selva-
gemente assassinados por sua
própria mãe, ele 28 anos d"
idade.

Pouco antes da macabra cies-
coberta, a moça. sra- Williams,
pedia a um de seus vizinhos,
Clayton Johnson, que enterrai-
s0 eíois grandes pacotes ciue, se-
Kunclo afirmou, continham "fi-
neros avariados- Gentilmente.
Johnson atendeu ao pedido.
Mas. quando mais tarde viu n
jovem mãe partir só do hotel
onde residia h;l, algum tempo,
com suas duos crianças, utrin
horrível suspeita lhe velo a
insule e foi avisar à policia.

Os dnis pacotes foram dèsen.
ferrados: continham efetiva-
mento os cornos esquartejados
dos dois meninos. Segundo ura
primeiro exame, sua morte ela-
tava de três ou quatro dias- O
inquérito permitiu pstabelecer
que a sra. Williams declarara a
amigas que tinha a intenção de
ir a Virgínia, onde seu marido
cumpre uma pena de três anos
de prisão, por roubo de auto-
movei, a fim de pedir an iuiz
uma redução da pena (AFPi.

Desaparecido desde
sábado de carnaval

Recebeu
a mala trocada

Álnierinda Garcia Carvalho
(rua Francisca Tome, 626, Ca-
xias), no dia 17 ultimo, ao re-
titar sua mala elo trem que a
trouxe de São Paulo, deram-lhe
uma outra que, por coincielen-
cia. tem as mesmas caracter:.-•
tinas.

D. Almerinda veio á no_;,a
redação pedir a pessoa que le-
veiu sua mala, trocada, o íavor
de telefonar parte _8.883t, eelia-
mar José Ferreira.

Oito feridos no desastre de lotação
Caiu num buraco e foi contra o poste

— Fugiu o motorista

_. J_f *$*>¦¦« #*#»- >
Ailton Aquino, o desop_-

recido ' .
«Está, desaparecido de sua re-

sidencia (rua Carlos Gentil Ho-
mem, 89, Olinda),,desde sabá-
do de carnaval, o menor Ailton
Aquinb, de 15 anos. Sua rhãe

. Maria de Lourdes Aquino,
apreensiva, esteve na redaçl.
do DIÁRIO DA NOITE, pe-
dindo-nos fosseanos portadores
de um apelo seu ao ''Rio Re-
porter", no sentido dc .localivir
seu filho.

Disse-llOs D. Maria que Car-
los recebeu seu salário, ela fir-
ma em que trabalha, à rua Al-
mirante Ari, Parreiras, 494. e
não mais regressou íi cas*
Qualquer informação poderá
ser fornecida ao endereço aci-
ma mencionado.

O oficial de Justiça
matou o coronel
reformado

BELO HORIZONTE, 23 (Mé-
ridional) - Sobre o assassinato,
ocorrido cm Almènara, de quefoi vítima o tenente-coronel, re- .
formado, da Policia Militar, 

'•
Sebastião Alves Prado, apurou- jse ter sido autor do mesmo o |oficial de Justiça, Olímpio José ,
de Almeida.

São ignorados, eité o inoiueii- !
to, os motivos que levaram o '
oficial de Justiça a alvejar aque- j
le militar, quando o mesmo!
saía de um baile carnavalesco, i
Acredita-se que o caso se pren- jde a questões ele família.

Praticado o crime, o crimino-
so fugiu e a Polícia está em seu
encalço. O corpo do tenente-
coronel Prado, que era delegado
de Polícia de Al men ara, íol se-
pultado nesta capital.
O caminhão capotou
na Avenida
das Bandeiras

O caminhão chapa 7.11-79,
pertencente á. fabrica de Cer-
veja Internacional e ilirigido
pelo motorista Sebastião de tal,
quando trafegava, ontem, pela
Avenida das Bandeiras, sofreu
uma derrapagem, ao transpor
a ponte que liga aquela via pu-blica á estação ele Coelho Ne-
to, em conseqüência do que
acabou capotando espetacular-
mente, por pouco não se proje-tando cia pente abaixo.

Resultou do acidente saírem
feridos os ajudantes de moto-
rista de nomes Celestino José
dos Santos, de 25 anos (rua
Visconde de Niterói, 2, casa 20),
e -ignirenciano da Silva, de 2a
anos (rua Castelo Novo, 360.
Morro da Formiga). Ambos so-
freram contusões e escoriações
e foram meelicadrs no Hospital
Getulio Vargas.

O motorista fugiu abando-
nando seus companheiros caidos
na viu-publlca.

Uin lotação da linha "Bon-
sucesso-Meicr", dirigido por
motorista não identificado, on-
tem, quando trafegava pela
avenida Suburbana, com desti-
no ao _eu ponto de origem, ao
passar na confluência daquela
avenida com a rua Sanatório,
o veiculo bateu num buraco ali
existente e, em conseqüência,
foi de encontro a um poste.

Em conseqüência do choque,
sairam feridos os seguintes pas-
sageiros: João Batista Tavares
da Silva, de 28 anos (rua Cris-
tiana, 28), que sofreu contu-
soes e fratura do braço direito;
Walter Barbosa Bezerra, de 40
anos (estrada Marechal Malet,
215), que sofreu contusões e es-
coriações; a senhora do mesmo,

Arminda Rodrigues Bezerra, de
36 anos, e os filhos do casal
Cleonice e José Carlos, de 7 e
5 anos, respectivamente, que
também sofreram contusões e
escoriações generalizadas; Jaci
Sales Pereira, de 17 anos (rua
Francisca Viesi, 69) também
com contusões e escoriações;
e, finalmente, Léa Ana da Sil-
va, de 22 anos (rua Cupertino,
78, casa 4), também com con-
lusões e escoriações generall -
zadas.

Todos foram socorridos no
Hospital Carlos Chagas de onde
se retiraram após os curativos.

As autoridades do 24" Dis -
trito tomaram conhecimento do
fato, muito embora tenham
negado informações á repor -
tagem.

AMEAÇAM OS FANÁTICOS
COM 0 SUICÍDIO EM MASSA

Alertas as autoridades paulistas com os mem-
bros da seita "Sakurakumí" — Querem

lutar em Formosa

S. PAULO, 24 (Meridional i •
— .Grande é a expectativa de
missas autoridades em face das
ameaças que os membros da
seita niponica "Sakarukumi-
Tei-Shin-Tai" (Batalhão Suici-
da de ceregeira) fizeram ao
cônsul do Japão marcando in-
clusive o prazo até o dia de
hoje, para ser solucionado o
problema que eles reputam de
maior interesse para conse-
cução dos seus desejos: a aqui-
sição de passagem de regresso
á sua Pátria para todos os fa-
naticos que compõem a orga-
nização.

Conforme tivemos oportuni-
dade de noticiar, indignados
contra aquilo que julgavam ser
descaso do Cônsul pela causa
que abraçaram, os fanáticos da
referida seita fizeram sentir an
representante do governo nipn-
nicei que estSo dispostos a tu-
do para atingirem seus piopó-
sitos. E o suicidio coletivo foi
aventado por tim do slideres da
estranha seita, prometendo eles
que se matariam caso não obti-
vessem até hoje as passagens
de regresso ao Japão, confor-
ane desejam, para lutar pela
posse da ilha Formosa.

Nenhuma providência, a não
ser o policiamento do Consula-
do do Japão foi determinada,
aguardando-se acontecimentos
dentro de grande expectativa.

S.". PAULO
— Com nove profundos golpes
ele faca n.i altura elo peitei, foi
assassinado no.s primeiros mi
mitos de hoje. exatamente no
apagar ela.s luzes do iriduo car-
navalescp, p operário Osvaldo
Rossi, ele 38 anos de iclode, sol-
teiro, que residiu (V rua Hcrval,
1416, no bairro rio Tatuapé. Foi
esse o único crime ele morte
ocorrido em nossa cidade du-
rante ns festejos de Momo. Os-
valelo Rossi foi esfaqueado nos
fundos do bar "Amigo du, On-
ça", situado na esquina das
ruas Hcrviil e'Engenheiro Sa-

: turnino de Brito, por motivos
ainda não devidamente escla-

I recidos pelo policio. Gravemen.
j le ferido, deu alguns passos pe.'
j Ia segunda v'a, indo cair ao

luclo das industrias Santista já
í nos estertòres da morte. Foi
, rapidamente socorrido o levado

ao Pronto Socorro Municipal,
onde chegou iá sem vida.

BEBERAM JUNTOS
Osvaldo Rossi c Leonline

Gandiilfo, de 22 -anos de Idade,
solteira, viviam amasiados há
mais ele um ano e residiam nn
rua Hcrval 1416. Ontem, á noi.
te. ambos estiveram no cine São
José. participando dos festejos
carnavalescos. Retfrarçu.n -se
cerca de meia-noite, milhando
para casa. Osvaldo, assim qu_
chegou a seu lar, disse á com-
panhelra que iria ao bar a fim
de comprar algo para beber. De
fato o mecânico esteve naqtie-
le estabelecimento, onde foi
abordado por um indivíduo
posteriormente Identificado co..
mo sendo Raul Ribeiro. 38 ânus
de idade, casado, morador na.
ruo Maria Vergueiro, 196, na
Penha, o qual pediu que lhe pa-
gasse uma cerveja.

Osvaldo atendeu ao pedido e
passou a beber'car em compa-
nhiix daquele homem embora
não o conhecesse. Raul estava
completamente embriagado. A
certa altura, Osvaldo, a convi-
te de Raul, retirou se do bai-
cão c dirigiu-se para o banhei-
ro elo bar- em companhia do
mesmo. Minutos depois, Ma-
nurl e Oluida Almarcha. pro-
prietários daquela casa comer-
ciai, tiveram a atenção atrui-
ela pelos gritos de socorro que
partiam do mictorio. Procura-
rum inteirar-se do que ocorri»

(Meridional) | e uoluram que Osvaldo Ros.-i,
com ns nineis na altura elo pr. -
Io, lento va alcançar Raul Ri-
beiro. Poucos metros adiantei,
mecânico caiu já moribundo è
sua companheira Leont:nc
Ganilolfo, abordava-o preten-
clcnclo fazé-lo contar o queocorrera. O pobre homem fa -
lcceu sem nada poder adiantar

filho de Cândido Pedro Gonçal.
ves, pns.saiielo pelos proximida-
d rs do bar, noi ara que Osvaldo
Ro.ssi estaía disposto a agredir
alguns indivíduos que haviam
dirigido gracejos á sua compa-
iiheira. Nessa ocasião,'O meca-
nico exibiu uma faca. Todavia,
aconselhado por outras pessoas,
não mais pretendeu vingar-se.

Sabedor dos pontos frequen-
tados por "Miiieirinho", o de-
legado Rogério Karp distribuiu
turmas ele policiais para Honej-
rio Gurgel, Acnri, Barros Filho
e Morro da Manga, certo de
que o facínora voltaria a esses
locais, palcos ele suas antigas
ações crim nosas. Enquanto Is-
so, ele c seus auxiliares ruma-
ram para Caxias, indo encon-
Irar "Mineirinho" e Haroldo
Silvestre dn Araujo, de 22 ano..,
também delinciiiente c um dos
5 que fugiram da Casa de De-

ê tenção de Niterói. Os dois nãoesboçaram reação, quando fo-
ram surpreendidos caminhando
despreooupadamente pela cs-
linda, denominada de "Corte
Oito", em Caxias. Ouvindo avoz de prisão, "Mineirinho"
náo pôde esconder o medo e,tremendo, pediu que os polici-ais não atirassem, pois se en-
Lregarla, o que realmente fez,
o mesmo ordenando ao seu co-lega dê evasão. Pouco depois,
a dupla chegnva á delegacia,
vigiada ele perto pelos noliniais.

FOGOS E RAJADAS
DE METRALHADORAS

Para comemorar o feito, ou-
tros policiais, que se encontra-vam na delegacia, queimaramfogos de artifícios e fizeram
detonar as metralhadoras, des-
portando os moradores de São
João de Meriti. Não demorou
muito e a sede de policia da lo-
calidade foi tomada por gran-de numero de curiosos, que
queriam ver o celebre crimino-
so. Este, por sua vez, mostrava-
se dócil e acovardado, contan-
do ao delegado como fugira ciaCasa r'e Detenção.

TRÍIS SERRAS POR UM
TERNO BRANCO

Disse que, para conseguir as
três serras, dera seu terno oran-
co a um nutro preso, conhecido
por "Caveirinha", que desein-
penha a fun-jão de faxineiro na
Casa de Detenção. "Caveirl-
nha" gostava muito de seu ter-
no branco e, por isso. dispôs-só
a arrumar as serras, caso "Mi-
nelrinhó" o presenteasse com aroupa. Aceitando a oferta,"Mineirinho" distribuiu as S'ir-
ras pelos cinco colegas de .ela.

i E, na noite dc segunda-félra.
j teve início o "trabalho" dos dc-
I tentos que passaram a serrar
j as grades do cubículo, %-oin mui-
| ta cautela. Usaram até sabão,
para que não fôsse percebido obarulho das serras. Assim om-
seguiram fugir, cada qual ga-nhando seu destino, antes deso encontrarem na rua. Harol-
do. que se encontrou com "Mi-

Osvaldo flossi. a vitima, e Raul Ribeiro, apontado como
autor do homicídio. (Foto Meridional)

DOENÇAS DAS PERNAS
Dores, Fraqueza e Moleza das Pernas, Polincvrites, Ulce-ras, Ec-emas. Erisipela, Infiltrações Duras, Pernas Incha-alas, Celulites, Flebites, Paralisias, Dorntência e Distúrbios

Circulatórios das extremidades
Tratamentos biológicos e pela Medicina Física de to-dos estes males, com rápidos resultados e absoluta eficá-cia na CLINICA FISIOTERAPICA DO DR. EDUARDO

VILLELA, médico especialista em Fisioterapia, com 36
anos de prática, dos quais 14 anos nos hospitais de Paris
e Nova York.

16 — RUA D'A LAPA — 16 — 1.» ANDAR
TELEFONE: 32-8272

DE 7,30 AS 12 E DE 14,30 ÀS 18 HORAS, TODOS OS DIAS

DERAM AZAR OS DOIS
VIGARISTAS ARGENTINOS

Presos, na Lapa, cinco horas após chegarem a
esta capital — "Aqui tudo é mais fácil". . .
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a respeito dos motivos que de-
terminaram sua morte.

, J_ATROCINIO
Ouvida na Central rie Poli-

cia, Leonline adiantou á repor-
tagem que nada sabia com re
fcrénc;a ao bárbaro a.ssa.sinio
Adiantou-nos que ao ter conlie
cimento de que seu compahhei ¦
ro fora esfaqueado, dirigira-rc
liara o local cm que o mesmo
so encontrava. Com a morte de
Osvaldo Rossi, teve a oportu-
nielade de notar n»_ 2 cédulas
dé 200 cruzeiros e uma dc 500
cruzeiros, que estavam cm poder do mecânico assass'nadu
haviam desaparecido. Osvaldo
tinha apenas uma cédula de 100
cruzeiros e mais algum dinheiro
trocado.

Irso levou a mulher a concluir
pela hipótese ele latrocínio
Leontine Gandolfo soube, atra-
vós de informações ciue lhe fes
ram prestadas pelos proprieta-rios do bar. que seu compahhei.
ro fora atacado a golpes de fa •
ca por um homem encorpado,
de cerca de 40 anos de idade.

ASSASSINADO COM A
PRÓPRIA ARMA

Manuel Almarcha e sua es-
posa, Olinda, donos do bar"Amigo da Onça", local onde
se encontraram Osvaldo Rossi

j o o assassino, tiveram oportu--
nidade de ver o criminoso cmcompanhia ¦ de Cândido PedroGonçales, morador na rua En-
genheiro Saturnino de Brito.
420. _ste homem, «bordado oo-Ia reportagem, revelou a idèn

I lidado elo assassino, adiantando
j que Raul Ribeiro trabalhara
i com êle durantR algum tempo.' Momentos antes do cr'tne, um

Osvaldo e Raul ficaram beben-
elo p os demais fregueses do"Am;go da Onça" retiraram-se-
Ambos tomaram uma cerve'a c

VIERAM "AGIR" NO CARNAVAL — Raul Mahlou
Felipe Imbrogno, os dois vigaristas presos

Raul Hahlon, de 24 anos, e
Felipe Imbrogno de 23 anos,
uruguaios naturalizados argen-
tinos, são elemestos conhecidis-
simos e procurados pela-policiados dois paises. Atraídos pela
fama do Carnaval carioca, de-
cidiram vir "trabalhar" no Rio.
Embarcaram, sábado, pelo trem
Internacional, e aqui chegaram
terça-feira, á.s 9 horas.

Encantados com a cidade,
foram caminhando e aprecia n-
do os incautos, até chegarem à

jaram" os dois homens- Presos
foram levados à Delegacia deVigilância .

Naquela especializada, não ti-veiam receio em confessar queaqui vieram atraídos pela faci-
lidade de se "punguear" nést.capital. Disseram, mais queestiveram presos 30 dias emBuenos Aires, ondo lhes ras-
param a cabeça, medida essaadotada pela policia local comtodos 0s vigaristas. Soltos, no
Jabadp, embarcaram nara o Rio,

. sendo presos cinco'horas de-Lapa. Eram, aproximadamente i pois-14 horas, quando os vigarisMs | A policia carioca tèlégrafaíáresolveram agir. Todavia, não
foram felizes. Dois policiais, ,ie
serviço naquele trecho, "mau-

ia sua congênere portenha; ne-
dindo-Ihe instruções sobre'os1 detidos.

Leoníina Gandolfo, compa-
nhea'ra da vitima, diz aore-
porier acredilar na Jaipóle-
se de lalrociaiio. (Foto Me-

ridionaJ)

Raul, _ob pretexto de segui» até
o banheiro em companhia do
mecânico, apoderou-se da faca
do mesmo, eltsterindo-lhe nove
golpes pelo corpo, fugindo em
seguida com a arma do crime.
A versão de latrocínio está sen.
do investigada pelas autorida-
des da Delegacia de Segurança
Pessoal, acreditando-so que nfto
tenha sido o roubo o único mo-
tivo do frio if.sassinio.

CARNAVAL DE SANGUE
NO NORTE DE MINAS

nelrinhó» numa esquina,,vcu acompanhá-lo•TRÊS DIAS NO _____Os dois, então, emb"g•ie n. mato, para ficarem ÍÍvo da teiiaz p .r5etüiçà7 '
toi movida. * '"el

E, escondidos pela méi.cerrada, conseguiram ch«Caxias Dali rumariam"^Nlopohs, onde Haroldo p,da ficar, eiie(Uanin "£
nho» seguiria para"m^Zem Minas, onde wfiS*pais c irmãos, todos lavradoNo momento em que [oram isos, cerca elos 30 mlmiJhoje, disse "Mineirinho" .procuravam alimento, Mi_nham passado três (iiMKmimer, '

MACONHA
Passada a revista no b'iide couro que "Minclrinho»'i

ua. em tim dos bolsos toi»contrario um pacote de n»nha, cuja procedência Senquis revelar. O blusio - d:- ganhara de um lavradori
sidente em Caxias, quando baira em sua porta peciinda isalho. Essa versão lo! coníima;la por Haroldo, elemen;
que pouco ou nenhum emi.merece, o que se siioõt ê"aios dois tenham assaltado i
guém, apoderando-sa do biisão.
SEM VISITA E PERS-GIIII

Justificando sua evasão, dise "Mineirinho" que (iaéiat
porque vinha sendo perseguina Casa dc Detenção. Até avisitas que recebia de _!.
amigas e conhecidos, tiiihu
sido proibidas. Além oííío,
comia uma vez por dia. Inctii
formado e percebendo que 11
gilância na Casa de Deienri
era neiiliunia. resolveu evadít
se, o que fé/,, quase síti nt
nhum esforço, pois o úni;
guarda que ali se encontrava io
dominado logo pelos cinco Itifl
tivos, sendo esfaqueado por w
deles. Ar iionio Denv Pimentci

ESTÁ FALTANDO 0"BORRACHA»
Como noticiamos, José Baiü

ta Gonçalves, vulgo "Bombeiri
nho", um deles, e Deny te
recapturados no a [erro de Síi
Lourenço. sem qualquer reação
Portanto, do grupo, só está W
tando José Gre.ôrio de üiiie:
ra. mais conhecido por "3o:
racha"
NAO IA MATAR ..I....-M

• "Mineirinho" negou que i)
vesse jurado cie morte o dele
do Rogério Karp, pessoa qiii -
frisou — merece até sua;
ração...

ACIDENTADO NA RESIDENCIi
0 CANTOR JIMMY Ll

Lidava com um vidro de sabão liquido, quando
este, escapándo-lhe das mãos, quebrou, itin-

gindo-o no pulso — Internado no H. M. C,
Jimniy Lester, cantor e pspô-

so dc Carmélia Alves, a "Rai-
nha rio Baião", ontem, à noi-
te, sofreu sério acidente, quan-do fazia a "toiletc", no banhei-
ro dc sua residência, na rua Do-
mingos Ferreira, 11, apto. 201.

Todo ensangüentado, foi le-
vado ao Hospital Miguel Cou -
to, em um "faxi", providência
tomada por Carmélia. que não
o abandonou um instante, em-
bora se mostrasse profundamen-
te «balada.

O ACIDENTE
Foi o próprio Jimmy Lester.

cujo nome verdadeiro é José VI-
leia de Andrada. de 35 anos,
quem nos relatou o acidente.
Ele e Carmélia acabavam dn
chegar de São Paulo, onde
atuam na Rádii Record e na"Boite Mentnão". Vieram ao
Rio ultimar ne.ociações paraingressarem na Rádio Nacional,
onde pretendem estrear no pró--ximo mês. Enquanto Carmélia
ultimava sua "tollete", a fim
de irem ao cuiema, êle entrou
no baiihe'i'0 para lavar as mãos,
Como faltasse sabão. Jimmv
apanhou um vidro dc sabão li-
quldo. tintando a.s mãos com o

côanio, onde constatarem qtie.j-1
tivera scccionadas duas arte-
rias do pulso. Depois dos ciw-
tivos necessários, Jimmy Um
ficou internado.

O ferro elétrico
tocou logo na casa
A MORADORA E-QUECEBA

O APARELHO LIGADO
Altina Vieira ele Oliveira, C«

28 anos, moradora lia traveiH
Filgueira, s/n, na rua Teinl»
rie Freitas, cm Niterói, 01»
em sua residência, depois (t
utilizar o ferro elétrico, -(W
ceu de desligá-lo, saindo w
seguida. -

Em conseqüência, irroí» .»
violento incêndio, que destnw
totalmente a referida res»'
CÍfl

Vizinhos de Altina ^*
ram a casa. retirando: dalij»
poucos móveis e utensílios qw
puderam. „.,

Ao local compareceu um W.
que do Corpo ele Bombeiro, |o comando do tenente Vt.m
que deu combat" « ™f^;
evitando ou» as mesmas >- K

preparado. Aco"!eceu que o vl- pacassem nelos prédio- víU.n...

TIROTEIO NAS RUAS DE ÍOAIMaF'1™1
CAUSOU TRÊS MORTES

dro eseoi .'""on de suas mãos n
para quo êle não caísse no chão
tentou ngarví-io. Fa-lo. porém,com rara infelicidade, pois ba-
teu com n vidro no lavatório.
estllhacaiiHo-o. seiidn atingido
no iiulso direito por um dos ca-
cos.

ARTERI \S SF.ÇCIONADAS
Esvàíiirlp - se em saiiiue. o

cintor deixou o binlipiro. pe -
dindo oue si!11 "spósn rham.s»?
um mé''Vn Fia, n-rém. t-atrci

id.ni,,.v nn "iixi". le-
vando-o para o referido íwo-

O prédio sinistrado era
propriedade dffAires Um.1.5;
rndor à rua Teixeira df
tas 198. e não estava no se,»;.

Os preiufeos foram m "
em 80 mil crtiasiros.

Mais tarde, quando 
'«

i ensa, Altina. mjjffi
reduzido a einn* "'., 

? .,„.-ia rie u"mi cr--" rte «' "'.
do socorrida pelos vl7ini^^

BELO HORIZONTE, 23 (Me-ridional) — Notícias vindas deJoaima, no norte de Minas,
adiantam que na noite de on-tem ali ocorreu violento tiro-teio durante os festejos cama-
yaleseos, resultando três mor-
Adiadas as audiências
no Catete

A Secretaria da Presidênciada Republica comunica que asaudiências elo Cheíe d0 Gover-no marcadas para segunela-fel-ra- dia 28, pela manhã, ficamtransferidas para. terça-feira
próxima, ás mesmt_s horas; ne-iihuma alteração sofrendo asaucliencias já, marcadas para atarde daquele dia.

RS-

tos e dois feridos. Adianta-seainda que as ocorrências se de-senrolaram em pleno centro dacidade, quando dois grupospertencentes a agremiações po-líticas diferentes se desenten-deram em meio aos fol-rucdos
rie Momo, seguindo-s3 o tiroteiono qual moireram um fazen-
deiro e um jagunço deste bemcomo um hoteleiro de Joaímn.

O rieleg-do dp nôllcin .«"ii»'-.
eld-tte comunicou o fato aoeh'.?fe de polícia, tendo s^": ihoje para Joaima, em aviãoespecial, o delegado José Hen- v_ .,riquesi assistente d_ Chefia de ~Ci% 4 7P_ porPolicia que presidirá o iiiqtierito para apuração de responHabilidades
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4) Os preços eio litro de gasolina na'mundo são :
POR LITRO
Londres 
Paris 
Bruxelas 
H.niburgo 
Roma 
SI.0!'O'i no 
Madrid 
I-fífcoa 
C~ ra 
3 "ri- in 
N ivá York 
M_lb:hi'iis 
Buenos Aires 

prlucl|i catótms í

s.61
12.49
9.0»

10.43
1< 58
7.72
9.011

lliífi
7.D0
S.S7
,..33
Siáo
3.78

O pi eco no Rio
litro.

oe Janeiro, depois do aiime"l°. ser* »

Donde se vè que niesnío depois do s1111,1.011,1.";,*^8^ çie/"1vendiela no Rio'de Janeiro a prqço. mais barato
qualquer outra grande capital, coin a só exceção de "»"

a •.''»
lie
lAlt»'
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da [Noile" inicia a publicação dc impressionante massa de documentos oficiais sobre o crime du Sacopã

IDA
ÍDVADO EM "SINDICÂNCIA RESERVADA", PROCE-

POR ORDEM DO CORONEL MENEZES CORTES,
MICO DO "DOSSIER" DA POLÍCIA TÉCNICA

DEPOIMENTO DO CHEFE DA SECCÃO DE INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS:

O assassino (o verdaileiro e nã©
tenente Bandeira) procurara
advogado Valled Perry, a fim de
aconselhar, pois se julgava perdido

I
> ¦Wí ¦>¦+***¦•*?** m t\ W»vww •

Í.Í.ÍÍ.-/J *.!¦¦& *

y-y-tiA- .*>¦>¥ W*:-'

¦¦¦¦¦te+y,, -te.¦¦'. teigyX.te :
:x;- ::x.<--x;x; > ^.W^tte

¦y„

(.'«•!..»•-

I .''¦-¦'

?<'&*£;>yy ,'.'¦ ¦-¦¦ -¦ ¦;¦¦¦•¦¦; •- ¦•¦--•¦>¦-¦ \yy-'y--y
. -. i-- -xá ;¦-> fííxíXy'::;*:- 

'.>yr<yXKXXttete

..- '. ¦',te,.:::M::-:?:Aite'iXte.'teú:X-#te*XXte
,...,, ... , ':.<¦¦¦: .-.:--Vv,;l... teiiíis^tetete yyte-W:

...i'.'y. >vj. a-"-'- í::.i':->, /-¦-<>*<;¦ í--:<í;x-y .^" >:*/:••• ;<^<!

,- ,..-.---.,-» líx :--:<x;^y::y,xx.::'xí'y:;;X-:<:;i?xí;í;:w,Xx

, ¦ -.-: xiX x.-:/., XxjXí í.;*i :>:*>-í-«x
¦ .- ¦¦¦¦XX-; '¦:¦ ¦>¦:¦¦;< KtíZte ixüài. -;::

-,«:<•»¦>: í, X-KC' x*. ¦> y»x';-w*»*« *«,'
i, *»:*•? ü-í -:£*¦,? WxivM *¦:¦£ :< ;t<«í;^í":*U;:

-.-..,,. x x.*v(-í»íÍ* tf <,w;<*'"?:>.x;:'*5*"j.
.. X* * <"! í'< <ví, > "» ' ? 

"'<- •¦""........., ,...,,., ...v.;.v^-.:.- .•.¦.-,;.:-;¦:-:•¦¦:.'.¦'.': x-.-y .
>. .-,-/* <s »* <l.x: <<•(«.< X,* :>í.*!;<*x*>»**•-> '

.-w4>í>w%<-..<v;.iJ . v.«ji*;.,i«--

t
j ¦3IT

i w JO)

li se

^a^a^affaff^â^^TffMWflTr'l^»^1^»,'"' £ tV H'^8 a^P^W" >^il HáflBfeL^láff laW MUmUF .*m: - <^H¦WH KWüIiTrjTjWB'lli»- 'Tv v V àW. mm\ MkMmmmm Ám^mT ÁW ^1

¦ VB^H ^^B^B^B^B^^a9r^-^0" ^"wíjí- " *"'-A íi 'iámÊv^'-' ' -V^í - ^^^^Bbt^b^b^b^H í^^ ^bA '¦^a^a^a^^Z^^

Teve oportunidade de vêr, por varias vezes, o "dossier" que era organizado,
pessoalmente, pelo doutorTomaghi, sobre o crime

Está, praticamente reconstl- i inicia a publicação do l.° grupo
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.fAC-S/M/LC" D/5 C£liT/DÁO fORAÍEC/DA AO "D/A-

SIO D/1 NO/TE" PF.LA POLICIA — Eis uma das páginos
feexloiisa coriidâo (oilo depoimentos) fornecida ao DIA-
HIO D/l NO/rE, sóbre a "sindicância reservada", pro-
tcdfrJa por ordem do coronel Menezes Cortes, a respeito
josumiço rio "dossier" da Polfcia Técnica. Na gravura.
opnrlc final do depoimento do delelive Mola, bem como
ilnlrollo do depoimcnlo do delelive Oscar, a ser pubii-

cado amanhã.

tuitlo pelo DIÁRIO DA NOITE
o desaparecimento do "dossier"
da Divisão de Policia Técnica
sobre ò. crime do Sacopã. Com
grande esforço, e graças à oOa
VWlfede do Chefe de Poliria
Coronel Menezes Cortes, este
jornal logrou reunir dois grupos
dc documentos oficiais, que fÇT-
mam, em coriunto com outras
peças a serem oportunamente
referidas, o mais impressionan-
te documentário oficial jamais
cenhecido sobre o tenebroso
caso.• Agora, temos em nossas mãos
para publicação imediata, o se-
guinte:

1.°) — depoimentos prestados
nor 8 servidores tia Divisão cie
Policia Técnica sobre o caso du
"dossier";

2"i - material do GEP (Ga-
binete de Exames Periciais) dn
mais alta relevância e ruiwa
debatido publicamente.

MASSA DE DOCUMENTOS
Esses dois grupos de do-

mmentos — mais cie 80 laudas
datilografadas, compreendendo
laudos periciais, depoimentos,
fotos, croquis, etc- — mostram as-
pectos completamente d Heron-
trs daqueles apresentados pelas
autoridades do 2." Distrito Po-
licial sobre o "Crime do Saco-
pã". Essa massa impressionan-
le de documentos prova que as
diligencias, quando se encarai-
nlnivam no sentido dn apura-
ção da verdade, foram abníp-
lamente desviadas, por motivos
facilmente compreensíveis para
o grande publico.

DOCUMENTOS OFICIAIS
Hoje. DIÁRIO DA NOITE

de documentos, o conteúdo da
'"sindicância reservada" proce-
dida entre os antigos servidores
da Policia Técnica, por deter-
minação do Chefe de Policia
cTonel Menezes Cortes.

São documentos oficiais, que |

pelo delegado Silvio Terra para
apurar o que de verdade se fez
nn Divisão de Policia Técnica á
época do referido crime. CER.
TIFICO que são do teor seguin-
te as peças supramenclona-
das:".

Seguem-se: — um relatório

DelaJfie do desfile do rancho "Acadêmicos do Salgueiro", vendo-se ires das suas riquis-
simas e originais baianas

o DIÁRIO DA NOITE tem em I do delegado Silvio Terra, «o
seu poder e farão parte dos ou- ! chefe de Policia, encaminhando
tos da revisão criminal c que
por si só, desfazem toda e qual
quer tentativa de mistificação,
como as que os embuçados têm
feito desde o momento em que
empreendemos as nossas dili-
gencias particulares para apu-
ração da verdade e já agora
comprovadas na fase da justifi-
cação judicial, em curso na 25.a
Vara Criminal.

CERTIDÃO DA POLICIA
Eis o "iritroito" da certidão

fornecida pelo Departamento
Federal tie Segurança Pública
sobre a "sindicância reesrvada'
— peça do 1.° grupo clc do-
cumentos:"Em cumpiimonto ao despa-
cho do senhor chefe de Policia,
exarado cm oito de fevereiro dc
mil novecentos e cinqüenta e
ciiun. no requerimento proto-
colado sob o numero quatro mil
cento e quatro, do mesmo ano.
em quc FRANCISCO DF. CA-
LAZANS FERNANDES, jorna-
lista profissional, trabalhando
nos DIÁRIOS ASSOCIADOS,
requer, para fins de provar a
honestidade de suas reporta-
gens o respeito dn "Crime do
Sacopã", lhe seja passado por
certidão o inteiro teor das pe-
cas da "Sindicância Reserva-
da" realizada, por determina-
ção do senhor chefe de Policia,

(Coluna Militar

m

JÂNIO NAO RECEBEU MANGABEIRA

U-SEO
AR CONHECIMENTO DO SEU DESTINO

I GOVERNADOR OF. S. PAULO

o resultado da "sindicância"'! o
tcNio do "memorandum do
coronel Cortes, determinan-
do a abertura da mesma;
e mais os depoimentos de

Aslrogildo Mota — Oscar dos
Santos Tavares — Paulo de
Souza Corimbaba — João de
Oliveira Marques — José Seve-
rino Teixeira — Manoel da Fon-
toura Rodrigues e drs. Manoel
Ferraz — Antônio Carlos vila-
nova e Eloy Feres Figuerôa.

MOTA CONFIRMA O
"DOSSIER"

Sem maiores comentários, da-
mos aqui, na íntegra, o depoi-
mento que o detetive Astrogil-
do Mota prestou no curso da
"sindicância reservada". Nas
próximas edições iremos publi-
canelo os demais depoimentos
desse primeiro grupo do do-
cumentos oficiais.

Eis o depoimento:"Aslrogildo Paulo Moreira da
iMofa, brasileiro, natural do Es-

tado cio Pará, solteiro, com qua-
renta e um anos de idade, filho
de Júlio Alves da Mota c de
Emilia Amélia Moreira da Mo-
Ia, detetive do Departamento
Federal de Segurança Pública,
residente na rim Olaviano Hud-
son, dezesseis, apartamento no-
vccentos c três c sabendo ler c
escrever, o qual inquirido pelo
dr. Delegado a respeito das In-
vestigações que teriam sido rea-
lizadas sóbre o crime conhecido
como "Sacopã", disse:

quc o declarantc no ano de
mil novecentos e cinqüenta e
dois era chefe da Seção dc In-
vestigações Criminais da Divi -
são de'Polícia Técnica, c como
tal não só supervisionava os
serviços de investigações, como
também realizava e participava
das diligências, como exigisse o
caso;

que o declarantc sc lembra
que no dia sete de abril de mil
novecentos e cinqüenta e dois
foi informado, pelo então chefe

OAO PAULO,

II
M

nuca

tetra últimos tempes os Jornais focalizaram o desfecho ae
crUo militar em conseqüência elas' rjemarches .poiitica-s,

qu» mio estavam dentro do plano prcestauclccldo pelos clici".
tares", quo nsslnarnm um documento excusondo -se de quai-

quer partlcIpaçAo direta nn sucessão presidencial, inclusive \c-
dando a escolha dos seus próprios nomes, em tal sentido

Mr.l compreendidos, entretanto, o fato serviu de cxpiornça >,
it tema para os articulistas, de Intriga para os pescadores i.
ijuas turvas, Foi mais elevado o sentido de renuncia dos st,
naUrlti. ilo famoso documento do que poderiam perceber os ae.
ijagogos, scqulosos de um sensaclonallamo que servisse aos seus
Interesses Inconfessáveis.- Homens romo aqueles, que espontaneamente assumem um
toupromlsso inviolável perante n Nação, jamais poderão pensai
m apunhalar pelas costas a sua Pátria, por melo dc um goipe
ie força, pondo por terra o que temos de mnis sublime, que^e

.o resta democrático, onde o homem livre pensa, decide -
ema, rio acordo com os seus próprios Ideais, sem outra
ü nfto li dn l,cl. ,.-,„

Fomos o seremos testemunho do alto sentido de que estão
Imbuído.-, os rscncíiíis brasileiros. NSo sáo fantoches liem _eu.-
vergam a farda pam serem desrespeitados pelos seus sUOBiwr-
«os. Como nrlmltlr que um seu Inferior hierárquico possa que
far « disciplina, implantando um regime de lórca, sem qut-
(lea tivessem alçlo .ouvldos previamente?

Eai inpnos do 111 horas dois chefes militares, dentro ti
oportunidade, rtiaulfeslkram de publico o seu- pensamento a
(«peito riu flilcltdado do soldado, dp ftlte missão que lhç c.,ta
confiaria, quo 6 u rlc guardlfio das instituições, a defesa cia n-
lesrldade dn lomllla o a lntnnglWllclttdo du soberania ria pat. ...

Tudo Isso vem mostrar que os coronéis cstfio .dciltio ca
ilitclpllna iu lngalldado, apenas, talvez, um grupo deles, wea-"listo, desejo que os homens públicos do pais penácm memoi
no Braíll deixando dc lado os Interesses pessoais, que nn in
constróem do proveitoso para os destinos da Naçfto.

OSCAR DE ANDRADE

lidade de varias leis
aprovadas pela Cama-
ra Municipal

O prefeito de Niterói deter-
minou ao procurador da muni-
cipalidade, o sr. Jorge Sac.er,
recorra contra a validade das
Resoluções promulgadas pela
Câmara Municipal, de ns. 144.
145, 147. 148 c 150, as quais, no
seu entender, feriram a lei
constitucional c a Lei Organi-
ca das Municipalidades.

4 (Meridional) — Aa que tudo indica não «e
realizou a anunciada conferência- entre os srs. Otávio Man-

eabeira c Jânio Quadros- O sr. Jânio Quadros deixou o Pala-
rino dos Campos Elíscos, ao que sc diz, rumando para Poços ,1c
Caldas onde manteria contato cum políticos mineiros. Outras
noticias dizem, porem, que » governador paiilista sc encontra
num sitio de propriedade dc pessoa amiga, fugindo ao reboli-
co do carnaval. Enquanto isso, o sr. Otávio Mangabcira deixou
São Paulo declarando quc, sem a participação ativa do,povo
bandeirante não será possivel solucionar a crise política brasi-
leira- Prometeu, ainda, que regressará a Sar» Paulo na próxima
nuinta-feira quando fará importantes cU-claraçúcs sobre suas
(finarches nesta capital- Adiantou porem, qnc somente em
marco poderão as forças unlonlslas apresentar um candidato
capa/, de contrapor-se ao governador mineiro-

 MANGABEIRA AGASTADO_
~. o -*- J« tlitxiwnl i «AO PAULO, '21 (Mcridi.>O prefeito de Niterói na]) _ pi;ou o reportòr cie
recorrerá COIltra a Va-1 atalaia a manhã toda nos

Campos Eliseos, a fim cie pro-
scnciai o anunciado encontro
entre o governador Jânio Qua-
dros e o sr. Octavio Mansa-
beira, para exame da politica
nacional e da tese de congra»
çamento dos partidos.

Entretanto, cerca das 12 ho-
ras, o chefe do Executivo Pau-
lista retirou-se dos Campes
Eliseos sem quc livesse npare-
eido o sr Mangabeira, i|Ue st
encontrava nesta capital

Mais tarde, o político baiano
regressou ao Rio de Janeiro e
no Aeroporto não quis fazer
declarações ao reporrer, mas
demonstrava em seu semblante
que estava bastante agastado,
o que evidenciava que não fora
recebido pelo governador Jânio
Quadros.

NOTICIÁRIO
DIA liu MINISTRO

fl ministro Henrlquo Lott reco-
% ontem, cm horas diversas, os
pirais Oillllo Denys, Jotto Car-
? Barreto, Ângelo Mendes de
!W José Vieira Peixoto e Jo-'B'na Machado. Também, rece-
B 0 genernl Cimrobert Pereiro"(•«ta, chefe do Estado Maior«Forças Armadas, que vem dcWiilr suaa férias regulamenta-
,;•" rcnssumlr ns suas altas«!ots.

pnra os Comandos das Zonas Mt-
lltarcs". Por outro lado, «provou,
também, as "Instruções Pnra u,

Heallznção da Prova de Suflclen-
cia para Mecânicos de Maquinas
do Escrever e Mecânico de M''nul
nas c'e Escritório".

Autorizada uma linha
de ônibus do Rio
a Morro Azul

A Divisão de Tráfego do De-
partamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Rio auto-
rizou o funcionamento tíe mais
uma linha de coletivos, estabi-
leclda entre a capital da Repu-
bliea e Morro Azul, no municl-

¦:-- '- Vassouras, servindo a

de turma, o detetive Oscar, de
quc ocorrera um crime miste-
rloso na ladeira do Sacopã e
que o pedido dc colaboração ha-
via sido feilo pelas autoridades
do primeiro Distrito Policial;

quc, o decla rante esclarece, que
veio a tomar conhecimento do
fato ao chegar á Seção, às dez j
horas, mais ou menos, daquele
dia, quando já estava cm dili- '
gencias o detetive Oscar, que I
do mesmo tomara conhecimento jàs sete horas; ;

qvo, o declarantc, como jâ ]
expôs acima, procedeu pessoal- |mente investigações sobre o jcaso;

que, o doclarante das diligcil- |cias que realizou não chegou a
nenhum resultado positivo e i
insofismável quanto à autoria
do crime;

que, o declarantc não apre-
sentou qualquer relatório escri.
to sobre as diligencias a que
vinha, não só o declarantc, co-
mo a Seção de Investigações
Criminais, realizando sobre o
evento;

que, o declarantc, como de
hábito, punha o doutor Alberto
Tornaghi, então diretor da Di-
visão de Policia Técnica, ver-
balmente, ciente das investiga-
ções que estavam sendo
cedidas;

quc, o Doutor ALBERTO
TORNAGHI, disse então ao De-
clarante, que oportunamente lhe
ciaria as cópias, o que fêz, para
mais tarde, pedir ao declaranle
que as devolvesse a èle o Doutor
TORNAGHI. e isto, da'Ia a fui-
ta de segurança então f"is-
tente;

que o declaranle, atendendo
no pedido, restituiu tais ue-
cumentos àquele Diretor;

que o declarante se recorda
de que as cópias dos depolmen-
tos citados, já estavam anexa-
das no dossier que pretendia
organizar;

que, nessa altura, o processo
estava assim organizado: cópia
da ocorrência, e as cópias doa
três depoimentos já referidos,
cm papel de côr amarela;

que, após cinco dias dc vece-
bimento da ordem de cessação
das investigações, foi o decla-
rante, convocado pelo o Doutor
ALBERTO TORNAGHI, para
uma reunião no salão da Divi-
são de Polícia Té:nica, onde
iria fazer uma revelação, o
Doutor MILTON -SALES, ativo-
gado da familia dc AFRÂNIO;

que, no dia aprazadp, com-
pareceram á reunião, o Doutor
ALBERTO TORNAGHI. o do-
clariinlc, o Doutor FIGUERÔA,
detetive OSCAR, e investigado-
res AMORIM, SOBRINHO c
ADELINO GONÇALVES, bem
romo, o Doutor MILTON SA-
LES, que se fazia acompanhar
de um irmão clc AFRÂNIO, clc
nome ALUIZIO ARSENIO DE
LEMOS;

que o Doutor MILTON SA-
LES, após discorrer sóbre a êti-
ca profissional, di.«e aos pre-
Gentes quo fora procurado pelo
advogado VALLED PERRY,
cem escritório nesta Capital, o
qual lho dissera que por uma
questão de consciência, lhe ha-
via procurado, informando-lhe
de que o verdadeiro assassino o
havia procurado, quando a Po-
licia Técnica, no desenvolver
do seus trabalhos, havia indi-
cado o nome de ti'a mulher;

que, por ês.sc motivo, o a«ías-
¦sino procurara o advogado

I VALLED PERRY, a fim de se1 aconselhar, pois que se julgava
perdido;

que nesta ocasião já estava
¦ cm cena, pelas autoridades do
| Segundo Distrito Policial, o no-
I me do EANDEIRA;

quc o Doutor MILTON SA-
| LES fez entrega no detetive

OSCAR, dc uma fotografia na
qual se encontrava o advogado -
PERRY. a fim de que rósse ti-
rado cópin.s da mesma, a qual

! deveria eer devolvida ao Dou-
tor MILTON SALES;

que o doutor MILTON SA-
LES informou ao< presentes
que iria manter contato com
seu colesra ja referido, a fim de
facilitar a aproximação do.s
funcionárias da Policia Técni-
ca até o criminoso, de forma
que o mesmo não viesse a sa-
ber que o trabalho em torno
dr sua pessoa, vinha «ndo rea-lizndo por intermédio do pró-
prio advogado VALLED PER-
RY;

quc, o doutor ALBERTO
TORNAGHI, ao final da reu-nião. declarou que não tomariaa iniciativa de reiniciar as di-ligências, mas, que deixava acargo da consciência dos pre-sentes o seu reinicio;

que terminada a reunião, dis-sc o declarante ao doutor AL-BERTO TORNAGHI, e na pre-sença. ainda do doutor MILTONSALES, que por sua conta e
I risco iria reiniciar o trabalho,

pro- ] dentro da proposta apresenta-'da pelo DOUTOR MILTON

GRAVE DESASTRE NA PRA IA DE BOTAFOGO

Apanhado pelo ônibus e
"jeep" foi atirado á distancia

Feridos alguns passageir os do coletivo e os motoristas

"a; ' ' :

' ';fA^<m<»™<-''
'te. 1|A. • A,w. .í|5l

ATIRADO A DISTANCIA — O tenente Arislarco Henri-
que Gouveia de Almeida, que dirigia o "jeep". e Aiber-
lino Maria e E/icíio Dias, este motorista do ônibus, Iodos

feridos no desastre

várias localidades intermedia-
rias. Trata-se de zona de tu-
rismo, muito procurada pela
população carioca, que passou
agora a dispor tíe uma linha re.
guiar de ônibus para aquela re-'.--., ,,„ --n-iv.-nse.

que, apôs uns vinte dias da SALES;_
ocorrência, recebeu o declaran-1 que, ja tendo recebido ordens
te das mãos do então secretário para encerrar as diligências,
da Divisão, doutor Figuerôa, passou o declarante em com-
uma ordem de serviço reservada Panhia do investigador SOB.RI-
de número dez, a qual deter- NHO e do próprio doutor MIL-
minava que, de ordem superior, | TON SALES, a realizar novas
fossem suspensas todas as dili- i diligencias, das quais, dava ci-

ÍCBItN CIA 1'AH.V MILHARES |
[? Ministro da Guerra concedeu,fflJB, 8 rxart-ir cias 1(1 horas, nu-¦ttla para militares. .
&ÍRCIT0 NUS II JOGOS IIES-"IIIIIVOS P.\N_AMI5K1CAN0S
j-LMinistro da Guorrn, gènefril•"'ra Lott, cin portaria tlc. on-

;;"' 'ssmaiki, tr-iulo ém vista ar*WçJo icitu pelo presidente do
I*1- autorizou ds sogulntos li-
J"" Item ao México como inte-
te ,i "a «1'iipe do Pentntlo que
|^TJíPresontãr o Brasil nos II
,™'«esportivos Paa-Amerlcânosí

•i-m reall™rtcis *muelo pais,
km piUil ° Ministério ria
brwy„chc,0 da equipe, ten.-cel.
S "'Bueiro do Freitas; con-
||Sí«i cnpltfies Eric Tinoco
tó™'. Augusto César do Sà da
C ?1;i ° Ereii° Vignoll c o
i«?» Wenceslau Malta.JpttOVAÇÃO DE DISTINTIVO0 MlnUti

en> ato do ontem resolveuro Distintivo de Braço pa-- '' Regimento de Obuses 105
'«ovar
H">Sw "«siuiento cie"ümento Floriano,

UNIloitME DO DIA
„í,r8e"einrl Geral du Guerra,l"iro amnnhii, dia as. o 5.»Mormi,

' 
^''"VAÇAo I)B INSTRUÇÕES

L°'Conformidade com o qun pro.
*«lílrn - M:'k'1' tio Exército, o
w«/Kí?S Guerra resolveu dar"-*5M»tío ã Portaria'480, «lutai'*-w eiuBtrusOci^rovlsóriar»
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gencias em torno dc tal caso,
o que foi feito;

que, o declarante após seu
ciente na referida ordem de
serviço, restituindo-a ao doutor
Figuerôa. adotando a.s medidas
que se faziam necessárias para
que chegasse ao conhecimento
do pessoal que investigava o
fato. tendo daquele momento
em diante cessado tais riilíeen-
elas;

que, o declarante sc recorda
de que antes de haver sido or-
denada a cessação das diligen-
cias, foram tomadas no gabine-
te do então diretor, doutor Al-
berto Tornaghi, declarações de
Milton Pedro Gomes. Octacilio
de tal e Ana Manzuli, declara-
ções oue foram tomadas com a
presença do doutor ALBERTO
TORNAGHI e se não lhe falha
a memória com a do doutor"
MANOEL FERRAZ, então dele-
gado do Cartório, figurando
como escrivão o escrivão-chefe
MANOEL FONTOURA;

que, tais declarações que fo-
ram tomadas com cópias, fica-
ram em poder do doutor AL-
BERTO TORNAGHI, que de
uma feita, disse ao declarante,
que iria levá-las ao Senhor
Chefe de Polícia;

que, após haver recebido a
ordem de cessação das diligên-
cias, o c'eclarante esteve com o
doutor ALBERTO TORNAGHI,
o qual, juntando a documenta-
ção que existia em seu gabinete,
disse quc iria levá-las ao Gabi-
nete do Chefe que, 0 declarante
se recorda de que pediu ao
Dotllor ALBERTO TORNAGHI,
as cópias das declarações a que
vem de referir, a fim dc ovga-
nizar o seu dossier, dc vez que
já havia despachado o pedido
de colaboração do Primeiro Dis-
!tritq'EolicialsJj J.

éncia do doutor ALBERTO
TORNAGHI, em sua própriaresidência, onde eram feitas asreuniões;

que, o declarante teve a opor-
Umidade de ir à casa do dou-ter ALBERTO TORNAGHI,
aproximadamente umns cinco
vezes;

que, as diligências que então
realizou, eram do conhecimen-
to do Contra-Almlrante NEW-
TON TORNAGHI, filho do
doutor ALBERTO TORNAGHI
Doutor MILTON SALES e de
ALUIZIO, irmão da vitima;

que, dc certa vez, lembra-se
o declarante de que uma des-
sas saídas foi levado pelo dou-
tor Milton Sales, em eomp.-.-
rihia clc Aluizio e no automóvel
do Investigador SOBRINHO a
Rua Montencgm. esquina dc
Visconde de Pirajá, onde ali
residia um parente do assassi-
no e onde possivelmente esta-
ria homislado;

- que, o serviço do declarante
nesse momento, constituiu uma
espécie de "campana", pois que,
possivelmente o advogado Vai-
led Perry Iria se encontrar com
o criminoso;

que após várias horas de es-
pera, e como ali não apareces-
se tal advogado, o declarante
deixou o local;

que tendo o doutor MILTON
SALES abandonado os conta-
tos que vinha mantendo com o
declarante e agravando-se o
estado de saúde do doutor AL-
BERTO TORNAGHI, o decla-
rante resolveu não mais c«'n-
tínuar nas diligências;

que o declarante nenhum ve-
lalôrio escreveu sobre tais di-
llgcneias, c nenhum documen-
to tem sóbre ns mesmas;

que, o declarante nunca sou-
toe qual o nome tio suposto

Na Prain do Botafogo, a ai-
tura da rua Farani, ccorreu, on-
tem, á noite, violenta colisão-
da qual resultaram sair feridos
seis pessoas, inclusive os con-
dutores cios veículos acidenta-
do?.

Cerca das 22,30 horas, o õni-
bus chapa 8.30.11. da Viação
Gloria, linha "Meier-Copanaba-
na", dirigido pelo motorista Eli-
dio Dias (rua Guari, 1.545). ru-
mava para o Zona Sul, o mes-
mo acontecendo cum o "jeep
chapa 14.51.78. oue tinha como
motorista o 1-° tenente cio Exer-
cito, Arislarco Henrique Gou-
veia de Almeida, do 23 anos
(rua Rego Lopes. 75. na TI-
juca). COLISÃO

Naquele trecho, segundo cie-
clarações dos passageiros do
coletivo, o motorista do "jeep"
tentou cortar a frente do ônibus,
para ganhar a rua Farani. Cn!-
culu mal o golpe, ocasião em
que foi colhido violentamente
pelo pesado veiculo. O moto-
rista do ônibus ainda tentou
desviar-se do "jeep", dando um

golpe dc direção para a direi-
ta. Em conseqüência, jogou o
coletivo sr-bre uma arvore, ten-
do a trazeira dessa viatura apa-
nhado o "jeep", que foi se pro-
jetar sobre o jardim, a uma
distancia de 30 metros.

SOCORRIDOS

assassino a que se referia o
doutor MILTON SALES, o qual
por sua vez já declarara o igno-
rar;

Que o declarante se recorda
de que num cios contatos que
manteve com o doutor Alberto
Tornaghi deste ouvira a ln-
formação de que possuía ele-
mentos que afastavam BAN-
DEIRA do crime;

Que, o doutor Tornaghi sem-
pre teve a impressão de qur-,
sc as diligências continuassem
a cargo da Seção do Investiga-
ções Criminais, o crime seria
porfeitamenfco esclarecido;

Quo, o declarantc teve opor-
Umidade de ver, por várias ve-
zes, o dossier que era organi-
zado, pessoalmente, pelo dou-
tor TORNAGHI, sobro o cri-
me lembranao-sc perfeitamen-
te 

'de 
que existiam duas rela-

ções de nomes de pessoas 11-
gadas a AFRÂNIO, bem como
as individuais datiloscópicas do
mesmo para o devido confron-
to no Gabinete de Exames

Periciais dos fragmentos de
impressões papllares colhidas
no carro de AFRÂNIO-

E mais não disse nem lhe
foi perguntado. Nada mais ha-
vendo mandou o Doutor Dele-
gado encerrar este termo de
declarações, quc depois de 11:1o
c j>h"H ronfonne assina com
o dsclarante- Eu, Manoel dos
Santo- Ribeiro, lOciivão o da-
tilografel c assino. Segucin-sò
as assinaturas de Diogenes Sar-
mento de Barros c de Astrogil-
do Paulo Moreira, da Mota"*

Alertado pelo barulho do
choque, o motorista do auto
particular 50.90, que sc negou
a identificar-se, auxiliado por
populares, conseguiu retirar o
motorista do ônibus, tarefa quc
só foi prsslvcl pela janela late-
ral. o mesmo fazendo com o oli-
ciai, que se encontrava preso ás
ferragens do "jeep". Em se-
guida. colocou o oficial em seu
carro e rumou para o Hospital
Miguel Couto, sendo o.s restan-
tes dós feridos conduzidos ao
Posto Central de Assistência,
em ambulância.

AS VITIMAS
O oficial recebeu ferimentos

contuses na face, com perda cie
substancia, sendo necessário o
enxerto de tecidos no rosto, o
que foi feito naquele nosocòmio.
O condutor do coletivo recebeu,
apenas, contusões e escoriações,
tendo se retirado depois de me-
dicado. Os outros feridos, pas-
sageiros do coletivo, foram Jai-
me Castro Neves, de 59 anos
(rua Caninas, 729); Nei Rafael,
de 16 anos (rua João Moura n.
512); Clarlsse Carvalho Cruz, cie
38 anos. e iua filha Ana Maria,
17 anos (rua Pedre Chico. 403»,
todos de São Paulo; Otacilio
Aduo da Silva, de 32 anos. (rua
dn Passagem, 160), e Albertina
Maria, de 53 anos. portuguseii(Avenida N. S. de Copacabana
ii. 106, apto. 201). Com exce-
ção desta ultima, quc teve a
perna esquerda fraturada e fi-
cou internada no Hospital clc
Pronto Socorro, todos se reti-
raram, tendo sido removido pa-
ra o Hospital Central do Exer-
cito, o tenente Arislarco Hen-
rique.
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Mais caro o taxi
em Niterói

Protesta a população da ca-
pitai fluminense — Apelo
ao inspetor geral do Tran-
sito Público para que seja
mantida, em parta, a antiga
tabela d3 preços das cor-

ridas

OS preços de corridas clc. car-
ros de aluguel, em Niterói,

foram aumentados desde o dia
18 dn corrente, conformo tabe-
Ia aprovada pela I. G. T- e
imhlicrula no órgão oficial do
Estado

As corridas sofreram um
acréscimo dc cerca de 30'» só-
bre a tabela anterior, resumiu-
do-sc, cm linhas gerais, ãs se-
gtlinles proporções; CrS 20,00
do centro aos bairros dc Gra-
coatá Praia das Flcxns. Santa
Rosn 

' 
Ponta cVArein; CrS 25.00

á praia de Jcarai, Canto cio Rio,
Av- 7 de Setembro. Fonseccn,
e até o largo do Barradas- A
publicação indica os preços pa-
ra todas as ligações entre o
centro o as zonas urbanas e
interurbanas e entre estas. As
corridas para casamentos, bai-
los. enterros devem ser trata-
c"rs nréviament".
lYUMENT" ••"•^'•SSIVO PARA

A' D"""V('H A
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A pronóMto rin rrnjp-acão dos
preços dns corrirV" ds carros
r'e aluguel om Niterói, vimos
recebendo nrrnewsns t"",,!ima-
rõ"; do publico da vrzliiha ci-
dade, q'.'e considera inonortu-
no o aumento cnnce.íido pela
I. G- T. sem conciliai' os ln-
teressns da população.

Muitos dos rec.lnmanl.cF oiie
estiveram cm nossa redação,
acham nue esse aumento foi
coiT.edidn açodada mente.

Os reclamantes consideram
justo um aumento nara as la-
rifas de corridas, face ao au-
mento de material e do custo
da vida, mas que as autoridades
o fizessem para a.s corridas de
naior distancia, e não nas con-
dicôes em que foi feilo.

Exemulo: dn<? barcas á C-rn-
"nalâ, Praia das Flexas, Santa
Rosa até o largo do Marrão a
disl anciã é no máximo 4 quilo-
metros — por 20 cruzeiros, ó
exagero-

Das barcas á Icarai. até a
Praça Getulio Vargas, menos da
4 quilômetros, por 35 cruzeiros,
é outro exagero gritante.

Pnr ultimo sueerem os recTa-
mantes ao capitão Ordenei- Ve-
losn, diretor do I. G. T-, que
o razoável seria manter os pre-
cos anteriores, isto é 20 cru-
zeinis até a Avenida 7 de Se-

• embro. Santa Ro?a. Canto do
Rio e Larco do Moura, tende
cm vista que no Rio. ns mes-
mas distancies rm taxis, eus-
tam monos dc 15 cruzeiros, e
aue o padrão de vida r'n cn-
rioca não pode ser comprradb
ao do niteroionse.

Estrangulada
com um arame
a desconhecida

Encontrado semi-des^
pido o corpo num ter-

reno baldio
SALVADOR, 23 (Meridional)

_ Bárbaro crime verificou-se
durante o Carnaval. Uma mu-
lher, ainda não identificada,
aparentando 38 anos, foi en»
contraria estrangulada, com o
corpo semi-nu, cm um terreno
baldio existente no Boulevard
America. A policia realiza di-
ligências snbendo-sc que pro-
ximo ao local em que foi on-
contrado o cadáver foi achado
um embrulho dc sanduíches o
um lenço com as iniciais "R.-
M.". Suspeitam as autoridades
tratar-se de um crime sexual, e
que o seu autor seja um vlcia-j
do em lança-perfume. O es-,
trangulamento foi feito com
arame.

í iv1
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OS FILMES EM 2-D E 3-D SOBRE
0 CARNAVAL DE 1955

AVISO
O CINEAC tem o privilegio de apresentar a maior cobertura

cinematográfica carnavalesca jamais realizada: Duas versões
completas e diferentes em 2-D e uma edição especial lotai-
niehté diversa cm 3-T>! Al." versão completa cn?. 2-1) cstrl
Cf nelo i'\M'i<la na (ela do Cinniie desde onlem às 12 horas. A 2.*
versão ein 2-1) será apresentada a parti- de 5,*-fcira. c final*
mente, a seguir, o Ri» poderá assistir pela primeira vez na his-
loiia do Cinema o fabuloso Carnaval Carioca cm autentico rei
levo iri-dimensional, num novo e verdadeiro feilo dc pioneirts-j,
mo do Cineac! •*•
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Seis Anos Depois o Chacareiro Confessou o Crime
Aumentados os níveis dos em-

prestimos do IPASE
REAJUSTAMENTO DE SALÁRIOS

Foi autorizado pelo conselho
diretor do IPASE o aumento
rios limites para concessão de
empréstimos simples, com ga -
rantia de consignação em folha
de pagamento, aos segurados
obrigatórios do IPASE o aos de-
mais que, nos termos das ins-
trações vigentes, esláo benefi -
ciados por operações desta na-
lureza.

São as seguintes ns novas ba-
ses cie empréstimos concedidos
pelo IPASE aos funcionários
efetivos e aos cxlranumcrários
estáveis, com mais clc dez anos
de efetivo exercício c que per-
cebam vencimentos ou salários

A ELECIROACÜSIICA A SERVIÇO
DO CONFORTO E HOSPITALIDADE...

ÒtÒi Êfàôê..

i1 mu

superiores n seis tnil cruzeiros,
CrS 20.00U.OO: aos dc mais do
dez anos, com vencimentos ou
salários inferiores a seis mil
cruzeiros, Crs 15.000.00: aos
efetivos que contem dc cinco a

j dez anos de efetivo exercício,
CrS 10.000,00; aos efetivos de
dois a cinco anos, CrS 7.000,oo:
e nos efetivos com menos tle
dois anos dc exercicio efetivo
Cr$ 5.000,oo. Aos exlranumerá-
rios que contem dois a cinco
anos de efetivo exercício, CrS
7.000,00,

SALÁRIOS
O Conselho Diretor do IPASE

aprovou o reajustámentó de sa-!
lários dos servidores do Sana- l
tório Alcides Carneiro, tendo ,
em vista o salário mínimo lixa- í
do para o município de Petró- I
polis, no Estado do Rio. onde
se encontra sediado nqucle Sa-
nntórlò.

Os novoá níveis dc salários
aprovados variam de CrS ...
2,100,oo n CrS 4.000.OO;

| Trés escoteiros,
! num "jeep"

, iarno um cruzeiro
I pelas Américas
j SAO PAULO, 2.1 (Muridlo-

nnli -- Os escoteiros Charles

A AMPLIFICAÇAO
PHILIPS completa a
perfeição dos serviços,
nos hotéis, clubes, boi-
tes, restaurantes, etc.
Solicita informações,
sem compromisso, em
nossos revendedores.

[fcf^òiM

"E. L. A." - Dept.°
Electroacústica Ja

S. A. PHILIPS DO BRASIL
C. P. 1489 — Rio de Janeiro

! Downey, Hugo Virial e Jean
Stckly, com a permissão da
União dos Escoteiros do Bra-
Sil farão, no mês vindouro, um
cruzeiro pelas Américas cm um"jeep". As peças principais que
compõem o veiculo serão subs-
tituidas por peças inteiramente

fabricadas no Brasil a fim de
quo o exterior tome conheci-
mento do que o nosso país ia-
brica produtos dc alta quali-
dade c comprovada resistência.

No fim da viagem, os esco -
teiros aludidos participarão da"VII World .Tambores" - Re-
união Mundial dos Escoteiros,

que pela primeira vez será rea-
lizada cm território americano,
nas proximidades do lago Nia-
gara; no Alasca. Inicialmente,
os viajantes percorrerão nada
menos de 13 Estados brasilei ¦
ros. O percurso total do cru-
zeiro será de aproximadamente
52.400 quilômetros compreen -
dendo 18 países. A viagem lerá
duração de cerca de 8 meses.

IANIAS1A riiOIUIDA l.eM
SAO PAULO — A policia
bandeirante proibiu várias
fantasias, consideradas inde-
ciinisaN, como a de odalísca.
Mas n jovem acima não obe-
(leceu à ordem, foi delida e,
na delegacia, levou um cará».
Mais tarde foi mandada cm
paz. (Foto Meridional).

O MELHOR WHISKY mÊSKW^Ê^'ESCOCÊS ^^kmW^

Vinte milhões de cru
zeiros para aquisição
de reprodutores

Vinte milhões dc cruzeiros se-
rão aplicados, ésle ano, pelo
Ministério da Agricultura, na
aquisição de reprodutores, no
pais c no estrangeiro, das es -
pécies bovina suína, ovina e
caprina.

O Departamento Nacional da
Produção Animal vai adquirir,
em grande número, materiais
de uso nos estabelecimentos de
criação, tais como conjuntos de
refrigeração rie leite, máquinas
empregadas na formação e tra-
to dc culturas forrageiras e
equipamento para irrigação e
captação de áema.

Ainda se efetuarão compras
de chocadeiras, criadeiras e ca-
sas-colônias para aves, além dc
colmcias o material apícoia.

Declina a produção
mineira de algodão

O Estado de Minas Gerais
produziu, no ano passado, 42-655
toneladas de algodão em caro-
ço. A área aproveitada foi de
75.769 hectares, tendo a safra
alcançado o valor de Cr$ 
220.621.000,00.

Segundo o Serviço de Estatís-
tiea da Produção, do Ministe-
rio da Agricultura, a safra de
1953 atingiu 54.330 toneladas,
com o valor correspondente de
CrS 281.176.000,00. Do confron-
to verifica-se que a produção
de 1954 teve um decréscimo de
11.675 toneladas e CrS 
6O.555.000.oo.

Dominado pelo remorso, o assassino revelou a au-
toria de um homicídio dado como atropelamento

SAO PAULO (Meridional) -
Muitos inocentes foram atl-
rados ás celas de nossos pre-
sidios por falhas da policia
corroboradas pela Justiça que,

ft s vezes, reconhece a
culpa dos indigitados crlmino-

sos através de provas que dei-
xam duvida quanto â autoria
do delito por parte do acusa-
do. Todavia, apontado por
simples suspeita, o cidadão
senta-se no banco dos réus e
acaba, muitas das vezes con-
denado por um crime que não
praticou, enquanto o verda-
deiro criminoso fica gozando
de impunidade.
FAVORECIDO O ASSASSINO

O caso que hoje vem á baila
é bem o inverso do que ge-
ralmente acontece. E' que um
verdadeiro criminoso acabou
sendo beneficiado pelas fa-
lhas da policia e posto em
liberdade, embora tivesse co-
metido um bárbaro homicídio,
roubando a vida de um com-
panheiro dc trabalho ao des-
ferir-lhe violenta paulada na
cabeça.

O juiz, nâo encontrando
elementos positivos no pròces-
so para mandar o assassino a
Juri, impronunciou-o da acu-
sação, devolvendo-lhe a liber-
dade cm seguida, certo de que
estaria fazendo justiço em
conseqüência das í a 1 h a s
encontradas no inquérito ela-
borado sem a cautela necessá-
ria c sem as provas materiais
precisas, pois a autoridade po-
licial que atendeu á ocorrência
íez confusão nos autos, re-
gistrando o fato com um sim-
pies atropelamento por blcl-
cleta e somente citando sua
desconfiança do homicidio em
face da suspeita levantada nas
declarações prestadas em "ar-
tório por um filho da vítima.

ENCONTRADO FERIDO
Populares que transitavam,

ás 6,30 horas do 20 de agosto
de 1949, pela estrada do Itaim,
cm Ferraz de Vasconcelos, ti-
veram a sua atenção desperta-
da para um homem que se
encontrava sentado á beira da
estrada, sangrando abun-ian-
temente pela cabeça. Imedia-
tamente, trataram de socorre-
lo. Inconsciente, a vitima na-
da dizia.

Logo depois surgiam ao lu-
cal pessoas que identificaram
o ferido como sendo Henrique
Marchi, morador na referida,
estrada, pouco adiante do lo-
cal em que foi encontrado
quase sem vida, pois veio a
falecer quando era transporta-
do para o Hospital das Clini-
cas.

ATROPELAMENTO
O delegado Roberto Di Lo-

renzi, na época titular da
Delegacia de Policia de Poá-,
compareceu ao local e ouviu
as pessoas que cercavam o
ferido quando ali chegara.
Ninguém pôde esclarecer nada
a respeito, havendo, entretan-
to, os depoentes afirmado que
poderia ser um atropelamento
por bicicleta, fato comum na-
quelas paragens, principal-
mente no trecho em que se
registrou o fato.

Quando o inquérito jã esta-

jQQr 
"Eles tinham cerveja para beber...-
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Si nio encontrar •
cervel* Pttropolli no
•eu 'ornecedor tele-
'one carie
23-4311 . no (tio
3825 - em Niterói.

Ho o«ic> iiienoi $ 400 ano» ao» a
numanidad» beb» cerveio A «olho»
c«rveio do Brasil e fabricado «n
Peirópoli». disd. 1H9H. oelo Companhia
Cervelano Horinmio oHllícmrlf o límpido
aguo ria ronti> dai. nascentes de
«jo propriedade, i

PETRÓPOLIS,
BOHEMIA E
QUI TA NDINHfl... a* cervefn<: cem onr I
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va bem adiantado surgiu na
Delegacia um filho da vitima,
solicitando providencio no
sentido de ser esclarecida a
morte do seu pai, pois acredi-
tava que ele tivesse sido as-
sassinado por Alcides Fernan-
des dc Oliveira, proprietário
da "Chácara São Francisco",
localizada também na estrada
Itaim.

IMPRONUNCIADO
Pela simples denuncia Alei-

des Fernandes de Oliveira foi
preso, mas nada confessou.
Mesmo assim figurou no pro-
cesso como provável assassi-
no de Henrique Marchi. A po-licia não se interessou por acla-
rar devidamente os fatos e
conseguir provas para robuste-
cer a denuncia formulada pelofilho da vitima, de sorte que o
juiz de direito de Mogi das
Cruzes, sr. Silvio Barbosa, ve-
rifleando as falhas constantes
do processo, terminou por im-
pronunciar Alcides e mandar
arquivar o inquérito, o que foi
feito.

CONDENADO PELO
REMORSO

. Passaram-se seis anos e o
crime, praticamente, estava es-
quecldo. Entretanto, se Alcides
foi impronunciado pela Justl-
ça não o foi pela sua conscien-
cia, razão pela qual acabou porconfessar o crime á sua espo-
sa, Benedita dos Santos Olivel-
ra, que se apressou em levar
o fato ao conhecimento da Se-
gurança Pessoal e posterior-mente ao delegado de Poá, sr.
Geraldo Camargo Coelho.

Iniciando diligencias em com-
panhia do escrivão Ismael Gar-
cia do Valle e do chefe do des-
tacamento da Força Publica, o
sargento José Benedito do3

Santos, o sr. Geraldo Cainar-
go Coelho acabou por esclare-
cer definitivamente a ocorreu-
cia, conseguindo, inclusive, a
confissão do criminoso, que
afirmou ter agido em legitima
defesa de honra, pois desferira
a paulada após ter sido nsbo-
feteado no rosto por seu desa-
feto por ocasião da discussão
que ambos travaram.

Esclareceu ainda o criminoso
que êle discutira com a vítima
no dia anterior. No dia do cii-
me, logo após sair de sua resi-
dencia, encontrou Henrique
Marchi na estrada. Ambos
iriam trabalhar em unvi chaea-
ra nas proximidades e o dc-
sentendimento surgiu justnmen-
te por causa do serviço que am-
bos executavam.

Quando a discussão Ia ao au-
ge, afirma o criminoso que foi
xingado e esbofeteado, ocasião
cm que tirou da vítima um
pedaço de pau que estava cm
seu poder c desferiu-lhe um
golpe forte na cabeça. Vendo o
desafeto cair ao solo. afastou-
se rapidamente e viu quando
a vitima se arrastava para ai-
cançar a margem da estrada,
onde ficou à espera de socorros. i
Viu quando diversas pessoas
chegaram e resolveu tambám
deixar o esconderijo e ficar ao
lado das pessoas que prestavam
socorros a Henrique. À noite,
como se nada acusasse a sua
consciência, compareceu ao vc-
lórlo de sua própria vítima.

Após prestar declarações em
novo inquérito, o assassino fo;
preso e deverá reconstituir o
crime perante as autoridades
policiais e com a assistência do
promotor público de Mogi das
Cruzes, sr. Jardim de Azevedo.
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"FEER1E" — Aspecto do Tealro Municipal, ao te: inicio a grande lesta cornavotej
Milhares de foliões se concentraram dianie do lealro para apreciar a chegada dai m.1

torídades e demais personalidades de destaque no "granel mondo"

SUBIU NO PASSEIO E
ATROPELOU DUAS PESSOAS

O caminhão, após varias cambalhotas, foi pa-
rar num terreno baldio

flagrante do lotai do desastre. (Foto Meridional.)
S. PAULO. (Meridional) —

A irresponsabilidade de um mo_
torista profissional deu motivo
para que ocorresse, na rua Ser-
ra de Bragança, esquina com
a rua "B". no Tatuapé, gra-ve desastre. O condutor do
veiculo, que não foi identi-
ficado, pois fugiu em seguida
na direção do caminhão de São
Caetano do Sul de chapa ....
48-09-40, rodava pela rua Ser-
ra de Bragança, em direção á
praça Silvio Homero. Transpor,
tava o carro um carregamen-
to de engradados cem garrafas
vazias e a velocidade que lhe
imprimia o motorista era ex-
cessiva- ' Ao se aproximar do
ponto citado, ficou o veiculo
desgovernado p derivando paraa direita, subiu â calçada, on-
de atropelou um senhor e sua
filha, dando depois duas cam-
bahotas, para. caindo num ter-
reno baldio, ficar' em posiçãonormal.

Pessoas que assistiram ao de-
sastre, trataram de prestar so-
corro ás vítimas e disso se
aproveitou o motorista pa-ra fugir, naturalmente certo de
sua culpa, pois a velocidade que
imprimia ao carro, segundo o
depoimento de testemunhas,
devia ser de uns oitenta quilo-
metros horários. As caixas de
garrafas ficaram espalhadas pe-
lo terreno.

No local da ocorrência, a re-
portagem conseguiu saber queo senhor atropelado 6 Ideval
Pereira, de 32 anos, sendo sua
filha a menina Jacira, de 9
anos. Residem na rua Parti-
cular Jorge Miguel Bentejane,

Curso de auxiliares
rurais para moças
do interior

Com a finalidade de prepa-rar moças do interior para aju-
dar os trabalhos sociais nas zo-
nas rurais, funcionará, no cor-
rente ano, na Universidade
Rural (Km. 47 da antiga cs-
trada Rio-São Paulo), um cur-
so avulso de Auxiliares Femi-
amos Rurais, em regime de
internato, com inicio marcado
para a primeira quinzena de
março próximo e término cm
20 de dezembro.

casa 13, no Tatuapé e próximoao lugar onde o caminhão ca-
potou.

Jacira Pereira, apresentando
fratura exposta do tornozelo
esquerdo, juntamente com seu
pai, foi encaminhada ao Hos-
pitai das Clínicas, onde ficou
internada.

Dois Tipos de Aviões
da Polícia Voadora de

a Servi
RaiJlaçã

O "Boeing B-29" e o "WV-2", versão militar do "Super-Consfel

lation", estariam servindo à "Flying Radiation Police" — Embe
ra sua existência não tenha sido ainda oficialmente cenfirmadi
sabe-se que a poderosa organização cientifica presta relevante
serviços no dominiodas pesquisas atômicas - Exemplos oportuna

PHILIPS REYNOLDS (Especial parao 
"D. N."i
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40.000 mudas de turno
distribuídas a lavra-
dores mineiros

A Subestação Experimental
de Pomba, em Minas Gerais,
órgão do Ministério da Agrlcul-
tura, vem prestando assistência
aos agricultores da região on-
de tem sua sede, procurando
substituir por métodos moder-
nos os processos antiquados ali
em uso na lavoura.

Mas a principal atividade da
Subestação se concentra em ex.
perlências para obtenção de se-
mentes de fumo que ofereçam
o melhor grau de produtlvlda-
de. Atualmente dispõe a repar-
tição de uma coleção de 94 va-
riedades de fumos que são man-
tldàs em estado de pureza e
conservadas sempre autofecun-
dadas. E' pensamento da dire-
ção da Subestação realizar, ês-
te ano, estudos citológicos e ge-néticos sobre a mutação ocorri-
da na variedade de fumo "Sul
de Minas", muito procurada
pelos agricultores.

A organização da sementeira
de fumo para obtenção de mu-
das sadias, repolhudas e bem

! formadas apresentou resultados
. í

' A agricultura
em 1954

Valor da produção: 93.359
triilhões de cruzeiros

Em 1954, o valor da produ-
ção agrícola no Brasil alcan-
çou 93-359 milhões de cruzeiros,
mais 6.828 milhões que ne> ano
de 1953, segundo dados provi-sórios do Serviço de Estatis.ica
da Produção do Ministério aa
Agricultura. Três Estados con-
tribuiram com 58 por cento des-
se total: São Paulo, com 29 .345
milhões; Minas Gerais, com ..
14.559 milhões; e'Rio Grancie
do Sul, com 10.545 milhões de
cruzeiros. Se levarmos em con-
ta que o aumento nominal ve-
rificado é inferior a 8 por cen-
to, ao passo que teria havido
uma redução no poder aquisiti-
vo da moeda de pelo menos 20
por cento, pode-se admitir queo valor real dos produtos agri-
colas seria menor em 1954 queno ano anterior.

Houve, no conjunto do pais,um aumento de 4,8 por cento
na área cultivada, que passoude 19,6 milhões para 20,5 mi-
lhões de hectares. Em São Pau-
lo, apesar da expansão verifi-
cada, a área de cultivo no mio
passado foi menor que a do ano
de 1952. No Rio de Janeiro. Pa-
rá, Acre e Amazonas deu-se
uma diminuição absoluta da
superfície agrícola. Esta semostra particularmente reduzi-
da, no Amazonas, o Estado bra-sileiro de maior extensão ter-
»toríal, onde foram cultivados
18.532 hectares, oito vezes me-nos do que em Sergipe.

O volume físico da produçãoagricola brasileira ascendeu,
em 1954, a 78.6 milhões de co-neladas, superando o ano >->n-
terior em 4 milhões de tonei»-
das, ou mais 5,3 por cento. To-mando-se tior base as quanti-dades produzidas, a ordem decolocação dos Estados já não éa mesma determinada pelo va-lor da produção. São Paulo eMinas conservam os primeiro esegundo lugares, respectiva-
mente com 16.9 e 10,6 milhões;
mas Pernambuco, com 8,7 ml-lhões de toneladas, substitui oRio Grande do Sul na'terceira
colocação. Vê-se, pois, que a
diversificação das culturas nes-
se Estado sulista favorece a
elevação do valor médio da to-
nelada n 1.627 cruzeiros, en-
quanto que a predominância da
cana-de-açucar em Pernambu-
co (74,3 tior cento da quanti-
dade) baixa aquele valor » 442
cruzeiros.

os mais satisfatórios. A Subes-
tação conseguiu distribuir entre
os agricultores da região cerca
de 40.000 dessas mudas.

A produção de fumo em fo-
lha também tem despertado o
interesse dos agricultores locais,
razão pela qual vêm sendo efe-
tuados esforços para desenvol-
vimento dessa cultura, especial-
mente a de fumos de estufa.

Há grande curiosidade nos se-
tores especializados em torno do
fato de a Atomic Energy Com-
mission, a famosa Comissão de
Energia Atômica dos Esiados
Unidos, ter descoberto, com ra-
pidez e precisão, que os russo.;
experimentaram a .sua primeira
bomba atômica de fabricação
própria, dentro de seu terrlto-
rio. 1103 idos de agosto dc 1949.
Acresce notar que a AEC incli-
cou, com certa aproximacáp, o
local onde ocorreu a explosão
nuclear. E' do conhecimento de
todes que não foram os sovle-
ticos que forneceram as iníor-
maçôes. Ao contrario, o ex-pre-
sidente Harry Truman fui quem
deu o primeiro esclarecimento
de que os russes já possujam
sua própria arma atômica. Ia-
to que eles confirmaram poste-
riormente. Truman recebera
essa informação da Comlsseío dc
Energia Atômica.

Graças & mesma comissão, o
governo norte-americano pôde
confirmar, no instante em que
era transmitida, a noticia fome-
cida por Malenkov sobre a ex-
plosão da primeira bomba de
hidrogênio de fabricação russa,
110 mês de agesto de 1953. Nes-
ta oportunidade, também a
AEC desenvolveu um pouco mais
o informe de Malenkov, indi-
cando, aproximadamente, o lo-
cal e as proporções da expe-
rlencia...

POLICIA VOADORA DE
RADIAÇÃO

Esses dois sucessos foram ob-
tidos pela Comissão de Encr-
gia Atômica com o seu novo
serviço, muito curioso e próprio
da éra atômica em que vive-
mos: trata-se da "Flying Ra-
diatimi Police" (Policia Voado-
ra de Radiação). Em outras
palavras, significa uma equipe
de cientistas operando com
aviões dos mais modernos e com
instrumentos vários, alguns
conservados em completo se-
gredo, a fim de descobrir a pre-
sença de radioatividade nas dl
ferentes camadas da atmosfe-
ra.

Os instrumentos utilizados, de
grande precisão, registram o
aumento de radioatividade no
ar, assinalando a ocorrência de
algum fenômeno que provocou
essa alteração. Achando-se em
constante serviço de policia-
mento e anotando o grau das
radiações, podem constatar
acontecimentos, como explosões
de bombas atômicas ou de hl-
drogênio, mesmo que estas
ocorram a milhares e milhares
de quilômetros. De posse dos-dados sobre a velocidade de dis-
persão da fumaça e da poeira
radioativa, bem como sôbrc a
marcha das massas dc ar nas
diferentes camadas da atmos-
fera, os cientistas têm elemen-
tos para calcular a que distan-
cia se deu a explosão e, com
base em informações suplemen-
tares, estabelecer também o
grau dc poder da bomba usa-
da. Prova do resultado desse
trabalho foi, por exemplo, a no-
ticia sobre a explosão da bom-
ba de hidrogênio, em agosto de
1953.
AINDA NAO CONFIRMADA

E' verdade que a existência
da "Flying Radiation Police"
ainda não foi confirmada ofi-
cialmente, mas sabe-se queexiste e é equipada com o queha de mais novo no setor das
pesquisas atômicas. Seu obje-
tivo é, naturalmente, constatar
o grau de radioatividade do arapós cada explosão atômica no
território nacional ou em 

'ou-
trás regiões compreendidas
dentro de seu raio de ação. Nosseus vôos de patrulha sobre asfronteiras ou sobre as lmensi-
does dos oceanos, atingindo aszonas sub-artias, registrando
as radiações existentes na at-mosfera, podem fornecer es-clarecimentos a respeito de ex-
penencias, como já foi expll-cado, mesmo que estas se reali-zem em territórios de outras po-tências, a alguns milhares de
quilômetros.

Aviões de dois tipos estariam
serv ndo à Policia Voadora deRadiação, ambos bastante velo-zes, com largo raio de ação edotados de equipamentos quelhes permitem voar nas grande»altitudes. Ambos podem serabastecidos no ar, o que possi-bilita vôos de patrulha durante
dias e noites, sem interrupção.
Sao os aparelhos "Boeing B-29"
da Força Aérea, e o "WV-2",
versão militar do "Super-Cons-
tellation", da Marinha norte-
americana. Este Ultimo foi lan-
cado recentemente como "ra-
dar-voador" e é dotado de
curiosa torre na parte superior
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O WV-2, versão militar áo "Supet-Conslellalion", o «•
derr-voado;

da estrutura e de uma meia es-
fera na parte inferior, locais
destinados à instalação rie di-
versos instrumentos.

OS DOIS APARELHOS
O avião "B-29" é multo co-

nhecido, desde os derradeiros
anos da segunda Guerra Mun-
dial, sob a denominação de"Fortaleza Voadora" c nesta
versão modernizada estaria do-
tado de novos motores a pistão,
desenvolvendo a velocidade du
cruzeiro de 540 quilômetros ho-
vários e máxima dc «00 quilo-
metros. O novo modelo teria
úrri ralo rie ação de 10.000 qui-
lòmetros, com a reserva normal
de combustível, voando em alti-
tudes calculadas entre 12 e 13
mil metros. Sua tripulação po-
de ser constituída de 9 até 11
pessoas, dependendo tía missão

a executar ;¦ das liistmmfiilt
I científicos h serem usado;,

Da opareiho dc traiunio eie: Kf-r--:
comercial "Super -.Consta

- ¦ '...:_„ T ,,,,1'liOPÍI ti
ciai "super-wHKi»
da fábrica Lockheed, K

feita 11 versão '"¦"""''^ ,l{Mltl: tion
! feitr
nada

 especial (. ,
,.u.. "WV-2", equipada comi

mais recentes aparelhos Wg
nicos. Sua -•¦.... .... missão c sobrevoa

| as fronteiras da Marinha. «
grandes altitudes, .Jtadg

I callzar eom rqll1 canzar com sCU ..i-r-
! eletrônico o eie radar os avli
! inimigos, comiuiicnndo-se con
I os porta-aviões para q«»

aviões de caça de colem,»:!
peçam a aproxiniaçao^»?}.,
dades contrárias. Conhecido
os objetivos do "WV:2;, W
difícil supor-j Queuii sei|j"e-..x quo éto

i rir: utilidade pa"Plvina Radial
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ie utilidade para os semi,
•Plvina Radiation Police.•.«

ás excelentes qualidades de»
equipamento mais as «IR
características: velocidade o
cruzeiro dr 540 quilômetrosw
rário., e máximo ele 62P "»•"

metros, com o raio de 1leeenus, eenei u i«'ee uv »i
8.000 quilonrelros.podenf^
em altitudes de U

Use

III Congresso Inter-
nacional do Pão

Conforme comunicação rece-
bida pelo Ministério da Agri- tros 

'--- 
(IPA).

cultura, será realizado em Ham-
burgo, na Alcmanda, no perio-
do de 31 de maio a 3 rie junho
do ano em curso, o III Congres-
so Internacional do Pão, sob o
patrocinio do Ministério Federal
de Alimentação, Agricultura e I
Florestas, daquele pais.

As reuniões anteriores do alu-
dido certame efetuaram-se em j
Praga e Roma, constando do te- j
mario da próxima reunião de
Hamburgo conferências sobre;
problemas nutro-fisiológicos e
enriquecimento do pão, desço-1
bertas recentes sobre a fermeu-
tação da massa de farinha e I
tendências do desenvolvimento i
mundial do cultivo de cereais e i
do consumo de produtos con-
generes.

A comunicação dirigida pelas I
autoridades alemãs ao Ministe- I
rio da Agricultura solicita a
atenção das entidades econôml-
cas do nosso país. interessadas
no assunto, para o Congresso
em apreço.
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Vendedor le Moveis
Precisa-se côm bastante experiência p««

Casa de Móveis de Luxo. Tratar na "A R '

NASCENÇA", rua do Catete, 55-57.
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ABERTA A CONFERÊNCIA DA SEATO :

Os Estados Unidos lutarão
em defesa dos seus aliados

FOSTER DULLES RESSALTA O PODERIO MILITAR
NORTE . AMERICANO NA ÁSIA
IUNOKOK, — A primeira sessão da conferência da SEATO (Organiza-lo do Tratado do

Sudeste Asiático) foi aberta hoje às 8 horas e SO minutos, terminando às 12 horas e 50 mi- da
A

liidrsit- Asiaiic») loi aberta hoje as m noras e so minutos, terminando as is noras e au mi-
nutos. Essa sessão inaugural (oi aberta pelo marechal Phibul Songgram, primeiro ministro da
Tailândia, que pediu aos delegados a observância de um minuto de silencio e de meditação. A
presidência da Conferência foi confiada ao ministro tailandês do Exterior, príncipe Wan Wal-
thavakon, por proposta do chefe da delegação neozelandesa, sr. Mac Oonald. Sucederam-se de-
pois or oradores na seguinte ordem: Richard Casey, da Austrália, Hcnri Hoiinet, da França,
Mac Donald, da Nova Zelândia, Mohammed Ali, do Paquistão, Carlos Garcia, das Filipinas, sir
Anthonv Éden, d» Grã Bretanha e John Foster Dullcs, dos Estados Unidos. (AFP)

BANGKOK. Tailândia - Of
secretario de Estado norte-ame
ricano, John Foster Dulles, dis-
se ontem, na conferência da
Organização do Tratado do Su-
deste da Ásia iOTASOL que OS
Estados Unidos estão dispostos
a lutar até o fim em delesa do
seus aliados na Asla.

"As forças militares norte-
americanas, nesta parte fio
mundo" — disse Dulles aos de-
legadcvs dos outros sete pulses
da OTASO — "são suficientes
para lazer frente a qualquer si-
função previsível".

— Dulles lez tal declaração
durante uma sessáo a portíus
fechadas que ontem celebrou
aqui a OTASO pata decidir o
plano de ação comum contra a
agressão comunista.

Nes círculos bem informados
diz-se que Dulles salientou em
seu discurso o caráter "móvel

• da força militar dos Estados
! unidos, cpie tem capacidade pa-
! ra atacar com bombas atômicas

a qualquer parte do mundo.
O secretario norte-americano

indicou, no entanto, que a seu
vèr não é necessário que as po-
tenelaa da OTASO (Estados
Unidos, Grã-Bretanha, França,
Filipinas, Austrália, Nova 2Se-
landia, Paquistão e Tailândia),
estabeleçam uma força terres-
tre de caráter permanente. -
(U. P.).

EISENHOWER:

OS EE. UU. A FAVOR DE UM
CONTROLE DOS ARMAMENTOS
Esperanças que os Acordos de Paris sejam fi-

nalmente ratificados

íw

NOVA YORK:

GUERRA DE
GANGS"

NOVA YORK - Para por
fim a uma "guerra de gangt
entre jovens, a policia prendeu
em diversos bairros de Nova
York 35 jovens, entre 12 e 19
anos de idade.

Sete dfeses Jovens, vindos de
Nassau para enfrentar seus
"Inimigos" de uma localidade
vizinha, estavam armados com
canos, bastões de beisebol e

tampas de latas á guisa de es-

cudos-
Os 28 outros meninos forma-

riam um grupo que_ ia também
travar uma "batalha" contw

garotos da mesma idade. Es-
tavam armados de facas e Ofi
tiras de couro cem chapas de

metal- Várias usavam uma es-

pécie de uniforme, composto
de blusões de couro, negro, e

botas de paraquedistas (AFP)-
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multn, com
hlSAlD _ Foram °°ndr??^#^ãSê b.vlam ds-
feribunal de Mft,«W*-» l8^S'érto?es .nu» a?úi»j

Ic-ontcm <ln vapor "Pasteur . »•»
.-jata clandestina no Egito. . A LcgiUo Et"
tom os IcglonSrlos que rf» 

t^«S no íg to ou. « ÍÔtóe
a (pediram autorlaiçRo par» ^.mauram entre emes le-
..ti voltar nos respectivos P^^fe um belga- (AFP).
í« alemães, 4 espanhóis, um holandês e um oe.g» __

1M0NICA Califórnia —
pij E-l-D"' bateu o "re-

i KUbldA « 10 mil pés
liltwl, minsinclo essa "1-
m 56 segundos segundo
m "Douglas Alrcraft Cor-
tf, nue control «*e «viso
mliçSo naval americana.

íYORK - Vinte e cinco
meles, proprietários de

pitptHintentes rio rádio e
ftli. diiwram Nov* Yorfc,

i com clextino i Suro-
ó Orlenle. — (AFP)
:À!

SES - Umci ••clebuUnte"
ít«Uer apresent«cl« n»

pilstta-íelra. á Corte da

- de Miss Edith Pltt,'> conservador de Blrmln-
PI recentemente aoube
' «s mulheres deputadoso direito por sun Junção•'preseutartas á Cfirte. —

*K - E' possível qu«.'«io, nnos_ um "loguetc
|J» loriicçn d nossa terre"e trtltidol", declarou" uma conferência o sr.
ma, espeoiallsta em Io-
LH combustível liquido e
Pi da Sociedade Inter-
ffi di Grí Bret«nh». ~

,l - Em conaífjuéncl»*'¦«¦'» dois bondei, o-
,«*«« minhi no» «ubur-
ItWÍMr, oito peieots íl-

Ue leridas, encon-
1 « vida em perigo.'«Idos tiveram «s

pernas arrancadas. Eatío Igual-
mente feridos os condutores do»
dois bondes e assim nao puderam
prestar depoimento aos encarre-
gados do inquérito. — (APP)

GUATEMALA:
GUATEMALA — Dois militares

condenados * morte em oonse-
quêncl» do "eomplot" de 20 de
Janeiro ultimo salvaram a cabe-
ç» ont»m por ter * Corte de Ape-
laçâo comutado para vlnta anos
de pri*»© » pena capital nu« lh«
fòm Infligida «m primeira lnstan-
Cia. — (AFP)

WASHINGTON — Damos «
.seguir resumo do que riccianni
Eisenhower ontem na sua en-
trevista coletiva-

Respondendo a uma pergun-
ta, o presidente Eiíenhowcr de-
clarou que, desde o fim da se-
gunda guerra mundial, não ces-
snra de estav convencido da nei..
cessidade de um controle inter.
nacional dos armamentos, par-
tlcülarmente devido á existên-
cia das armas atômicas.

Embora, prosseguiu, a hisló-
rio dos anos recentes n8o le-
vem ao otimismo nesse domi-
nio, o que importa é que todas
as nações interessadas ajam de j
boa fé. Somente sob essa con-
dloão ocorrerSo os meios prá-
ticos de se assegurar um desar-
memento.

CHINA E ÁSIA EM GERAL
No que concerne aos esforços

dos Estados Unidos, tendo em
vista um ""cessar fogo" no es-
treito de Formosa e a liberta-
çfto dos aviadores americanos, o
presidente declarou não ter ne-
nhum fato novo para anunciar.
Os Estados Unidos, frisou, de-
vem esforçar-se para obter uma
solução justa e duradoura e não
negligenciam possibilidade ai-
guma para chegar a isso.

Em resposta a uma pergunta,
o presidente Eisenhower confir-
mou que o secretário de Esta -
do, Foster Dulles. é o sr; An-
thony Éden tratariam dos pro-

! blemas levantados pelo conflito
de Formosa, quando do seu en-
contro em Bangkok. i

AS CRITICAS DE
KNOWLAND

Finalmente, interrogado só-
bre as¦criticas dirigidas á ONU,
a propósito desse conflito, pelo
senador William Knowland, li-
der da maioria republicana, o
presidente concluiu que os Es-
tados Unidos não abandonarão
as Nações Unidas, como não
deixarão de continuar com os
laboratórios em que prosseguem
as pesquisas para a luta con-
tra o câncer.

EUROPA
O presidente Eisenhower ex-

primiu a esperança de que ji-
mais seja necessário projetar-
se soluções de substituição pa' a
os acordos de Paris, que prevfim
a criação da União Européia
Ocidental.

Declarou o presidente Eisí-
nhower que não se poderia exa-
gerar a importância capital, pa-
ra o mundo livre, da realização
da unidade européia. Unida, a
Europa Ocidental, com sua po-
pulação de 250 milhões de ha-
bitantes altamente civilizados,
e com seus enormes recursos
econômicos e industriais, repre-
íenta uma enorme potência, cie-
clarou o presidente BUenho-
wer. Se a Europa Ocidental
continuar dividida, - acrescen-
tou. — n&o chegará a desem-
penhar o seu papel histórico.

URSS
Confirmou o presidente Eise-

nhower que os serviços com-
petentes do governo americano
estudavam atualmente uma
proposta visando a oferecer á
União Soviética importantes
quantidades cie produtos agríco-
las americanos provenientes
dos estoques excedíntes.

O presidente indicou que ele

mesmo dera a ordem para esse
estudo.

Precisou ainda que não for-
tnularia opinião pessoal sôbie
«ssa proposta, antes que os téc-
nicos d<> seu governo sc tenham
pronuncladn. Comporta a pro-
posta aspectos vários c com-
plexos, e o que importa evitar,
fiisou o presidente Eiscnhnwer,
é que uma iniciativa por parte
dos Estados Unidos, que. seria
um gesto de boa vontade, seja
deformada por uma propagan-
da adversa. — (AFP).

CHURCHILL FUMA
SETE CHARUTOS

i **

CHURCHILL:

A GRÀ-BRETAN HA SE RESERVA
O DIREITO DE DISPOR DÁ

DE HIDROGÊNIO

CHURCHILL

LONDRES — Quantos
charutos fuma sir Wins-
ton Churchill por dia?

São numerosas as pes-
soas que fazem essa per-
gunta. O presidente do
Conselho Italiano, Sr.
Mario Scelba, por oca-
sião da sua recente visi-
ta a Londres teve a
mesma curiosidade.
Aproveitando os seus
encontros com o primei-
ro ministro britânico,
Scelba fez a pergunta a
Churchill, o qual lhe te-
ria respondido que fu-
nipva sete charutos por
dia "isto desde uns ses-
senta anos". (A. F. P.).

SUA BOMBA
NENHUMA INTERFERÊNCIA
DA NATO QUANTO AO USO
DA ARMA TERMO-NUCLEAR

Não se cogita de comprometer tropas
inglesas em Formosa

LONDRES — Sir Winston ChurchiH reservou para »
Grã Bretanha, ontem, o direito «le utilizar sua noya bom-

ba de Hidrogênio sem antes consultar seus aliados.
O governo britânico apenas consultará as outras na-

efies no caso de se ter que utilizar a bomba em u'a missão
da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

O Primeiro-Ministro rejeitou a proposta que lhe íize-
ram os socialistas para que tratasse de obter dos Estados
Unidos a promessa de não utilizarem as armas nucleares
norte-americanas sem antes se comunicarem com seus
aliados. — dl. P.),

I

Churchill expressou o ponto
de vista britânico an responder
n deputada trabalhista Barbara
Castle, a qual lhe pediu que

I propusesse à OTAN que nenhum
I dc seus membros utilize armas
'nucleares sem prévia consulta

BERNA:
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IhMtk Harry Spcier, um
IwVIvA ~~ escritor americano,
foi entrevistado num programa
de TV e revelou que tinha uma
opinião bastante desfavorável d
TV im geral. O repórter, um
pouco desconcertado, perguntou
então porque nesse caso, acei-
tava trabalhar em diversos.pro-
gramas da TV. — "E' porque
costumo sustentar uma família
necessitada, cojit os honorários

— a minha família".

INTERNACIONAIS

grama".

mas todos
mesmo pro-

ly$ym*

A OCVPACAO DA LEGACAO RUMENA EM BERNA - Por 36 horas, anl.-comun.s-

L ocuparam o prédio da ligação rum «na «n Berna. Na feto 
ye-se. 

a esquerda, nm

dos «ssãLies, mon/and-o guarda no balcão. A direita os an«-comunistas onlregam-

se á poJicia suiça. (TeJefolo UnK.ef Press)

BENJAMINO 6IGLI IRA
SE APOSENTAR
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NOVA YORK:

?•Subsídios de
preços" do café

Acordo entre os paises produtores

IhHiiunte

NOVA YORK — Uma fonte
bem informada âo comércio
cafeeiro de»tá cidade informou,
ontem, que brevemente haverá
um acordo sébre "subsídios de
preços" entre todos os paises
produtores de café da América
Latina.

O informante, que pediu nao
fosse citado seu nome, afirmou

que o acordo será adotado com
toda a certeza em uma reunião
que terá lugar na próxima se-
mana em "um pais da América
Central"-"O Brasil e a Colômbia" —
disse — "assim como todos os
outros doze paises produtores
da América Latina, assinarão o
acordo, destinado a estabilizar
os preços no mercado cafeeiro.
— (U-P.)

G1GLI

LONDRES - O íamo-
so cantor italiano Ben-
jamino Gigli anunciou
ontem á noite nesta ca-
pitai que "iria aposen-
tar-se" em junho próxi-
mo, acrescentando que
daria o seu último reci-
tal na Grã-Bretanha,

em Manchester, no dia
20 de março, datp do seu
65.° aniversário (A.F.P.l.

PARIS:

com os demais membros. Isto,
segundo cia, deveria ser icito
mesmo no caso de operações
militares cm que não interve-
nha a OTAN."Nosso país" — disse Chur-
chill — "tem grandes respon-
sabilidadcs cm diversas partes
cio mundo. Não podemos acei-
tar a jurisdição da OTAN só-
bre atividades em que ela não
intervenha"."Por conseguinte" — prosse-
guiu — "não podemos propor a
outros países que aceitem tal
restrição. A OTAN só pode im-
por restrições à atividade de
quaisquer se seus membros no
caso de agirem precisamente
na qualidade de membros da
Organização".

A declaração de Churchill
concorda com a do presidente
Eisenhower feita no dia 9 do
corrente, o qual disse que os
Estados Unidos n5o se haviam
comprometido com seus aliados
em não utilizar a bomba atôml-
ca em Formosa.

FORMOSA
LONDRES — Sir Winston

Churchill declarou na Cornara
dos Comuns, em resposta es-
crita a um deputado traba-
lhista, que não se tratava de
comprometer tropas britânicas
pnra a defesa das ilhas costei-
ras ocupadas pelos nacionaiis-
tas chineses no estreito dc For-
mosa. c que também não se co-
pitava de que houvesse neces-
sidade dessas tropas. ,

"Quanto a uma decisão so-
bre a evacuação eventual des-
sas ilhas e sobre o momento
em que essa evacuação, de de-
cidida, deveria ocorrer, não é
tarefa que incumba ao governo
britânico, acrescentou o pri-
meiro ministro." (AFP)^

Hollywood, chegou
a.Paris. Mudou de
roupa no hotel,
quando o porteiro
lhe telefonbu, avl-
sando que havia ai-
guém da imprensa
querendo falar com
êle. "Bem — sus-
pirou Wells —mts
não me manda
mais de dez, cada
vez". Houve um ei-
lèncio no lonÊ» (HA
que o porteira* Com
3, mesma, vosí jen-
til, explicou: "ws
não è táo fácil,
monsieur. por «x-
quanto só há ura»

Orson Wells, a pessoa esperando''.
"ovelha negra" de

SOLIDARIEDADE - Í T%&S,
na Alemanha, parou um carro de passeio, por ter ultra-
passado a velocidade permitida de 40 km. e preparou-se
para preencher a notificação da multa. A esposa do mo-
torista não pôde deixar de se manifestar: "Muito bem"seu" guarda, ele merece mais do que uma multa. Há
vinte anos eu digo que não sabe guiar, que um dia vai
atropelar alguém, há vinte anos..." Ài o guarda enfiou
o bloco e disse baixinho para o homem: "Dá o fora,

compadre".
(LUCHJS)

SÉCULO XX -
Um fazendeiro de
Main, no extremo
Norte dos Estados
Unidos, foi para
Chicago e parou
em uma lavaiidarla
automática. Olhou
pelos vidros, fasci-
nado pela rápida
rotação ininterrup-
Ia das camisas,
metas c demais pe-
ças intimas, pas-
sando de máquina
à máquina. No fim
parecia aborrecido,
e queixou-se ao en-
carregado: — "Os
senhores tèm doze
aparelhos dc TV

INIMIGO DA
IMPRENSA-

INVESTIDO 0 GOVERNO
FAURE PELA ASSEMBLÉIA

O PROGRAMA DO NOVO "PREMIER"

BRASIL NO EXTERIOR:

Reforma do sis-
tema tributário
Terá que abandonar o Acordo Geral

do Comercio e Tarifas . :

CAIRO:

PARIS — Por 3G9 votos con-
tra 21.1, a Assembléia Nacional
concedeu ao sr. Edgar Faurc a
investidura de presidente do
Conselho, aprovando, conjunta-
mente, o governo cuja compo-
slçáo fora por èle apresentada
esta tarde-

Ao anunciar o presidente da
Assembléia o resultado final,
ecoaram muitos aplausos. A
crise ministerial que durava
havia dezoito dias, terminava.

A sessão foi suspensa .(AFP).
O PROGRAMA

PARIS, 23 (A.FP.I - O sr.
Edgar Faure apresentou hoje
de manhã o seu programa de
;ovérno e o seu gabinete á A.s-"sembléia 

Nacional- O jovem
lider radical leu a sua declara-
ção ministerial de 26 páginas
cm tom íirme e preciso. O pre-
sidente do Conselho designado
definiu primeiramente o pro-
grama econômico- que se pro-

teü fE&ERAL
MILHÕES-

Oe CQU2EÍQ0S

1^- . "™^mm^m^mÊ^^m*J

MÉXICO:
MEXICANOS
PRESOS NOS
EE. UNIDOS

Nos Bastidores

MÉXICO - Dois jornal»
mexicanos disseram, ontem, que
ts autoridades norte-america-
nas mantém camponeses deste
náis em campos de concernia -
cáo no Texas, onde os mesmos
sfto despojados de seus per-
teof 

dois diários "Novedades"
. «universal Gráfico" pediram
hoje aos governos dos dois pai-
ses que averlguem ae ê cena
essa grave acusação .¦ «Novedades" dífíe que, se-
gunda oB. iníornqmtes. há aju-
Staente 800 me£ci(n<» em «ma
Símpo internai de concentra-
ci?', sltliàdo em HcAllen (Ter.
ms), onde vivem «seriil-nus, na
miséria, famintos • enfermos".
*!George Harrison, chefe da 

£-trülha fronteiriça dos BE.uu-,
«Bernardo Blanco, cônsul me-
xicano!,em„McM«n' ?üàrâ" 

a _

Por AL NETO

CIRANDANDO
ab "«d«t dos pesiüdoris dé canifrfie» do folio do iMídia.

r»ip«m com tinta peifelçáo o lundu do m»r qu* e»o cfpiM»
de molher um par cie óculos li caldo.

Quem conw isto é o escritor Bèn Luclan Burman, no ul-
tlmo numero da edição Inglesa do Be»der's Dlgest.

Burman reluta que recentemente uma rede de pescador»!
recolheu do lundo do golfo do México um» dentadura pditlç»
nue 1i«ííh sl^o porclltin alguns diRS antes pelo eapltfto...

—><3(-iisi
No curso cie unir. recepção, exT"Wauhlagton. o sr. Henry

Ilolland teve ncuslâo cl(. tecer o seguinte coiiitmlái'lo!*pbi'a a
luii-iteeiu-ia clus hrwliulroa:

"A aoilldide' ir.etitíl dos orasllelros é tio exwaordlnirla
que nem"sen..pre precisava terminar uma Irese para que eis»
soubessem o eme eu queria dirjei'.

«EM» brasileiros que falam Inglês tâo bem como um pro-
fessor unlversitirlo dos Estados Unidos..," .„,„,„. Tj.

Holland ê o sub-secretarlo de Estado para a America Ia-
tina e esteve recentemente do visito ao Brasil.

l)m jornal dè ANN HAEBOR. no ltetndu de M1CH1GAN.
publicou recentemente o seguinte..anuncio: «.„,....

"ODortunlcáde par». amante dai artes antiga». V»nde-.e
uma cama de casal d* 101 «nta dé ldadé com mol»s...

O sr Nlkita «ueijo do Ktino Khrueha».. nue * o hémíüi
oue maiida n* Russia hoje em dl». »c*ba de ettrelar uni au-
tomovei novo, especialmente fübrlcado para «e.

Trata-se de um veiculo extraordinário, que tèm, até. um
equipamento Oe rAdlo' para quo os oeuPff|««W™'?l
imediata * divetam-nte com o quartel-general da policia se-
C1'etOsBvld0rosUsZftoe'todos â prova de bala, e na m.lâ «Wem
duas metralh.idoras comufladits. O motor tero a potehcla de
295 «av^OrBo 

^ unm copI(l npprtílç0a,ia <i0 fnmaso automóvel
de Hitler. que oa russos levaram pnra Moscou,

Um pensamento de Henry J. Taylor, que ae aplica maravl-
lhogamente i presér.t* slfuaçáo Internacional:

^A melhor forma de proTOOar a guerra é tóm«-l» «*-
mg^'' _)0(_

Em menos dc dois anos o atual Secretario de Estado, w.
John Foster Dulles - vlnjou 170 mil milhas aei^as.

Nfto li» duvida de que Mr. Dulles superou todos os recordes.
ProvaveliwilC! àle Jft tlajóu mais dn que viajaram todos

os outro» 49 decretaria, de Estado da historia norte-americana
Juntos. ,«„

punha aplicar. Expondo cm se-
guida o seu plano de realiza-
ções sociais, esclareceu a.s me-
didas previstas para o mês de
abril: revalorização dos sala-
rios e ordenados públicos liga-
dos à altíl cla renda nacional,
política de pleno emprego, ori-
entação do consumo luta ,con-
tra o alcoolismo, desenvolvi-
mento da infraestrutura social
» do alojamento, melhoria do
"habitat" rural. Evocando a
melesUr agrícola declarou: "E'
necessário garantir á agriciiltu-
ra mercados a preços suficien-
temente remu.neradores."

Quanto á sua política linan-
ceira. assinalou Faurc: desem-
baraçar o máximo de recursos
para os investimentos, reduzir
ao minimo o "déficit". O pre-
sidente designado abordou "os
mais angustiantes e delicados"
problemas de política geval
acentuando: "Ser-nos-á neces-
sário considerar novamente a
própria estrutura da União
Francesa. Cabe-nos, conceber
fórmulas de associação indisso-
lúvel entre associados que,
Iguais em direito, | serão asso-
ciados na realidade á medida
da necessária eVolução. A Ar-
gélia compõe com fi metrópole
uma unidade que coisa alguma
poderia comprometer, Quanto
á Tunísia, prosseguirá a uegn-
ciação da.s convenções inter-
rompida pela crise". .. ••

ESTATUA DE
RAMSÉS n

CAIRO — Ramsés II entra-
rá amanhã solenemente no
Cairo. A colossal estátua do
Faraó, de 46 pés de altura, ta-
lhada num único bloco de gra-
nito, será transportada do oásis
de Bredechein para a praça da
Estação do Cairo, onde será co-
locada. O colosso foi descober-
to cm 1820 e era um dos uni-
cos vestígios da antiga Menfis,
hoje completamente sepultada
sob uma camada de limo de
15 pés de espessura. Durante
mais de 130 anos, a estátua de
Ramsés permaneceu deitada de
costas, em meio ás palmeiras.
Recentemente, o governo resol-
veu valorizá-la, crigindo-a na
capital, sôbrc um pedestal ade-
quado. — (A-F.P. 

MOSCOU:

ANIVERSÁRIO DO
EXÉRCITO VERMELHO

MOSCOU — O marechal So-
kolovsky, chefe do Estado Maior
geral, ofereceu uma grande re-
cepção nos salões da "Casa do
Exército Vermelho", por oca-
sião do 37." aniversário da or-
ganização do Exército c da Ma-
rinha Soviética. A essa recep-
ção, foram convidados todos os
adidos militares estrangeiros
acreditados em Moscou. (AFPj.

GENEBRA — O Brasil pre-
tende reformar seu sistema tri-
butário, ainda que isto signifi-
que abandonar o GATT lAcôr-
do Geral dc Comércio e Ta ri-
ias), declarou o sr. Valentim
Bouças, chefe da delegação
brasileira á atual reunião do
GATT."O governo do Brasil esta
enfrentando problemas fixtre-
mamente sérios, de natureza
financeira c econômica, e sua
solução, no que diz respeito aos
compromissos do Brasil, não
pode aguardar a entrada em
vigor do acordo revisto do
GATT" — afirmou o sr. Bou-
çiis, em entrevista concedida
nesta cidade. — U. P.

MAIS ELEVADO
NOVA YORK — O Banco de

Reserva Federal, desta cidade,
anuncia que, em janeiro, o
montante dos contratos pagos
pelos paises latino-americanos
foi o mais elevado desde setem-
bro. O relatório mensal, que
trata das atividades de 15
Bancos comerciais, indica que
os pagamentos de contratos,
recebidos pelos mesmos, em ja-
neiro, elevam-sc a 43.500.000
dólares, isto é, com um
aumento de 5.200.000
dólares sobre o mès anterior.
— A. F. P.

PRODUTOS AGRÍCOLAS
MONTEVIDÉU — A Liga Fe-

deral de Açáo Ruralista iniciou
um movimento tendente a ío-
mentar a exportação de produ-
tos agrícolas para o Brasil. Em
sua última sessão, dito orgft-
nismo decidiu estudar a possi-
bilidade de estabelecer um sis-
tema que beneficiará a econo-
mia do pais. (UP)

VIAGEM
TÓQUIO — O dr. Norio Kon-

do, diretor de Pesquisas sobre a
criação, na Universidade Agrí-

cola desta capital, partirá ama-
nhá em viagem ao Brasil e.ao
México, durante um mês. (AFP)

CARLOS CHAGAS ,
PARIS — O professor brasi-

leiro Carlos Chagas Filho è o
ministro do Brasil em França,
sr. Pena Marinho, represeritân-
te. do embaixador, ausente de
Paris, visitarão hoje o minis-
tro de Educação Nacional, sr.
Berthoin, para agradecer-lhe a
homenagem prestada pela Fran-
ça à memória do professor Car-
los Chagas, organizando no Pa-
lado da Descoberta uma expo -
sição sobre a obra de Carlos
Chagas. (AFP)

CAPTURADO
UN VAMPIRO
BUCARAMANGA, Colômbia

A policia capturou o indivi-
duo Pedro Vicente Arenas,
acusado de haver assassinado,
de forma monstruosa, pelo me-
nos a dois meninos de 6 e 7
anos de idade-

Apenas seduzia au crianças
nos parques centrais da cidade,
oferecendo-lhes dinheiro, e ,gu-
loseimás. Quando conseguia
que algumas delas ò aqóMtía-
nhasse a um lugar aíast;aço,
matava-a a facadas e chupava
o sangue de sua vitima. Em
seguida, iazia vários sinais sô»
bre o cadáver e colocava eôbra
o mesmo a seguinte inscrição:]
"vampiro bis 110".

A captura foi conseguida;de-
pois de uma mobilização geral
dos habitantes da cidade, que
sofreu verdadeiro pânico em
virtude de atrozes, assassinios.:

(U.P.)

BONN:

CONVOCADOS OS DEPUTADOS
DA MAIORIA PARLAMENTAR
COMEÇOU O DEBATE DOS AÇOR-

DÓS DE PARIS E LONDRES
BONN — O dr. IJonrad Ade.

ílauev, chanceler cia Alemanha
Ocidental, ordenou ontem a to-
dos os deputados governistas
que regressassem a Bonn imè-
diatamente, a fim de garantir
nma maioria esmagadora em
favor da ratificação dos acordos
de Paris sobre o réarmaníènto;
antes tío fim desta semana.

O Bundestag ou Câmara Bal-
xa iniciará hoje a segunda dis-'
cussão do tratado de rearma-
mento, A terceira e últitha dis.

cussão será provavelmente no
sábado.

Afirma-ss que o chanceler
Adenauer está decidido a obter
a ratificação dos tratados ainda
esta semana, sem levar em con-
ta a crise política, francesa. Tu-
do indica que os acordos de Pa-
ris, que p"ermitirào à Alemanha
recrutar 500.000 soldados para
a Defesa da Europa, seráb.rati-
ficados por uma esmagadora
maioria. — (U. P.)

EüROPATl/lVRE
O BISPO BARANIAK ENLOUQUECEU — 2

A aerêncla de Imprensa católica na Alemanha Ocidental relata
que ultimamente, tere lugar, na casa de déteuç&o em V#JWVta. *£»
orocesao slglloso contra o bispo Antônio Baranlak, da arquidiocese üe
Onlezno A sentença proferida contra o sacerdote çondenou-o ã 20
«nos de prisão por "espionagem em prejuízo cia demOcrjcla popu-
lur" Km conseqüência dás torturas fts quais foi submetido durante
O Inquérito que levou vftrlos meses » bispo Baranlak teria enlouque-
ciclo sendo Internado, depois cia conclusão dn processo no Hospital
Ü' 

o°bUpo"Biiian''^ Xol' detido pelosJiomunistas logo «pós o encar-
oerÁtuento do PrlmM cia Polônia, ORfeal Wysnynskl. em outubro de
1953. ' . . '...,...,•.

,- .'-. -Vi '^m^MÊ^M 
m^Tmm mwt&z 

"? '-. ' *>-

, NOVA £ ESFUèlÁNte APkeS&NTAçfo DA

I KiW MMRIHKJJM
proà/uêt^por

iüti f°RT0
&

58.

%
%

Jâs, 20,30 f*OG«llWA CO
Zfime DENTAL
KOLYNOS

. dc d,:$à drilí enelmilicd l (

I: 1

(•i.aST

.; m

I

1
I
\y;

1¦

h

.ff tífà$k'M&fí¥t(y^r>à&^



: - '--J-. -Í-",.J;,-"

ARTHA Por Wilson Scrüggs
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VIRGÍNIA For Al Capp e Bob Lubfoers
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Visão gráfica retrospectiva dos

três dias do reinado da folia
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Eis um "autentico"
"Lampeão" 

que não
encontra a compa.
nhia de "Maria Bo-
nita" para divertir,
se no Carnaval.
Ele, sozinho, desce
o morro para cair
no samba e na or-

gia carnavalesca,

Wikm

O espiritu
ritico do ca-
•'oca predo-
ninou neste

C a r n a -
vai, como
acima se vê
um exemplo:
o folião
cobri u-se
de "charges"
contra a alta
do custo da
vida.
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Um flagrante cio oailc do Teatro Municipal, ven.
do-sc, cm primeiro plano, dois palhaços que fizeram

sucesso.
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Os "Masca.
rados" Üíj
ram, no Car*
naval que
passou, a
sua nota de
destaque.
Curiosos e

bizarros ban
,..' dos percor-
I reram as

ruas da ei,
dade, como
o clichê aci-
ma repro.
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Esse gracio.
so t r i o de
garotas este-
vc no Baile
Infantil do
Municipal,

participando
com corpo e
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gria trans -
bordante do

Carnaval.
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Martim tem na cabeça o Scratch-Base

HEI??--': ^7

FRACASSOU
COMO INTERME
0 INTERNACIONAL
NEM CONVERSOU

— ^-n
Fernando
BRUCE

Terá o Vasco que mandai1 um diretor a Porto
Alegre para entrar em entendimentos com o
clube gaúcho sobre Oreco e Odorico —

Seguirá hoje o emissário

A rKOVEITANDO a ida de Paulinho a Porto Ale-
gre, onde o zagueiro vascaino vai passar as

ferias, o Vasco o encarregou de sondar os joga-
dores Oreco e Odorico, a fim de saber se eles

desejam vir para o Rio. Paulinho seria encarregado de
"dobrar" os ex-companheiros, dando-lhes conta do que
c o ambiente esportivo no Rio, especialmente no Vasco,
com o fim de conseguir, para o team a que pertence
atualmente, dois reforços consideráveis, sabido que Ore-
co e Odorico, especialmente o primeiro, são considerados

tio Sul como elementos de primeira ordem.
Ao mesmo tempo que procuraria convencer seus ex-

colegas do Internacional,
Paulinho levou credenciais
do Vasco para tratar do
assunto junto ao presiden-
te do Internacional, para
saber em que condições
Oreco c Odorico seriam
transferidos.

Sc bem que lenha obti-
do êxito junto aos jogado-
reis, que se mostram entu-
siasmados com a perspec-
tiva de virem jogar no
Vasco, Paulinho não o lo-

(Continua na 2.** pág., letra X)
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=. Pinheiro, Leônidas, Vavá e Sabirá, antes primeiro ensaio

POR FALTA DE JOGADORES NÂO
HOUVE 0 TREINO DE CONJUNTO

Martim Francisco modifica o programa : apenas um conjunto (a 1° de
março) e embarque a 2 para Recife

INTO
Martim Francisco não converlerá a seleção num misfério...

DE PARTIDA PARA
LEÇÃO DEFINITIVA

Vai ser estabelecida a formação de titulares e reservas
ioii a treinar o scratch
to. hoje, pela manhã.
sS- Januário-
tal Francisco reuniu os
Piores, tendo com elesip palestra, finando tra-
ik nimos a seguir nesta* decisiva dos exercícios.

DUAS FORMAÇÕES
O técnico carioca pretende

iniciar desde já os treinos de
conjunto, e para tanto irá,
indicar a formação titular

e reserva do plantei.
Para isso somente espera o

resultado da revisão medica

que mandou proceder nos jo-
gadores.

O TEAM PROVÁVEL

II
CONCURSO FAIXA AZUL

Aponte os vencedores e ganhe CrS 10.000,00
"¦*'"*. ii iiiiniiin 1 nu :; na wiliina rlc marcação, conforme
> telmia 0111 que si: arlui o clube, cuja vitória preve, ou a

marca \' case. sua previsão seja de empate.
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CLUB 1

AMERICA

FLAMENGO

PAULISTA
1 Div. Taullsla

COMERCIAL
¦a Oiv, Paulista

KIO
;.» Oiv

PltliTO
Paulista

PRUDENTINA¦;¦¦• Oiv. Paulista

IMAKILIA
Div. Paulista

TU PA"." Div. Paulista

TAURATE
•¦" Oiv, Paulista

RADIUM
3.» Div; Paulista

S. PAULO
Trrrncio Lyra Filho

ATLÉTICO v
Camp. Mineiro

CLUB 2

FLUMINENSE

BANGU

BOTArOGO
!.*• Dir, Paulista
AMERICA F. C.
•'.» Div Paulista

FERROVIÁRIA".*• Dif Paulista

BAURU**.> Jiv. Paulista

GRAÇA
3.* Div. Paulista

CORINTIANS
3.» Div Paulista

BIO CLARENSE
3.» Div. Paulista

S. BENTO
ü.» Div. Paulista

D. FEDERAL
Torneio Lyra Filho

VIIA NOVA
Camp. Mineiro

MAR.

Sabe-se, porem, que já há
um quadro a|aontado como
favorito para ser o titular
nestas primeiras manobras.
Seria, no caso, este:
Osni. Edson e Santos; Ca-

cá (Mirim), Osvaldinho e
_ Ivan; Garrincha, Didi. Leo-
SS nidas, Ademir e Sabará-
= Mais tarde, com a apresen-
= tação dos jogadores do Fia-
= mengo, o quadro teria o re-~ forço de Rubens, índio, De-*— quinha, e possivelmente, Pa-
= vão. .
=~ Tudo- porem, esta condicio-
s= nado ao resultado do exame
gg medico, que vai sendo feito
= pelo medico Tourinho.

A PARTIR DE Io DE MARÇO :

Cozzi no Diário da Noite
A vitoriosa seção esportiva do

DIAKIO DA NOITE estará en-
riquecida, a partir da próxima
terça-feira, dia 1.° de Março, com
a colaboração de ODUVALDO
COZZI, o famoso locutor que
vem de ser contratado pelas emis-
soras associadas de radio e tele»
visão. Numa crônica diária, COZ-
ZI manterá contato com os lei-
tores, constituindo-se numa atra-
ção nova para as apreciadas pa-
ginas esportivas desto jornal.

Não foi realizado na manhã
de hoje como fora programa-
do por Martim Francisco, o
primeiro ensaio de conjunto
da seleção carioca. A decisão
causou surpresa aos próprios
jogadores, os quais haviam
sido avisados quando do ulti-
mo coletivo, antes do car-
naval.

As razões que deram moti-
vo a tal decisão do prepara-
dor carioca, foi a ausência
dos jogadores do Flamengo c
os banguenses Nivio c Cala-
•*ans.

Mesmo assim o tempo não
foi perdido, c depois do exa-
me medico realizado todos fo*
ram a campo para mais um
individual, bastante provei-
toso.

A PALAVRA DO TÉCNICO
Com referência as ausências

dos convocados rubro-negros,
declarou Martim Francisco:

— Até este instante não sei
qual a razão da não apresen-
tação dos jogadores rubro-
negros. Embora saiba que es-
tão ainda com compromissos
para o certame carioca, a ver-
dade e o principio de disci-

plina é de que, merecia a òi-
reção técnica ao manos uma
satisfação. O fato é que ain-
da não vi cs jogadores do
Flamengo, convoc-iclos para o
scratch. Também os ban-
guenses Nivio c Caiazaas não
se apresentaram, e sem justi-
ficação até o momento. Qual-
quer dispeiusa que por venru-

(Continua na 2.a pág., letra A)

— Ilon-
ve, real-
mente, o
primeiro
cns'aio de
conjunto,
anuncia-
do para *^-^r*
Iiojc ?

Não. A' hora mar-
cada, Martim Francisco
verificou que não esta-
vam presentes todos os
convocados. E o conj"»-
to virou mesmo inJivi-
d liai.

Eu já esperava que
isso acontecesse. Os jo-
gadoreg do Flamengo e
do Bangu, presos ainda a
compromisso com o cam-
pconáto carioca, não po*
deriam apresentar-se pa*
ra treinar hoje no
scratch.

Todo mundo sabia
disso, aliás.'.

Sim... Todo mundo,
menos Martim Francis-
co...

„',
Gostei de ver o DIA-

RIO, ontem, apresentai*-
do-sc com a seção esppr-
tiva quase completa, cm
plena quarta-feira dc ein-
ZBS E' verdade. íi nem
todos os colegas cuida-
ram cie esportes, preteriu-
do dedicar todo o espaço
ao noticiário cUrnnva-
lesco.

_ os leite res ficaram
satisfeitos com o esforço
do DIÁRIO, o que .senti-
mos através de telefone-
mas de aplauso e agrade-
cimento.A verdade e que,
passado o Carnaval, a ei-
dade volta ansiosamente
a-.> seu football.

_ E assim vai vivendo
o carioca, entre o foot-
bali e o Carnaval- as coi-
sas mais organizadas que
ha nesta grande terra de
vida cara e difícil.--

Vi-
Knquanto não pesa

foco o campeonato liri-
silciro, a torcida cpnucn*
Ira atenção cm torno da
peleja dc encerramento
do campeonato carioca,
«u seja a lesta dc consa-
gração dos campeões ru-
bro-negros.

Aguarda-se esse j<>-
pro dc domingo, entre Fia-
meno e Bangu, como se
fosse realmente um jog»
decisivo...

A torcida flamenga
não se conformaria cm
ver derrotados os seu*
valorosos campeões. Dai
o interesse que a partida
desperta.E' pena çue o Fia-
mengo tenha de jogar
desfalcado de pelo menos
dois campeões: Pavão e
Jordan.Esse desfalque podü-
rá ser compensado, lio.ic.
pelo Tribunal dc Justi-
ça... Como compensaria V

Cá entre nós: sus-
pendendo , Ziainho c Ni-
vio, do Bangu...

MDA QUEREM COM
JUIZES PAULISTAS

Os cariocas rejeitam a indicação da Confederação
Brasileira de Desportos para os jogos com os mineiros

Passado o Campeonato Ca-
rioca — o jogo Bangu x Fia-
mengo é simples fecho sem
maior significação — vol-
tam-se ás atenções para o
Campeonato Brasileiro de

Football, cujo problema c,
ainda mais uma vez, o das
arbitragens.

Abellard França está decl-
dido a tudo fazer para tra-

,,. JOGOS SUBSTITUTOS , ."strem computados no lugar de Jogos não realizados

N

ASAS
Camp; Mineiro

1'AULISTA
.'!•" Hlv, Paulista

CRUZEIRO
Camp. Mineiro

.lABAQUABA
Ü.» Div, Paulista

Qual a cerveja que'lá Kósto beber ?
¦tesponila certtl: FAIXA AZUL

NOME

RESIDÊNCIA

TALÃO DE CONTROLE
REPITA AQUI AS ANOTAÇÕES FEITAS

(Sem destacar o taláo)
nome

A FICHA DOS CAMPEÕES

^SIDÉNCIA
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NOME — Aluizio Fran-
cisco da Luz (índio*)

IDADE — 24 anos —
1-3-1931

ESTADO CIVIL — Ca-
sado

LOCAL DO NASCIMEN-
TO — Cabedelo (Paraíba)

QUANDO COMEÇOU A
JOGAR — Aos 10 anos fa*
zendo o seguinte roteiro,
todos no Distrito Federal:
Piaraquara, São José, Enge-
nhoca, Juvenil do Bangu e
Flamengo.

QUANTAS VEZES SELE-
CIONADO — Quatro vezes,
sendo duas pela seleção ju-
venil carioca (Taça Paulo
aUtilart), Selecionado Bra--
silelro á Copa do Mundo
em 54 e agora para o sele-
cionado carioca-

TÍTULOS — Campeão
pelo certame Paulo Goulart,
Quadrangular da Bahia e
Buenos Aires, Bi-canjoeão
pelo Torneio Inicio carioca
pelo Flamengo e finalmen-
te., bl-campeão pelo F.a-
tnego, 53-54-

1° ORDENADO - CrS ..
800,00

ORDENADO ATUAL —
CrS 15.000,00

ESPERA JOGAR ATE'
QUANDO — Até quando
assim o quiser.

A MAIOR ALEGRIA -
Foi marcar o goal de vito-
ria contra o Vasco (Fia-
mengo 2x1) depois de 1
anos sem vitorias sobre. a
equipe de S. Januário.

A MAIOR TRISTEZA —
Perder a Copa do Mundo
em 54

DIVERSÃO PREFERIDA
—• Ouvir discos de Orlando
Bilvà

QUAL O SEU JORNAL
— Todos são bons, mas go»-

.(Conf. no 2a pag. — Lelra X>

zer â sua Federação o titu-
lo qu está em São Paulo.

Neste intuito, vem traba-
lhando, empenha damente,
procurando facilitar — ou
melhor dizendo — desobstruir
o caminho do "scratch" ca-
rioca-

A C. B. D-, agindo estra-
nnamente, pretende indicar
Juiz paulista para os confron-
tos entre Cariocas e Minei-
ros, considerando-os neutros.
Outro tanto não pensa o.pre-
sidente Abellard que vê nos
árbitros paulistas interessa-
dos diretos nos resultados das
seml-íinais.

Não aceitará a indicação e
Ayrton Machado — vai com
instruções para vetar nomes.
Còm relação as finais, Mario
Viana tambem é nome ris-
oado pela Federação Metro-
poUtana, ainda que apoiado
pela Paulista.

Olha, a C. B. D-, para Bue-
nos Aires, como solução, mas
os árbitros que lá atuarem
não estão disponíveis, por-
quanto passam as ferias na
Inglaterra sua terra natal. O
problema parece sem solução-
Vai dar muito o que discutir.

BENÊ PARA
0 BOTAFOGO
Vai treinar em General
Severiano, enquanto se
ultimam as negociações

O impetuoso ponteiro ru-
bro-anil, Benedito, conside-
rado a grande revelação de
(Continua na 2.** pág., letra J)
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Bigode esló em vésperas dt guardai as chuleiras
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BUSCA 0 FLUMINENSE UM SUBSTITUTO PARA BIGOD
EM ATIVIDADE OS
NOVOS DIRIGENTES

Receiam os tricolores chegue o médio ao final
da carreira sem que haja, no plantei, um nome

à altura de ocupar o posto — Um grande
trio médio

Jí, se encontram em franca
atividade os novos dirigentes do
departamento de football do
Fluminense. Alem do trabalho
de modificação das bases con-
tratuais para os profissionais
que terminaram, do dezembro
para cá, seus compromissos com
o clube, está rm pauta, nas
Laranjeiras, o retorço do plan-
tel para a próxima temporada;
j,i que alguns elementos não
mio considerados capazes ele li-
pairar no team principal da
agremiação.

Um dos pontos que vêm me-
recendo a atenção dos dirigen-
tas é a asa média esquerda-
Apesar de Bigode ainda ser o
dono absoluto ela posição — foi
íim dos atletas que rnaii joga-1'am no ano passado, cm Alva-
ro Chaves — não tem pela
írente muitos anos dc atlvída-

de c isso preocupa os responsa-
veis pelo clube. No pMntel
atual nenhum nome é aponta-
do para a vaga deixada pelo
half mineiro e desta maneira
um elemento jovem deverá ecr
contratado para Ir logo -se
adaptando á posição e á equipe.

Por enquanto nenhum nome
íoi revelado, adiantando, ape-
nas, o sr- Hugo Fraearoli, vice-
presidente dos interesses pro-
fisslonais do clube, numa roda
de amigos, que dentro em pou-
co um grande trio médio será
formado- A campanha pouco
convincente do conjunto, na
temporada anterior, é atribui-
da, justamente, á falta de efi-
cientes halves. Somente depois
de sanada e-ta deficiência, ou-
trás posições sofrerão altera-
ções, outros jogadores serão ad-
quirldo-.

VA? DECIDIR O
CASO LUGANO
Segue, amanhã, João Citro para Bagé — Pro-
vavel a exibição do Botafogo em Porto Alegre
João Citro deverá seguir-ama-

tnhâ, sexta-feira, para Ba?é, a
ti fim de resolver, cm definiu-
vo, a questão do arquelro Lu-
yiino.

O assunto do novo guardião
botaloguense poderia, ser deci-
dido de pleno direito, sem mais
delongas sc o Botafogo pre-
tendesse se valer da circuns-
tancia do Lugario ter passe li-
vre e ji, haver terminado sen
contrato O Guarani.''de Bagé,
no entanto, deu umá'íntçrpre-
taelo diferente. Alegando náo
haver Lugano terminado nor-

fCanto D€MeÍ€U
DE UM MINUTO

S () I, II Ç A O
I

Sc; Nubb, como dizia üaley,
üiouvesse levado o, tiro quando
enrreRava o ciradletro, t-ste não•estaria ncoso nos pés dele.

A
?; ra tenha havido, em cariter
í oficial, esta nâo partiu (j*'di-
9 recâo técnlps.
f. ÍUDÍ ÀPKESEJiTOTJ-SE
;¦} Entre os faltosas dç>8 trei-
ItHO-s ahteripp-s. o tricolor Di-
Çdí esteve prèjents esta. ma-
fimht, fi Justificou-es ao pre»
íparfdor das razões da sua au-
Jsência nos tiois primeiros in-
?dividuais, sendo as mesmas

ÍLCGÍt3,S
; UM ÚNICO CONJUNTO E

EMBARQUE PARA
RECIFE

Antes de deixarmos São Ja-
nuí.rio, Martim Francisco in-
formou da decisão ílnal quanto
ao treino de conjunto. £$te
terá lugar no dia 1.° dá março,
:;endo o único que se fará aqui
tintes do embarque da seleção">arn Recife, que se dará no dia•media1 o, jiela manhã por via
:iérea, ou 30ja cli:i 2 de maiço.

J
1953 e que uma intervenção
cirurpLca afastou dos grama-
dos por longa data, retar-
dando sus marcha em dire-
,;So ao pinaculo. deverá ln*
?ressar no Botafogo. O Jovem
extrema canhoto foi convida-
do por Nelson Cintra a com-•jarecer aos exercícios que os
alvi-negros efetivarão dentro
de dias e, ao mesmo tempo,
conversou com os proctres
rubro-anis, estabelecendo as
base.; em que se operará a

[raiWfèréncla.
Possivelmente, nos primei-

ros dias ria próxima «ema-
na, o Botafogo terá. em Benê
leu novo ponta esquerda ti-
tular-

malmente ícu compromisso, fi-
cando, assim, e de vez que se
afastou, sem direito 4 liber-
dade automática. Não quis, en-
tão. o Botafogo questionar, pre-
ferindo resolver o caso amisto-
samente.

E e para buscar essa solii-
ção que. João Citro seguirá
amanha para Bagé.

Acredito, disse-nos o pa-redro alvl-négro, possa ter exi-
toem minha mÍ6sào. N&o ape-
nas sou natural de Bagé como
tenho muitas amizades no Gua-
rany, razão pela qual procura-
rei evitar se estabeleça situa-
ção de choque entre esse clube
e o Botafogo. No caso de Lu-
gano, ao qu» parece, houve um
mal entendido. Vou tentar es-
clarecer a situação e estabele-
cer as bases definitivas para a
transferencia do goleiro dentro
de um clima de amizade e-har-
monia que deve reinar entre os
dois clubes.

E' possivel. terminou .João
Citro. sejam essas bases firma-
das ria realização clr uma puduas partidas amistosas, a se-
rçm efetuadas em Porto Ale-
gre, servindo para. o p.-gam?n-
to do passe de Lugano.
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m ação os "scratchmen" nacional
Amanho à noite, a Seleção Brasil eira enfrentará em match-treino de í
pedida o'C R. Icaraí, bi-campeão fluminense, no ginásio Caio Martins
Niterói — Embarque dia 28, segunda-feira, para o México. A equipe.]-,,

mente na véspera do Lque ç que as duvidas JS
Kinnr-ix Cia» - ,. ". W,W

Rádio Patrulha e (empo guenle na Portugu esa de Desportos, de São Paulo, para elei-
çào do sou Conselho Deliberativo. Nas ht os, um .carro do po/icia quando chiava á
séd§ da Portuguesa — Irlstm medida pata um clube que Inter efesesperodamon/e. Na
outra loto, aparece lsldro Marques Rosa, q ue solicitou a polícia quando /oi ameaçado

de expulsão, protestando co m a atitude dos correli-jlciiarlos
•

Polícia e agitação nqs eleições
presidenciais da Portuguesa paulista

Como consegui.u a vitoria a chapa situacionista
frente á sede até depois d?
terminadas as eleições, que fo-
ram prolongadas- Tiveram ini-
cio ás 21 horas P terminarom
á 1 hom- Compareceram 291
votantes e no final a vitoria
pendeu para a chapa sltuocio-
nista pela maioria de 2*17 a 44
votos-

Amanha à noite no majesto -
«o estádio de Caio Martins, em
Niterói, os "scratchmen" na-
cionais voltarão á quadra para
fazerem as suas despedidas ao
publico carioca, de vez que, en-
frentarão em match-treino o
forte "íive" do Clube de Re-
gatas Icarai bi-Campeão do Es-
tado do Rio, Enquanto o sele-
cionado feminino, talvez faço
uma exibição contra o Flamen-
go ou possivelmente írente a
uma seleção de "estréias" do
Rio e de Niterói- Como se sabe,
o Brasil está inscrito cm todas
as modalidades desportivas para
este "Segundos Jogos Paname-
rlcanos" a ser levado a efeito
no ncriodo dn 12 a 28 de março
deste ano na capital Mexlca-
na, onde os brasileiros e«pe-
iam fazer bonita figura isto
porque, os jogadores sob as or-
dens de Togo Renan Soares
"Kanella" e capitão Povoas Pe-
reira, os atletas brasileiros es-
tão no regime de treinamento
diário pela manhã, com revi-
«fio medica, seguido dos exer-
cicios individuais com chaves,
láticas c tiros livres. A' tarde,
a seleção volta ao ginasio-qua-
drado do clube "mais querido
do Brasil", a fim de realizar
o puxádisilínb ensaio de con-
junto que tem a duração d«
hora e mela.
VIAJARÃO DIA 24 PARA O RIO

As "estrelas" nacionais atual-
mente em treinamento no De*
partamento de Esportes na
Água Branca em São Paulo,
viajarão, hoje, á noite, pelo
noturno para ultimarem provi-
dencias para o seu embarque
para à Capital Federal, a lim
de se apresentarem em Caio
Martins e depois tratarem dos
passaportes para rumarem cci.n
destino ao México-

O embarque para o México
está prcvl-sto para o dia 28, se-
gundn-fcira.

A EQUIPE BASE
o técnico "Kanella", já tem

escalado o "five" base para o
Panamerlcino e que será o se-

guinte: Algodão. Wlamir,
Amaury, Almlr, Maiv ou Edson,
este a untea duvida do prepa-
rador Togo Renan Soaies, so-

CAMPEONATO
BRASILEIRO

DE

S. PAULO, 35 (Meridional)
— O ambiente na- sede 

"da Por-
tuguesa de Desportos, antes
das eleições dos conselheiros,
oro de discórdia- A criação da
unifl "oposição", depois do qua
disseram através do DIÁRIO
DA noite os (dirigentes Ceies-
tino de Almeida e lsldro Mar-
quês, provocou a revolta da ala

[situacionista e como consequên-
1 ci* "vários tempos quentes" ro-
1 laram na sede do clube luso.

Talvez pelo desasscuibro das
suas declarações, visando a
consertar muita coisa errada
dentro do clube, o sr, lsldro
Marques Rosa foi o elemento
mais visado pelo.s situaclonis-
tas. Discutiu muito cem os seus
opositores- Sentindo-se amea-
çádo em sua integridade física
e vendo que as coisas poderiamdegenerar até em conflito.
Chamou a Radio P-atrulh-a- O
carro policial ficou postado em

Começarão a 21 d@ marco
os certames das divisões inferiores

Como ficaram-os quatorze clubes nas três séries orga-
nizadas pela F.M-B. com vistas ao Super.Campeonato

X
trou em relação ao presi-
flente do Internacional,
.ir.' Salvador Lopumo. que
(n»iteve cordial palestra
cone Paulinho, elemento
querido no clube "colora-
do", mas informou que
qualquer assunto sobre
transferencia de jogador
teria que ser tratado de
clube para clube, e não
daouela forma.

Desse modo, o Vasco já
foi cientificado de que pa-
ra lograr êxito nas demar-
ehes para a aquisição dos
dois jogadores, terá que
mandar a Porto Alegre um
diretor. E, segundo infor-
mações colhidas pela nos-
sa reportagem, hoje mes-
mo fleverá seguir para a
capital gaúcha um emis-
sário cruzmaltino.

O presidente Newton Motta
já utllmòu todas as provnien-
cias no sentido do Certame de
Aspirantes e Juvenis começa-
rem no próximo dia 21 de mar-
ço vindouro. As medidas res-
taiites assentadas pela enlldci-
de controladora do baskt-ball
guanabarlno, dizem respeito 4
organização das três series cm
que serão grupados os qualor-
«e clubes «os dois titulos ma-
xlmos que no ano passado to-
ram "abiscoitados" pelo Flu-
minense e o Grajaú T. Clube.

AS SERIES
De acordo com a elaboração

da tabela feita pela Federação
Metropolitana de Bola ao Cesto,
com a classificação final do
certame da Segunda Divisão do
ano passado, sâo as segu:ntes:

Serie "A" — Botafogo F. R-,
Grajaú Tênis Clube, Sampaio,

SUÍNOS, ovinos e ca-
PRINOS EXISTENTES NO
BRASIL

De acordo com os últimos da-
dos spurados pelo Serviço de Es
ütística da Produção, do Minis-
tério da Agricultura, em de-
zembro de 1833 existiam no pais
32.720,650 suínos, 16.800330 ovi.
nos e 8.915,130 caprinos, no va-
lor, respectivamentes, de Cr$
17.200-667.000,00, Cr$
2.383.920.000,00 e CrS 
893-777-000 00-

Por Estados, os maiores alga-
rismos eram os seguintes:

Suinos — Minas Gerais,
4.692-900 cabeças; São Paulo,
4.026.900: Paraná. 2.898.740;
Sta. Catarina, 2.847.400; Golas,
2.710.700; Bahia, 2.127.980;
Maranhão, 1.894.000; Piaui,
1-170.700-

Bovinos — Rio Grande do
Sul, 10.397.150; Bahia, 1,587.410;
Ceara, 1.019.190.

Caprinos -- Bahia, 1.967-780;
Pernambuco. 1,440.510; Ceará,
1.202.200; Piaui, 1-185.500-

A produção global de *uinos,
ovinos e caprinos provem de to.
dos os Estados e Territórios
Não figura o Distrito Federal.

Fluminense e Aliado*. • Serie "C" -- Esporte Clube
Serie "B" -- America, Vas- Carioca; Associação Atlética do

co da Gama. Rlachuelo, Fia- Grajaú, Tijuca Tcnls Clube e
mengo e Olaria. Sirio e Libanês.

SÉRIOS PROBLEMAS PARA 0
EMBARQUE DOS BRASILEIROS

S- PAULO, 24 (Meridional)— A reportagem procurou en-
trar em contato na tarde de
ontem com o sr. Antônio Reis
Carneiro, chefe da delegação
brasileira aos II Jogos Despor-
tlvos Panamericanos, e foi en-
contrá-lo em Petropolis, onde
se refugiava do carnaval ca-
rioca-

Circulava cm São Paulo o
boato dn que a primeira leva de
atletas sc daria a 26 do cor-
rente, e por isso, interpelamos
Reis Carneiro: "Nada disso *
verdade. Por enquanto está de-
eldido que a primeira parte tia
dejegação seguirá somente dia
38. Pode crer, que f^for al-
terada a data de cmMjue, a
mesma será para maislarde e
nunca para mais cedo. Se tudo
der certo, iremos mesmo para
O México dia 28".

Desejamos então saher como
andavam os preparativos de
nossos atletas, como se acha-
vam os papeis de todos e quais
as providências que já haviam
sido tomadas-

"Infelizmente a coisa está
mal parada. Apesar de já ter-
mos feito reiterados apelos, no

WASHINGTON

MOLÉSTIAS SEXUAIS - IMPOTÊNCIA
(NOS CASOS INDICADOS)

CONSULTAS: CR$ 30,00' Tr-tamento -"-'a hormonioterapla a a*ta freqüência espe-
clffca da velhice precoce da função sexual no homem
e na mulher, irritabilidade, fadiga e Insônla nos casos In-
dlcados. — Enfermagem a cargo de técnico e profissional

diplomado.
CLINICA DR. SANTOS DIAS

Rua 8.40 JOSÍ- W-fl<" and»r — Conjunto 903 — Telefone:
> 32-6230 — Horárlfi: Diariamente, dai ll,ig 19 horas.
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AVIÕES COMUNISTAS
ABATIDOS NA CORÉIA

WASHINGTON — Foi por
sobre o território da Coréia do
Norte que dois caças a reação,
comulnstas, foram abatidos, no
dia 5 do corrente, pela aviação
americana, declarou hoje um
porta-voz do Departamento de
Estado.

O combate aéreo, precisou o
porta-voz, tinha começado por
sobre o Mar Amarelo. Os
aviões coreanos tinham atacado
um aparelho de reconhecimen»
to americano, acompanhado de
caças americanos, • estes per-
seguiram os seus adversários
até po rsôbre o território da
Coréia do Norte, onde se de-
senrolou o combate. — (AFP).

sentido dc que viessem dc São
Paulo os formulários dos es-
portistas, para a feitura do Pas-
saporte Olímpico, até o momen-
to não chegaram ás minhas
mãos. Não sei se os mesmos
foram enviados ou se estão na
O. B. D., pois que de nada
fui informado. Estamos em ci-
ma da hora, e ninguém toma
providências. Infelizmente a
desorganização por parte dos
órgãos competente, continua".

PRODUÇÃO DE 1954
MAIS DE SEIS

BILHÕES DE
LARANJAS

A produção brasileira de la-
ranja èlevou-se, no ano passado,
a 6.324.360.000 frutos, no va-
lor. de Cr» 1.008.423.000,oo, ten-
do sido, nestes últimos seis anos,
a maior colheita verificada no
pais.

Em 1953, a safra atingiu ...
6.177.462.000 frutos, com o va-
lor corresfjbndente de CrS ...
987.206.000.oo De 1950 a 1952,
as colheitas oscilaram entre ..
— 6.015.129.000 e fi.181.078.000
unidades. Quanto ás áreas cul-
tivadas, registraram-se os lotais
de "0.65R hectares em 1949 e
77.095 cm 951. Nn ano findo,
os algarismos subiram para 77
mil. e 198 hectares.

Segundo informa o Serviço de
Estatística da Produção, do Mi-
nlstério da Agricultura, os prin-
cipais produtores de laranja são
os seguintes Estados: Rio de
Janeiro — 1.436.510.000 frutos;
Minas Gerais — 1.100.731.000;
Sáo Paulo — 1.045.960.000; e
Rio Grande do Sul — 864.084
mil. Em relação à produtivlda-de, os maiores Índices perten-cem ao Am*pá, com 228.000
frutos por hectare; a Mato
Grosso, que se apresenta com
194.326; ao Maranhão, com ..
153.310: c ao Paraná, com 150
mil e 183 unidades.

Valdomiro Mon-
teiro irá ao México
O recordista dos 800 mttros foi incluído na

Delegação Brasileira

)i cm Sáo Paulo os gauehoi
Para o encontro dt do-

mingo, chegaram sábado os
cearenses á capital paulista

FORTALEZA, 24 (MerldiO
nal) — A delegação cearense
de futebol, que irá a São Paulo
enfrentar a representação gau-
cha no próximo sábado, dia 28.
viajará amanhã pela Cruzeiro
do Sul, fazendo escala na Ca-
pilei dai Republica. A ombaixa-
da será composta cie 26 pessoas,
das quais apenas 17 Jogadore?-
Presidirá a mesma, o Coronel
José Ribamar Campos- sendo
seu técnico João Braça, ex-á tle..
ta do Corintians Paulista.

A relação dos jogadores, k •
seguinte: Goleiros — Ivan e
Sacabal; Zagueiros — Geraldo,
Nozinho e Cosmo; Médios —.
Veras, Merci, Manuelzinho t
Dico; Atacantes — Moéslo
Aiuisio, Plpiu, Antoni. Vicente.
Nirtor, Zeca e Antonino.

Seguiram hoje. diretamente
p*ra São Paulo, os Jornalistas"Associados" João Ramos »
Airanio Peixoto, que irradiarão
o jogo Ceará x Rio Grande do
Sul.

CHEGARAM OS GAÚCHOS
S. PAULO, 24 (Méríidbnâii

Procedente de Porto Alcsr?
e viajando em avião especial, de -
sembarcou ontem nesta Capita',
pouco depois das 17,30 horas, e
delegação de futebol do Rio
Grande do Sul, para o compro-
misso que os gaúchos realiza-
rão domingo próximo no Par**
que Antárctica contra os ce*t-
renses numa frns seml-finais do
campeonato brasileiro de fu*
tebol.

Campeonato dos
clubes "especiais"
A. C. de Oliveira com o apoio do presidente
Newton Motta, dará vida nova à categoria es-

pecial da F. M. B. — Estão inscritos 26 clubes

De acordo com a reforma de
lei** e regulamentos da Federa-
ção Metropolitana de Basket-
bali, o Departamento de Filia-
dos da entidade guanabarina
deveria ter vida própria desde
1952, ou melhor, deveria ter
realizado um campeonato en-
tre todos os seus clubes filia-
dos que estão inscritos nessa
categoria do esporte da cesta.
Isto porque, no Regulamento
Geral, tem um capitulo em que
diz respeito à formação c á in-
crementação do basketball no
certame «pecial da Federação
Metropolitana de Bola ao Ces-
to, possam disputar um cam-
peonato oficial sob a supervi-
são da entidade dirigida pelo
st. Newton Motta.

ESTE ANO AINDA
Segundo apurou a reporta-

gem do DIÁRIO DA NOITE o
supremo dirigente da FMB pre-
tende levar a efeito tete ano o

A equipe brasileira de atle-
tismo, prosseguiu normalmente
em seus preparativos para, os"Segundos Jogos Panamerlca-
nos" a serem efetuados no pe-ríodo de 12 a 26 de março na
Capital Mexicana. Assim é que,os guanabarinos estiveram on-
tem pela manhã, em São Ja-
nuárlo realizando mais um pu-xadisslmo treino de corridas se-
guido de exercícios respirató-
rios. Os atletas que estiveram
presentes á prática no Vasco
da Gama, foram os seguintes:
Wilson Gomes Carneiro, Adhe-
mar Ferreira da Silva, Ari Fa-
çanha de 5á, José Tellés da
Conceição e Valtcr Arnaldo
Kuffer, estiveram em ri ção
dentro do plano de trabalho
organizado pelo técnico norte-
americano Mr. Don Klnzle. •

IRA' VALDOMIRO
MONTEIRO

Com a Impossibilidade de in-
tegrar a delegação brasileira
oonaorrente eo Panamerlcano
no México, o saltador Mario
Gonzalez, o Conselho Técnico
de Atletismo da Confederação
Brasileira de Desportos, mar-
cou uma eliminatória entre os
destacados corredores Mario
do Nascimento • Valdomiro
Monteiro, sendo que o primeiro
desistiu da prova de classifica-
l&o nio atendendo a convoca-
çfio íeita pelo C. T. A, da C. B.

D„ fazendo desta maneira aInclusão automática do récor-
dista dos 800 metros rasos, Vai-
domiro Monteiro, na equipe
nacional.

DESISTIU O CHEFE
O Comandante Abel Cnmp-

bell de Barros, não irá &o Pa-
namericano por motivos de
força maior, uma vez quo, era
o Chefe da embaixada nacional
que irá ao México despucar os"Jogos Panamericanos". Desta
forma, o C. T. A„ convidou o
preparador paulista Jerbás
Gonçalves, para integrar a
equipe e dividindo a direção
com o americano Don Klnzle,

ALPINISMO
Alcançado, outra vez,
o cuine do Aconcágua

MENDOZA, Argentina, 21 -r
(AFP) — A Alplnista argentl-
na Nelly Noller acaba de atln-
glr, pela segunda vez, o cume
do Aconcágua. Aoompanhou-a
Rolando Mican, guia-cheffi da
expedição, junto com os chlle-
pos José Munoz e Juan Soltov-
Há 15 dlaj essa expedição foi
impedida de realizar seu.inten-
to devido ás más condições at--
mosférlcas. j*

NOTICIAS
DO TÊNIS

Controvérsias em
torno da retirada

de "Little Mo"
FOREST HILLS - 08

meios americanos duvi-
dam quo "Little Mo",
Maureen Connolly, reti-
re-se definitivamente do
tênis. Maureen anunciou
ontem, com efeito, qua se
casaria em Junho próxi-mo e se aprestava para
abandonar o esporte.

Os círculoB esportivos,
embora tenham sido tur-
preendidos com a mui-
cia, pensam que, depois
de seu casamento, "Llt-
tle Mo" voltará a com-
petir, talvez em 1956.

Interrogado a respeito,
Lawrence Baker, presi-
dente da Federação
Americana de Tênis, de-
clarou que a retirada da
campeã americana aeria
momentânea. "Uma vez
casada, disse êle, nós a
veremos nos "courts" no
próximo ano. Os cam-
peões voltam sempre a
competir".

Para o sr. William
Kalt, qus tem a repu-
taçâo de ser o melhor co-
nheeedor do tênis feml-
nino americano, a reti-
rada de Maureen Cormo-*
ly nada tem a ver com
¦eu casamento.

O treinador recordou
que a campei americana
havia tido recentemente
um acidente a cavalo, e
que seus ferimentos ne-
cessltavam de um repou-
so completo. Porém Kalt
acentuou: •— "Quando
"Little Mo" tomar a de-
cisão de voltar, ela esta-'
rá então em plena posserie seus meios físicos. —
(AFP).

Modificada
a tabela do Sul-

Americano
SANTIAGO. 24 (AFP) — De.

vido & rjclamação do Uruguai,
o programa do campeonato sul.
americano de futebol foi assim
modificado:

27 de fevereiro — Chile e
Equador..

2 de março — Argentina e
Paraguai-

5 de março — Chile e P*ru.
9 de março — Paraguai e

Uruguai — Argentina é Equa-
dor.

13 de março — Equador e Pe-
ru — Chile e Uruguai.

16 de março — Paraguai e
Equador — Argentina e Peru.

20 de março — Chile e Para-
gual.

23 de março — Peru e Para-
gual — Equador e Uruguai.

2q dè março — Argentina e
Uruguai.

30 de março — Uruguai c Pc-
ru — Chile c Argentina.

primeiro confronto dos "Filia-
dos Especiais", tanto q»e os
passos iniciais foram dados e
que ainda na presente tempo-
rada venha a ser efetuado. As-
sim c que esta importante mis-
são foi confiada ao desportis-
ta A. G. de Oliveira, ex-dele-
gado da entidade na adminis-
tração passada e que se obriga
a fazer um grande trabalho á
frente do Departamento dc Fi-
liados Especiais.

OS CLUBES INSCRITOS
Ate o preflènto momento o

número de clubes Inscritos no
D. F. E., muito embora seja
facultativo, espera-se "maior"
número de concorrentes para
este sensacional campeonato es*
pecial. Os clubM que estão ins-
crltos até agora sao os seguln-
tes: A. C. Encantado, A. A.
Carioca, A. C. M., A. A. Fio-
resta, A. A. Lincoln, A. A. Pa-
ris, Bangu A. 0., Centro Civi-
co Leopoldinense, Clube Muni-
cipal, Clube Monte Líbano, Clu-
be de São Cristóvão, E. C.
Maxwell, E. C. Minerva, E. C.
Benfica, Olímpico Clube, Ma-
dureira A. C, Madureira Tê-
nls Clube, E. C. Garnier, G.
E. Bocaiúva, Clube dos Ma-
rambaias, Surui A. C, Jcquiá
E. C, Imperial Basketball Clu-
be, Jacarepaguâ Tênis Clube,
Telefônica Atlético Clube c Es-
porte Clube Mackenzie.

BREVEMENTE UMA
REUNIÃO

O a*. A. G. de Oliveira em
vista de*se planejamento pro-
moverá brevemente uma reu-
nlão e para a qual serão con-
vocados todos 03 clubes do De-
partamento de Filiado- Espe-
ciais inscritos.

BtoadM. Caso o Jogada¦Lco da Gama não pos* 1então o titular ml"?.,?'
OS CORTES

o orientador da setor,,
Çtonal somente depotafci
Ho entre o selecionado,
R, Icaraí dará a conhecinomes dos dois elemento ,serão "cortados".

EMBARQUE A 3JAs delegações dos ••»*,¦••
estrela," viajarão para 

'
xlco 110 próxima
ra dia ''8. «egunda-f

to multo de ler o DIÁRIO
DA NOITE e "Ultima Ho-
ra "•

E A ESTAÇÃO DE RA-
DIO —. M<*JTÍnk e Naclon-1

QUAL O SEU 
'PRATO

PREDILETO — Oimarão
QUAL A PARTIDA MAIS

DIFÍCIL — Para mim to-
das, ma* esta última contra
o Vasco foi dificil e dura.

E A MAIS FÁCIL — Não
lii partida fácil.

QUAIS AS QUALIDA-
DES NA SECÇAO ESPOR-
TIVA DO "DIÁRIO DA
NOITE" — Tenho que cqn-
firmar «quilo que o publie*
Já consagrou- Jornal com-
pleto, com noticias variadas
e certas- Honesto nas suas
criticas e acima de tudo,
Imparcial-

íteisalt.o a omizade que
dedica ao jogador proflssio-
nal, sempre um carinho rie-
«Interessado -> Incentivador
para o sucesso-

QUAL O DEFEITO —-
Não negar fotografia a ne-
nhum jogador-

OBSERVAÇÕES — índio
é um hcoiem simples. Ami-
go de todos, tem em cada
companheiro na Gávea, um
amigo sincero. Coração fra-
co. comove-se, com facili-
dade diante da infelicidade
alheia, e sempre tem uma
palavra de conforto, e a
bolsa aberta psra os que
sofrem- O estado triste de
um colega é motivo de pre-
ocupaçio, e não se dá por
satisfeito enquanto não o
vê feliz e contente- Filho
Impar em dedicação, amor
e carinho, tem em sua mãe
d- Jul!*, o seu maior tesou-
ro, e por ela faz tudo. en-
frentando os mais difíceis
sacrifícios se necessário fov
¦— multo antes de ser um
nome consagrado, esse amo:
já se fatia'sentir para con
sua gehttorá,' quando os
momentos da vida que en-
tfto enfrentavam não eram
fáceis. Todo o seu trabalho
naquela epoca era entregue
aquela que, tem sido até
hoje a razío do seu viver.

Quanto aos companheiros
n&o sabe dizer qual o me-
lhor amigo, dada a união
que o prende a todos- Fa-
lando sobre as vitorias- do
Flamengo, aponta-as como
sendo possíveis, graças ao
espirito de união entre to-
dos, dando, no entanto, em
primeiro piano o direito a
Fleltas Solich, que conslde-
r*, sem desmereclmento pa-
ra os demais técnicos, como
o maior eni todos os sentidos
de suas atividades dentro da
sua função- Um preparado;
cèmpieto, merece «er'" tri-
cami>eao. E falando sobre o
tri - campeonato afir mou:
vamos luta*' para que ele
venha, e' nio escondo que
está na minha e nas cogita-
çdes dos oblígas.

Termlaicrü por apresentar
um voto de louvor ao DIA-
RIO DA NOITE, pela pa-
gina grafica sobre o casa-
mento de Jordan. aflrman-
do que aquilo serviu paraconfirmar o que sempre
pensou sonre este jornal:linha de. conduta equilibra-
da f qüe acima de tudo sa-

. b* fazer justiça a pretos e
tc-bratttâí.. ?.¦>.*•.-,.--..

Vai ao
o Bonsücesso

Alfinete prepara aequipe para a graniincursão — Roteiro
O Bpiisúcesso concedeu

periodo prc-cumavalejco, |jja seu" profissionais, rclnicl
do atividades lioic, quando"finete", respondendo peli jjj
ção técnica dos quadros tubianis, programou individu*!,
marcará o primeiro pa-j-1o preparo da equipe quedias da quinzena de março 1
jetam levar a longa Jocjn
pelos Estados sulinos,

..ssirn, em dias alternados,"cracks" rubro-anis sc subi
terão e Individuais puxijexercitando - sc, coletlvaun
a 1, 4. 9 e 15 de março, na pte da tarde, até a datado»
barque rumo ao Paraná,
farão sua exibição inaugural]

ROTEIRO
Jogarão os rubro-anis,

Ponta Grossa, Paranaçuá, Cm
tiba, 3ão Francisco do Sul. J
raguft do Sul, Itajal, Lage.BI
menau, Brusque, Tiiuca, RI01
Sul* Tubarão, lagunas e J
rauna, regressando dal. EU
outros, terá o Bonsücesso, cm
adversários, o America, o c
xia*. e o Operários, conjun!
conhecidos- por suas atuai
centra equipes cariocas dó
blico de capital.

nos bastidoreswsm
O dia de ontem, no sport, foi reservado 30 samba "Tá te

mundo de ressaca"- Ninguém quis nada cecn coi;i algum}-
Federação Metropolitana, dfi Futebol nem «briu sriâi 'portu;

CBD- abriu... mas não funcionou. De níüel
apenas que chegou o temario do Contes!?!
Americano, a ser Instalado amanhã, em SJqti
go do Chile e o embarque hoje, do nosft dei

gado, Abílio de Almeida, is 14 hora:- Apoiar»
C-B-D-, a realização do Campeonato Sul fityj
cano Extra em Montevidéu, o ano que ven

*e baterá pela confecção do calendário coflnental-
Conversará. Abílio de Almenda, com os delegados do I

Uruguai e Argentina, visando a programação para 56, das Cpj
O* Higgins, Rto Branco, Osvaldo Cruz e Roca. Quanto a sedei
Campeonato do Mundo, em 62. a C-B-D. se pronunciara favor*
velmente ao Chile, se provocada-

Mario
VAUÉ

GRANDE CONCURSO
FAIXA AZUL
APONTE OVENCEDOR

6ANHE

Preencha o eupão no verso e
habilite-se ao prêmio acumu-

lado de CrÇ 20.000,00.

CARTA PATENTE IS?

Cirff|i

MXAAZUl
ANTARCTICA
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DE HOJE li A...

• IUAC ,l,ir <1* Rosa
] Aflv) ' rinto, revc-
ji do Madureira. tem
Jíronciirs» pretendido
gvasco o Flamengo,
ft illn( N'<) Chile, os
|0 ANVJ ' li r a s ileiros
,,n(fm ns uruifuaios. fi-
«ndn Invictos para a fi-
ulcom os argentinos.

f aUAt A seleção ca-
) AnvJ " riiK-a vence

i mineira P«r quatro a

éx.

ÁGORÁ O SCRATCH
Enquanto a cidade se preparava paru sambar, o sele-

cionaãor Martim Francisco promoveu dois treinos do seu
scratch. Sexta e sábado ateve com os convocados, deu eçer-

ciclo quj deixou muitos cracks sem pernas

^^^^ para o carnaval c, no intervalo, traçou o seu
programa dc ação.

¦ ¦ ¦ Começou, por dizer que. com èle o joga-
dor só cria uma vez, o que não impressionou

"^(P^ iiihíío- Mas agradou quando revelou que com
etc não lem essa história ãe "são todos iguais,
todos titulares". Assegurou que vo seu scra-

tch haverá onze cobras e onze suplentes — êsles, no en-
tanto, com chance de subir. Alento a tudo, obrigando os
jogadores a constantes movimentos com c sem bola o An-
drada deixou boa impressão de seu trabalho.

Hoje, já recuperado?, os cracks voltam para novo irei-
7io. Agora a valer. Treino dc conjunto com a formação ti-
tular sendo revelada. E aqui vai dc palpite o provável team
de cima, pelo menos o Cesses primeiros exercícios: Osni,
Edson e Sanlos; Mirim, Osvaldinho e Dequínha; Garrincha,
Rubens, Leonidas, Ademir c Sabará.

Nivio, Ivan, Didi, Imito, Pavão e Vavá — os nomes
imediatos na preferência do treinador.

I wmm
íwMÊfMWm\\Wm

Ml JÊÊÊmm^ m^Èlmm. ^^^^_u ^^^^^* . ^^^^^ ^^^( mmmttl ^^^^ ^^^^^. 
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¦i Sandra
MOREYRA

Um feliz co-
meço no Fia-

inmgo
Apenas foi necessário
tempo para chegar a ser
mestre — O mal de ser*
muito grande — Chance

perdida

^^Upag^ Desde o dia
em que o pre-
sidente da Fe-
derncâo Mc-
tropolitaria

ti e u conheci-
^^^ mento da lista

•í ¦ • ' 
rius jogadores

J« convocados para a seleção ca-
S* 

rioca, Zizlnho -- ausência de
. Zizlnho — vem sendo o a.s-

Jj sunto mnls discutido nos cir-

Lu.= ',
AMARAL

Ainda se lula pela convocação de Ziziniio para o selecionado carioca. Esquecido pelos
treinadores, o meia é'ainda basíanle lembrado pelo pubiico

i CRACKS ISO D.1S. #

Ademir c Sanlos estiveram de visita á redação, con-
linio as novidades dos primeiros treinos do scratch. De
Kita é a tolo acima onde os dois admiram a reluzente
tima úo vosso companheiro Raul Machado.

UMPEÃO DÁ DISCIPLINA
i-0 simpático Bonsucesso vem do conquistar o muito hon
»titulo de campeão cia disciplina na temporada dc cin
junta e quatro-

GENTE
DO

ESPORTK

.1 OSE' (ZÉ) ALVES —
Mineiro de Juiz dè Fora,
um metro é oitenta c
tantos de
a 11 u r a,
médio
(excelèn-
te) do
São Cris-
t o v ã o,
club que
def o n d e
desde 52,
Antes jo-
g o u n a
sua cidade pelo Tupinam-
bás e pelo Volante como
centro-médio. Ganha
três mil por mês e anda
atrás de um salário me-
lhor. Para o que talvez
mude de club. Já viajou
por todo esse mundão.
Europa, Ásia, África, A-
méricas Tem vinte e qua-
tro anos e seu futebol po-
de leva-lo a alturas mal-
ores. O Botafogo, por
exemplo, c candidato.

culos esportivos da cidade.
Nem mesmo as explicações do treinador Martim Francisco
satisfizeram, plenamente, ao grande publico admirador do
"meta" banguensé e embora não se possa, ainda, aquilatar os
verdadeiras méritos do selecionador (só hoje foi realizado o
primeiro ensaio de conjunto) as criticas ao coach mineiro con-
tlnuam por aí'afora, esperando, npenas, um tropeço qualquer
do quadro para que tenha maior sentido e extensão. Alguns
anos teremos pela frente, até que possa n platéia brasileira —
sobretudo a carioca — acostumar-se a outro elemento fazendo
o trabalho do "Mestre" nos nossos selecionados. De tal ma-
neira conquistou Zlzinho as simpatias do apaixonado do foot-
bali que nem mesmo um Didi, de classe excepcional, nem um
Rubens, qua além de qualidades insuperáveis de jogador tem
a seu favor o nome e o prestigio do Flamengo, conseguiram,

mmA

DIGA-ME QUAL £'
O SEU SEGUNDO CLUB

í m Luiz ne Morais, que se fez popular como Ca-
beção e que se projetou, como crack desde quo
se sagrou campeão sul-americano amador, iu-
tegrando a seleção brasileira que foi a Santiago
do Chile, é corintiano desde que nasceu, sentiu-
do-se orgulhoso de pertencer no grêmio alvi-
negro paulista:

— Sou sócio do Corlnthians desde que vim
! estou próximo de completar o tempo para ser só-

cio reinicio. Pago mensalmente o recibo de sócio e sinto nisto
a maior satisfação. Sobre o que houve comigo e que me levou
a deixar o clube, é assunto com dirigentes e não com o clube,
a que continuo querendo bem, como sempre. Sobre o meu se-
gundo clube, não poderia deixar de citar o Bangu, em cujas fi-
leiras me encontro há pouco tempo, mas onde encontrei exce-
lentes amigos c companheiros nos dirigentes c jogadores.

ao minuto

por enquanto, fazer desaparecer este tão grande amor.
—(•)—

Já se encontra bem distante o dia em que Zizlnho jogou,
pela primeira vez na representação principal do rubro-negro.
Team de grandes valores, de dianteiros famosos, sobre os om-
bros dó jovem player pesava enorme responsabilidade, e muita
gente tinha receio de que cie não aprovasse. Mas Zizlnho che-
gou, teve um começo feliz e ganhou a posição para nunca mais
largá-la. Apenas foi necessário tempo para chegpr a ser con-
siderado "Mestre", porque técnica sempre possuiu, e em alta
dose. Venceu a muitos em foot-ball e mais que todos conseguiu
prolongar sua atividade dentro da cancha. Zizlnho não é mais
nenhuma criança, já passou dos 30, e se derem sopa ele con-
tinuará "trabalhando" até aos 40, fazendo concorrência ao pon-

teiro inglês Stanley Mattews,
que até hoje é figura querida
e requerida pelo associotion
britânico.

-<o)_
Zlzinho, porém, cresceu do-

mais. Foi este seu grande mal.
Dentro do gramado vô o do-
bro dos companheiros e téc-
nlcos improvisados com ele
não tem vez. A primeira on-
da que se formou com o seu
nome foi no Sul-Américano,
rio Lima, de péssima momú-
ria, aliás, e dc lá p'ra cá
passou o "Mestre" a ser cs-
querido nas formações rie .ic-
lecionados. Vpío a Copa do
Mundo e apesar dc esforços
dc quase toda a crônica es-
pecializada, Thomaz Soares
da Sllva esteve do longe,
acompanhando a jornada do
foot-ball brasileiro através o
rádio e o noticiário dos jor-
nais. Agora, nâo c mais seu
comportamento, o motivo ale-
gado para a não convocação.
E' a idade. O interesse de
Martim não é somente triun-
far no Campeonato Brasilei-
ro, mas formar um selecio-
na que dentro de dois, três
ou quatro anos esteja, cm
condições de nos representar
em qualquer competição in-
ternacional. Nesta época, é
bem provável quo Zizlnho já
não possa reeditar suas gran-
des atuações e assim o tra-
balho estaria perdido.CABEÇÃO d

Boa vantagem marcou o
llô-ãlil .'"bre o segundo
irado o que demonstra a
itdmte conduta rie seus jo-
piores nos certames tia ci-
Ml. O.s nossos parabéns a
fa Pirilo comandante dés-
iplititfl c an veterano clube
pdinèftsc

• • •
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Atonttccu mesmo a anun-
ili concentração de cracks
«Bola Prcla, Gloria, High \
Bu semelhantes. 5
Gente boa, gente dc scratch >
én se acabando com mu- j,fettas, cervejotas, lança- JJ,
irámotas c tudo. Os nomes -
mio conto.
Xis houve outros que apro-
tom as férias para re-
¦por o físico. Desses eu
IM citar n Leonidas, do
liírlca. Repousou o seu cor
luuil de peso pesado duran-
ko quatro dias. Agora vai
i\n às lides, liando trancos
Mi mais fortes.

t)S ÚLTIMOS BIAS DO POMPÉIA
ARI LHE DEU

A GRANDE CHANCE

iiiim da frcnlc, porque cie
«icom forra para inalar
»ide piti-piilii.

tara-se um rapaz more-
4de boa altura, que desaT
•teu ao amanhecer da
lida terça-feira. Trajava

Tiltntasia com algo de-Htano ou -de-árabe e aten-¦* pelo. nome de Carlyle.
A

to* enfrentar o famoso
. J do 4 e meio, o pessoal
Jjpito cinco (Luiz Mendes,'«ir Amaral, Emilio etc.)
JMiou o reforço de índio e
S™*». do Flamengo, e dowaforinlo de Ouro.0 aliciamento de Nilson«tos fracassou. O rapaz"«respeitar a sua condi-"w legitimo scotcli,

B&v&''' '.^L\' ¦ ^' ¦' ¦'' ^HflHj ^Aw'víl^H m^Ê •

A cidade finou-se sob lavas — O goleiro verga ao
peso da "máscara"

do
violi

Ss é certo que o nome tem
influencia no destino, José Va-
lentlm da Silva não foi apeli-
dado dc Pompéia por mero
acasoj mas por força da cor-
relação entre o que o aguarda

^^^ e o trágico fim da bela cida-"^mwr dc itaiiana, afogada na lava
Vèsúviò cm uma de suas irrupções mais
ntas que tudo arrasou, deixando á histò-

Mario
VAUE

O scralch argenfino de
um dos SuJcrmericanos
de épocas passadas, já
com Stábile na sua di-

reção

Wronta a Argentina para o sulamericano do Chile
Guillermo Stabile, selecionador único da

ei Futebol Argentino, escol
r entre os clubes os melhores para formar o
¦5 scratch argentino que regressará aos campeo-
S natos sulamericanos, que este país abandonou
5 voluntariamente desde 1948, depois de ter ven-
í cido os três últimos torneios sulamericanos de

j! que participou.
í Stabile escolheu os melhores jogadores
¦i atuais na Argentina para o scratch, sem pro-
í curar conseguir revelações; conforme a opinião
if dos torcedores.
í Contudo, julga-se que Stabile hcniem
-a,; enérgico, naó pôde seguir suas atuais inclina-
"ções 

pessoais, se é que as teve, em vista do
escasso tempo de que dtepõa. para treinar co-
.letivamente os cracks que irão a Santiago do

1 
A equipe titular pode ser classificada co-

mo a fina flor do futebol argentino. Com os
f retoques que sofreu, pode ser considerada su-

•¦<• j> 
Guillermo Stabile, selecionador imico na

¦ÍJRASE DO DIA: «S Assoclacion dei Futebol Argentino, escolheu
Wnlgo o jogador só erra 5 entre os clubes os melhores para formar o
I vez» _ (Martim Fran- "'"""$ aos cracks do scratch.)

0 HOMEM DO DIA
CANOR SI-

MOES COE-
LHO — Pela
vontade una-
nime dos des-
portlstas de
Minas Gerais
vem de ser re-
con duzido a
seu posto de
representante í-f"Í qüe foi'd"e'rrotada"na"ltália"por 2x1,

Pfros mi C£D0S jKg fc^bro do ano passado, causando amai-

£r jiA.Tc g«a 
» ama,£ «« torcedores.

mr esportivo. S^fiX" co£ue fa^eícoal. As vezes, entretanto,,falha quando sal do
í acordo. No Boca Juniors, gosa de uma con-
afiança cega. ¦ ,' _

Pedro deli'Acha; zagueiro direito do Ra-
cing é um jogador enérgico, não dando chan-
ce a'o adversário. Parece uma muralha quase

"«-se hoje o Con-
1 íe represen-
!*íoD. A.

¦ISj^ího tio Representan-
m ^ftamento Autôno-«vera reunir-se, hoje, para >ffía reforma do Regula-5
m li que se torna impres- ?'""i modificar vários dispo- <•incluir outros. No Re- 5

Wo a ser modíficado"se
produzidasmm como

do campeonato

medidas dc •,
seja a mo- %

e a.
mk elativa a°s clubes que Í!
tsSiSWPM e que se man- «5
Siini. os d0 campeonato, V
Snique c,ubes sem cam- 5
-.*».« campeonato, fa-í«starte sérios sacrifi-S

Á nova tabela do campeonato
Sulamericano

x Pei-ú; 20-3 - Chile x Paraguai) 33-3 - Peru x Paraguai.
(AFP)... _^^__^__

intransponível. Quando parto paia rebater a
bola, o faz com toda a alma.

Federico Vairo, zagueiro esquerdo do Ro-
sario Central, que jogará pela primeira vez na
seleção, não fica atrás de seu companheiro.
Feio contrário, leva-lhe vantagem no aspecto
técnico e se equipara a ele no jogo duro.

A linha média é constituiria dc 3 elementos
clássicos. Francisco Lombardo, médio direito,
é um homem muito disciplinado * tem sempre
uma produção igual em todos os jogos. Ao íi-
nalizar a temporada de 1954, íoi considerado
o maior crack da Argentina. . , , „

O centro médio Eliseo Mourino e hábil ca-
iihot». Trabalha com os olhos postos no ata-
que.

O médio esquerdo Natalicio Pescla, com sua
calva de velha raposa, é, aparar riu vetera.siü,
o mais incansável jogador que se viu nas can-
chás de Buenos Aires cm toda a nisto, ia uo
futebol. ,' , „ „;'„',O ataque é formado pelos 5 "diabos" do
Independicnte.

Esses Jogadores formem uma cadeia de 5
dos e são capazes dc driblar até o juiz. Esees
cracks sáo Michelli, Ceccoiiato, Bonelli, Grillo
o Cruz mas, como são dribladorcs e fazem
jogo de arquibancada, somente de.çtroem as
defesas lentas ou que são atraídas ao seu jogo"infernal". Nâo há entre cies nenhum grau-
de chutador. Mas Grillo, por exemplo, tem
verdadeira paixão pelos goals dificeis e atira
cm forma oblíqua em mementos de sensação
em que se acredita que a pelota vai sair da
cancha.

Contudo, Carlos Cecconato é o que rende
mais, impondo-se pela sua constância no jo-

go. Ele tem capacidade para
converter o buraco de uma
agulha num grande buraco.
Cruz e Michelle 6ão duas fie-
xas. Bonelli, o centro-avante,
tem boa pontaria em seus ti-
ros. A inclusão de Bonelli no
ataque foi aconselhada para
não desmembrar o ataque do
ltidependiente. Mas se enrseu
¦lugar jogasse um grande go-
leador o ataque argentino se-
ria lealmente admirável.

Esses são os titulares da se-
leção argentina para o pró-
ximo sulamericano de futebol
no Chile. - (U. P-)
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Pompéia se Julgo mais que Castilho...

ria apenas despojos preservados pelas cinzas.
E' que a força dos elementos não respeita a
humana obra. José Valentim, o Pompéia de
que tratamos não é uma grande cidaae; nem
sequer grande goleiro, ainda. Mas assim se
julga. Tem 20 anos de idade e apenas dois ae
prática futebolística tondo-se iniciado, como
centro-avante, em Ita.iubá, integrando a eqti'.-
p? do São Paulo, local, de onde se transferia
paia o Bonsucesso- Aqui, já como goleiro, en-

frentou o Bangu e Canto do
Rio, na esquadra titular, ali-
nhando nos aspirantes as de-
mais vezes. Ari- se foi para o
Flamengo; Pompéia, ficou co-
mo titular, absoluto. Tem vir-
tudes, altura, idade proprlcia
p — o que é essencial — opor-
Umidade para vir a ser um
dos grandes guarda-valas da
cidade.

Mas, tal como Pompéia —
,-a cidade — o jovem e futu-

roso guardião do Bonsucesso
tem um vulcão, perigoslssimo,
ameaçando sua vida despor-
Uva! A máscara; esta derrui-
dora de virtudes; este freio
que impede a carreira em di-
reção ao êxito. De Pompéia
não sabemos — a que título
— a origem. Advinhamos o
melancólico fim.,

E de sob a máscara não
restará escombros qde digam
de sua passagem...

: ... i /_
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AFOTfl Hfl fílA Kis os jogadores cariocas cin ação. preparando-se para a grande batalha

rWlw UU UIA — ,]„ campeonato Brasileiro. Depois dos dois primeiros individuais, os
convocados entraram na folga obrigatória, dentro do reinado de Momo. Muitos se esbal-
Hara. e outros preferiram manter a forma, para as atividades" que se aproximam No entanto,
hoje retornaram ao trabalho, sob as ordens de Martim Francisco. Embora os jogadores sen-
tindo o corpo melo frouxo pela folia desenfrea da, Martim Francisco meteu müos á obra. c
lembrou-lhes que os mineiros eslão esperando a hora de pregar uma surpresa. K como isto
não interessa, ordenou a todos, trabalho, traba lho, trabalho, so é que pretendem chegar ás

finais. - -

Fernando
BRUCEPASSADA 

a grande farra, a cidade
volta atenções novamente para o
seu foot-ball. E encontra os
seus cracks mais famosos ás vol-
tas com o.s preparativos para o

campeonato brasileiro. Treinos que se
sucedem, dando a todos a impressão 

"^P^-
exata da fcrledade com que o técnico
Martlm Francisco se entrega á missão que lhe foi con-
fiada pela Federação Metropolitana, E é preciso ser
observado o interesse com que também os jogadores ini-

. ciam a jornada. Tomaram conhecimento dos planos
do treinador e sabem que a coisa vai ser realmente le-
vada a sério, Tratam, então, de unir-se a éle, no pro-
póslto sincero de colaborar. E, com isso, nesse ambien.
te que parece ser o ideal para a organização de um
scratch, o Rio pode nutrir esperanças de reconquistar
o titulo máximo tio foot-ball brasileiro, tão solidamen-
te em poder de São Piiulo.

De observar ns movimentos que
parecem conduzir á criação de um
caso entre Jadir e o Flamengo. O
médio rubro-negro manifesta o
desejo de mudar de club, referin-
do-sc a uma situação dc mal-estar
que o estaria afastando do Fia-
mengo. Haverá talvez precipitação•aat» na atitude do valoroso jogador.

Não interessaria ao comando rubro-negro perder, assim
tão cm cima, um dos seus brilhantes bi-campeões. Com
um pouco dc ponderação, Jadir resolverá seu problema,cuja solução convirá, certamente, ao Flamengo-

^»ya.WJlDVlJi.V|ijJ\;M>"."'v. Da goleada
ItHt C1UC ° ¦Fla~

Mi mengo ini-
-.-„,-.-,.,-¦ .v<.•-.-JÍsf pôs ao F.s-iVTOliiiiiW^iWw^ trêla Ver-

molha, lançando em campo uma ga-
ratada que desconcertou completa-
mente, pela fibra e pela vivacidade,
o esquadrão iugoslavo, que chegara
ao Rio convencido de que, batido o
campeão paulista, muito fácil se-
ria derrotar também o campeão ca-
rioca- Um club que lança reservas
cm defesa do prestígio de um título
e que vence de maneira tão segura,
pódfl encarar o futuro com absoluta
confiança e com inteira tranqüilidade. Que tratem os
outros clubs de seguir o mesmo rumo.

OUTRâ VEZ ADEMIR
'IMPRESSIONANTE o cn-

lusiasmo com que rece-
hru Ademir sua convoca-
ção para o scratch cario-
ca- E ainda, mais espaii-

toso o emprnho. com que
prncur-i agarrar.rSp á opor-
(unidade. Parece, um ini-
eianlr, um jovem em princi-
pio de carreira. .Já nos In-
diriiluais que marcaram a
abertura tios trabalhos, Atle-
mir foi vislo cm estupenda
atividade, fazendo questão
de exibir-se aos eompanliei-

ro» como exemplo a ser seguido. E tratou de cuidar-se
durante o Carnaval, firmemente resolvido a reconquis-
tar a posição que durante lautos anos lhe pertenceu nas
grandes seleções nacionais. Não se trata, cvldentemen-
le, de um fenômeno. E' a reação normal e humana de
um jogador que foi considerado extinto para o foot-
bali e que, sentindo forças para continuar, não quer
perder a clnnec de mostrar que ainda está ai mesmo.

fy

Fim de
Festa
Seleção em ação ., „
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FLEITAS

Teuuinado o Car_
naval voltam os clubes
ás atividades, pro-
curando reajustar as
suas equipes para dar
início as excursões, no
intervalo de têmpora-
da que este ano será
bem longa. Apenas o
Flamengo e Bangu, é
que ainda se encon-
tram com a missão de
encerrar o certame, o
que se dará na tarde
de domingo, no Mara-
cana, apenas interes-
sando <i festa dos bi-
campeões, já que o ti-
tu:o não mais está em
jogo. Na Gávea con-
tinuam os problemas,

e o período de descan-
so destes dias de Mo-

mo parece que ainda não foram suficientes para recupe-
rar os mais seriamente contundidos.

Mas acontece que depois da vitoria sobre o Estrelo
Vermelha, provou o bi-campeão, estar apto a lançar
com os seus valores suplentes, uma equipe tão boa
quanto a principal, para enfrentar o Bangu.

Enquanto o cam-
peonato ainda não
ternrna. vamos até o
selecionado carioca- O
técnico Martim Fran-
cisco, já hoje iniciou
de fato o seu trabalho
concreto, com os con-
vocados em ação. Al-
guns casos estão em
pauta, como a atitude
dos convocados que
não compareceram aos
primeiros exercícios
(dois) e não justifi-
caram. Como as coi-
sas com o técnico mi-
neiro devem ser pro-
cessadas com a exata
responsabilidade do
cada um, as primeiras
repreensões deverão
surgir. Fala-se mes-
mo até que, os justificativas, desde que não satisfa-
çam, poderão dar margem a dispensa e à imediata con-
vocação de outros.

Tudo mera suposição, baseada na reação do prepa-
redor Martim Francisco, com as faltas não justiícadas.
mas que poderão tornar-se uma realidade.
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No impedimento de Rigoni, Castillo ja' esta na ponta i

BRILHOU 0 STUD VERDE E PRETO NA
FESTA DA IMPRENSA EM SAO PAULO
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- Courageuse levantou a prova
principal e venceram ainda

Guam e Rodent .**
M São Faulo o Carnaval não interrompeu as ativi-
dades turfisticas, realizando-se no domingo, em pie-
no reinado de Momo, a festa da confrat«srnisação da
imprensa, com a presença de inúmeros cronistas es-
peciallzados do Rio, gentilmente convidados pela

Diretoria do Jockey Club de São Paulo.
Não resta dúvida de que o Carnaval, influiu na que-

da da «pequena escala do movimento geral de apostas, por-
quanto não foi pequeno o número dc turfistas que se au-
sentou da capital para um deseanço de quatro dias. Ain-
da assim, mais de vinte e

Esta foi a largada do 3.° pareô da última quinta-
feira. E mostra bem como os pilotos deixam de
lado a estética e a boa postura para aproveitar
bem o larga. Junto à cerca Castillo, em Escaler,
está sentado; M. Silva, Dridão, está com posição
perfeita de Freio; J. Graça, no Chanchão, está
todo torto! Apenas Ullôa, por fora, no dorso do
Hercules, está com postura perfeita, provando,
mais uma vez, ser o mais estilista dos bridões

atuantes na Gavca !

um milhões de cruzeiros pas-
saram pelos guichets do hl-
podromo de Cidade Jardim,
num programa de oito pá-
reós.

9R0GRAMA DE DOMINGO
1 o purfo — A'« 11,30 lioras —

1.800 metros — CrJ 45.000,00

1—1 Moutanhli

-2 Tali-oss»*
3 Indiscreto

Ks.
60

3-4 Slbcllu»
5 Aitalote

-6 Guambl 
7 Campo Grande .

54

','..' parco -
1.600 metros

1—1 Dlngo . ...'i—2 Mennuai'lt-0

A's 14.5» hora» —
- Cr$ 43.000,01)

K«.
.... «58
.... S 54

3—3 Menso . ..,
4 Tio Amaral

-5 Mnjcstlc . .." Mont Eoyal

3.° parco — A's 15,20 liorai
1.400 metros — Crt 60.(WW

1—1 Hydrangoa
2 luiuba .

i— 3 Menino. .
4 Fanecu .

—5 lalilosa . ...
fl Fmnknesa . .
7 tlrcnde Gala

-f, LaUelle . ...
9 Nicluto . ...

10 Dlnrla 

R
4

10
6

7
a
»
3
5
1

K.l.
55
55

55
55

55
:,->
55

55
55

4.» parco — A'» 15.45 horas —
1.600 metro» — CrS 55.0011,00

Km,
 7 56
 5 54

 6 56
 1 Hl)

3—4 Rotina . .
5 Evergroen ,

4—fi Plraccnm ." Palomueta

1—1 Deículdo" Ave Alta

2—2 Bsltoca .
3 Sepoy .

3—4 Ony.\ . .
3 Johll . .

4—li Divino  3" Grny Boy  4
.">." pareô — A'j 16,10 horas

1.300 meiros — CrS 63.000,00

1—1 Pereauflté  2

2—2 Alhandra  4
3 Gmndlflora  5

52

Mingote, sempre atento,
fixou, este belo flagrante,
ontem, pela manhã. Car-
linhos Mòrgado preparou-
se para montar o Mar Al-
to. O animal assustou-se e
empinou, "andando" nos
trazeiros. E o belo animal,
como vêem, "braceou",
nervoso! Um belo instan-
laneo!

UM CONFRADE
ACIDENTADO

Foi vitima, da uui acidente,
depois tle regressar da última
corrida realiaadn, lia Gávea,
noíBO colega Teófito Bittencourt
Pereira, antigo cronista de tur-
fe «a esportista muito conhecido.
Um eaminliao que transporta
aterro para -. Avenida Beira
Mar, atropelou o nosso colega
que sofreu fratura em um dos
pés.

Tcófllo está ftcaiuado cm sua
residência onde seus amigos o
tem visitado. fj$

R0GRAMA DE SÁBADO
l.o parco — Ais 14,30 horas

1.300 metros — í'r$ 40.000,00

1—1 Soberano  2" Sltetch  5
-2 Alfaiate

3 Gfllo .
-<t Letrado .

5 Arrogante

-6 Mamoluco
7 Sonliodor .

Ks.
5»
52

60
52

60
60

54
52

2." pSrcn — A's 34,5.1 lioras —
1,500 metros — CrS 60.000,00

1—J. Conchas ,

2—2 Gunrncha
3 Ergura . ,

8—4 Camila . ,
5 Tio

4—6 Fire-Demon
7 Taxl-Glrl .

K«.
56

56
52

3." pareô — A's 35,20 horas —
1.500 metros — CrS 50.000.0U

Ks.
1—1 JamegSo  2 56

AeompdnhejâsWríds
/^%/eimlelúbi

xs*

\pelam
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TELEVISÃO
\qDOS 05 DOMINGOS UM GRANDE JOGO PELA

TV-TUPI
Canal 6 do Rio de Jan.»'"»

.NUMA'OFERTA DA,
>-3 -r -v/'*.*i,4

KCAlVICTOR
llDER MUNDIAL M ItADIO E DISCOS... A PRIMEIRA EM TEIEVISAOI j

DOS REVENDEDORES
.4

ATLANTIC
GASOLINA # MOTOR OIL • LUBRIFICAÇÀO

BATERIAS - •

2—2 Kaesons .
Solúvel .

3—4 Jonslon .
5 El Guapo

4—6 Bolonha ." Grey Boy" Divino . .

4.° pareô —
1.400 metros -

1-1 rtodak .
2 Gemida .

2—3 Sarça .
Helietta .

8—JHuaa . -
• Sai-ant .

4—7 IVutlnha .
Glarola .
Suavo .

A'» 15,45 horas —
. Cr| 65.000,00

Ks.
 8 55
 5 5«J'!.

li.» parèo —
1.400 metros -

-1 Dux  1
2 Oreugo  4

2—3 Safo . ...
Gulllere .
Jlmmy . .

3—6 Sana . ...
Sportsman
Hibernai .

4—9 Tunuyan .
10 Dellino .
11 Federal .

55 i
SSÍ
55/
S5<:|

ss-a
3Sj

A's 16,10 horas —
¦ Ci* 60.000,00

Ks.
55..'
55'

55
55
55

55
55
55

55
55
55

7
9

3
11

2

6." parco — A's 16,40 horas —
1,500 metro* — Crf (0,000,00 —
("Bettlni")
1—1 Quararapes

10 Quinto ,
Tlé-Preto .

2—4 Cadeado .
camoclm .
Guarecy .

3—7 Jocotô
8 Ike
9 Frlmáj  7

4-10 Betem ." Alrllít ." Furuashl

12
11
5

SS
51
58

SS
58
sa
56
58
56

as'
oi
58

A's 17,10 horas —

- Cr$ 40.000,00 —

Ks,
58
56
54

7.» pareô -

1.400 metros
("Bettlnt")

1—1 Dlnon 1
Kaolln 6
Rosembuch 12

2—4 Haatlm *
5 El Qln .!
6 Fair Blend

3—7 Calldo . ..
8 Mulraqulti
8 Bobalo . .

4-10 Blrt . ..
11 chamift ,
12 cartago ." Curlatan

13

11
8

10

7
5
3
2

S.o pareô — A'« 17,40 horas —
1.600 metros — Cl$ 45.000,00 —
("Bettlllí")

-1 Plratint
2 Tabu .

2—3 Convés 11
Crtiaado 1
Nordestino 6

3—6 Correglo 7
Donoghue
Téo

Ks.
58
£2

54
60
80

58
56
58

6." pareô -
1.300 metros
("Betllng")

- A's 36,40 horas
— Cr» 45.000.00

-1 Corsária . ...
Polt»vn . ...
My Gardênia

-4 Cordilheira .
Eseence . ...
Evenlng Star

3—7 Lenlnlia .
Sea Fury .
Flezeli . .

4-10 Sambista .
11 Zombadora" Zlngara . .

12
7

10

9
8
6

S
J.l
4

1
2
3

Os cronistas cariocas que
compareceram à festa, ío-
ram brindados com uma ex-
celente performance do stud
verde e preto, que atuou nu-
ma tarde de gala, pois ven-
ceu as três provas cm que a
jaqueta do sr. Solanés par-
ticipou, inclusive a carreira
principal com a potranna
Courageuse bem conduzida
pelo jóquei Pierre Vaz. Além
da valorosa potranca que se
sagrou no clássico Imprensa,
sobre Odeon, Adieu e Cana-
leio, ganharam ainda Guam
e Rodent, ambos pilotados
pelo jóquei Roberto Martins.

K' dc assinalar-se que a
dupla de Courageuse com
Odeon, pagou 318 cruzeiros.

•Z''&&&_Wfl{*^m x

7.« pareô — A's 17,10 lioras —
1.400 metros — Cr» 65.000,011 —
("Betting")

1—1 Jongra" Descalçado .

2—2 Palm Sprlngs
Mlnelbo . ...
Key Eoyal . .

Ks.
53

-5 Oaruollto
Jonflor .
Macstrlnl

—8 Queflr
9 Quinais Borba

10 Guerreiro . ..

55
5.1
55

55
55
55

8." pareô — A's 17
1.300 metros — CrS
("lletUng")

,40 lioras —
43.000,00 —

-1 Isomoro . ,.
Bardo 
Recuperado

2—4 FilSo de Ouro .
5 Alvltrador
« Fnlr Constelatlon

3—7 Ey Mayor
Martelo . .
Quaral .

4-10 Drelphus .
11 Blue Sky" Revoltado

3
12
10

9
7
1

4
S

Ks.
60
53
52

60

I
I
I
I
I
I
I
I
I
(Como já é do conhecimento de todos, aquela prova foi

ganha pela potranca Courageuse, que, aliás, vinha íazen-
I do boas demoftstrações, e não podia, como foi, ser abando-
j nada nas apostas. O desenrolar da carreira favoreceu-a
I bastante, porque Canaleto tendo largado com algum pre

Canaleto teve uma
largada desfavorável

De qualquer forma, correu muito pouco o defensor
do Stud Scabra

Pulas suas últimas u convincentes demonstrações foi o
potro Canaleto declarado o franco favorito do clássico"Imprensa" disputado no domingo último em Cidade Jar-

dim, com apenas quatro animais em campo.

Roberto Martin» deu-s*
bem com os ares de Ci-
dade Jardim. Fez o sen
Carnaval com as víto.
rias de Quam e Rodent
do stud Verde e Pretc
para quem está seroln-
cio na sua estada nu

turf paulistano.

¦ tiont
... quem não brinca o Carnaval hm ,„,,„enorme sôbre aqueles que se esbaldam nus iredicados a Momo. Olho cm volta <le mim (> «vt,, •

com cara de ressaca, ainda Undo vesliuios a fl
uísque falsificado, dc litros e litros dc chateiam '"
nal, barris de chopp c algumas ''cucltacoluj' m
não brincou, como eu, tem a cdbec,a, fresca n" "
cansado... e numa quarta-feira de. cinzas 'ehn?'P0
se sentar na máquina e alinhavar estas imim !
ter na boca o gòsio da lança-perfume '

Da gente do turfe vi alguns, durante r. n/No Municipal estive com os drs. Jorge mi Hi
Aguiar. De senhoras co lado, Brincando o T1cies falou-me do Farínelll, de suas esperanças rf« c
de desempenho no Outono. E o dr. Aguiar li"1*ber como era possível o Canaleto ter cnirí,,!^
feia bagagem. Mas passou um grupo canlanZX S2dar « Viver" e lá sa foi o amigo Aguiar um Á *"
salão... " ° t/iíio

Ainda neste mesmo dia, quando voltam, „»cnconlrel-me com Jorge e Paulo Morgaúo Cltoda. Tinham se esbaiãado «o Olinipicn C " 'ow
Irigoijen, num traja a rigor ininecau-i .,Copacabana no sábado. NSo scl se Ibrahim\«T*cinto de Thormes lecm crônicas dc turle u '

há dc fazer chegar a. eles esta minha InnbraZl "lW
olhar com especial cuidado pura o "Punchn» r iporque êle é, na opinião dc muita gente ••¦,»,„, '50
homens que melhor se veste nesta camSjl'de Sao Sebastião... «"•"'«« cl*

— E, agora sim, rumos ler assunto de luria „„mentar. Os potrinhos vão estrear, e esneri,, P "'
?ior«o realidade e a maioria terá desilusão u ie'
irinho de 35 não vai correr nada! Mas nhJmesmo'. '"-(- c Wij

CRONISTAS DO RI0|]
CIDADE JARDIM

sege,x A diretoria do Jockev Club ilr São Pau'
Pellgente orientação de uma política debbtVvirtvem se esforçando no sentido de Interessai- n.cariocas pelo turf paulistano, e para que eles

tle Olivi

i-ificar de perto o gigantesco desenvolvimento 3ras em Cidade Jardim. lü tias «I
Domingo passado, em pleno domínio cio Carnavalhzovi.se o Clássico Imprensa, que deu inativo i Seloqüente demonstração de simpatia para com os cricariocas, especialmente convidados para aaiiel»confraternização entre jor-j— '

nalistas especializados do
Rio e de São Paulo, com a
diretoria do Jockey Club de
Sáo Paulo.

E' evidente que dessa
ngradável política de apro-
ximaçâo, muito terá a lucrar
o turf paulistano e o seu
trepidante progresso tão elo.
quentemente proclamado pe-
los que militam na impren.
sa especializada no esporte
dos reis-

Notamos a presença dos
seguintes cronistas: Haroldo
Barbosa, de "O Pangaré",
David Milmann, dc "O Jor- !
nal", Juracy Nazareth, da j"Gazeta de Notícias, Mar-1
quês Porto, do DIÁRIO DA i

NOITE, Heitor
de "A Noitc'r, FernJ
Marques Ribeiro, do
tnn da Gávea", Oscar"
reira, do "Diário 

CarioIsaac Moutinho,'dáÀ,
e outros representante!'
imprensa escrita e i

juízo, foi lançado pelo Luiz Dlaz em perseguição aos pon-teiros que eram Odeon e Adieu, num train muito vivo.
Muito empurrado na reta oposta, viu-se desde logo que o
defensor do stud Seabra não correspondia ao seu piloto.No tiro direto desapareceu da carreira, perdendo contado
com os adversários.

(Courageuse 
foi a "sopeira" do Clássico Imprensa, por-

que corrida na expectativa pelo seu hábil jockey Pierre

(Vaz, 
fuzilou nos últimos 400 metros para livrar ainda a van-

tagem de dois corpos no vencedor, enquanto Odeon resis-

Ítindo 
ao ataque de Adieu, depois de dominado, voltou paradecidir no fotochart a segunda colocação.

Xv is#i£Celáne;CL

Perspectivas
e uma grau

emporada
CARTAGO que obteve bom triunfo, na Gávea, volta a ser

apresentado luzindo c?:cclente forma. E' uni dos pro-
vaveis na sabatina.

As corridas de trote vão ganhando adeptos em São
Faulo. Nos últimos dias foi assinado um convênio com o
Jockey Club de Campinas.

Jimmy confirmou o que
esperavam no quarto páreo
da sabatina. Agora, está pa-
ra ganhar.

—(•)_
Sportsman continua for-

necendo excelentes privados
e não os confirma, para de-
cepção dos seus responsa-
veis.

Icy Rock era "barbada" ho
sétimo páreo da sabatina.

Saiu'cha-

4—9 Mercury .
10 Rèiahslüa
11 Pan 

A bronca do
Marchant

TUAN Marchant é o niai.s
calado dos ginetes antn-

nos radicados na Gávea, ic
raro vê-lo em grupos, em
bate-papos, falando antes ou
depois dns carreiras. Mas
no sábado o chileno falou
muito. E ouvimos tudo o que
falava porque o banheiro do.,
jockeys tem uma janela que
dá- para a tribuna dos pro-
fisslonais. Passávamos por
ali e ouvimos a bronca que
dava, em altas vozes, ganga-
do, Irritado, fulo da raiva,
no BttKdito MaitòhD, Diala
Mawhant, num» mtoturr* de
portuguí» com castelhano,
que o B. Marinho era um
assassino, que assim acaba-
ria mandando um para o
hospital. Tudo porque o B.
Marinho, com o Certeirito,
velo de fora paia dentro <"
nesse lance apanhou o Neon
em bom estilo e o Marchant
esteve, cal não cal. Bronca
justa, porque o Neon ficou
fora do páreo e o Certeirito
venceu. E dissemos justa
porque o B. Maarinho ouviu
tudo caladinho. E, quem ca-
Ia, cc-nsente...

* 
:'¦: 

*

A maior derru-
bada do ano
ftS derrubadores se
v .serviram, no sá-
bado. Mascararam-se
de bons moços e IM-
caram a noticia nas
costas ad moçada: Ice
Rock náo podia per-
der. E vinham com
argumentos terríveis:
Mingulnho dissera a
amigos do peito que

ffcra 
ganharem da po-

rança do Stud Boet-
cher só baixando de
80. E falavam em pa-
ra«3as altíssimas, em
bookes que ji esta-
vam desesperados por-
que fritem á garra se
a bichinha venoesse.
E eu vi muita gente
que tinha a Enehan-
ted como coisa certa
correr para os gul-
ohets e depositar a
erva na Ice Rock.
Vendeu a matungui-
nha mais de 40 mil
poules. Entrou, como
sabem, pelos troços,
nunca figurando no
pireo. Depois é que
vieram as explicações:
a bichinha nfio sua,
náo gosta de apanhar
areia na cara e nfio
tinha trabalho para,
vencer em 80... Sem-
pre tarde as expllcte-
ções.,. Esses derruba-
dores !,..

TURFE EM MARCHA

jJOBERTINHO Martins está brilhando em São Faulo.
No domingo dirigiu Guam e Rodent, dois defensores

do Stud Verde e Preto, ambos ganhadores. Tendo juízo
o Robertinho vai alcançar posição do multo destaque en-,
tre os Jockeys de lá. São raros ot bons pilotos em Cidade-
Jardim« Mas é multo mala difícil o Robertinho ter
juízo..

Há pelo
menos 3 0
"dois anos"
em con di-
<;ões de es-
trear no pri-
meiro d o -
mingo de
março. Su- -Z^
cesso g a -
i-antldo para o G. P.
nisterio da Agricultura"

fjm^Bh'''*

*

Courageuse está, correndo uma barbaridade em Kao
Paulo. Náo deu bola para os machos, ganhando bem o
G. P. "Imprensa". Mais Uma grande candidata ás gran-
des provas da geração, este ano despertando intersese
fora do comum.

:*: *

E o Torneio de Foot-ball ? Será que já entrou no re-
gime de "ultima hora" ?

* *

No mais, Mingulnho já está arrependido de ter dito
que se fosse "gringo" estaria milionário... Ainda bem
que reconheceu o erro. Parabéns;

Púinho prá Irás

Tivemos no-
ticias de Ri-
goni. Ainda
demorará no
Hospital, o
que é uma
pena.

mwiiATEUS amigos, muito bôaiyi- tarde, o Carnaval íi-
cou para trás. Muitos senti-
rão saudades dos três dias
de movimento e alegria.
Poucos, como eu, sentítáo
alivio...E* duro escrever-se so-
bre turf, em plena quarta-
feira de cinzas. Durante o
trlduo de Momo ninguém
quer saber nada de cavalos,
de corridas, de treinamento
e de dlsse-me-dlsse de basti-
dores.

No sábado ouvi. "inxi-
rldamente", uma conversa
rápida entre os drs. Roberto
Seabra e João da Costa Ri-
beiro. Dizia o grande cria-
dor que os cariocas veriam,
quando o Canaleto viesse
para o Rio, o crack da gera-
ção. Depois da derrota feia
do cavalo, domingo, em São
Paulo, que dlrà o dr. Ro-
berto?...

Alegria enorme do gru-
po lá da varanda das sociais
com a vitoria da Pintura. D.
Alex Cavalcanti transborda-
va de felicidade. E náo íal-
tou quem dissesse que a Pintura sp venceu
quando o dr. Alberto Cavalcanti não assistiuá corrida. Eé exato. As três vitorias da n-

%w__w__wsk n^iigsMp^
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E o Tripodi,

Carnaval com o Certerito.

— Espalharam o Neon como barbada.Até o Marchant, que o montou, acreditou nahistoria. O chileno ficou fulo de raiva comO' B. Marinho.. Encontrarão a briga em ou-tro local...

muito vivo, fez o seu
, ^erito. Preparou o bi-

cho direitinho e o cavalinho do stud Setau-rlta não deu susto, pagando uma poule gos-toslssima... Esse Trlpodl não dorme de pi-jama listrado...
E por hoje é só, amigos. Até amanha,

para quando prometo as boas para a corri-da de sábado. Umabração do amigo aesempre,
INX1RIDO.

40.567 poules rasgadas
mal e ainda levou um
to" na partida.

Com a corrida de domingo
próximo será encerrada a
chamada temporada de ve-
rão. No sábado seguinte, is-
to é, em março, será inicia-
da a temporada oficial.

Lo/ío de saida, no dia 5,
aparece o G. P. Ministério
tia Agricultura em 800 me-
tros, para os potros. E' qua-se certo que será desdobrado
dado ao grande número de
inscrições.

Não deixou boa impressão
a disputa do sexto páreo da
última sabatina. Não que-remos dizer que tenha havi-
do dolo. O que houve foi
muita asneira dos jóqueisdos principais favoritos. Co-mo correram mal...

Alias, por falar em corrermal, muitos pilotos estãoatuando como verdadeirosaprendizes e parece que osfolguedos carnavalescos in-fluíram em grande dose...
Os pedidos de chamada

para o liandicap especial
misto, em 2.000 metros eCr.? 100.000,00 de dotação,
devem ser recebidos até às12 horas de hoje, 24.

A temporada oficial dei
id vem ai. Com ei» Jâ i
j reçeram o.s primeiros prept
] tivos n tudo indica que e

teremos uma grande tempo
da, cheia de atrações e gr)
disputas, o retorno dos
lhores parelheiros da tempo
da que passou, princlpalmi
a turma tios 3 anos. onde <
e Encore. de um lado, e!
mor e Canáletto, de. outro,
os mais destacados repre
tantes .acrescido da estréia
geração nacional da turma
55, autoria a se aguardar u
das mais promissoras, ie (
mos o preparo a que se ent
gani os tratadores, no stnt
de --apresentarem parelhti
que. de fato., possam, con
ponder. it expectativa otto
dos turfistas, ji traçando
seus prognósticos acerca i
futuros campeões das pista
daqueles que vão correspon
ao que esperam os obsemi
res.

Nas matinais da Gávea, ji
binóculos sSo assestadoi ]
a grande reta na espectiti
do que serão registrado)
mais animadores tempo»
parelheiros que em breve (
rão na pista gramada par»
grandes competições dor
Nesse particular vale i i
salientar os esforços dou
têm responsabilidade doprep
ro dos potrinhos, cada oj
traduzindo uma grande isp
rança.

Jocofó em bus1 do 2o triunfo
TOCOXÚ quo tlcíxoj O»" impressão ao etittUVí}
rea quando derrotou A*"'
está novamente fllirfM* wJ
páreo da corrida de >&*$
ximo, quando irá enfiem*"
tros adversários mais CitT
zados. ,

Não õ difícil ao penam
de Celestino Gomei enli«
tra, pois, ostenta eiceiw
condições físicas.

A TERCEIRA POSIÇÃO
NO NEGÓCIO DO PETRÓLEO

x [j
A revista PN desta quinzena publica

Analiso do problema do petróleo em que se aponlaover*
dadeiro caminho a tomar diante da política adoladUW-

!'Mitrejjuisias" e "riaciónalislas".
LEIA AINDA :
OS PEQUENOS SECREDOS PARA VENDER MAIS
Para vender mais ensina a vender — Utii állitim que »"•
mentou as vendas cm 300% — Idéias c exemplos para * P"'

moção do vendas.
QUANTO PAGAR POR UM CARRO USADO

Média 'dos 
preços de ofertas de automóveis no Rio e*m ;¦

São Paulo. X1/'
EM DEFESA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Estudo dc Fernando Corrêa de Sá Benevides. cm respo»»
aos recentes artigos publicados em ,P.N'í

PREÇOS DE APARTAMENTOS
Média dos preços de venda dc apartamentos prontos e W

construção no Kio e cm São Paulo.

QUANTO CASTA UMA REDAÇÃO DE JORNAL
Verba expedida por alguns vespertinos cariocas para «»

despesas com pessoal dc redação.
Leia ainda na edição desta quinzena da revista PN ¦

Estudos, notloiário, reportagens, cnlrevisias, depoimwW
•sôbre IMPRENSA - RADIO — TELEVISÃO' - "wr
GANDA — PROMOÇÃO DE VENDAS - RELAÇO1* f

iiii/iio -.1^-nnaT.nc! V »VIIVr.TANTTEb.BMCAS MERCADOS E ANUNCIANTES.

NAS BANCAS : CRS 5,00

B3
I,. » . 4» . •

fe-iaSi

A REVISTA DOS QUE PRECISAM ESTAR BEM INF
RVA LUÍS DE CAMÕES, 74, 1."

TEL.: 43-5759 —RIO
ANDAR-

Uu£«0a
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Reinicio do Campeonato da Liga de Honório Gurge
ESPREITANDO

ARLINDO MONTEIRO

n,ôols de tiuati'0 dias e quatro noites de intensa pu-
.,' vbità ii cidade a plena normalidade. A cidade

fcnieve c i» ÍIS suas fvtlvidades completamente parali-
ífJurunte noventa c seis horas, retorna a sua costu-
iKtlvIdádc. Aqueles que afivclaram ao rosto as más-

í»l.'
Sífani •' realidade da vida, prosseguindo nos seus

"""rom «ue procuraram iludir ao próximo e a si mes-
^'tnrinwio-se diferente dos trezentos e sessenta e cinco
"'mltaniii à realidade da vida, prosseguindo nos seus
Kii nas suas hipocrisias ou tartufismo, Felizmente,
P,[»os dias da folia, que sc toi, esquecemos por mo-

¦k 11 elevação coiistantc do custo de vida da sucessão
- líMi-ial c da anarquia que vai pelos esportes. O Car-
st'*1"  .i« *,•., radical transformação, tem uma
jp apesar da «w

f!;"'l,lnr nestes dias consagrados ao domínio de Momo,.,ic virtude, faz a gento esquecer completamente a

#'• &.„ir sabor dc coisa alguma, 6 só Carnaval. Ate
Wdil oiie constitui, indubitavelmente, a coqueluche
• jflQ (Ml' MI .... .-"...vir (jj poslo completamente à margem. Depois
" (itidà dc alegria, cie loucura que invadiu completa-
'¦'ioRio vamos tratar agora do coisas serias, dc outr
Vi viria 

'real, 
a vida do todos os dins, clicia de sofri

F, df angústias de amargura para muitos, de desi
ítnloj,

mos tratar agora do coisas serias, dc outra
ida de todos os dins, clicia de sofri-
dc amargura para muitos, de desi-
ara alguns c satisfações para outros.
rer os trezentos e onze dias que nos

a o termino do ano de 55, de vez que a quadra
Sc tlc-enpaiios para alguns c satisfações para outros,

i del\9inos Cm''''"' n,: trezentos p ohzp rlins niif> nos
finara o térinin

i e iá pmsou. Vamos para o outro Carnaval, o Carna-
,1 -üportivq.

Ouro Verde x Vila e Barros Filho x Televisão
os principais cotejos da quarta rodada

Os outros encontros complementar es — Os juizes para os dois jogos

AS DA PELE E CABELO
, hffltiilo dos cravos,-fsoinhas e eczemas. Extração de-"lu c sem cicatrizes dos pêlos do rosto, sinais e verru-

gas - Caspa — Pelada — Queda do cabelo,
ninCC Prática Hospitais Berlim, Paris, Viena. Nova
PIKl) voik - Rua México, 31-15." - Telefone:

22-1)125 — Dc 3 às 6.
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Flagrante- do baile infantil cio riumaiíá A. C.
na leiça-íeha gorda.

no Barreto,

FERRO ARSYLOSE Schmitz
llIMtLA »U. WTTTRÔCK — Produto á base dc ferro c
míiíco. Efeito surpreendente na anemia, falta dc apetite,

fraqueza om geral, convalescemos, etc.
lli.tribnidoreü: ARAUJO FREITAS & CIA. -

|i> Conselheira Saraiva n.° 41 — RIO UE JANEIRO.

PRISÃO DE VENTRE
ANULE OS MALES USANDO A

MJC1ÉA MATINAL
iVENDA XA CASA LOHNER. AV. RIO BRANCO, 1.13

MONITOR CAMPISTA
,\lam asiitwtuiHi uuc «ilida «viu.

sa. No maior município do Brasil
MONITOR CAMPISTA é por exce-
léncln um Jornal regional. O dc
maior tiragem e circulação no Es-
t<ido do Rio nu Espirito Santo e
Zoua Leste de Minas Gerais.

Esta circulação é tambem uma
earantla pnra o ellclència do seus
anúncios.

E' o terceiro Jornal diário em
antigüidade uo Brasil.
Fundado cm 1834 - Órgão dos
"MAIUOS ASSOCIADOS" - Kua
13 de Maio 104 - CAMPOS -

listado do llio

REPRESENTANTES l - No Klo:
Serviço de Imprensa Lida (SILA)
— rua Rodrigo Silva II. Em São
Paulo: Serviço de Imprensa Ltda
(SILA) - rua 7 dc Abril SM -

6." andut

Contêm Me fm/m
o novo principio umitoxico descoberto pala ciência!

ImÊmfef anselmo
Câi OUARTC
^S?.'** .'7 VIOLETA jy%m&\ FERRA7
^^k^T ANGELA !
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ANTITÓXICO
enérgico restaurador
¦o célulo hepática 1

Gradas 4 fórmula <it- SAI.Kl-

NOL ns doentes do fiíado. in*

mxicagoes. males do corayâo,

diabete e prisão de venire,

podem ingerir, em cada dose,

quase toda a quantidade <le

met.ionina que precisam <'ára

seu consumo diário! I< isso

iaiiiai> vezei- quaniai- cfui/.cr,

•eni qualquei perigo. \niw «

METIONlNA^iniaiiuMiiernin
,,f i.utroi. eleme.iiuii. 'Ja lór-

mula de Salkinol. ají« m«

,,uro Al,liVH.fMrO E ANTl-
TÓXICO UO ÇlGAlMH
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Após uma. semana de descan-
so em virtude dos folguedos
carnavalescos, teremos domin-
go o prosseguimento do cam-
peonato da Liga de Honorio
Gúrgel. com a realização de
cinco jogos, sendo que dois se
ríivtstcm de acentuada taipor-
tKT.cia.

O CAMPEONATO PODE SE
MODIFICAR

A rodada de domingo do
campeonato da Liga de Hono-
rio Gurgel pode se modificar
porquanto tanto o Ouro Verde
como o Barros Filho que são
lideres do certame, irão enfren-
tar respectivamente o Vila e o
Televisão, que estão no segundo
posto distanciados um ponto
apenas, dai a importância da
luta que ambos irão travar e
que promete por este motivo
um transcurso deveras empol-
gãnte sensacional.

OS OUTROS COMPLE-
MENTOS

Dos três Jogos complementa-
res da rodada numero quatro,
um se reveste de importância
acentuada, 6 o que reúne os
clubes: Onze Unidos e Filhos
<le São Jorge, o primeiro em
terceiro lugar com três pontos
perdidos e o segundo, no posto
secundário, com dois pontos
pedidos. Destarte a luta pela
vice liderança, será duríssima e
bastante disputada. O Centc-
nário que se encontra na lide-
rança deverá ter um compro-
misso fácil cem o Olímpico que
se encontra no penúltimo posto
da tabela-

OS JOGOS DE DOMINGO
São os seguintes os jogos de

domingo pelo campeonato de

Honorio Gurgel: Ouro Verde x
Vila; Onze Unidos x São Jor-
ge; Filhos de Tupi x Indepen-
dente; Barros Filho x Televisão
e Olímpico x Centenário.

OS JUIZES PARA
DOMINGO

Para os jogos de domingo
apenas loram escalados dois
juizes que são o.s seguintes:
Olímpico x Centenário, juiz do
Onze Unidos e Onze Unidos x
Filhos dc São Jorge, Juiz do
Centenário.

Carnaval em
Rio Bonito

Esteve bastante animado o
Carnaval em Rio Bonito. O Es-
porte Clube Fluminense ofere-
ceu ao seu seleto quadro so-
ciai quatro noites dançantes.

Sob a presidência do doutor
Edmundo Campeio Costa e de
seu sócio fundador e presiden-
te de honra, sr. José Luiò de
Mendonça, o Esporte Clube Flu-
niinense vem na vanguarda dos
esportes em Rio Bonito, estando
marcado para junho vindouro
a inaugração das quadras dc
vollcy, basquete e sua piscina.
Para tais inaugurações o Es-
porte Clube Fluminense, pie-
tende convidar o quadro de bis-
quete do Flamengo c o do Ti-
jucá Tênis Clube, para a inau-
guração da piscina.

MOTORISTA F. CLUBE

O Motorista F. Clube, cam-
peão de Rio Bonito, inaugurará
no próximo mês sua praça de
esportes.

Valores novos

I

A T.V. "OLHA" DENTRO
DO REATOR ATÔMICO
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produção e p.mçAo Pt

WATSON MACEDO

HOJE
ALVORADA RIO0RANCO
CATÜMBI VERACRU7*" "r uitcioi

LONDRES (B.N.S1 — Pe-
Ia primeira vez desde que o re-
ator nuclear nas usinas de plu-
tonio de Windscale, Grã-Breta.
nha, foi construído, os operado-
res podem examinar todo o in-
terior — com a ajuda da tcle-
visão.

Neste ca.so, os cientistas atô-
micos desejavam iriformações
sobre as condições obtidas num
reator que está prestando ser-
viços há alguns anos. A iiitcn-
sa radioatividade tornou impo.i-
sivcl a observação direta,.mes-
mo quando o reator esteve pi-
rado, para os trabalhos de ma-
nutenção.

Uma câmara de televisão in-
dustrial, bem protegida, prole-
gida, proporcionou a solução.

Seu pequeno formato — 13,33
cm. X 10'16 cm. X 28,87 cm.
— permitiu que a câmara fosse
inserida através de um estrei-
lo condutor até o interior, don-
de envia imagens, através de
um circuito fechado para o
equipamento monitor instalado
num local distante e seguro.

De muitas outras maneiras,
embora menos espetaculares, o
equipamento britânico de tcle-
visão está mostrando ser um
instrumento valioso para a in-
dustria, particularmente quan-
do sc quer observar dc perto um
processo perigoso-

QUAL O TEU NOME?
Paulo Reis do Carmo

O APELIDO? - Nenem
IDADE? — 21 anos
DE ONDE E' NATU-

RAL? — Distrito Federal
PROFISSÃO? — Escri-

lurárlo
QUAL O SEU CLUB ?

S.C. Independente
PRIMEIRO CLUB EM

QUE JOGOU? — S.C.
Independente

QUAL A POSIÇÃO? —
Meia-esquerda

O SEU CLUB PREDI-
LETO? — S. Cristóvão
de Football e Regatas

O MELHOR JOGADOR
PROFISSIONAL? - Cas-
tilho e Zizinho

DIVERSÃO PREDILE.
TA? — Baile c ouvir dis-
cos

AS SUAS PRETEN-
SOES ESPORTIVAS? —
Jogar pelo S.C. Inde-
pendente flte quando
Deus quiser

O MAIOR SATISFA-
ÇAO? - Excursionar 'com
o quadro misto do Flu -
niinense ã cidade de Va-
lenca

A MAIOR DECEPÇÃO?
Perder para o Pau

3rande da Raiz da Ser-
:a. em uma tarde ne-
;ra pain o Independente

O JORNAL PREFERI-
DO? — DIÁRIO DA
NOITE.

Torneio noturno
no campo do
Manufatura
SEIS CLUBES DO D. A. EM

CONFRONTO
Seis clubes filiados ao Depar-

lamento Autônomo, como se-
jam: Manufatura, Del Castilo,
1.9 de Maio, Atilia, Ladeirlnha
e Dramático, estão organizai.-
do um torneio noturno de foot-
bali, que será realizado no
campo do Del Castilo, devendo
ter inicio no próximo mês de
março, prevendo-se um ótimo
desenrolar, de vez que o tor-
neio oferecerá bons e renhidos !
jogos. i

DR. MANOEL BRONSTEIN \
Análises módicas — Avenida Kl» '

Branco, 257 - Salas 5113-4-5 -
Telefone: .W-2747

lllarlamcntc, das 7 ás 10 horas

DR JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade
de Sexologla de Paris — DOEN-
ÇAS SEXUAIS DO HOMEM
— Rua do Rosário n." 98 — '

De 1 ás 6 horas.

/'margarina\TTT|

I [] Econômico • Puro /,'' 'J
P" Souclàvel - Nutritivo /

gj|§y apresenta/1 jj
oTNióoas ;lTODAS

AS SEMANAS
de 2o. o 6o. leito,
ÀS 16 HORAS

'TEATRO 
DAS QUATRO):

aoi «abados ai II hv
"CAIXA POSTAL DO)

TEATRO DAS 4"

Radio Tupi - ondas módius
Hiulio Icimoio - ondas curtos

SINGER
Vendemos o 11 ni ;< s maiiumas
SINGER RECOND1C10NADAS
das antisas, três gavetas — 10
ânus de garantia - A prazo,
can entrada dc CrS 200,(11).
Temus também máquinas no-
vas de outras marcas com a
mesma entrada - flDY MA-
I RA Sc IBMAO - Kua Ksláclo
de SA. 165-A - Largo do Es-
lãcin — Compramos máquinas
usadas - Telefone : 28-7517.

CORRETORES
I» R E C I S A M - S E CORRETOR i; s

CrS 3.000,00 MENSAIS
Tratar com o sr. Álvaro, das 9 ás Vi e das 14. ás 17 horas,

á Rua Sacadura Cabral ri." 103 6." andar

'HmÈfm
Pata Voe? no lar.

diariamente de
¦ ¦¦..¦!jí'

2a a ba letra,
7

às 1/ horas, pela
TUPI-TAMOIO,

V i

uma peça completa

dc lláüiu- 1 eatro, uo

I * #1i eatro ftrno
um presente dos

1

APARELHOS DOMÉSTICOS kÀHQ

(Â)
CARTAZ TEATROS E BOITES

O torneio Inicio
DA LIGA DE RAMOS

TRINDADE
'RIMAVERA

INAUGURANDO

Q JORGE
ater»
Q,9RS«o
leves
1UTUA'

NI10P0US
BENTO RIBB9
FLORESTA
EKG,"fOENTRO
CASSIMO
SffO JORGE
BP^SIL,

SAO JORGE
VERDE

Os dirigentes da Liua de
CABELLDS I l Ramosi estão trabalhando altr¦ | vãmente no sentido de rcalizJr

| dentro em breve o Torneio Ini-
cio no campo do Bonsucesso,
estando já neste sentido inicia-
das as "demarches". Hoje de-
vera. íicar assentado em deíi-
nitivo o local do certame.

JUVENTUDE
ALEXANDRE

AVISOS RELIGIOSOS
Os anúncios publicados nesta secção serão
também irradiados pela RADIO TAMOIO
sem aumento dc preço, às 7 hs. da mannã.

Virá ao Rio o Corin-
tians de Santo André

O Primeiro de Mulo c.vcur-
sionou a Santo André, cm São
Paulo, onde enfrentou o Pireli
e o Corintians. vencendo res-
pectlvamente prós escores de
4x0 e 3x0-

Agora o Corintians, virá ao
Rio a fim de retribuir a visita
devendo enfrentar tambem o
Campo Grande.

Os jogos possivelmente deve-
rão realizar-se nos dias 5 e 6
de março vindouro.

aumentou a produção
Jfe carne de suína ..
• '•'A «produção nacional de cai-
fe cio suino atingiu, em 19õ'J,
o total de 137.4C9 toneladas, no
valor de CrS 2.322.899.000,00.
No ano anterior, o total fu:
tie 132.959 toneladas, com o
valor correspondente de 
CrS 1.1170.169.000,00. Confron-
tados os algarismos cm apre-
co, verifica-se um aumento de
4.510 toneladas 
CrS 446.640.000,00 em 1953.

De acordo com o Serviço de
Estatística da Produçuo, do Mi-
nisterio da Agricultura, a es-
pecificação do produto com-
preende carne verde, frigorlfi-
cada, salgada, enlatada, . defu-
mada, charcuie e presuntos.

Novas drogas contra
as doenças mentais

NOVA YORK, fevereiro —
USLS. - Cicntiitns informaram
que duas novas drogas ocasio-
naram melhoras em 85 de pa-
cientes afetados dc doença
mental, durante recentes expc-
rimemos. As drogas, "rauwol-
fia serpentina" — um ext.ato
de. raiz — c "chlorpomaxinc",
alimentaram u número de altas
tni-rc pacientes diagnosticados
para longos períodos de liospl-
taiiwição. reduziram a rieçe si-
dade de choques elétrico; e in-
sullnoterapia, tranqüilizando o.s
pacientes. Contudo, o.s cientis-
l;is razein (jiiestãti da frisar que
as drogas não podem ser qua-
liflcádas de "ciiradorns".

NECROLOGIA

Perdeu
os documentos

O motorista Benedito Pires
(rua Antena, 122, Vila Pruden-
te São Paulo), quando dirigia
um caminhão novo, prpceclèiií-e
de São Paulo, para uma fábri-
ca de carrosserias desta cidade,
perdeu, na altura da Aveníílii
Brasil, próximo à Parada -íe
Lucas, uma carteira contendo
mil cruzeiros e sua carteira de
motorista, como outros :1o-
cumentos.

O motorista resolveu vir no
DIÁRIO DA NOITE, apelando
para quem encontrou os do-
cumentos no sentido de devo)-
vè-los ao ."guicliet" da Vi.ioâo
Cometa, na Estação RoVloviàvni
cln Praça M' uá. iii'1'" vóa r;uü
Éle não sc iulercssn pelo dinliüi-
ro, c|ne*j5or!e ficar como gjtiití?
flimqjlo a quciii achar a car-

FALECIMENTOS
DR. OSWALDO DE FREITAS •-

Registramos o seu ínleclmento,
ocorrido ontem, nesta capital. O
sepultamento íoi realizado, as Vi.
liorns. no Cemitério do São Jo&ii
Batista.

MARIA HERCULANEA BANDEI-
RA — Ocorreu ontem o seu lati»-
chriènto, nesta capital, e o corpo
foi sepultado, ás 17 lioras. no Co-
miterio de São .lofio Batista

MISSAS
ALZIRA PERNAMBUCO D'3 NO-

GUEIRA — No Asilo de Santa
Leopoldina, em Niterói, será ceie-
brada missa de 7.° dia. em su-
rragio de sua alma, hoje, ns 9
horas.

PAULO DE TRINDADK CARVA-
LHO — Hoje, ás 10 horas, na
Igreja de N. S. do Rosário, ser»
celebrada missa de 7 ° dia, em su-
fiaglo de sua alma.

ROBERTO COELHO GARCIA -
Amanha, dia 25, t,erà celebrada
missa de 30." dia, cm sufrágio df
Bua almn, ás 9.30 lioras, na Icni-
Ja da Candelária.

PROFESSORA RAKMUNDA PIN-
TO — Na Igreja do São lorge,
hoje, dia 24. ás B."0 horas será
celebrada mlssn dn 6.» mêa. em
intenção de sua alma.

MOACYR GOMES PEREIIÍA -
Na Igreja de N. e. do Carmo
hoje.-riio 24. às 11) noras, será cn-
lebrada missa de 1 <- ano do sim
falecimento c em «ufraalo de sua
alma.

KLV111A BATISTA PLEUKV •-
Na Catedral Metropolitan,', scra
celebrada mlssn de 7.» dia eci
•yifrasio rio sun iiltnil hnje. ri,a II
èc 10 boina.

BLANUINA FERUiillRA R.IBE1-
RO - Na Igrójà de N. S. rio Ro-
narlo, hoje. dia 24. «s 9 30 hora?,
será celebrada mlsma (Ir 7" dia.
cm lntenijáo de su;i nltua

JOSE' JOAQUIM DO PATltOCl-
NIO - Na Igreja Ua Cmrlclarla
bole, dia 24, às fl.ÜC horas serft
celebrada missa tlc 1 ° dia vii
sufrágio dn sua almK.

ANDYARA CARVALHO DE MEL-
LO — Na Igreja da Candelária;
será celebrada missa de 7." din,
em sufrágio de sua alma, hoje.
dia 24, às 10,30 horas.

NALLY DA VEIGA CAI3RAL
TRAMONTANO — Na Igreja da
Candelária, hoje, dia 24, às 10.10
horas, será celebrada missa de 7.»
dia, cm sufrágio dc sua nlma.

MARIA DA LUZ SILVA - tv.
Igreja do N. S. do Rosário, sei»
celebrada missa de 7." dia. em
sulraglo dc sua almn. hoje, dia 24
às 8,30 horas.

PAULO FREDERICO DE MA-
GALHAES — Ein sulraglo de sua
alma, será celebrada missa dc 7.°
dia, na Igreja de N. S. da Con-
celçfio o Boa Morte, hoje, dia 24.
às 10.30 horas.

AMÉLIA BARROKO DE VAS-
CONCELLOS — Pelo repouso éter-
uo de sua alma rerá celebrada
missa de 7." dia. hoje. às 11 ho-
ras, na Igreja de Síio Francisco de
Paula.

DR. C API URA NO
OUVIDOS . NARIZ . GARGANTA

(CIRURGIA DA SUltUEZ)
Docente Medalha Ouro Faculda-

(Io Medicina Kua Senador Dan-
tas, 20 — 9." andar — Diariamente.
Tel.: ,'!?-S8(!8 . Residência: 28-4417

DR. SPINOSA ROTHIER
DOENÇAS SEXUAIS E URI-
NÁRIAS — Lavagem endus-
cópica da vesicula — Próstata.

Rua Senador Dantas, 44-3."
»ndar — Telefone: 22-3367.

*• '¦«¦vv^>ll*vv'v%^,»<".:

NIGHT AND DAY
A BOITE DOS ASTROS

ÚLTIMOS DIAS da espetacular revista carnavalesca

MOMO NO FREVO'
com CÓNSÜELO LEANDRO, DEO MAM, SP1NA, GI.O-

RIA iM.W. CHOCOLATE, JANET JAXE
e outros grandes artistas.

RESERVAS: 42-7119 c 32-9863

No TEATRO GINÁSTICO
AR CONDICIONADO PERFEITO

Tel.: 42-4090
HOJE — Vesperal às 16 horas c íi noite ás

21 horas — ULTIMA SEMANA'

PEGA-FOGO
de Julcs Rcnard

com Cacilda Becker, Marina Freire, Silvia
Ortoff c Zicmbinski"O BANQUETE"
dc Lúcia Benedettl

com Ucila Genaucr, Marina Freire c
Zicmbinski — Direção geral dc Zicmbinski"Pega Fogo" e "O Banquete" não serão

reprisados no Rio.

Joaquim Ferreira

tjiilia 

Carvalho dos Santos
Ferreira. Rogério Alves Fer-
reira, esposa c filha, Or-
lando Alves Ferreira, Quin-
tino Ferreira, filhos, gen-
ms e nora, Matias Ferreira,

í David 1'crrclra c familia,
AHicc<\ Ferreira (os «Inis últimos
ausentes em Portugal) c Emllia
('. dos Santos, esposa, filhos, nora,

i neta, irmãos, iiiiiliaila c sobrinhos,
agradecem as maiillcstacõcs rie
pesar recebidas por ocasião do fa-
lcclmcntii dc seu querido c ines-
«lliccivel JOAQUIM FERREIRA t
convidam os parentes c amigos
para assistirem a missa que, em
sufrágio dc sua alma, mandam
celebrar às 11 horas, amanhã, dia
25 no allar-môr da lereja da San-
ta Cruz dos Mililan-s.

FALECIMENTOS E MISSAS
em Todos os jornais e rádios

rua rodrigo silva, 12 - loja. - teleponeá;
42-5953 E 42-4901. PLANTÃO NOTURNO - Tel.: 22-2412

ATENDE-SE A DOMICILIO

E Ô SUCESSO CONTINUA . ..

DO MAIOR E ÚNICO SHOW DA CIDADE

"ESTE RIO MOLEQUE"!
GRANDE OTELO e um elenco de 60 artistas!

As "show girls" mais lindas do Brasil!

Um espetáculo premiado com "medalha de ouro"!

Uma vitória do bom gosto, do talento e da beleza!

Hoje e todas as noites, na boite dos

espetáculos máximos de Carlos Machado

CASABLANCA
Reservas e informações: 20-7437 e 26-1783

I
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FAGfNAS IHARH) DA NOITE — Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1955 2.a SEÇÃO
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Bette Davis volta ao
cinema

-••

S
O casal Carlos Eduardo de Souia Compôs e a Duquesa do DerousMre, sentados
tio Teatro Mecanlxado de Quitandinha. democraticamente assistindo o baiie deCornava/. Reparem na simplicidade do Trio mais elegante deste Carnaval.

NO REINADO DE MOMO

ZSetie üauis, jinalmcn-
te, concordou em voltar
para diante ãas cameras,
c o lará interpretando,
pela segunda vez em sua
carreira, a grande rainha
iClisabelh em "Sir Wal-
ier Rulcigh", produção
CineniàScope - Color Dc
L u x e, produzida por
Charles Brackclt e sob a
direção de Hcvry Koster,
com Richarã Todd e a
atriz inglesa, Joan Col-
Uns, que, por sua vez
debuta em Hollywood.
Que pena'.

PROJEÇÕES SUBMARINAS
Depois do cinema em ferra e no ar, temos agora a pro-

jecão debaixo d'aaua.
SILVER SPRINGS", Florida (Globe Pressi — E" provável

que a "premiére" mais original da história do cinema tenha
sido a que se realizou recentemente aqui. <i B metros ele proíuti-
didade, sob as águas de um lago e quc íoi descrito á Globe
Press por um dos participantes, •i.to funcionário da Divisão'Ansco da General Aniline & FV.m Corporation, criadora rln
sistema colorido Ansco Color, que tanta acetacão vem tendo
nos meios cinematográficos,

O filme estreado, entre pVxes curiosos e ervas aquáticas,
tem um nome bem .sugestivo: ''Debaixo da Água". Duzentas
pessoas ass'stirã_ essa rtfé'a áencaclònal, entre ns quais »•!
encontravam vários magnatas da intluslria cinematográfica e
artistas de cinema. Todos traziam roupas dc banho c traziam
aparelhos para respirar debaixo da água c dispositivos espe-
ciais dc borracha paia o.s pé'. Os assistentes se acomodaram
em vários bancos colocados no fundo do logo.

A tela, de- 4.50 x 9 metros, estava co'.ocada numa armação
metálica e suspensa por cordas de borracha. O projetor esta-
va colocado dentro de uma espécie de gaiola de vidro, suspensa
no fundo de um-a embarcação c o som era transmitido por meio
de alto-falantes especiais.

Qual será a sensação que se tem ao assistir-se um filme de-
baixo da água? A não ser as intromissões dos peixes que pas-
sam e a lncauacidade de alguns membros da assistência de per-
manecerem amarrados om feus assentos, a principal dlficulda-

ide que- se tem para assisti. se a um fi me .submerso, segundo o
PARIS — Depois de ter sido | funcionário da Ansco, consiste na projeção bastante apagada e
La Madone des Sleepings" — no som desagradável,

que rodou em Nice — Gisele Contudo, a verdade c que a "premiére" realizada de ma-" ' "'"' "" neira 
tão extravagante, não teve cemo fim a boa visibilidade,

mas apenas-a formidável publicidade conseguida cem o recurso.
Desde que a 20th Fox estrelou "Slaterry,s Hurricane" num

Gisele Pascal em
atividade

! FLAGRANTES DO CAR- í' 
NAVAL CARIOCA-(I) \
o

ram dançando muito. Noutro grupo)sé Paria de Paula, Lúcia Cortez, Ma-

Pascal vai ser "Mademoiselle de
Paris", obra divertida e senti -
mental, em que o astro seráJean-Pierre Aumont.

Patachou fará parte também
da distribuição do filme, fa -
zendo o papel dc uma dançarl-na, que, vindo para as festasda "Santa Catarina'' dos "ate-
lers" de Pari:., mistura-se à in-triga amorosa. As cenas dc In-fedor serão rodadas cm uma ca-sn dc alta costura parisiense,que fornecera Iodos os íieu -rr.it cs.

20th í'OX estrelou "i5raissiry,H muTiunuu ""»"
av.'ão, a 3.000 metros de altitude, há uns cinco anos. Holly-Desde que a

wood não tivera uma idéia lão fantástica como essa que agora
foi posta em prática.

De qualquer maneire, parecia inevitável que alguém a?a-
basse projetando filmes debaixo d'água, tal a voga que vêem
tendo, ultimamente, os filmes que se passam no lundo do mar,
cano "Hunters of the Deep", -'The Sea Around Us" e "Vinte
Mil Léguas Submarinas"

BAILE de Miss Universo Myrian Stcvenson no Hotel Gloria levou variasda sociedade carioca. Sra. Malvlna Dolabela c sua linda filha Maria, Sr.
figuras
c Sra.Goulart de Andrade; as senhoritas Vera Dolabela. Marina Mesquita, Gllka Scvze-clelo Machado, Leoiulde Garavaglia, Heloisa Dolabela, Precllda Pinotti, que estive-"" """""¦" "¦""" v~"~ grupo a encantadora Joy Pessoa, Ligia Coutinho,ram dançando muito. Noutro

Maria José Paria de Paula, Lúcia Cortez, Marina Miranda Freitas, todas "pulando" sem
parar. A elegante Marly Bordusch esteve pre-sente.

í

I

¦ftJINGUEM conseguiu identificar a fanta-
sia da sra. Sarah Cessar Borba no baile

de Miss Universo. Mmc. Borba, aliás, não
parou um r.ó minuto. Andava dum lado para
o outro, como se estivesse trabalhando. De
repente chegou até a orquestra gritando :'Tara, pára!". Todo inundo pensou que o
haile lòs.sc acabar. Não. Era Marta Rocha
quem chegava.

- H -
\|Y_IAM Stevenson c t;cn primor. More-

ceu bem o titulo que obteve, com todo
o nosso patriotismo, embora... Sabe se ves-
tir... Sabe ser atenciosa... Sabe sorrir...
Sabe ser bonita.., O que nem todas sa-
bem'.|,.

« -
IOV Pessoa brincou todo o tempo no baile

" do Glória.
simo Eduardo,

AS três bcla.s
* cabana : Elai

(.

O

( om quem ? Com o mesmis-
Só o dcívou pelo Tapajós.

8 -
baianas do baile do Copa-

ilaine Stewart, Ginger Rogers
c Dolorcá Guinle. Ccmentários dos que a5-
sistiam a. chegada, na porta do Goldcn
Room : Dolores Guinle é mais bonita que
qualquer atriz do cinema. Além disso c ele-
gante... K -

A SRA. Yvonc Monteiro no baile do Co-** pacabana estava na "boite" Meia-Noite,
sentada ao lado do secretário da Embaixada
Italiana, sr. Cario Enrico Giglioll. Diga-se
ainda que a sra. Yvone Monteiro náo estava
fantasiada. Pelo contrário. Estava com um
belo modelo de Pierre Balma',n. Náo caiu
nos cordões. Por que ?

_ -
MIO.OJjE HImc também não foi ao baile

do Copacabana fantasiada. Vestia ia.ii
brio modelo de Fath, azul, comprido. Foi
Vista dançando muito no Goldcn Room c
na Mcia-Noitc. Loura e linda como sem-
pre... a -
IX) R outro lado, a sra. Izabel Leitão da

Cunha c n sr. Tony Mayrink Veiga, ao
que parece, estavam dc mal... Náo dança-
ram... Náo brincaram... Não conversa-
ram... Depois soubemos quc.no "Vogue",
no domingo, os dois jã estavam de bem,,.
Tudo anil, novamente!

K —
INGER Rogers dança bem e cie rosilnho

T rolado. Ginger gostou do nosso Oarna-
vai, flcôu encantada com tudo o que viu e
ficou triste de não ver o que queria ver.. .
Gluger ainda está bonita c faz sucesso po-
pular e social onde quer,que compareça.
A única coisa que Ginger não gostou no
nosso Carnaval foi do lança-períume...

Ut —
SENADOR Benedito Valadares foi ao
Copacabana. Ficou sentado na mesa do

sr. Vinícius Valadares. Depois esteve com
o sr. Jair Negrão de Lima, com o sr. João
Henrique e com o colunista. Positivamente
o senador não é carnavalesco. Não dançou
nem uma vez e achou tudo horrível. Mais
tarde foi até a mesa dos artistas e & 1 hora
da madrugada, descia as escadarias do Gol-
dem Room do Copacabana cm companhia
dn sr. Jair Negrão de Lima. Ia para casa
dormir. Comentário dum popular: "Se o
Benedito fosse na politica o que ê no Car-
naval o Juscelino estava "pifado"...

K -
AS "zebrinhas" fizeram completo sucesso" licite Carnaval. Brilharam muito nos

nossos principais bailes. Ligia Coutinho, LU-
cia Cortez, Joy Pessoa, Marina Miranda
Freitas, Raquel e Gilda dos Sántò,; Jacln-
to, e os "domadoreis" dc zebras : Vergilio
Pires de Sá, Alfredo Canongla Barbosa, Ar-
naldo Moreira, Carlos Escoípini, Tony Sea-
bra.

K •-
XTA mesa das artistas, no Copacabana Pá-

lace, estavam fantasiadas de semi-baia-
nas as elegantes Gilda Sarmantio c I»ór!s'Junqueira. A sra. Miranda Jordão não fan-
taslou-sc. O sr. Assis Chateaubriand foi v'1'-
to dançando com Elaine. Jorginho Guinlo
com Ginger. João Miranda Jordão com Dó-
ris Junqueira o o sr. James Hanson, que ó.
uma figura do "café-society" internacional
e nm dos melhores "partidos" de Londres
com Mmc. Guinle. a-
QUEM 

mal$ impressionada ficou cetri Jac-
ques Bergerac, marido de Ginger, foi a

manequim Maureen, também conhecida porNorma, do "show" do Copacabana. Normaolhava para Jacques'fulminantemente... E
Jacques, nem via... a-
A . QÜIPE do uO Cruzeiro", chefiada por** José Ainádio, trabalhou muito nos dias

de Momo. Ainádio trabalhou e brincou.
Com belos brotos. Zezinho Gueiros, idem,
idem, seguindo o exemplo do mestre Amã-
dio. Indaléclo não parou de "trovejar".
Acioly Neto esteve nos bailes com sua cs-
pós» e dançou com aquela distinção dum
intelectual. -a-

A "MANCHETE" também compareceu com*. Adolfo Bloch de porta estandarte. Adol-
ío fcz um Carnaval completo. Dançou as

AViWAW.'!
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Filmes italianos para
., as telas húngarasirorrogatíõ O acúrdu J Esteve, recentemente cm Ro-

(!ÍiÍPiriafn<ri'-fi<.si ;<„i,. m'a uma delegação cinemato -tuiemaiogialico ítalo-.L,^ hungârà em busca de
espanhol ' íilniefi italianos liara exibir nas

tc|as do seu pais. Foram por

A mais bonita do mundo, Myrian Ste-
vrason, no baile de Miss Universo, no
Hotel Gloria. Tam ciasse a linda MyTian.

Classe p'ra dar de sobra...

três noites sem parar. Foi sempre com sua
esposa sra. Lucí Bloch, que, aliás, jà foi
rainha da beleza do Rio Grande do Sul.a —
TOS£ Ronaldo esteve sempre fantasiado de

cara pintada « tudo. Ronaldo foi o cria-
dor das "baianas" que tanto sucesso fize-
ram (Dolores, Ginger e Kla!nej.a —

EX-PRKFEITO Dulcidio Cardoso c um
folião das arábias. Com sua noiva sra.

Esther de Abreu cai na dança até raiar o
sol. Dançou no Copacabana e no Mumci-
pai. Só perde mesmo para o foliáo-mor Vi-
nicius Valadares e sua juvenil esposa Ana
Lúcia. Este é o casal campeão, que será de-
vidamente condecorado por Momo.-a-

CASAL Carlos Eduardo de Souza Cam-

O

V pos esteve em Quitandinha no domiri-
«o. Jantaram no hotel c foi uma luta para
conseguir jantar porque chegaram atrasa-
dos, o restaurante estava fechado, etc. Mas
esse caso fica psra depois. Mme. Souza
Campos faz mais sucesso do que qualquer
artista dc Hollywood quando aparece cm
público. Didu não faz menos sucesso. Tudo
mundo comenta. Houve um mascarado que
fez questão de vir cumprimentar a mais ele-
gante deste pais. Não se identificou. Mmc.
Souza Campos ficou meio tonta sem saber
quem era. a-
ATAIS uma vez o senador Benedito Vaia»

dares esteve no cartaz neste Carnaval.
Ficou no domingo, no Bar do Hotel Qultan-
dinha, em conversa com os amigos e be-
bendo laranjada. Didu e Teresa de Souza
Campos estiveram de "papo" como senador
mineiro, mah votado desta e de pa.ssadaa
Repúblicas. Com eles também, de conversa,
a Duquesa de Dovonshire. Não houve quem
conseguisse levar o senador Valadares até o
Teatro Mecanizado para assistir o Carnaval.
A meia-noitft foi para seu sitio rm Feiro-
polis dormir.

V. -
í\ EMBAIXADOR da Índia S. A. Uaja
y Joginder Sem Mandi mostrou que é um
folião, não das Ind*as, mas rias "arábias".
No baile dos Artistas foi uma revelação. No
baile de Quitandinha confirmou sua classe.
V, foi visto dançando com um lindo "b.rn-
to", srta. Ana Bentes, que já tirou uma vez
o prêmio dc "mais bem fantasiada" 110 bài-
le de Gala do Municinal.a -

A SRA. Déa Cardim é outra révcláoftó
como perfeita súdita ds Rei Momo.

Brincou muito em Quitandinha e muito m«li)
110 Municipal. Fez siifvsso.a —
í\ CHEFE da Casa Civil (b Pi esidenca
>_ da República esteve no Carnaval «in
Quitandinha. Sentou-se na mesa r não le-
vantou a não ser paro. vir para o Rio.a-
TA o governador Miguel Couto Filho en-' trou no cordão com pessoas dc sua fa-
ínília. Brincou multo, sempre na sua mesa
tomando água mineral,a-
rULKA Serzcdelo Machado não gosta dc" Carnaval. Esteve. cm Quitandinha até a
liora do baile, quando retirou-se para a casa
Ae seu eunhadn Zlrlnho Leite Garcia. Rosa
Maria, sua irmã e o noivo de Rosinha. n
jovem Fred Randler DAquino acompanha-
ram Gllka. Não sio momistlcoB..a —
J)0 PRESIDENTE da A. B. li, sr. Her-

bert Moses, recebo simpática carta em
que o ilustre jornalista agradece uma rete-
rência feita nesta coluna, de chapp.u na
mão. De chapéu nas mãos, ficamos nós,
presidente, quando recebemos tantas pro-vas de atenção para com a classe...

Após uma reunião, que se rea-I zou em Roma em fins do mêsde dezembro p.p., da comissãomista cinematográfica italo-es-panhola, foi prorrogado pormais dois anos o acordo de co-produção entre a Itália e a Es-panha, introduzindo-se no mes-mo apenas a modificação de ai-gumas cláusulas para facilitarsua execução.

Novo romance de
Guareschi na tela

A Fortunia Film, de Roma,anuncia que pròxlmamente ini-ciara a filmagem de "II mariton colleglo" (O marido no co-Icgioi, tirado rio romance, como mesmo título, de GlovanninoGuareschl, o afortunado autorria serie dc brigas entre DomCamilo e o prefeito comunistaPepponc.
O principal papel do filmo se-rá confiado n Alberto Sorcll, oator comido italiano atualmen- ,<•.„,,¦„¦, »,-. „U|I. na iamosa o.cle rcquestadisslmp pelos estú - I teatral dc Goldò ii, "I a oc_ -dios penlnsulares após sua in- | clieia". E Cello 1 ão a ?h_ati^s&T:dos "vitel- írrfltaci"pai,a ^.» ,b. -

cia adquiridos, até agora, os se-
guintes: "Dom Camilo", "Ná-
poles milionária", "Napoleta-
nos em Milão", "Arroz amar-
go", "Anos fáceis", "Anos dl-
fíceis", "Fuga para a França","Juventude perdida" e o re-
cente filme colorido de Viscon-
ti, "Senso".

Silvana Pampanim
goldoniana de hoie
A formosa Silvana Pampani-

ni, atualmente no Rio durante
sua recente estada em Israel,
recusou 0 papel de protagonista,
que lhe fora oferecido, do filmelsraclino "Scdoma e Gomorra",
deverá interpretar cm começos
de março, assim que estiver ;!r.
volta á Itália após sua tomaria
pessoal de contados com as ¦ 1 -
blicos rio Uruguai, da Argèíui-na c rio .Brasil, "La belia diRoma" (A bela cie Roma), cujoargumento í unia adaptação aostempos de hoje da famosa peça

Teto de Ctuiosidades
I. ç.

O Inventor
Da Locomotiva

O inventor da lo-
còmolivà /oi o __«-
nico inglês Jorge Ste-
plicnsen- Nasceu nu
cidaãc de Wylum, cm
17S1 e faleceu em
Tupton, cm 18-18. Su-
mente ao completar
os vinte anos é quecomeçou a freqüentar
a escola.
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r,^Pode encontrar,se a vaidade eliada a uma boa fri-
- (Youngf. 

'eJa ÍnCÜCa wnpre maldade no co^Çãp.

;B nas pequenas coisas que se deve experimentar osara res: quando se quer wber de que lado sopra o .en-
ar'. 33Í: a_ifi_&;mas s™ uma pena que sc k^°

Nas ligações do coração tal como nas estações dnano, os primeiros frios são os mais sensíveis (Fonte. ,lle,!

çadof Tffleâo!.6 deS°"Ê CálUnife tlu. " é áK^-

A gratidão tem tanto denobre, como rie vil g ingra •
tidâo.

Nos gestos subconscientes,
a mão geralmente usada é aesquerda.

•Y.
As chamas da caridade

sscam as lágrimas da dôr.
.

Fazei o bem por ele pró-pilo, sem nenhum motivo rieinteresse pessoal- (Contudo>

A ciência mais necessária
_______^i^^^^^ ao homem, é a de se eoiihe-~"~""""T""^™1"* cer a s{ próprio- fBossuet).

f„„^°fdas as íeliÇ,idades se assemelham, mas cada infor-tunio tem a sua fisionomia particular. (Tolstoi)
Ninguém pode ajudar aquele que não quer aiudar-se a si próprio. (Sterne). ajuaai-

}íO mais belo ornamento da mulher é a candura.

ressentimento. í° & m'lelt° enquanto náo ^ajà* o
A verdadeira clemência consiste não em inerdoarmas em esquecer: ha perdões que ofendem; gravam ainjuria em vez de apagá-la, e matam o recorihecimento, exigindo-o. (De Segur). v"i««,nnen

. E1 mais útil que agradável, o saber lêr nos corações-
Quando as palavras são raras têm peso- (Shakespearei
Amai tudo quanto é velho; os velhos iMitgos, o ve-ho tempo, os velhos hábitos, o3 velhos livros, ó vinhovelho e também vossa velha esposa. (Goldoni)
A opinião publica é n-a fôrn Invisível a que na-dn resiste. (Napoleão) 4

. , -Y-A hipocrisia mostra se ma's escrúpulo,^ que a nró •
prla virtude. (De Lacroix). '

Aquele que não demonstra piedade não merece cie-

O que reciprocamente une as mulheres, é muito me-nos o resultado da simpatia" do que o das confidenciasque se permutam. (A. Dupuy).

O prazer pode f lunar-se sobre a ilusão, mas a reli-cidade e unicamente sobre a verdade que assenta(Cliamfort). "".'"•

Não ha nada no mundo nem mais fone, nem maisfrágil que a honra.

Temos que nos resignar a pagar tòía ft vldn alaurntributo a calunia. (Voltairel '¦.'¦•.
•.

A filosofia nunca ajudou a fazer bons negocio-- iriasajuda a suportar as perdas. (Volt.Vrei.
Saibamos colocar o dever e a dignidade acim» detudo. (Lacordaire).

ÁCilOI.óGIO: — Santos
Kdilbcrto, Modesto, Mon-
Uuro c Sérgio; santa Pri-
mi tiva.-a—

1582 — Reforma Uo Calendário pe
lo papa Gregórlo XIII.

1084 — Revolta Ue Manuel Beck
niaiin; no Maranhão.

1775 — Nnsclmento cio marechal
de campo Francisco Cor-
dciio da Silva Torres e Al-
vim, íiltlmo visconde de
Jerumlrlm.

1777 — Morte dc D. José I, rei de
Portugal, e aclamaçío de
D. Maria I, a primeira mu
lher a ascender ao trono
português.— Ocupação do forte de Pon
w Grossa, na Ul» dc San-
tu Catarina; pelos espa-
nlióls.

1785 — Morte de Carlos Maria Bo
nspsrtc, pai dc Napoleão
Bouaparte.

181,-) - Morte do nolierto Fiillon
inventor norte-ainerlcano,

1821 — Publicação (lo Plano de
lüliala, pelo Imperador
iiurhldc, do México.

182;: - Klevação à catogorla de cl
dndes, de todas as vilas
que até então serviam co-
mo capitais de províncias
do Bmsll.

182!) — IDeereto fixando ns cAres
clã bandeira do Peru.

1827 — Combate naval do Banco
das Palmas entre o divisão
brasileira do comandante
J. Carlos Prltz e » esqua-
dia argentina do almirante
Brown,

1832 — Nascimento (le Juan Cie-
mente Zener, poeta cuba
no.

1838 — Combate de Sâo Gonçalo,
onde as canhoneiras dos
tenentes Bulhões e Patx&o
cortam a passagem dos re-
votuclonarlos rlograndenses
1.009 homens ás ordens
dos generais Neto e Crês-
cencio.

1860 — Instala çfto do Instituto
Histórico e Geográfico Rio-
Grandcnse, em Porto Ale-
gre-

1884 — Posse (Io D. Joaquim Joae
Vieira, 2.» bispo (lo Ceará. 1

Requereram
pesquisas minerais

No Departamento Nacional
da Produção Mineral deram
entrada, nos dias 25 e 28-1-955,
ns seguintes pedidos de pesqui-
sas: Antônio Carlos Nunes,
mármore e associados, "Fazen-
da das Melancias', Dlamanti-
na, Minas Gerais; Manoel de
Araújo Sobrinho, diamantes,
ouro e associados, "Córregos
Caetano Monteiro o Lambari",
Diamantina, Minas Gerais;
Jogo de Oliveira Filho e ou-
tros, água mineral, "Fonle Ju-
dith", Teresópolis, Estado dn
Rio; Enrico Guarnieri, marmo-
re e associados, "Bom Jardim"
Rio Grande do Sul, Paraná.

PRECEITO DO DIA
A ÁGUA, OS DENTES E AS

GENGIVAS
A saliva, além de concorrer

para o bom aproveitamento dos
alimentos, protege também a
boca e os dentes. Quando se
bebe pouca água há diminuição
de saliva, o que acarreta acidez
bucal e pode permitir a ação de
germes causadores du doenças
da bôaa c dos dentes

Proteja seus dentes e gen-
givas, habituando-se a be-
ber água 110 intervalo das
refeições. — SNES

Abono para os servi-
dores do IPASE

O Presidente ria Republica
assinou decreto, estendendo aos
servidores do Instituto de Pre-
vldencia e Assistência aos Ser-
vldores do Estado (IPASE), o
abono especial temporário, cie
que trata a Lei 2.412, de 1.» Uo
fevereiro do corrente ano.

Por outro ato, 0 Presidente
Café Filho, determinou fossem
introduzidas modificações nuorganização do Hospital dosServidores do Estado. Este ul-timo decrete, altera o Quadrodo Pessoal desse hospital e daoutras previdências.
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"LA FIGLH
»I JORIO"

POEMA DE
Gabriele WAmamzio

Musicado por Ildebrando Pizzetti
Uma grande iniciativa de divulgação artística

Texto de Salvatore RUBERTI
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Pizzetti, quando musicava "Fedra", de D'Anunzio

— PIZZETTI que na Fedra de Ga-

Ibriele 

D'Annunzio sentiu ter encon-
trado, num primeiro momento, tu-
do o que lhe era necessário, a èle,
nuisicista, para realizar o seu sonho
de artista-compositor, isto c, o dra-

ma cm musica; não esperou a primeira
representação dc Fedra para pôr-sc a tra-
balhar, escolhendo como poema para a
nova ópera outra tragédia de D'Annuh-
zio: La fiaccola sotto il moggio. Porém,
depois de um ano, quando a composição
ia adiantada, cie se esqueceu ou melhor
quis esquecer esle seu novo trabalho. E
de La fiaccola sotto il moggio c de poe-mas dannunzianos ou de outros escrito-
res não se falou mais. Parecia-lhe quecontinuando 110 caminho indicado pelaestética dannunziana não chegaria nunca
a realizar o seu drama. E de vez que nc-
nhum outro poeta ou autor de libretos éle
via que pudesse colaborar fratemalmen-
te consigo, deparou-se-lhe bem clara a
necessidade de escrever, êle próprio, o
poema dramático para a sua musica, isto
é, criar totalmente o seu drama, empre-
sa a que se entregou primeiro com certa
relutância o com legitimo temor, mas quea pouco e pouco pareceu-lhe cada vez
mais digna e atraente e indispensável,
quanto a de compor a musica; e ainda
porque esta nascia em si junto com a cx-
pressão verbal e os personagens se lhe de-
paravam de repente no drama já com os
seus traços musicais, c o ritmo das síla-
bas c das notas era uma coisa só-

Nasceram assim a.s óperas: Débora e
Jaclc, I,o Slraniero, Fra (iherardo, Or-
scólo, I/Oro, Vanna Lupa e Cagllostro.

Mas a sereia poética dannunziana nfio
cessava nunca de tramar os seus ehtián-
tos na mente c 110 coração dp, Pizzetti.
Era fatal que ele volvesse às suas nri-
gens dc artista, isto é. àquele clima dra-
má tico e poético que é mais intimamen-
te seu-

E' um fato evidente que, mesmo dei-
Nando à parte a Fedra e as precedentes"musicas de cena" para La Nave e La
Pisanella, é fato que todas as obras piz-
zettianas mais significativas, desde Debo-
ra ao Fra Gherardo e a Lo Slraniero, se
utilizaram de tipicos fermentos dannun-

zianos- O Pizzetti llbretlsta dc si mesmoem suína, não pôde - o talvez náo2— esquecer-se de ter sido, primeiro 'V
debrando de Parma". ' u*

Portanto, reconduzida agora da afimdade eletiva para uma atmosfera quêfora sempre perfeitamente afima dannunziana — Pizzetti, de certo mõ*-do, encontrou-se n si mesmo, isto p >ncontrou aquela característica lincuataüsonora, mediante a qual a realidade ||!rica e humana rios seus personagens eu-contra maneira dc sc revelar "narrando-
.se", empenhando-sc nunin Imaginosa oinsistente autobiografia.

Era o dia 5 de julho de 1918, quandoIldebrando Pizzetti entrou pela ultima vesnos aposentos do Viltorialc, a ultima te»sidencia de Gabriele D'Annunzio, Não Seencontrara com o Poeta, havia mais d»um ano.
Vê, estou velho e doente - dis»

D'Annunzio abraçando o amigo. Demons-
trava cansaço e o peso dos anos,

Era a primeira vez, desde que nos
conhecíamos -- diz Pizzetti — que eu lh»ouvia palavras tão amargas. Poucos são!creio eu, os que podem afirmar dc o ter
conhecido como conheci eu o mais puroe o mais verdadeiro D'Atiminzio.

Quando éle sc via entre gente bastante
afastada do seu mundo espiritual - prós-segue Pizzetti — c ainda mais se a com-
panliia era numerosa, éle aparecia, lute-
lizmènte, como o D'Anmmsslo artificial
que a gente tanto mais admirava quantomais êle se mostrava tal.

Mas o D'Annunzlo mais genuíno crá
outro; era aquele que, com um amigo quelhe fosse querido, deixava-se ir a falar ,f>
sua arte, não já para pronunciai' aqile'as
soberbas exaltações que ele reservava,
com intencional desprezo, aos .seus adora-
dores c aos seus críticos, mas para revê-
lar os traços mais autênticos, era o que
confessava os seus tormentos de artista
insatisfeito na consecução rie uma ideal
perfeição de linguagem.

(Continua)

r&

Concordata preveni,va em Barbacena
CR$ 1.819-321,00

BARBACENA, 23 (Meridio-nal) — o proprietário da CasaCotia, nos termos da lei, reque-'-reu lhe seja concedida concor-data preventiva, como únicomeio para ajustar a sua situa-
Ção. frente aos seus credores.Situação esta advinda da socle-dade que fez com a Cia. Conti-
gio Cardoso. pcis ao falir esta,a Casa Cotia assumiu, por soli-dariedade moral, a responsam-
L,«de„C0I?iercinl de 1 milhão,819 mil e 321 cruzeiros.
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30 NAÇÕES NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ARTE DRAMÁTICA

PARIS, fevereiro (Especial p ara o DIÁRIO DA NOITE) - Desde vários»
ses, sc vem trabalhando incansav elmente nèeta capital para o 11 Festival In!
nacional cia Arte Dramática, a r eaüzar-se c!e 15 de maio a 15 de julho n» Ti
tro Sarah Bcnihardt.

Já 30 nações solicitaram inscrição, e o lotai rie atores que tomarão 1I'estivai orça, já, em 2.000. As n ações participantes apresentaram, juntamcom seus pedidos de inscrição, as peças que pretendem levar no Festival, df?
cando-se os Estados Unidoa, que a presentarão A MEDEA, rie Jcffetíon, com Jul
Anderson, c "A pele de nossos de ntes", de Thornton Wiider, direção de Elia ízaii; a Alímanha, que dará MARIA STUART, com duas das mais famosas atrizes alemãsat»Gisele Vou Kollaiide c Elisabe th Flickonschild ; a Espanha.com "A Infância tio CM», de f1011 ae Lastro, que so teve na França represent ação, há muito tempo, no Odeon de Ante*

_«_i_ qU/ SV_5_JÍ_^ 
"troul)e" aztcca, que, numa originalidade que tem chamado a ate»!

geial, levará MACBETH, dc Shakespearc; falan do-se também em alguns países sul-americano
NOTICIÁRIO

Lticlana Peolta participará doelenco de "O homem e as ar-mas", original de Bernard
Shaw, que o Pequeno Teatro de
Comédia encenará brevemente,
nesta Capital. "O homem o asarmas., (tradução de R- Maga-
Ihães Júnior) terá direção deNina Ranowskaia. Os cenários
são de Jaime Zettel e Josó Car-los Iglésia.s

O elenco do Teatro Brasileiro
de Comédia está cnsiando comafinco 'Paiol Velho", para es-tréiar no dia 2 de março pro-ximo. com a apresentação dcRuth rie Souza e Fernando Ce-sar, critico teatral de "O Mun-do Ilustrado".

>;¦ ¦;* i;i

Nu Folhes, Cole, nesfcs apósCarnaval, continuará, mui suaCompanhia, representando arevista "Gostei Demais". Du-rante mais ou menos uns 15dias. o próximo cartaz doaplaudido cômico será a novarevista "Gente Boa e Champa-nhota" talvez num teatro docentro.
«t tf .

O Escola de Arte Dramática
de São Paulo, dirigida pelo sr.Alfredo Mesquita, vem de inau-
gurar um curso sobre a Históriado Teatro Francês, que terá lu-gar em seu Pequeno Teatro, narua Maranhão, n° 491. O cursoconsiste em dose palestras queserão pronunciadas por ubicerto numero de profes-sores franceses . da AliançaFrancesa e do Liceu Pasteur;
polo sr. Paulo Silvestre, adidode imprensa do Consulado Ge-ral de França; e pela senhora
Mnrly.se Meyer. assistente doprofessor Bonson, da Faculda-de de Letras de São Paulo.

No programa de comemora-
ções do Centenário do nasci-mento de Arthur Azevedo, oimortal comediógrafo brasileí-ro n Biblioteca Nacional reali-

O CASO DE OAISY
Com todos èsíos ladrões de galinha* A solU por at W* *

limo, Dalsyl DepoU, quando as coisas se acalmarem, nós «w »
casaremos. Vou dar um jeito neste sitio que você nem w
conhecê-lo.

Dalsy Nubb concordou. . .,Fordney apanhou o candtclrc cheio quase pela nielaoe " S.,
roseno que estava aos pés do morto e á sua luz vacilante ouw
o corpo de Ilank Nubb, quo levam um tiro de «Pta_ ™'"LÍL
Nubb estava com os p*i U. calços metidos em sapatos (Wf».
n usava uni capote por cima da camisa de dormir, f

.lá passava de onze o mela quando a nlea_rni (W jf .nos acordou disse Daisy. Vem havido multo !adr»o do WlWJ
aqui, Xerife Becker. Btm, liank acendeu o iundlelro, ml»»*
capote o desceu. Um minuto depois, eu tambím !f!:;;,;U
porta doa fundos e vi que Kenl: se encaminhava para o nw 1
Iti melo Inclinado, com o candlelro quase rente ao ol)»o. «íffi
visto algum rastro. Afinal, pareceu ter visto o que o1"",,,,!;.
aprumou o cofpo e se diriflu na ponta dos pé& para#o P";..
Nease .momento, a porta do galinheiro se abriu, bom w¦ ¦
Hank caiu. Um homem coin uma «plngarda selu rir %ZA,dísapnreceu no mato. Piquei apavorada. Vendo q." **l;.,.
morto, corri pára casa, tranquei todas «* portas a «_«",'
senhor,. Xerife.  •por que Hank nSo estava armado: -• p*rginU«»olhando para Fordney. fy,„Hank nâo gostava de armas de fosu - upüw11.; "'
de contas, êle era o homem mnis forte destas r_onneA!«yy.-;

«pltcçti »!«.'
'""""*'• ^*r- ci» u iiuiiicjn Jiwi5 mrwj uc.w.1 rfílOlKBecker bateu com a cabeça quando Fordney pti— Quem foi que ajudou vooê a mat*-lo n*l .?
QUE INDICIO DESMENTIA A VEBSAO «in? nm VÁ rR*r'!

(SOLUÇÃO NA SEGUNDA _H'Ii*"A)

zará uma exposição de suas
obras, á qual juntará objetos
que lho pertenceram e auto-
trrafos valiosos.

Peças do grande e saudoso
dramaturgo, como 'o Dote","O Retrato a Óleo" "Entie a
Missa e o Almoço". "O Ora-
culo» e "A Capital Federai"
serão representadas soo os aus-
picios do Serviço Nacional de
Thealro.

O Ministério da Educação,
por intermédio da Divulgação
Cultural, editará as obras com-
pletas de Arthur Azevedo.
Tudo isso no decorrer deste
ano de 1055.

OS TBATROS 3EÜ5
TELEFONES

Carlos Gomes
Ginástico
João Caetano ,. •¦ •
Municipal .. .-. •¦ i
Recreio .•• '
Dlílcina i_-Rcsliial
Jardcl
Foliei "
Rival '
Gloria '
Serrador
Republica.. ••,••••'
Copacabana Palace. .
Teatro dc Bolso .. •

42-10!
«•43'n-.

k
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/Icticfir, cont o ijua-

)(l de íorfoô os sábado»,
, reuisítt radiofônica,
íiíutado 

'M Pdffíwo ^o

íipurrtfoi" César, uper-
g este jiiWtos peuosf
j. com o empurrão quo
jj «os «ofaíos de ualor,
jj, jiirofldo «)ít Jierda-

li.ro fabricante de ven.
sra/ Sobes /á o «uo é
.10? l/ma pessoa doíada
jí verdadeiras qualida-

artísticas ver que
lltàlorfica sempre em
igaitfco-ífcrii"» Pc,r
jlíí rfc quem lho dt

i« emptirróo, para, que
fiíí a «coda ds /o--

Os in» galho fiquei
jjittetiiffl-iKfo ff maneiro
mt que recebeste a can-
n Tânia, Bclcieri, c o
«itório com que agiste:
- Vamos fazer «ni

nçòcio, Tânia, bom pa.
i mè e para mim. Vou
tprcsentti-la depois tío
ornava!. Seu gênero
lio c rie.in éslc c não
m bem. o ambiente
pa jjocé cantar,
i mocinha riut è com-

rtMióiiff, achou que es-
tii ck&.o àe ras&o e
ul ser nprtstntadii nu.
vi ias próximas auâU
!|IS.

Bem-tt-vil Btm-tt-vH
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f Programas Ã-jCrifria
VELHO PROBLEMA

Try/üiVíOS «nse/o íe ouiiif wm amigo expor seu p/ano radio-
fóníco.

Falou-nos cm segredo, como qua apavorado ae qu.
alguém ouvisse e lhe furtasse a Idéia, realmente magnín-
cn- Já registrara o programa no Departamento de Proprie-

dade Industrial, do Ministério do Trabalho, mas nâo se sentiu
seguro, de ves que lá se registram unicamente os títulos e nâo
idéias, de modo generalizado.

Ficamos aquilatando a dificuldade de registrar-se a essência
do "script", pois qne bem primitiva é a forma com que se tenta
resguardar um traialho. ainda em estado embrionário.

Sabemos gue o titulo e as características do programa po-
dem ser registrados na Biblioteca Nacional e, muitas veses, em
cartório. Mas, além de despesas, o processamento é complicado
e mesmo exaustivo.

O próprio Ministério do Trabalho deveria criar um setor
destinado a defender, exclusivamente, titulo, idéia e forma, «o-
mo defender as marcas registradas ni Departamento de Pro-
priedade Industrial

A própria ABR — te já nAo entrou, o assunto em suas co-
pltações — deve dispor dt seção destinada a registro das inspl-
rações radiofônicas.

Caso contrúrlo. quem imagina um programa tem de segre-
dá-lo a amigos de inteira confiança. Isto porque ladrões dc
idéias andam á solta, aqui e nos quatro cantos da terra.

E. como dis o povo, os otários fervem a água para os vi-
garistas Jazerem o chá-..

MmaWIPàmmmmmmmmMmmmM\\i\\nimm^V'''''''mm^11 I '
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CARNAVAL
Além de discotecário ria
emissora do trabalhador,
Jarbas Cavalcanti tambem
produz lindas musicas car»
navalescas. Nos carnavil*

paisidoj, o discotecário nos deu diversoi sueejips. Par*
esta ano, Jarbas Cavalcanti, que usina tuas cbmpoiitíe»
t/tmo Jarbas Heis, nos deu "Jo|* fora, seu pandeiro" «em
Dlrcinha Batista; -Madrutad»». com Violeta Cavalcanti
e outros. O garota© da Maui esti felir, pemtndo "«fi»-
coitar" o prêmio da- Prefeltur». Na loto aparece Violet»Cavalcanti ¦

TÃãóaâôoc &ecu/
^dicéiino

m¥
)í ouwr Raul Lonaras,

(.flamengo e Estrela
Isrmèlitsji tentando cal-
liíaí n, rendai "A' olho

p- creio que- atingirá
\rca de trezentos mil
luzeiros, talvez, duzen-

¦ mil, ou por ai pelos
tnto e cinqüenta mil...
Iconíece çue somou:
Cr? 461745,70...

COMO SE CONTA A HISTORIA DOS DISCOS IMPOSSÍVEIS —

FLÁVIO CAVALCANTI TAMBEM NA RADIO CULTURA —VAI

LANÇAR AGORA "O PROGRAMA DOS PROGRAMAS" — FLA-

GRANTES CURIOSOS DE VARIAS PARTES DO MUNDO - DES-

COBERTO E LANÇADO POR SE U COMPADRE P. ROBERTO

^DIOLINO>. Gostoa*

\^à\átf't

Y snnde ação social
to programa "Me*

lilaçáo-Enocaçâo da Ave
Jíaria», transmitido pela
"tiniia!, no palatro de
'traído âe Aquino, sei-
'"¦/«ira ultima.

FLÁVIO 

Cavalcanti, "gente bem", como cl-
s-em os cronistas sociais, alto funcionário tia
administração pública, ná0 poderia jamais
pensar que sua "dlscos-inéditos-manla pu-
desse ser transformada cm um rins mais ia-

ladoa programas do "briadeasting" carioca.

Como se conta a historia

Flávio, que tem viajado bastante, em todos
os cantos que passava náo se separava de sua
íritóutóa Meagravar, tanto como de seu passa-
2. mlsmo eaftelra de identidade Tuqo
iue via de interessante, musical ou verbalmente
íílando, era a conta: dali saiu um disco para

sua singular e preciosa discoteca. Possui eles

copversas extra-oficiais e amistosas de chefes

de diversas nações, sendo que do extinto Presi-

dente Getulio Vargas possui trechos palestras

gravadas em Itú.

Quando aparece o compadre

O produtor e dirigente de programas Paulo

Roberto, compadre de Flávio Cavalcanti, Im-

prewionado, com os discos "impossíveis" do ra-

paz incentivou-o a realizar um programa de

rádio, onde essas preciosidades fossem revela-

du ao público. Após estimulá-lo, deu-lhe o em-

purrlo radiofônico e ai está o programa «DIS-

OÓS IMPOSSÍVEIS", na onda da Maynnk,

todos os domingos, às 22,30 horas.

Também em S. Paulo

A Rádio Cultura de Sâo Paulo, atentando

no interesse despertado nos ouvintes pelos dis-

cos impossíveis, contratou o novo e já popular
radialista, «endo que na terra bandeirante o

programa é apresentado aos sábados.

PROGRAMAS FEMININOS O NOVO DIRETOR

1-íJH.JTÜ Perfdà produs e »|»efenta, na q jjoVO diretor artístico da Tupi, o conheci-
*«»-Crm._ com Omito «fa*!». *>!« * do hemem de rádio J. Antônio D'AviU.
NjMdeairontoifti»Í_tóo».8ld"eIAi"!5eu «g (m grande atividade. Embera pretenda
*• Wa", (terça-felrai) • 

'."Bffiwr 
de 'Sur- conservar 

programa» básicos e de eucesso asse-
(sexta-feira)», ambos tfHMttUM ái guritdo, muitas novidades dará aos ouvintes da

G-S. D Avlia, ante» de se transferir para ai As.
soctadas, era o diretor de "broadeasting*» da
Farroupilha, de Porto Alegre.

NORMA SUELI NA E 8

irw.

SAPO jURURU
!*QVO prefixo da MundUl. ou mflhpr dito,

fl tinira ...1 j._L«_i.i •_ ' '-ki Ua1, .no m1*i>« f)
^"jva cwaoteristl»>íusical que, abre e» nova característica ínusical que, aore e
£ <» trabalhos da>flA-3, aparecerá, pe-Ptneira vez, ás 6 horas da manha de 1"«""«¦ira vez, ás 6 horas da manna oe i-
?* Próximo. Como noticiamos, em pri-

m «So, trata-se de frases muücafs estral-,.H ¦•¦»»¦ waia-se ot irascs mujica.-s e*»«wi-
t;",. nosso folclore ("Sapo Jururu & beira
m>, num belo afranjo para violino» d» au

mWíÈ

- ', «um deio arranjo p
ffl0 maestro Bocchlno.

Pt. ,- t.-.! '>'¦

\ CANTORA Norma Sueli vem de assinar
contrato de exclusividade com ã Nacional,

por seis mésesuonde se apresentórá èm; musloa
"" 

melódica, principalmente canções internacionais.
^__„. -_ —. - :^:~^tf^^^"ãJ^-^^-^^^

Como é o homem dos impossíveis

O criador lançador e proprietário tln pró-
grama, durante a ceia intima que Angela Ma-
tia, a "Maior Cantora de 54", náo deixou um
so instante a mesa destinada aos repórteres es-
penalizados de Rádio D/N. Flávio Cavalcanti
é um grande bate-papo, e aceita sugestões como
se estivesse recebendo conselhos paternais. A
fato de Nodgl, é bem um exemplo do que afir-
mamos. Flávio está meditando sobre uma das
nossas sugestões, concernentes aos seus discos
impossíveis. Compreende a critica como a si
próprio. E agora, a novidade: Flãvio, atenden-
do a uma sugestão do.repórter, vai procurar
Germano a fim de gravar uma das coisas im-
possíveis, ou melhor dizendo, apresentará um
disco completo cantado pelo "Cazuza» que, des-
ta feita, n&o será gongado... A nova apresen:
tação de Flávio, a ser lançado em breve, será
também em discos, com flagrantes gravados,
onde serão apontados os prós e os contras oc
produções radiofônicas. O titulo: "O progi-a-
mas dos programas".

Justificando o adjetivo

Flávio Cavalcanti justifica o titulo ds seu
original programa desta forma:*— Meus discos s&o impossíveis apenas no
sentido de que possam ser encontrados no mer-
cado de gravações. Impossíveis, portanto, ds
serem comprados.

Tesouro sob todos os pontos
A discotea dos "impossiveis'* já se constitui

verdadeira tesouro para seu criador, poli náo
só registra íáton até então inéditos, daqui e de
outras partes do mundo, como representa muito
dinheiro gasto com o material dispendido.

O programa do rapaz "bem" é, sem dúvida,
umas das melhores novidades radiofônicas dos
últimos tempos.

Aomsèjbncrj

Vera Cruz: 20 ho-
ras: Samba e outras
coisas. Mayrink Vei.
ga: 20,30 horas: Da
boca para fora. Eldo-
rado: 21,05 horas:
Contos musicais. Tu.
pi: 21,35 horas: Côl,
Rhum Creosotado. —
Nacional: 22,05: ho-
ras: Só para homens.
Guanabara: 22,30 ho-
ras: Dona Saudade.
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Os brotinhos
de Olaria

OS 
Irmãos gêmeos Cel-
so Comes c Cclio

Damião (que tocam vio-
lão e cavaquinho desde
muito pequenos) entra-
ram em entendimentos
com vários amigos e for-
miram o Interessante
conjunto musical- Ctly
Simões, irmã dos gêmeos,
è a cantora do grupo,
Adaílton é o acordèonis-
ta e Waldemar Pereira
se ocupa da "pandelra-
gem". Quando esses ar-
tlstas mirins nos visita-
ram tque aparecem na
foto de Geraldo Pena),
desculparam a ausência
dos outros, em provas
estudantis, no momento
da Visita à Rádio D/N.
Os "Brotinhos de Ola-
ria" Já têm atuado em

-nlgumas emissoras. Além
de apresentarem arran-
jos musicais, são exce-
lentes acompanhadores,
como o provaram na
Tupi, onde, convidados
para um programa de
auditório, fizeram suces-
so. No cavaquinho, que
um dos gêmeos empu-
nha, esti pintado, a óleo,
o nosso Bem-te-vi no
galho, homenagem que
muito nos alegrou.

0 impossível
acontece

OS 
ouvintes são fãs in-
condicionais deste

jovem que, ao lado de
Yara Salles, a maior ani-
madora de 54. aparece
nesta foto de Nodgl. Faz
verdadeiras "áfricas" em
seu violão elétrico, em
que dedilha qualquer es-
pécie de melodia. Se os
leitores julgam que a fo-
to foi posada, enganam-
te. Juramos tratar-se de
flagrante. O moço se
chama Manoel da Con-
ceifáo e andava descreu-
te da crônica especiali-
tada. Chegou mesmo a
dizer que nós só cuida»
mos dos grandes carta-
zes. deixando de lado
aqueles que, numa or-
questra, respondem pelo
sucesso dos programas
musicais. Enganou-se,
pois a turma de RADIO
D/N sempre apoiou e
continuará apoiando os
valores novos. E você,
Manoel da Conceição, é
um deles.

Nova dupla
DEPOIS 

do desapareci-
mento do Zé da, Zil-

da, a ZHda do Zi pensou
até em abandonar o mi-
crofone. Mas, para a sa-
tisfaçio da imensa le-
gito ie fds da querida
dupla. Zilda continuou
atuando, mas sempre
com o pensamento vol-
tado para seu saudoso
esposo. Agora, a itreçio
artística da Mayrink Vei-
ga, vem de renovar o
contrato com a Zilda,
continuando tudo como
no tempo do Zé, A queri-
da cantora formou uma
nova dupla com sua pri-
ma Cell, e continua a-
présentanão-se ao mi-
crofone da A-9. com o
nome de "Zilda do ZS
e Cell, a dupla ia har-

ffi moitia-'.
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— Alguma coisa me dis que a liruaeào nXo
esti nada boa.
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— Campeão de box pianista

r
MadeWal

0 moíimenlo dos aítroí reveli % mownen?o radiofônico
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VISIBILIDADE regular para boa.' Positivamente, minha bola tem multo tlcance. Vejo a Ate-
nida Quinze de Novembro, ji em Petropolis.

loberto Silva e familia. Camisa esporte dejibotoftda..,
Domingo.

* *_
3ábado, o baile do Copacabana esteve mjravilhoso. Ouvi |ft

meu aposento secreto, o beijo estalado de Irapüi Lima nualft
menina morena de olhos verdes.

#•_
Diveras, também aparece hoje. Sua "Cadillac" rondava o

Largo da Carioca. Vinte e trinta de segunda-feira.
# 

As mascaras têm dificultado um pouco. Mas, parece-me que
vi Jorge Veiga. Se era êle... Felicidades, Bom gosto, Avenltia,
esquina de Assembléia. Sábado, 21 horas.

O «I

Com toda a sua altivez de princesa. Margot Morei ti&o
largou definitivamente o Sossego. Esteve na casa e dlvertlu-se
a valer... Domingo, às 20,45 horas.

—*?_
¦ O ruído de um bíwo carnavàlèáco atrapalha minha concenfi

tração. Nada mais vejo. Lamentável... /
...  Até a próxima. Cháo.
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