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NA RETA FSS.ÂL- O EMPOLGANTE —*:,..,-*•¦
CERTAME DA BELEZA NACIONAL

UMA LINDA
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ÈSBELTA E
TALENTOSA,
CONQUISTA

0 TÍTULO DE"MISS ESTADO
ItttÜ RIO"

Eleita, ontem, a representante de São
Paulo — A escolha de "Miss Mara-
nháo" — Horr.-nageadas "Miss Dis-
trito Fedor.il" e "Miss Minas Gerais"-

Entusiasmo generalizado no pais
A seriedade dos pronunciamentos

c o contentamento das eleitas' no vi-
tor.cso concurso patrocinado pela
Organdi Paramount (Toxfo na quarta

página)

COFAP e Padeiros Retornam
á Luta pelo Preço do Pão

"Os 
padeiros não

querem aumento mas
sim liberdade", de-
clara a COFAP —
Lucro de 15% sem
incluir venda de do-
ces, biscoitos, r.tç, —
Artimanhas para ilu-
dir o coronel Mindello
(Texto: na -4.a'pág.

NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL

As Reportagens do "Diário cia Noite9*

Sobre o Abandono da Ilha da Trindade

Expedição cientifica, tm
organização, pira os «a-
tudos do ano geofnico
na referida ilha
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As finalistas,

sm Niterói
"MissDepois ili* eleitaXiletiii". com a vitória"a liiul.-i senhorita Ely' íe Azevedo Tires, repre-

stnlant,. ,in jornal "Ho-
1('¦ miiis Ires belas j'*>-«"s flttmViensé. logra"um classificação, como¦ linailstas, num a escõ-
TO dc "Mis. Estado il»
l!i«". Sáo elas «foto)
Alrimar Batos Muni/."5liss Itiriial O Comba-lf". I_la Maria Marl-"¦'o tia Cunha, "Miss
Cltihic RcRaias Iearai".

."..Marin Udltl, [.0V7.a_a,
i*1.r à lui. Iít-i_Tsr.i-

"Ml. Vachi ciub - ..
silriro". Mas, atinai.

. '"f-in noticiamos, «a^roti**t "Miss Estado tl«i Rio"> representante i|p Ta¦ t-.|mlis. *rnliorita Aitl-
WCjettkey.
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"Miss Eslado do Rio de Janeiro"
£/ciía oiiíem, cm* Niterói. E' linda e.
esbelta. Descendente de intngaros e
dai o seu nome igue já estamos pro-
nunciando corretamente): Aniko Csct-
tlcey. Enfrentou, triunfalmentc, muis
13 lindas jovens. Afinal, Joi escolhi-
da por unanimidade, de votos. Ago-
ra, rumo ao Hotel Quitandinha, para
o desfile (decisivo) do dia IS, octt-
sião em que outro jurl, táo Ilustre
como o que a escolheu em Niterói,
vai laurear a representante do Bra-

sil no concurso de Long Beach.
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| ORGANDI PARAMOUNT

1 bclezi e i £ta_a da mulher brasileira.

ELAS EO JÚRI
Durante muito tempo, as

lindas jovens fluminenses
desfilaram perante o jurl,
pois os jurados, muito cio-
sos de sua responsabilida-
dc, tudo queriam, tudo exl-
yiam. Beleza, plástica, vi-
vacidade, medidas, tudo,
afinal, era considerado,
conscientQiicntc. Foi um
trabalho^aijieil, não resta
a menor dúvida, pois as
garotas oir*. oníent, desfi-
taram cm Niterói sáo pro-
vocanttmcnte belas.

O SAM CONTINUA NA
ORDEM DO DIA — Duas
comissões de inquérito cs-
tão, agora, devassando ns
escândalos do Serviço de
Assistência a Menores:
uma p a i* I a m c n (ar, t|tic
atua há dois meses c mi-
Ira que o ministro da Jus-
tiça vem de nomear. Km-
hora sob um natural cn-
trcchnquc de iniciativas a
verdade é que ambas de-
vem chegar à conclusão de
que há na Capital dn
República uma verdadeira"senzala dc crianças", co-
mo já bem denominou cer-
to deputado. DIÁRIO DÁ.
NOITE, que já publicou,
cm edição anterior, ampla
reportagem a respeito, es-
tampa acima o clichê do
um dos encontros entre
deputados e os menores
Internados no estabeleci-

mento oficial.

o novo delesado de policia da-
quela localidade, sr. Dario Re-
no. que viajou em companhia
do major Orlando Viana, que
abrirá Inquérito sobre as ocor-
i-ência*. ali verificadas há pou-
eus dia.=

Noticia.: n.o confirmadas di-
_eni quo por ocasi&o da chega1*
ria a Marabá do novo delega-
rio dc policin, houve um vio**
lonto t rol Rin. morrendo duaí
pessoas. Faltam detalhes.

Quebra-quebra
na Praça T5

A' lior.t em oue encerrávamos
ns trabalhos desta edição, re-
i:istrava-se uma açilai-áo estu-
dantil na Praça 13 nm!?, se-
f-undo fomos informados, nl-
euns bondes estavam sendo d-'-
predados*
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Ui comunhão-. No baile da dcbuunte... No dia do casamento-.
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CINEM1NHA
DA CIDADE w Hoje-Bonsucesso

Boi.&uci-iáao 
e.íia cümpreeriaíüo no "polígono cio t

tio calor, verifica-se, em vasta área daquela reg
já chegou a causar apreensões, há alguns anos, u
bastante, graças às medidas de prevenção adotad

da Leopoldina, como em outros pontos, resulta tia aus
subúrbios. Mas a rede de esgotos vai. aos poucos, ava
nitárias locais. Além disso, a vacinação preventiva, e
triculada nas escolas públicas, tem dado excelentes r

ifo" da zona da Leopoldina. Todos os anos, na época
ião, um aumento da incidência do tifo. Essa incidência
elo seu vulto, mas de algum tempo para cá tem caido
as pelas autoridades da Saúde Pública. O tifo, na _ona
ência de esgotas, ainda, em muitos daqueles
nçando, com o que vão melhorando a.s condições sa-
m massa, principalmente da população infantil, ma-
esultados.
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I - PROCURANDO CAMINHO
Em Bonsucesso. o aspecto sanitário do lugar tem
melhorado bastante. Mas ainda há. ali. riaita. ruas
sem escotos. como r o caso da Piumhí, da qual da-mos acima nm aspecto. .\>s*e' lotradourn. além da
perigosa vala. que n corta em grande extensão, a

buraqueira é Impressionante.

II¦— DESLEIXO - °utra nin C!*i° est°d0w . dereras lamentável--
a Sabatina, também naquele subúrbio. O mato que
crezee ali. t-içoso, i bem nm exemplo do desleixo da%
autoridades municipais. Há um fecho, então (foto).
em que o ctipim está quase escondendo os residência*-

O BANCO

QUE SÓ APLICA
NESTA CIDADE

O Ba.ro Andrade Arnatid «ó desconta, só
cauetona. só empresta no Rio de Janeiro É um
Banco para servir a indústria, o comércio •
os depositantes locais O dinheiro depositado no
Banco Andrade Aruaud tica no Distrito Federal

e proporciona mais crédito para todos.

lurOMe conhecido
no ll-in. o Andrade Aroaud, abriado oèl*

a «na conta de depósitos.
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ST» E SILENCIO •••

AUSTREGESJXO DE ATHAYDiE

O ilustre general Gocs, que tanto cia com o "Amável Príncipe Hamlet",
sabe a respeito das coisas do Brasil dos veria no fecho da tragédia que não foi
últimos vinte e cinco anos, foi chamado nenhum cabo de guerra prussiano quem
às falas, para dizer algo sobre os con-
tratos de venda de minerais estratégicos
e a troca que fizemos desses minerais
pela vida de alguns brasileiros na Co-
réia. ¦

Acordou-se que em vez de soldados
para lidar naquelas plagas demasiado
longínquas, daríamos às Nações Unidas,
cm cujo nome era feita a guerra, a con-
iribuicão de areia monazitica e tório.

eternizou aquela sentença resguarda-
dora.

Em sua conversa com o jornalista, po-
rém, o general Góes atribuiu a algum
valente 

'general 
alemão, a famosa frase

"O resto é silencio".
Ora, meu caro general, se o senhor

ainda guardasse memória do seu SM-
kespeare, e tivesse tido mais conviveu-

O resto é silencio. Nâo, )neus ami-
gos, não! O resto é palavra; falada"ou.
escrita. ¦:-

Vamos penetrar fundo no embornal
e tirar de dentro dele o que está.sendo
guardado aparamente por temor ou co-
modismo.

E' falando que os homens se enten-
dem e é brigando que as comadres revê-
Iam as verdades.

Não se constranjam as comadres.
Falem; falem muito; falem sem cessar.

Teremos nós outros, aqui de fora, o
consolo de ver que tudo era ainda pior

do qúe imaginávamos e dizíamos...

Poifiêa
Pitoresca
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NOVO
PECULATO

Legislador palinior-
fo, o Manuel Blasquez
tem perlusirudo com
brilho todo especial os
mais variados assun-
tos, tanto no campo
da técnica yiais rc-
quintada como nos ai-
los domínios da mais
pura especulação me-
tafisica. Não é. à toa.
que èle próprio se cha-
ma de vereador "du-

plex" {legislador e co-
merciante bem esta-
beleeitio nesta praça e
arredores). Aináa ou-
¦tro dia, o Blasqucz ta-
lou ao microfone de
uma das nossas emis-
soras. Falou sobre a.
condenação ão Adhe-
mar de Burros. Con-
siderou absurda a de-
cisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo
c disse:

— Afinal de contas,
em que ierra estamos?
Não se pode condenar
nm ex-governador '

porque comclcit
peculatozinho
nal!...
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SEMANA DECISIVA!

GOLPE FUNDO NO REGIME A PRORROGAÇÃO
Articulam-se forças políticas ponderáveis em defesa da sobre vi'

vencia da Democracia***1^

só
Úlli

oensio-

w-,

SS TROMESSAS
HIZANTINAS
Os colunistas do

SS "Cale Society" de
== ram para mudar o

sentido das palavras.
55 Decididamcn-
ss (e... Dav não sabe-
EE mos sc, a esta altura
SS dos acontecimentos
ss semânticos da cronl-
EB ca social, podemos

usar da palavra t»i-
SE zaníína para caraclc-

rizar os debates solire
SE a anistia na Câmara
SE dos Dcpularlos. Nao

discutiram d sexo dos
SS anjos, mas cuidaram sr-

do tratamento fulu- ==
ES ro «ue os comunistas z=

poderiam dar ou nao ;;;;
EE a nós outros que tan- =
5E to nos distanciamos —
—- até mesmo da "linha js:

EE auxiliar". Monsenhor —
SS Arruda Câmara, dc- ^_
SE P°ls dc dizer que yo- rr*;
~.t taria a favor da anis- —-
E; tia sc a União Sovié- 55;

(ica e seus satélites _—
55 fizessem a mesma col- ==
SS sa com os prisioneiros —
55 da Sibéria, soltou ês- ==
ss te aparte a um dis- ~
zsz curso do Sõrsio Ma- ss
—5 galliãcs: :r=
SS — Reclamo para __
ES; nos, nu futuro, sc os ss
s= nr.munisi-.is domina- —.

rem o país. trritamcn- ss
55 to ÍRUal àquele quc •=
SS que nós lhe dispensa- SS
SS riamos. Apenas iss«. ~
Es Ditem que, levando SS
rs a -sério a pilhéria do —
SS padre Mestre, „ Rruz- SS
ss 7,1 de Mendonça, mui- ss
ss to amuado, observou: ss
ss: — Não fazemos rs:
ss. promessas lt i t, a ri t i- ^ss

Como é, não moras mais aqui r
Não, me mudei lá pro tim da rua, peito do bu-

raco 826!

POLÍCIA E EXÉRCITO DE
PRONTIDÃO NO RECIFE

A partir de hoje, quando se; reuniram os pessedistas,
para estudar as emendas oferecidas à Constituição, pela
comissão de júristaS^do sr. Nereu Ramos, teve inicio a ba-
talha contra, a prorrogação de mandatos. Deixando de ser
assunto partidário, o projeto do sr. Antônio Hórâcio, subs-'
crito em primeiro lugar pelo sr. Esmerino Arruda, que
assim tomou para si a paternidade da iniciativa,,pedindo
a prorrogação, dos atuais niançlatos dos deputados;por dois
anos,'para que~haja coincidência de eleições.*feini?60, pas-
sou a ser encarado por leaders do PSD e da,UDN como uma
ameaça aó regime e às instituições. De um'lado, agrupam-
se os que desejam a prorrogação, não atendendo conveni-
ências políticas e sobretudo morais. Os prorrogacionistas
continuam a colher assinaturas, principalmente nas hostes
majoritárias'do PSD, a fim de forçar este partido a tomar
uma posição 

"'em face do problema. Daí o moti.vp por que
30 pessedistas já "estão com; seus nomes alinhados no pro-
jeto Horáclq-Ès.mer.lnò,'-. á :despeito dos pronunciamentos
frontais do leádei'.'Vieira..de"irvlelio contra a; prorrogação.

Preservação do regime
O sr. Gustavo Capai;eina, por exemplo, diz que sob o

fundamento por. que,se.pre.t.ènde prorrogar o atual man-
dato de deputado por doi;",',po.çl("i*-se-á prorrogá-lo por vin-
te, pois não há .basepara uma argumentação jurídica fa-
vorável ao desejo daqueles -que subscreveram-o projeto.

Os udenistas, a frente c sr. Afonso Arinos, consideram
o movimento monstruoso, do ponto de vista jurídico. Con-
tudo, cerca de 32 udenistas"já deixaram seus nomes ins-
crltos no mesmo projeto.

•O mesmo'acontece com relação ao PTB, havendo en-
tre a lèaderança è a bancada um choque frontal de opl-
nião, com referência à matéria.

Mas, de qualquer' forma, as chefias partidárias são

cráticd; :um esforço .p^ra poupar o Poder Legislativo de
lini ato de -desmoralização, que terá a força, se concretiza-
do, de arrastar consigo' toda a estrutura política do pais.

Clima da reforma

Nessas condições, os pessedistas acham que o clima
para a-rafürma constitucional ainda não é propício. Quan-
cio á-matéria tiver.de ser examinada na Câmara dos Depu-
tadòs,"ori'de, certamente, se iniciará sua tramitação, nave-
rá, como alguns já admitem, um excesso de reforma, atra-
vés de emendas que serão redigidas pelos próprios depu-
lados, visando dispositivos constitucionais meramente po-
liticos. '

'...'¦ .Maioria absoluta

A emenda, da maioria absoluta, no trabalho dos júris-
Ias do Ministério' da- .Justiça, estreitamente relacionada
com a coincidência'de mandatos, será daquelas contra a
qual se armam forças políticas de grande peso. O princí-
pio da maioria simples, já por duas vezes consagrado em
eleições presidenciais sucessivas, marcou de modo defini-
rivoo espírito dos partidos. Assim, vacilarão os trabalhis-
tas e os pessepistas, quando tiverem de tratar do assunto.
Partidos que contam com candidatos em potencial, à pre-
sidência da República, só a custo admitirão uma .altera-
cão das regras do jogo da sucessão, levando em conta que.
há dois precedentes recentes, as eleições de 50 e -56, quando ¦

us srs. Getulio Vargas e Juscelino Kubitschek chegaram
ao Catete através de maiorias precárias, a despeito de
combatidos pelas forças da UDN e outras. Mas, sobre o
assunto, há compromissos formais do PSD, da UDN e do
próprio governo, sobretudo este que está tomando a ini-
eiatlva de apresentar a emenda. Assim, é possível que a
maioria absoluta consiga transpor os obstáculos trabalhis-

unânimes emAim'ponto: a batalha contra a prorrogação tas e pessepistas, no caso de serem mantidos os compromis
de mandatos é a luta pela preservação do regime demo- sos políticos para a aprovação da maioria absoluta.

RECIFE, 28 (Mcridior
A Polícia Civil, Militar
Exército entraram de prontidão,
desde as primeiras horas cia
tarde de sábado. Essa medida,
consoante pôde a reportagem
apurar, íoi posta em prática vi-

Na Imprensa Nacional apenas
para tirar cópias

A mensagem que o prelcito !
encaminhará ao Legislativo, pe-
dindo o aumento dos vencimen-
tos dos servidores municipais
não foi remetida á Imprensa
Nacional, para publicação no"Diário Oticial" e, sim. para
que dela se tirassem 50 cópias.
O trabalho é muito extenso n
não poderia ser copiado pelos
clatilografos do Palácio Guann-
bnra a tempo de ser enviado
amanhã, como pretende o sr.
Negrão de Lima, á Câmara Mu-
nicipal.

O sr. Negrão de Lima assi.
nará, amanhã, ás 11 horas, na
presença dos jornalistas, a men-
sagem sobre o aumento do-pes

i) -1 sando a evitai' possíveis p&Hur-e do bações da ordem nas ruas aa
capital.

Patrulhas èstáo percorreiia:
as principais artérias da. eidn-
de, estacionando cm pontos on-
de é maior a aglomeração po-
pular, a fim de impedir quais-
quer distúrbios que possam sei
provocados por eícmentos agita-
dores.

Segundo soubemos ainda a
prontidão de forças está vin-
culada a medidas de seguran-
ça para a concentração popu-
lar anunciada para hoje, às 8
horas, quando estará presente o
prefeito Pelópidas da Silveira,
que vem de regresso do sul do J
pais.

As medidas de segurança fo- 1
ram solicitadas pelo prefeito em ]
exercicio, sr. Vieira dc Menezes, (
quando de seus entendimentos
com o governador Cordeiro de
Farias.

AAAA,xi:;:I*AA|í3'-;A
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seguida, será remetida '"£ Oa
mara Municipal.

Nossa reportagem entrou em
comunicação telefônica com o
3" 'Distrito Naval, quando loi

r-infOrm.^dtt, dt^i|&e»aai"iMnrçun*.fi 1 (.llistárliwiniitllmcnte, Porém.
soai da Prefeitura, a au^jf^i^^^a^Sà^^^rfMsM^'"" ' ¦"¦" estando aquela "corporação''dc'

prontidão.

MORREU MAIS UMA
VITIMA DK HIROSHIMA —
Quando ést(. flaurante foi
colhido, Tomoko Nakabayshi,
uma das vitimas do bomliar-
(leio atômico dc Hiroshima,
que tinha sido levada aos
Estados Unidos para se sub-
meter a cirurgia plástica em
virtude das queimaduras da
rniliotividadc, ia passandomulto bem. Agora há pouco,
Tomoko faleceu no Hospital
Monte Sinal, vitimada por um
colapso cardíaco. Todos o<
esforços haviam sido em-
pi rendidos para salvar a vi-
da da moça sobrevivente do
primeiro ataque atômico da

miesMt&Cttím três operações
plásticas. (Foto 1NP, especial
para o DIÁRIO DA NOITE).

IUSCELINO PEREMPTÓRIO NA DEFESA DO REGIME POLÍTICO:
«¦¦¦¦¦¦IIIIMM1III III ¦¦ II Ul—

- ESTOU EXECUTANDO, CONTINUAREI
A EXECUTAR E FAREI EXECUTAR

O REGIME PRESIDENCIALISTA
Linha de orientação do presidente dn Rspubliea: "Pois sou em função desse cargo
o chefe da Nação, o chefe do Governo, o chefe do Estado, o Comandante em
chsfe das Forças Armadas". Não abdicar dos poderes, nem abrir mão de prerro-
gativas e atribuições constitucionais, é o que afirma o senhor Juscelino Kubitschek

l
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Na sessão dc encerramento do
Congresso dos Bispos do Nor-
deste, realizado na semana pas-
sada, em Campina Grande, nu
Paraíba, o presidente Juscelino
Kubitschek pronunciou longo
discurso eni que apontou as di-
versas providências adotadas
pelo seu governo, visando rea-
parclhar a economia norcles-
tina.

Inicialmente, o chefe do Go-
vêrno se referiu às medidas
postas em execução pela SU-
MOC, através da Instrução 131,
que velo beneficiar a exporta-
ção de diversos produtos tipi-
oamente nordestinos, os quais
ficavam prisioneiros dentro do
território nacional. A seguir.

|K9|K 1 '

í

C1IAVECO
CITY
Comcnlava-sc a via-

gem da srta. Ivete
Vargas e outros depu-
tadòs pela "Cortina
de Ferro". O Frota
Moreira mostrava-se.
preocupado, pois é. o
único deputado que se
apresenta ao eleitora-
do comunista de Stio
Puiilo c o 111 o sendo
"persono grata" do
Kremlim. Mostrava-
se, mas não confessa-
va a preocupação:Isso não oittui —
alegava para disfar-
çar.

E, conversa vai, ctm-
versa vem, o jornalis-
ta Gucrnicri recordou
a tentativa frustrada
que fizera certa vez
para entrevistar a
deputada Ivete (ter-
minologia certa, de
acordo com voto da
deputada Nlla Costa).

Ela dizia que ha-
via visitado a "cidade
atômica" da Franca.
Pcdi-lhc o nome e ela
sapecou rápido... Sa-
bem o que?!

A srta. Ivete havia
dito:

Chaveco Citu!...
M. V.

F.iiii!llllll!lillllllllllllillllllllíl
! Reunida no Guanabôra a
.Comissão de Abastecimento

Reunia-se, esta manhã, no
Palácio Guanabara, a Comis-
são designada pelo presidente
da República para tratar do
abastecimento de jêneros ali-
mentidos ã Capital Federal. Os
trabalhos foram presididos pelo
sr. Negrão de Lima. presente,
também, o presidfnfe da
COFAP.

ÍCabèío branco?
OrMéhé

blflC»«M*.-^ *3ffi*!
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A melhoria da qualidade do café não * somente um previlegio de zonas de cultura. Na colheita c na se-

cagem estão os segredos onde cada lavrador poderá contribuir, com os seus cuidados e com a aplicação da mo-

derna técnica agrícola, para a reconquista de.importantes mercados de consumo perdidos pelo Brasil:

Melhore, pois, o preço do seu café, seguindo o maior numero possivel da» recomendações abaixo:

l.o) — Não misture café de varriçâo com café
de colheita, faça uma ou mais v&rrições
£e necessário.

*
Io) - Faça a colheita cm pano. 

"'
3.o) — Sc não fôr possivel fr.zcr a colheita em

pano. derrice o café e laça o seu levanta-
mento no mefmo dia.

4.0) — Separe o café pelos diferentes tama-
nhos e graus de maturação, através de la-
vadores ou selctore*. antej át iniciar *
secagem.

g.o) — Faça o despolpamento de toda a quanti-
dade de café que íor possível.

G.o) — Proceda a um» secagem cuidadosa, se
possivel por processos mecânicos que asse-
gurem igualdade dos lotes e evitem as
influencias do clima e da temperatura. j

7-0) _ Beneficie criteriosamente, separando ri-
goro«amente as peneiras, defeitos e impu-
rezas, com posterior catação se necessária

CAMPANHA DE. MELHORIA. DA QUALIDADE DO C
\ t'!-..¦. míriiiivi dOrj JJ
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anunciou o presidente a cons-
trução de extensa rede de ar-
mazens no Nordeste, que fun-
cionarâ como instrumento de
combate à carestia de vida e
à especulação.

PRIORIDADES
Referiu-se, ainda, o sr. Jus-

celino Kubitschek em sou dis-
cur.so, às providências tomadas
Junto «o Banco do Brasil, pa-
ra que a CACEX e a Carteira
de Câmbio atendam com pilo-
ridade às regiões como o Nor-
deste, inclusive a Bfihia, uma
vez satisfeitos os critérios ge-
rais de fornecimento dc cam-
biais para a importação.

CONDUTA POLÍTICA
Naquela oportunidade, o pre-

sidente da República reportou-
se também aos assuntos de lia-
tureza política, tendo abordado
a lei de anistia e os deveres do
presidente no atual regime brr.-
sileiro. Nesse setor, disse S.
Excia:

Estou executando, continua-
rei a execut-ar e farei executar,
como de há muito nâo se ve-
riflcava, o regime presidência-
lista nos termos da Constitui-
ção brasileira. Reafirmo nesta
oportunidade solene que o meu
governo se constituiu, des le o
primeiro dia, com uma unida-
de perfeita, sem Ministério';
autônomos ou órgãos desgarra-
dos do conjunto. Pois j govÉr-
no tem um programa da plane-
lamentos objetivos, reformas ae
base e realizações administrai 1-
vas, tudo isto já com uma par-
te concretizada nestes primei-
ros poucos meses, c este pro-
grania é naturalmente aquele
que apresentei como candidato,
durante a campanha eleitoral
de 1955, aprovado c homologa-
do pela manifestação do po-
vo nas urnas. E aos Ministérios
c demais órçãos do governo ca-
berá executar fielmente êste
programo, dc acordo com a
forma do regime presidência-
lista e a estrutura legnl no
pais.

COMANDO DO GOVERNO

Depois dc se demorar na
análise da anistia concedida re-
ceiitcmente aos revoltosos de
Jacarcacanga. o sr. Juscelino
Kubitíchek voltou a reafirmar
sua disposição dc enfrentar to-

dos os problemas governamen-
tais na posição de comando, cm
certo trecho do seu discurso,
salientou S. Excia:

Enganam-se, por Isso mesmo,
os que pensam que eu quero a
permanência no governo ape-
nas para a realização de tim
programa administrativo. Isto
seria mutilar o que considero
uma linha definida e insofls-
mável do destino que mo con-
duziu, às vezes por inesperados
caminhos, até a presidência da
República. Na verdade,- tenho e
trouxe para o governo uma po-
litica que não preciso estar
apregoando porque feita de
convicção arraigada e decisão
inflexível; e com ela sinto-me
disposto a exercer também uma
legitima posição de lèaderança
política que decorre da minha
situação dc eleito como candi-
dato dos partidos majoritários
e da minha condição de Presi-
dente da República. Pois sou
em função desse cargo o cliete
da Nação, o chefe do Governo,
o chefe-do Estado, o Coman-

DOKOTHY DANDRIDGE EM LONDRES — Dorolhy iian.
dridge, a famosa estréia de Hollywood, dc :ir; anos (1c idade"-
versiio negra da Carmen de Bizet — "Carmen .lones'' A
voou para Londres sendo recebida 110 Hotel Savoya jiur nu.merosos ffts. "Nunca pensei que Carmen fosse fazer ianio-
por mim", disse Dorothy. Ela está cantando na boite tio ho-*
tel. Como resultado de seu filme recebeu aumento em sij
salário, dc '"0.000 para 70.000 libras por ano c propostas J(j
íilmagein feitas pela França e pela Inglaterra. (Foto Recoid

exclusiva para o DIAKIO DA NOITE).

NA ESCOLA DE GUERRA NAVAL

ArS reportagens do DIÁRIO DA
- NOITE sobre o abandono da

Ilha da Trindade
Expedição científica, em organização, p.ita os
estudos do ano geofísico na referida ilha

Temas relevantes serão debatidos
As reportagens por nós pu-

blicadas neste jornal, sobre o
abandono em que ainda per-
manece a ilha da Trindaoc,
considerada a jóia do Atlântico
Sul, tiveram larga repercussão
nos meios militares, principal-
mente nos círculos navais c ac-
ronauticos. a cujas organizações
interessa a ilha paradisíaca,
em razão da sua situação geo-
gráfica, de grande valor para

dante em chefe da.s Forças Ar-
matias. E não abro m5o, em
qualquer hipótese, de nenhum
dos poderes que me facultara
os leis, nem abdico, cm qual-
quer circunstância ou ?ob qual-
quer pretexto, de nenhuma das
minhas prerrogativas e atribui-
ções constitucionais.
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A causa dos misteriosos estrondos que ocorrem quando os
aviões supersônicos atravessam a barreira do som foi foto-
grafada pelos membros do Departamento i*e Pesquisas de
Atrobalíslica, sob a direção do dr. H. H. Kurzwcg. Aí está
na lolo. uma descrição real dc como se processa a penetração
da bairclra. (Foto oficial da Marinha dos Eslados Lnidos)

Praticamente prontos para plantar
no espaço o satélite artificial da terra

Fará uma volta completa em redor de nosso planeta em 90 mi-
nutos — Com tres foguetes se libertará da gravidade

os recursos de defesa do tr*
so Atlântico, visto que, «•
mo disséramos cietalliadaislí
servirá de base para ti fr-i.
ção dc uma perfeito gulMa
entre Vitória e o limite i«
águas territoriais, além cie ?
magnífico ponto para a is
talação de um aeroporto,dea
hotel de luxo ele.

Existe um processo tramita
cio pelo Congresso, o fim de*
tregar a jóia do Atlântico >
uma cias forças vivas (ia a-
ção, processo esse que «ms
arrastando indefinidamente, 1
Marinha cie Guerra vê, (M
tristeza, essa morosidade a
assunto de tão alta signífiíi*
ção. Podemos adiantar, entre-
tanto, que vão bastante adlll*
tcidos os preparativos para i
próxima ocupação da Mil, F'*
Ia Marinha de Guerra, w
menos adiantado segue o p>
nejamento para a insísia''1
dos cientistas que integrarãoI
próxima expedição àquela lll*
onde farão o.s estudos prel»
naves para o ano çreofisico"!
1957. Os exemplares conte""
as tres reportagens sobre a*
tuaçáo da Trindade (orara :'•
metidos, a pedido, para a-B*
cola cie Guerra Naval, onaei
ocupação da ilha cia TruidW,
será um dos importantes tenu».
a serem debatidos, íervuwti»
nossas reportagens conws*
dio a esse tema. Temos,a»
a grata satisfação cie noW
que os cientistas q«e virão p»'
ra a expeciicfio à Trindade. ?•
rão instalados na Escola hi»
onde já se fazem preparattj»
O ministério da Marinha K»

| recebendo cartas ric iodar»
; procedências, lndagatiao a»
I o magno problema, cie l'-;;™

o órgãos cie publicidade, «*
ressados em saber porniewg

' cm tomo cia expedição cie»*
fica. Os estudos .qM.™.,^empreendidos na JoiadoAU^i

í tico coincidirão com ps Q e**
I rio efetuados nas «gw»j
! ticas. nas miais o M',';1"al

Estados Unicios P/eP»™u.l»
biente propicio a P"""H
dos cientistas nue «Mg
estudos para o ano ?M¦"
aludido, construindo, po. o*
lado. bases avançatos P>™„
sua força naval e «
ocupação

lt

Crise na jJO litica
•nial

Os sonhos maravilhosos do
gêner.O, humano de conquistar
novos c novos caminhos para o
conhecimento sc vem tornando
realidade, notando-sc que em
apenas meio século os prògres-
sos íoram dc tal ordem que as
perspectivas abertas acenam
com milagres que transformarão
a face da terra cm pouco tem-
po. NSo estão cm remoto pas-
sado os dias cm que o brasileiro
Santos Dumont. em Paris, cen-
tornava a Torre Elífel em seu
aparelho voador e logo os vôos
do mais pesado que o ar se tor-
n a r a m realioade, seguíndo-sa
rapidamente as grandes con-
quistas no campo da aerodinã-
mica.

Os progressos se processaram
em passos de gigante depois da
primeira guerra mundial, de tal
maneira que, atingida a época
do novo conílito, já cortavam
os ares os aviões cada vez mais

AS DIVERSAS FASES
DA OPERAÇÃO

Er-sa corrida da ciência sc de-
scnrola por etapas. Estudando
pacientemente, os sábios modci-
nos nos grandes laboratórios dos
Estados Unidos chegaram a
conclusão de que primeiro sc-
ria necessário construir uma cs-
taçâo Interplanetária, revelando , ,
a possibilidade da viagem que ! ta da .terra.. fazendo um giro
teria nesse ponto do espaço uma
parada para nova partida. E" o

seção dianteira cm forma dc
cone. c o terceiro, com o sate-
li';e preso ao seu nariz, será
carregaao cm pcrrctta junção
com o foguete da segunda
etapa.

EM TORNO DA TERRA

governatnc
i gaúcha

Estaria iminxnt
cia dc todo o sca

do governador M«*a*P

PORTO ALEC

, ,{niiv
ctaHíí»

dional' _ os "ieios pv/m
cUmV

Uma vez colocado cm sua or- i noticia p
gauenos e.»- - 

^ 
*,

noticia pubi..aoa r ^
pertino. jegunde f J^ #%r_.i..„..i„ n renuncia uvbita o satélite, como uma novn

c minúscula lua. girará cm vol- imiin^ntc.,^.„r:

:omplcto, cada noventa mthn-

primeiro passo verdadeiramento
objetivo para a conquista, dc vez
que naquele local comcçarSo
Imediatamente os estudos da-
quelas regiões nunca dantes pe-
netradas pelo homem, o conhe-
cimento das escuridões mistério-
sas onde estão mergulhados os
planetas.

n-ivimos o tyii
A propósito °y*y «k r,

tos. o prlmerlo fozueie expio- nador lido ¦"ín(*Sn«r#fl
dirá a uma altura ae 40 munas
da terra, libertando o segunao
que levará já exposto o saieirn
com o lerceiro loguete. Quann.i
o segundo cair. o terceira aara
ao satélite a vclociaafle de tre-
ze mil milhas por hora, na dl-
reção exata do local que deve-
rá ocupar. Essa velocidade ann-
larà os cIei';os da gravita.ranterrestre, a alguma dlstanci»
desprende-se também o tercei-

lite científico cm sua Orotta.

Já estão praticamente prontas
os estudos para plantar no es-
paço ér-çt- satélite artlfical da j ro foguete

possantes e rápidos ate que em ! terra. Os preparativos vào acc- : em sua órbita cs:-ira rnmnnmnossos dias surgiu o avião a «a- : lerades. I a missãoto. mais veloz do que o som, rt- j Um íojuete colocará o sate-'
vrlando um mundo novo de con»
quistas à sede de conhecimento»
do homem, agora
outro sonho maí5
netrar no mistério dos outro* j processado em três chapas. O: homem em %» »-;í dl mm'mundos, atravessar os espaços foguete da nrlmeira Piai» tPra i'- ~í.!. ans,a ae ,nrc*
«jiterplanetàrlos, chegar w W- í w wmn i,wto 

". ™^ K : b f^i1* os m«níí0s ^ ei°
tftis planetas 1« ti- ínT ^ «ÜL .5? ** a 5ríinar a colossais düiaa-P-aneiaa. «to pes. o do segundo tertV uma i cias nas noites estreladas. _

naoor i|-"u.-"",nTnim1K *%
cusou-se a t«zcr,S; ç;i F-
ração, dizendo ^y.ytT.
íèdanãoscmamtc^^
trás palavws: nM 

^ j*
nem desmentiu a "^.^m '

^"íoJbeSi
Governo, toaavia- co*

versão «:cu'Íacrcrirt!Í
procedência, send0^^
se aguarde aP^V^?
sr. Euclides Tr'c"AJnír-£<',í
íi,,!.*,,* cira co«s •" '

Tfata-sè. portanto, de tima
operação cheia de minúcias t;cde connecimentc*» j O veiculo se assemelhará a «m; nicas, que abrirão *Ur*u<rA ã«raad ante de i-m | gigantesco n'le de calibre 30 satéliteT artmí af'ca m* nno 

'

tt™V°*e.»T'i™b*1* e *«-o. Tudo era nunca dantes toa^iadoV^

nuncia cfl5eUr**_^«—-^

MüíüSDAJi
5(1* *•' t-rrtM ,, HtatiH sa* ?^** z JrT a^'

rnenle »«

-opiur» Me""1-" -
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-0 velho conflito
-Consciência da a.iíoridade
-instinto de defesa
-0 Império Internacional

_.* SEÇÃO DIÁRIO DA NOITE — Segunda-feira- 2« dc Maio de 1__HÍ
—— **- —-— - ;
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PAGINA 3

Üeiitro de Pouc-os Dias, em uma Bahol d<> Mknta.i

EXPLOSÕES DE DINAMITE SACUDIRÃO AS
PROFUNDIDADES ESCURAS DA GUANABARA

(talem alguns matutinos lançjaraan à rua um segundo clichê,
i divailRac.io dc mn telegrama cm que, revolvidos velhos

!. muita, aaorle-americanos, até então em sigilo, vem con-
Sas as simpatias do sr. Getaílio Vargas, quando lutador,

Li, nllj.(asclsmo,
\'á. sr sabe se a cllvaãlgaçáo tcan alguma coisa que ver com
«llje visitai il» sr. João Goulart aos Eslaílos Uaiiiios, quando

,_sii vice-presidente posou, em muitas fotos ao lado de Ni-
fraiidldato ai reeleição pelo Tartitio Republicano. A notícia
_r!il_a simultaneamente com aquela segundo a qual. no Or-
atnln norte-americano, o Brasil 6 contemplado regiamente

_n ulano de investimentos para a América Latina.
Sfria demasiado acreditar que os republicanos pretendam'' 

es(ra-fronteiras, a sua ofensiva eleitoi-al. mas lualo é pos-
,| ™ matéria ,lc propaganda. O certo c quc a revelação, a
atilo ile Vargas, não tem cunho dc novidade, nem traz um
itliio desconhecido para a composição de um quadro his-
S;01; miiilii menos para emprestar novos traços à sua per-
•ulldaile. ...„.' ., .

Galúliii era o ditador. No seu primeiro Governo, a partir de
11( itaelli quanto pôde ã conslitucionaliznçáo do regianc, cn-
Saiado. inclusive, uma revolução, de que o general Gói. Mon-
S tol o condestável da vitória. A Constituição tle 1934 não
teoit a completar una qnadriênio de vida e Getulio conseguia
Luisr o Eslaalo Novo, utiranilo-se a outra aventura dito-

(|UC durou oito anos. nos seus dezenove anos como Pro- i
Mi- Ha Rcpaiblica, quase dois terços constituíram a nega- i
ii dai democracia. Não era (lc admirar, portanto, quc reve-j
ter no conflito entre a autoridade e a liberdade, a preferên-

rcfc solução aaietsclalana, em que afirmaria, totalmente, a
iu ij.rsoiialid.t_e de caudilho, senhor dc baraço e caatelo dc
SjXaçáo (!"<- llle votava, mesmo assim, pelas multidões hu-
lllís c hipnotizadas, a admiração das massas passionais pelo
>Mt_ famílias".

0 pior c que o conflito permanece c as massas andam a
qirila dc um novo condutor, a quem se entreguem de corpo
iiliaia. ;

Qualquer que seja a origem do Poder, o que vale é a cons-
rincia da autoridade em quem o detém. Originário do man-
§j popular, se cai nas mãos de quem não sabe usá-lo, enfra-
nãcean-se as Instituições e o regime, se estiola e o povo começa ,
Í'jiw-ar num npôlo á ordem c á disciplina, o pulso forte que j
íirijao t;mã-.i. nn hora da borrasca. Vargas sabia, disso. E. ,
wV. m.mri, hibernava, durante os recessos democráticos,!
litanco que o povo desejasse o caudilho. E surgia, no mo- j
ianto psicológico, lançando a manobra magistral, que o trans- ;
lásarl? no esperado. l

¦jjii assim, nos idos de 1937. Deixou que, «inaugurado o
iírá.t constitucional, lavrasse a luta dc classes, explodissem
i x-wtimentos, proliferasse o regionalismo,

0_'icito via, nas policias Estaduais, armadas pelos Go- ;
látüta, a constante ameaça à unidade nacional. E as ar-

|tn".ria quase as mesmas. Ccrcava-se Getulio de Ministros

Perante seleia e numerosa
assistência teve lugar a post-e
da nova diretoria alo Centro de
Estudos Médicos e Sociais do
IPASE.

A cerimônia realizou-se na
sede do Centro, á rua Santa
Luzia. 732, sobreloja.

Transmitindo o cargo usju
da palavra o presiciente q.2

„,_,,... ,. , terminava o mandato, dr. Ma-.
tivessem consciência desse perig'0. E mostrava- j noel Bruno Lobo. cujo discurso

Aspecto da posse da nova diretoria do C enfro dé Ssludos Médicos e Sociais do

IPASE, vendo-se ao cenlro o novo presidente, dr. Lain Pontes de Carvalho.

NO paraíso da burocracia
st_mmmxsmmmmSBBmuw r— i,timjzssi*vm..t*mi»w~—, -'."rmnw

Os ehef es exigem dos médicos
Iiorário e calças e sapatos brancos

O mais (doentes) em segundo plano — Observações curiosas,
que valem como um libelo, d o novo presidente do Centro de
Estudos Médicos e Sociais do IPASE

te Centro de Estudos Médicos I o exigido, porém o faremos pa

Aspectos novos no relato do engenheiro Eu gene
Vasseur ao DIÁRIO DA NOITE

Ilülín 
que

fejtaollni recuperando o "maré nostrum" e Hluer, trans-
tado a W errenacht em legiões tão poderosas quanto as tor-
|B_'C_a_ e tão adestradas, quanto os exército.-, de Napoleão.

H_ não pensava na conquista do império internacional aa-
pi..!! Queria a guarda cáàtrense, para mantê-lo no Poder,
t-involvla nos generais, a consciência ria autoridade, acena-
i.l. ccaii a constituição do grande Exército, leader do Con-
teto sul-americano, mas, no intimo, desejava desarmar os
tóís (.miais, reduzindo as suas policias à condição de reser-
ia ias forças federais. E, assim, fez una Constituição sob a
iamacão tias Forças Armadas. E, enquanto se apoiou em Ara-
ia e Gói? Monteiro, no equilibrista internacional c no argutp
Me de todas as milícias, pôde manter-se no poder, tomando
(«o (mulos Hitler e Mussolini.

DJainvolveram, rio entanto, as Forças Araaaadas, anuito mais
M_„ esperava, o seu instinto dc defesa. A nossa partici-
H. o na luta, com a FAB c a FEB na Itália, provara aos ge-
-Tais a*, limitações necessárias da nossa força, quando a guerra
(tara ale ser o entrevero puro c simples das linhas de freaiac,
. ta unhar.se com a mobilização econômica e o esforço espar-
tino da piipularãu civil, ., ...

A iralldade" era, precisamente, esta: do conflito, surgiriam
Ms mundos, dois impérios, demasiado potentes, para qaae os
.aos e natíies pudessem fitarir ã condição de caaadatarios rte
W mi nutra sii/eraiiia, evidentes por si anesmas.

Mais alia i|iie as missões francesa e alemã, quc acanloiia-
•uu na America do S-'*"!, sentíramos multo forte a influencia
«.-americana, desde o "Corredor da Vitória", transformado
• _<ardr.te brasileiro em trampolim para o Continente Africano,
'li «o (luiipaniento da nossa Força Expedicionária . , (JU„ .,,..

X_ havia decidir senão como se fez em 1945. Gois Mon- Tce0U1.Pll.o _ Dr. .loné Campos
Wra eslava certo. Geta'dio c que não tivera tempo sufaeaentc F]^0. Bibliotecário — Dr. Ln-
lua a mutnr..o saihilânea. deixando-se enlear pela Consaaau- , ^q Contlni; c orador - Dr.
Wet«ino-tiahalhista. prometida nos comícios. ' Tanato de Oliveira Gonzaga.

 . conselho Cientifico: Drs.
Voltou nos braços do povo. que insllntlvamcnir repele as A(|ah, Eiras de A,.RuJo. Manoel

toranlas internacionais. Recebeu o banho lustrai aas massas, Bruno Lob0, joão Codeeeira
ttttgmçSo do voto. Mas não era tudo. No intimo, a rebeldia LopCs e A'CXand:« Antônio
iwiva nn coração do velha caudilho, iaiconfornindo porque o N;l(Ier,
*"do império internacional se deslocara para uma democra- i A segulr publicamos alguns
<¦•* e mia ditadura da esquerda. Sua earta-testameaato foi o j dos pj-mcipais trechos dp dls-
Witdtlto protesto e a última revolta. I curso do novo presidente, do

Má* nem por ter sido lavrado cem sangue o auto de fe, a , m!\ximo interesse para o cen-
INtita mudou NSo tínhamos alternativa: permanecíamos co- ,r0_ toda classe medica e pa-
, Mata-tos ala saazerania menos dura, do impòrio sem rea-o- ra 0 pUbiico em Bcral, especaat-
ddiie, mente segurados do IPASE.

NiD adianta querer, num gesto supresno e Imaturo, o salto faLTA MATERIAL»vãca.0. E' preciso esperar, que a história não d_ saltos, jai- rinutor Loin, entre
*-**», um dia, a nossa vez, a menas que a humaiiidade Dbse o doutor «un, env
'» 

o endereço dc "um mundo só", de que falava Wender outias 
pw^ especlalmentc

íoi um verdadeiro lilaélo contra
a falta de assistência e apoio
rios poderes públicos ás ativl-
dades do Centro.

Em seguida, o novo presi-
dente. dr. Lain Pontes ale Car-
valho, depois de assumir o
cargo, tez um apelo a seus co-
legaR e traçou as normas quc
nortearão, os esforços que se
propôs fazer para dar ao Cen-
tro o prestigio e a posição que
deve ocupar aaos altos metos
científicos e desenvolver o am-
bulatório indevidamente trans-
lerido para o IPASE.

Finalmente, faloti o orador
oficia', da nova diretoria, dr.
Renato de Oliveira Gonzaja,
cuja oração seguiu as pega-
alas das anteriores, uma vez
qu» não há discrepanciag nos
pontos de vista básicos sobre a
HnaUdáde do Centro, e sobre
us erros acumulados.

A nova diretoria ficou assim
consi Unida: Presidente — Dr.
Lain Pontes de carvalho; Vice-
Presidente - Dr. Perilo Oal-
vão Peixoto; 1." Secretario -
Dr. Mozart Cintra Gama e
Silva; 2." Secretário — Dr. Oe-
raldo Rodrigues Guimarães;

e Sociais a Imagem das Clínicas
que representa, achamos que êle
pode e deve influenciar as ati-
vidades do Ambulatório. E essa
é a orientação que pretendemos
dar ao Centro de Estudos, pro-
pondo-nos pugnar por uma
maior união entre os colegas,
pela eclosão de uma — digamos,
— amizade por esta casa, onde
já há muitos anos trabalhamos,
e mais anos ainda traba lhare-
mos.

E' fato sabido que os médicos,
na sua maioria, freqüentam
hospitais e ambulatórios' onde
nada ganham e muito se dedi-

ra nós, para nosso Ambulatório.
Levantemo-lo até nossa capaci-
dade cientifica, apesar, repito,
dos impeeilhos burocráticos que
nos cercam.

Nosso "Centro de Estudos !
fará realizar um amplo progra-
ma científico. Organizaremos
conferências para o quc já con-
tamos com o aooio dos melhores
especialistas dêste Ambulatório.
Publicaremos um Boletim com
trabalhos, artigos e noticias de
nosso interesse. Representa re-
mos positivamente as reivindi-
cações dc todos os associados
frente aos órgãos superiores do

Dentro de poucos dias iniciar-se-ão os tra-
balhos práticos de sondagem do túnel Rio-Ni-
teroi e, com isso, começa defiaiitivamente, a to-
mar corpo, o velho projeto de ligação das duas
capitais nas margens da Guanabara.

Dentro de poucos dias, barcos munidos ae
complicado equipamento geoflsieo, tripulados
por hcmeais que falam diversos idiomas pousa-
rão na baifi, procurando desvendar os segredos
da composição das camadas da terra por bai-
xo do mar. Descerão brocas de aço nas pro-
íundldades, que trarão á luz do d:a amostras
dessas esferas de eterna escuridão, e lançarão
pequenas cargas de explosivos no fundo da
á«ua. que emitirão ondas subterrâneas, regls-
tradas pelos sensíveis ponteiros dos sismografos.

Abre-se novo capitulo.na '-batalha do tu-
nel", cemandad. pelo governador Miguel Cou-
to Filho que revela tenacidade e espirito obje-
tivo fora do comum.

O ENGENHEIRO CHEFE
Monsieur Eugéne Vasseur, engenhelro-clie--

• fe da "Etude & Entreprise", empresa francesa
encarregada dos trabalhos de sondagem, nfio
escondeu o seu entusiasmo pela obra que ti-
nha de enfrentar. Esse gaulès alto e louro, que
eíicarna em si o dinamismo e a prudência do",
homens acostumados a lidar com os elementos
da natureza, depois de dois meses de estada en-
tre nós, conhece perfeitamente os problemas
de transito de passageiros das barcas Rio-Na-
tero.:."E' simplesmente absurdo -— nos disse —
que um passageiro que v-ai de Icarai & Praçn
Mauá, tenha de tomar três conduções dife-
rentes. Com o túnel, um ônibus resolve a via-
gem e a distancia Rio-Niteroi se torna mais
curta do que Centro-Copacabnna".

Bem, isso não era propriamente novo para
nós, mas era agradável de ouvir em írancCa.

O FLANO
Entrando nos pormenores dos trabalhos, o

sr. Vasseur nos explicou que todos os planos e
projetos até agora propostos continuarão 'oa.s-

tante vagos, enquanto os trabalhos de sonda-
gem não forem realizados. Somente á base da
sondagem, isto é, sabendo positivamente a com-
posição geofísica do subterrâneo da Guanaba-
ra, se pode dizer qual será a forram e compra-
mento mais eficientes do túnel.

— Temos de saber — prosseguiu — onde se
encontra a camada de granito, qual e sua dl-
mensão e direção. Temos de construir o túnel
na rochít. que representa proteção maior para
o túnel e que oferece igualmente o melo de
construção mais barato. No fundo, o trabalho do

C.iar_o _9 tipo Paraná,
-«gância dos produto-
res que embarcam café
r pelo porto de

Reunião d* J««*a do
I8Ç pa*. etòbo.ar o
r_ac.l_ra.enro de em-

barques

I__tala-se logo mais ás
14 horas, a segundn reu-
nião extraordinária da
Junta Administrativa do
IB_.

A presente convocarão
se destina á elaboraçâ"
do regulamento de ciai-
ba rques para a safra
M66/-7.

A lavoura c o comércio
do Paraná decidiram
apresentar as seguintes
reivindicações: 1,° — Es-
tabeleclmento do tipo Pu--
raná, para efeito de regiõ-
tro de vendas no porto ae
Paranaguá; 2" — Eleva
ção do stock-limlte no
Porto de Paranaguá, de
800 mil para 1 milhão o
200 mil sacas; 3." — Equi-
librio da liberação dos
cafés da safra 55/56 "re-
maneseentes" com os da
safra 56/57, em propor-
ções que permitam a sua
saída regular, sem prejut-
zo da exportaçãa> dos ea-
fés baixos existentes.

_!

"Monitor Campist*.', um às

sondagem se reduz A procura da camada de
granito.

Essa caanada tem de ser bastpnte sólida
para abrigar dois túneis paralelos de 8 in tle
diâmetro, cada um. O ideal, evidentemente, é
uma linha reta que, como se sabe, é a. ligação
mais curta entre dois pontos. Todavia, é muito
raro que o engenheiro enconti-e condições tào
ideais para a sua obra, e futuro percurso do
túnel só se esclarecerá na medida que as son-
degens progredirem.

OS MÉTODOS DE SONDAGEM
Dois são os métodos principais da sonda- j „,:, ,„«„„. iArna;( ,'.-, Dj-ntil

gem. A primeira consiste, por assim dizer, nu- | 1™» ^"90$ JOmaíS Ü3 _.i_f!
ma aproxitnação direta ao objetivo. Entre dois
barcos ancorados é baixado um tubo até o íun-
do do mar. No interior do tubo desce tuna bro-
ca, que é impelida contra o sub-solo. De metro
em metro, a broca é suspensa, sendo tiradas
as amostras de terra, para análise.

A primeira sondagem dê-se gênero será
feita perto do Ministério.da Marinha, a meio
caminho entre a capela e os cais. onde o mar
tem uma profundidade de 12 metros. A broca
descerá mais trinta meti-os, aproximadamente,
onde se espera encontrar a camada de rocha.
Depois da sondagem, o buraco criado é ísena-
do novamente com cimento, para. evitar quo
possa prejudicar os futuros trabalhos do túnel.

Essa operação terá de ser repetida, urruas

Em quase todos os municípios
fluminenses existem estabeleci-
mentos da industria gráfica, nos
quais se imprimem livros didá-
ticos, literários ou científicos,
cartões postais e álbuns para
fotografias, prospectos comer-,
ciais e material escolar, bem co-j
mo jornais, revistas e boletins.'

Alguns municípios, embora
nãfl possuam tais estabelecimcu-
tos, tèm contudo seus periódl-
eos. impressos em municípios vi-
zinhos e até mesmo na capital
do Estado.

O.s dois jornais mais antigos
cem vezes, mais ou menos, ate que se tenha I f,0 ífetado ^0 Rio_ ainda (_.m £..
um mapa completo do terreno por onde o tu-
nel terá de correr. As profundidades maiores da
baia, que terão de ser enfrentadas, são de 40
metros. Mais quarenta, calculam, o túnel cor-
rerá por bsiixo das águas- Quer dizer quc as
brocas terão de baixar a uma profuaididade de
80 metros, em média.

Outro método de sondagem, que igualmen-
te será. aplicado, é o do controle de ressonan-
cia de oaidas artificialmente emitidas. Uma car-
ga de diaiamite, colocada no fundo do mar, ê
feita explodir. Pequenos aparelhos sismogrà-
ficos, colocados igualmente no fundo, em ia-
tervalos resrulares da carga, registram a refle-
xão das ondas pelas diversas camadas subter-
raneas. Permite esse método identificar as ca-
madas e calcular a sua extensão.

A combinação desses dois métodos perml-
tire realizar o trabalho todo dentro de tim
espaço de tempo de 3 a 4 meses, se não houver
imprevistos. As atividades começarão quando
chegar ao Rio a equipe de geofisicos da Com-
paaihla francesa, atualmente em Beirute.

(Conl, na 11a p. — Letra D) •

eulação. são o -Monitor .Cam-
pista", de. Campos, fundado em
1834. isto é, há 122 anos; e "O
Fluminense", de Niterói, qua*
completou dia 8 dêste mês "8
anos, fundado que foi em 18.8."'O Kuminense", desde que foi
lançado, jamais deixou de cir-
cular. enquanto o jornal cam*
ptsta. ._>freu, durante sua lomta
existência, diversas interrupções.
o que representa, para o diário
niferoiense. maior numero de
edições lançadas a lume.

© "Monitor Camplsta" pai-
tence aos "Diaü-ios Associados".

De acordo com. elementos eu-
ligados no Departamento Esu-
íiúâl de Estatística, as publica-
ções periódicas fluminenses so-
mam. entre jornais, revistas e
boletins, o total de 165, dando
emprego a ceVca de um milhar
de empregados e atingindo, suas
ediçjÜâp acuais, a 17 milhões 544'tiül' estèmpía. es-

cam. Por que não fazeranos o i ipase. Especialmente, perml-
.íl. •....,.. ~~ nnt.AP nll i _   *_.-. ....nn..n n.i _il-._mesmo aqui? Com os novos au.

mentos nossas honorários dei-
xaram de ser os ínfimos que
eram. Tomemos conta dêste
Ambulatório. Tornemo-lo nos.
so. Lutemos Dor êle.

Deixemos de lado os fatores
a que nos referimos, e que nos
tèm afastado de uma dedicação
maior por nossas Clínicas. Os
chefes que para aqui, seguida-
mente, sáo nomeados, nenhuma
assistência nos dão, é certo,
mas, também, pouco exigem.
Querem somente que cumpra-
mos o horário rigorosamente, e
que andemos, a nossas custas,
de calças e sapatos brancos.
Ora, colegas, isto é muito pou-
co. Paremos muito mais do que

to-me traçar este. programa em
face dos escolhidos colegas qtie
me acompanham nesta, Di-rio-
ria.

Ao terminar, não quero dei-
xar de expressar a esperança
que no momento nos assalta
com a mudança da direção do
IPASE; temos novo presidente,
novo diretor do hospital e novo
chefe dos ambulatórios perifé- I
ricos. E assim contamos que i
novas, justas e imparciais me- :
didas sejam tomadas em favor
dêste Ambulatório e posso afir- ¦
mar, que deste modo, a direção
do IPASE contará com o apni.i
total e irrestrito de t,ód'**i os
membros do Centro de Estu-
dos".

CÔMEWiÓRISlHÍO 0 NOSSO
4N_ÍII.SflRÍ0.,. -

SENTENCIOU O JUIZ:

Direito da mãe sobre o filho
num caso de bigamia omissa

nos textos legais
o

O pai ainda não conhecia a criança quc pretendia
transferir da mãe legítima para a sua segunda
mulher — Os casamentos ilegais confundem a

própria Justiça, comenta o juiz Breiner, além dc
provocarem a maior desordem social

(Reportagem de Helcio Paiva)

M

1 'SÜGftiHA Dl HOJE li
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quantitativa, dc nosso Ambula.
i tório. vem declinando, como

I Exposição da Escolinha de ^'ShS^ffi^rS
t,l_ J_ Çf.r ! ciiidivel ao nossa trabalho, lan..
Aile 00 Jt-U pedindo um atendimento técnl-

15 ho- . co perfeito do.._ doentes. ^IssoNo próximo dia 29. ás é tudo,

,."«T_KN() _ 18.03 -«¦SJORM DA TIA LICIA~ Prniliiçãn p Direção dc'¦*"«» Filho : 18.30 — MO-''*» f- IlF.t OK.\(.OES 
5Jp{io . Ilircrãn dc Per- I
?«MCfl de Oliveira: 19,00
.- T-ATKO DE IANTO-
£M ESTRELA - Prn.lu-
. '' D -.---An d. Cario-, Tlai-
.* _.!=• - VARMA EM
í*.*-[* — 1'rodução c Di-'_;' ale Cambbcg Martins;
_fL__ ALV.MtF.NGA E-¦"•niIXHO - Produção"•recai, d» Alvarenga;
-__~ REp0___E8 Esso —
EJM d'' Maurício Dantas;
SSLr. TEATRO DE CO-
PWA8 riR.Ql.if; _ Titu-
J ILTIMO PROGRA-
__. 

"lOri-Inal de: Graça
Hj Direção: Grant Ad-

gMOXG - Produção e
j^T10 di* Jacv Campos:
^'-L-- TEATRO GEBARA
GnT_& 

"VERO OMA
fcn&HI?14"* Aaator: -
£S*I Direção de:

hj5" ee Maurício laanta .
-tíw.0?ANnr- TEATRO
^I"».»: 

'FORA DA BAR-
* a_~ "'"f. Sntton Va-"¦«_•• íe: Adolfo Cell.

i>u 1IIU.M...U _._ --• •>- -- ••- I _„..--- um naaa quc e iuuu,
ros. realizar-se-á a inauçu.açao pa.ece um na> ^
cio_ trabalhos da_ crianças da ( porqueym agnóítte0 oU
Escolinha de Arte. mantida pe- ^™,ie.™ó que náo puder ía.r
lo SESC do Distrito -Weral.trawin«Mto ^ue J ^ É
para filhos de cemerciarios, no , Wto c7^arePnlizado. 0 do-

A DESORDEM social, pela fa-
*í cilidade com que pessoas
desquitadas contraem novo ca-
samento nos paises onde o di-
vareio ad vinculuan é permitido
e a liberdade de culto Institui-
da pelo regime republicano, en-
sejando ccasB-fiento. como o qUe
há dias ocorreu com um.i Ií_u-
ra de destaque no cenário t:.

vem desintegrando

Justiça a sua guarda, arguaa-.do
estar êle hoje casado civilmeia-
te, e que embora fosse apeia..*.
casado no religioso com deu*
Francisca, entende nâo paua-a
ser negado o valor que repre-
senta o casamento i-I:r:c_3. -
que. nem por asso. t:ra a:s_-i
união, ao menor, a quaütiad**
d" filho natural, cujo pzvt? ••
lei restringe, sobre filho natutal. vem dc3intt!.!-ando a íc

cular instituição na Família ra; (_ preferencia paterna
com graves danes à ordem pu- rnvmrriA n fii nnblica, aos bons costumes e ia so- ; NAO CONHECIA O FILHO
ciedade. Como era natural, d. Fran

Tais coaisórcios nenhuma va- ¦ CiSCB Alves de Lima constestou
Bjvseu Centio Social n. 1. a rua IW procura nosso auxilio | lia têm perante nosso direito. ( 0 pedido salientando estar
|, Aaadré Cavalcanti, 33, .. anQar': .onfia integralmente em nossa j mas R verdade é que estão em j meaaor, desde a idade de um

sede do Sindicato dos ampre- | rr"-eldttiie ,. riedicacão. Todos ipinda. Os estudiosos da ciência ano ern gua COmpanmR, epoc.
!_._ •**.« -<niHAr.in ti» U.l--*—*•"" - . 

""  
! « _" r^,___í___ ;,..;_„l..,n«l- «re Igados no coanercao. n_s'sabêmos"dos aaumerosos me- I do Direito, principalmente osjgn, que_ inexplicavelmente, loi

O programa de Inauguração morj,ndos pedindo anaterial, há I Jui_es úc Família, procuram a&alKionada pelo aaator, sen
¦ dos Trabalhos constará de li- ; -nos não atendidos. i uma solução para o p oblema. ' 

quC j^ prestasse qualquer _>•
1 gcira palestra, seguindo-se a xai situação tem Se agrava- ! Mas. enquont i perdurar o nos- , p;stçnclil moral c maioria! a
! rnresentacão dc um teatrinho do sobrcmaneir... com a melfa. ; so retrógrado Direito tie Famí- : rüh0 quc> entretanto, pru
i de fantoches, feito pelas pró- dada traaasíerêncl.. deste Am- j im. nada de positivo, q*'*"ear.os
1 nrias crieaiças e, ünalmente, bulatório para o Hospital dos , cr.-r, será conseguido. Haia
' musica executr.da por uma > s„rvidores do i-stado. Fom ma vista ns COanpliçaçõS. ocas.ona-

Bandinhi Infan-.il, do Curso de ; transferidos P:ssaal e Verb a | das pelos un.oes de ca-af: ac;-

BSw \\ antecipamos as/ ^^B

(Eo)' num novo p'ar>° - ^êÊIx' 1
fttr de vendas a prazo com wW^^i

Iniciação Musical. , juntos. Lá nos separaram, e o
A exposição de desenhos, uin- , que parece, pois nada. ou quaít*

tuas. esculturas c atividades . nntíR majs nos tem sido lume-
ortisticas em geral, das cri-

! ancas, permanecerá aberta, das
j 14 às 17 horas, até o dia 30
• do corrente.

Organizada dentro dos mol-
I des da Escolinha de Arte do

Brasil, fundada por Augusto' Rodrigues, a Escolinha de Ar-
f te do SESC è dirieida pela p:0-

íessora Maria Eóith Boltari.
nome festeiado em nossos cir-' culos artísticos.

<^*U~-®£iáM *.-,
yM---^£y^yy '•7
lOfOSCAL
»D0 - JÔSfOSOt CAICI0

cido.
Outro fator de ação prepon-

derante nesta falta de interesse
de todos nós Del0 Ambulatório.
e consequentemente pelo CEN-
TRO é o anal-estar criado aqui
por duas altas direções do
IPASE- Ameaças constantes de
exMnção do Ambulatório cria-
ram um ambiente d. insegu-
rança, com infausta repercus-
são sobre nossas atividades.

âuitados 
qu? po_;eriorm;nts ao

esquite contraem novas nup.
cias no estrangei o, ao ponto
de não ter possível determinar
qual o estaoo civil de aam dos
contraentes perante a lei bro-
silelra, confoime já tivemos
oportunidade de demonstrar
através de outras reportagens.

UMA DEMANDA
Milton Borges da Costa e

Francisco Alves de lima. casa-
ram-se apenas no religioso,

urou Milton por dlvrr.as vc
7.es para qui ele can.aeccsse
¦ ilho. Coaaclutu citando inumt
ros acórdãos em amparo de si
de.fia alegando que o auao
só procurou a poíse do menu
depois de compelado a prestar-
lhe alimentos, buscando, com -
próprio procedimento, fugar •*
obrigação rjue tem de aiimen-
tó-lo.

RETIRADA ABSURDA
Opinando no feito, por oca-

sião da audiência, o Curador
Odilon dos Anjos salientou sei
ab-Uido « retirada do menor

quando amoos ainda, solteiros.! atualmente com 5 anos de i_a-
! resuKaaado dessa união o nas- \ de. da companhia da mâe par.

, smtIX,ta__nvad__ ?_ dl! 
' 
mente veio Milton a cor.tn.ar c:-._ca da rè tm afetes do ru

lMÍ*5._ . tra!.^-^ eMabelè: _np._s. no civü e no reUgios-. tor. pre-cedimento tanto ma:
fe-ença d- trata abar-dorana*. deprimente e desumano, qua..-'._ entn- nós c noísss coletes <
j. o % r HirH ve_ oue lhe»'sua antiga compantaelra. '):
?„* __d_ na T-Mt-utarací. ao i filho ficara cm companía:» aejneldade moral e d. Fraacaaca
ZJrti, ta_a lei r» * wa'_. e _s- Í-. Francisca dal por çus MU-« l-at» se encontra o meaao:

!?»_v bem mais amplo perml-! tor.. di_.ndo_e em melhor s:-: muito bem cuaoado. d?ven«r.
; Ii*_ollhè>a maior número de tuação linanceara do q*.e a mao; prevalecer «cama de tudo. o
D**-a_oç-èi* *» "«s»^- P«» melhor educ»-1 «nteresíe do menor. n». poden-

Assim como eo_»i-eí___« •_. 1 lo e -rtentâ-lo, pleiteou

Co nída se arrai contra a lao-

na! (Conl. ma lf p. — tetro E» I

Numa Testa pefffia- 'vífift^m ^Êo «te -^^8 a'
nente de preços bai- prazo, com remarcações seasa-

xos, todos os anos, neste mês, cionais e grandes bonificações!;
o LOU VRE comemora o seu Venha ver e comprar. Não p§_>.aniversário. cisa dinheiro. Nós temos tudo o
E este ano, como uma demons- que o Sr. e a aua família pre,tração de maior apreço aos seus cisam. E, além de twlg, não s-o
clientes, lança um novo e mais esqueça de mm. -^

VISITEM AS NOSSAS SECÇÕES DE:
ALFAIATARIA • CAMISAHI.. • TECIDOS EM ,
GERAL • CAMA E MESA • PEBFUMARIA • CAL- O SEU NOME VALE DINHEIRO
ÇADOS • ARTIGOS DE CRIANÇAS E RAPAZES £ NÓS LHE VENDEMOS A PRAZO• UNCER1E COSIECÇÕES PARA SENHORA ¦ mac_ .._
liLaQUEDOS MAGA2IN
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A Trégua Termina Hia 32

COFAP E PADEIROS
Í.Os padeiros 

"nãò 
querem aumento, mas

[sim liberdade'',' declara a COFAP — Lu-
lèro, de 15 %, sem incluir vendas de doces,
iWseeitos, etc.y— Artimanhas para, iludir

© coronel Mjmdello

/~fÒM'O fim do.mês, aproxima-se o desfecho do caso do pão.
^ O presidente da COFAP ainda não se manifestou sobre o
aoôrdo proposto pelqs panificadoras.

A jroposta dos padeiros contém 5 exigências. Segundo o
sr. Renato Santos, os padeiros, com * Itens, atiram areia ncs
olhos do coronet,- para, no 5. item, alcançar o verdadeiro ob-
jetivo. dcgtofiS'.ti-.campanha: llbertár-sfe da.portaria 480, qne lhes
controla !)59í)'do movimento tle venda do pão.

NO^iltirriõ sábado, o DIÁRIO DA NOITE publicou uma en-
trevlstá %'oht o...sr. Renato Santos, chefe' dò Departamento de
Planejamento da^COFAP que expôs as Intenções.verdadeiras do
movfnicnto dos padeiros. \ Conhecedor de muitos pormenores,
volfon-nos a falar o chefe do Departamento de Planejamento.

¦y; Nunca ama padaria faliu
Na vida comercial da cidade, não se tem conhecimento

da falência d|"'umn uníca padaria.' Convém esclarecer: dentro
de uma administração normal, porque, sob uma má supervisão,
não é estraijhável que resulte uma falência. E, discorre:

Isto*é uma prova real de que as padarias não estfio em
nenhuma situação deficitária, conforme :tem sido divulgado.
Abrir uma padaria é um negócio-tão, excelente, que, apesar dc
tantas dificuldades, o dono de 7 -padarias, na última semana.,
cm meio a acontecimetnos tão graves, adquiriu mais uma. Se
o ifamo fosse---.uim,:êle se arriscaria tanto?.

Quatro milhões, preço de uma padaria
''¦ Declarando'que a COFAP é grande conhecedora do ramo,

poiqué o» âltiihos estudos foram procedidos em muitas padarias,
e em muitos pontos da cidade, prossegue o ar. Renato Santos: ;

Umá -jpátlária não pode ser comprada por menos de CrÇ
4 milhões; "##$6 iim agravante, que vai-se refletir sabre a pres- |
sa necessária-Wi obter lucros excessivos, para pagar prestações,
qun chegam a atingir Cr$ 100 mil mental». Também as difl-
culdadts paj»íía|irir uma padaria;, hoje, afio inúmeras. Está
sendo foritçácro lím monopólio de fprma a não permitir a en-
trada de rtpyòs-' comerciantes no ramo.

'íU/lôs estudos da COFAP
Inragaò» quanto aos estudos da COFAP, que redundaram

r.a portaria 480, disse-nos o sr. Renato:
A principiar pelo rendimento; da farinha de trigo, surgiu

a primeira discrepância, entre os estudos da COFAP e os dos
padeiros. Os panif icadores apresentaram um rendimento de
20%, enquanto os da COFAP apontaram ser de 26%. Assim,
desde logo ficou estabelecido que, de 100 quilos de farinha de
trigo, eram obtidos 125 quilos de pão. As quebras, apesar de
nã'j terem sido consideradas nos estudos oficiais, por serem
fiifito diS-^ÇSEgrdjclo ou desleixo, são permitidas pela portaria
4»,' ÓUfle Üm-pão-; de .50 gramas, pode ser vendido com o peso de

jgrati^--3ffilá**c, portanto.
••» 5*:.* A;pqrtaria 480 é condescendente

CA'.portaria 4«0 foi até muito condescendente, permitindo,
áSitpade.iros, um lucro de 15,67%, no movimetno do pfto tabe-
lauo. Isto.sem computar a-venda do pio nio tabelado e ainda
o comercio paralelo de doces, biscoitos, bolos, frutas, bebidas,
enlatados c muitos outros produtos. Como podem os padeiros
ojjeixar-so de, pouco, lucro? Têm 15,67%, além de margem multo
jgais larga numa relação de produtos de intensa procura. Nem
AVpsinò .c lucro proveniente do uso do telefone foi Incluído nos
eitudos da COFAr, quando todos sabem tptt é uma boa fonte
dttvit-nda.. -
ã||-.'.E, concluindo:

Nno creio que o coronel Mindello vá oanoordar e aceitar
as- condições dos padeiros. Nesta semana, pot«, prosseguirá a
camp-inha que os padeiros movem no sentido da obtenção de
irrestrita liberdade de ação.

, , , i___l: -.-¦ _._  ' ¦• ' ¦
¦ ¦¦ ''¦
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(miUitímos Noticias do Esporte D
(S f RABALHOS M HOJE NO
HIPÓDROMO BRASILEIRO

Em preoaro pnra bs próximas
corridas no Hipódromo da Gávea
trabalharam hoje pela manha na
plstíl tlíftweta, varies parelhel-
ros. A novidade íoi «..presença de
Major e sen', piloto J. Carllnda. O
cavalo Sul-»logra'ndense írá' tornar
pnrte no "G.' P. Cruzeiro da Sul".

Foram estes os exercidos uno-
¦tado.:

PARA O DERBY BRASILEIRO
ROCKET (Ullon) — 2.040 em

146" 3/5.
EVEHGLADE ÍA. Rosa) — 2:400

em 172" e 2.040 cm 146".
HOTSPUR (V. Andrade) — 2.400

etn 177",
MAJOR (J. CarlUula) — 1.000

hietr-3 cm 72" — volta de galo-
plnli.-.

CEDRO (B. Marinho) — 2.040
cm 136".

FÓRUM (Castillo) — 1.600 em
11S" 2.5.

OUTROS EXERCÍCIOS
HILO DEORO.lM. Silva) — 1.300

om 01". 
';

MISS COTIA (D. Moreno) —
1.000 em.119".

CORONA (Madalena) — 1.600
em 115" 2/5.

CASANOVA (H. Rebelo) — 1.200
em OC". ••..-,' >I

ROCHEDO (M. Silva) em pn-
relha com Ciono (A. G. Sllva) —
1.300 em 93" 3/5.

QUATIASSU (J. Rlbn.-:) — 1.300
em 96". '

CADI (A. Portilho) — 1.500 em
10',". I

ORTEQA (J. Híimosl — 1.200
cm 88", .

JANOALI (M. Silvo) — 1.000
em 73" 2/5.

TAFUL (G. Costa) — 1.300 em
92" 4/5.

KADJAR (H. Lima) — 1.400 em
72" 3/5.

ZIG ZAG (Cunha) — 1.003 em
72" 3/5.

HANNAH (H. Rebelo) — 1.300
cm 91". i

JACEA (Lad) — 1.000 em 72" 2'5
BLAST- (Cunha) — 1.000 en»

70" 4'5.
RIGOLETO (Cncerwl rm pare-

lha com Sarraccna (Ultau
em 70" 3/5.

RAPINEIRO — (Labrci — 1.600
cm 115".

GUERREIRO (Aratljo) — 1.300
em 95". ,

REPIQUE iLInsi — 1.200 cm 87"
ABOV I Moreno 1 1.300 em 91".
L*AMIRAL (A. G. Silvn) — 1.000

em 68" 3 5.
PIRACEMA U. RlbM) — em

parelha com Ronaard (Ulloa) —
1.300 em 90".

ARATAU' (B. Alves) — 1.300
em 95".

MAYPU' (M. Silva) — 1.900
em 119".

8ALBRNO (UUA») — 1-SOO ; em
105".

CRISBAM (D. P. Silva) — 1.600
em 113" 2/5.

QUINAU ÍA. Cardoso) — 1.000
metros em 78".

Descarrilou um cargueiro
im Linha «k Centro

O trem de luxo 'D-4)
de Belo Horizunte chegou,'
hoje, a esta Capital, com
mais de 2 horas de atra-
so. Motivo: descarrllamen-
to de um trem d. lastro
na Linha do Centro. Aquê-
le comboio da Central fi-
eou retido em T e 1 x e 1 r a
Leite enquanto a linha
era desimpedida.

Baleado na boca pelo
Eadráo

O sr. Anotoll Campes Vital,
cie 41 ano», funcionário do Mi.
nistério da Agricultura, ontem,
á tarde, srIu com a família pa-

ira passear. "A noltinha, ao re-
fjressor & sua cnsa, situada na
nia Ferreira Cardoso. 46, per
cebeu que no interior da mora-
dia havia ladrões. Com caM**-
Ia. abriu o portão de entrada,
mas. mesmo aísim, os meliau-
t_s vendo oue havia chegado
alguém, trataram de fugir, cor-
rendo paTa a rua. Na fuga. en.
oontraTam, ainda no portfio- o
?r. Anatoli, tendo um deles
(eram dois crioulos) disparado

, sun arma. Atingido na bocn
íooo | );,p]0 projetu, 0 «r. Anatoli tom-

bou ao solo, deixando livre c
caminho para os meliantes fu-
Tirem. Em umn ambulância, i.
ferido foi conduzido ao Po"to
de Assistência do Meier e, de
pois removido p<*ra o Hospital
Souza Aguiar, onde se encon-
tra internado. A policia do 20*
Distrito registrou a ocorrência.

0 governo vai apurar
as acusações do

jornalista-à C. I. S.
O presidente Juscelino

Kubitschek, ao tomar «»••
nhecimsnto, através <•*»
divul-ração feita pela
Imprensa, do depolmeu-
to do jornalista Edninr
Morei perante a Comis-
são Parlamentar de ln-
c.uérito e em que são foi-
mulaCas acusações sõbr»
aplicações de verbas do
Fundo Sindical no «tuai
governo, imetllatamentn
ilclerminou ao sr. Alvar .
Lins. Chefe óa Casa CI-
vil da Presidência ü%
.'*..::':.... que se dlrltnr-
se ao ministro Parsifal
Barroso*, com a recome^-
õaçSo-MJc convidar o
mencionado jo**na!!st3 i
positivar ts «ns reu?::-
çõca. a lim ¦ Ce mie ns
mesmas sejnm dev:aa-
mente apursdas. pari a
mais enérçlca punição
dos responsáveis o cul-

•padflis.

M£Mã

MISS SAO PAULO
Ç\ 13 desta vez nao influiu c a jovem Regina Maura, repre-

sentante tlc Itabira, conquistou o titulo tlc Miss São Paulo.
A liele.za, a graça e a juventude estiiantc derrotaram folga-
daitmnte o perigoso 13... Aqui aparece Regina em duas poses:
antes e depois de arrebatar a cobiçada, faixa de rainha da

beleza bandeirante.

ANELICE KJAER, MISS MINAS GERAIS
Eslava, no último sálado, mais linda dn que nunca, quando
saltou dc um -Douslas" no Aeroporto de Vurginha, sua terra
natal. E recebeu, a seguir, carinhosa manifestação popular.
A noite, foi'recepcionada no Club Recreativo local.- E' linda
a minelrinha dc Varginha. Vai dar "dor de cabeça", eerta-

mente, ao júri do dia 16, cm Quitandinha,

NA RETA FINAL O EMPOLGANTE CERTAME DA BELEZA NACIONAL

Uma linda jovem, esbelta e
conquista o titulo de *'

¦•¦ 
.;-;. y/í

issEst.do'Rio*
Eleita, ontem, a representante de São Paulo — A escolha de Miss Maranhão — Homena-
geadas Miss Distrito Federal e Miss Minas Gerais — Estó-islasitto generalizado no país -7-
A seriedade dos pronunciamentos e o contentamento das eleitas no vitorioso concurso
patrocinado por 

"Organdi Paramount"
Com a eleição, ontem, de"Miss Estado do Rio de Ja-

neiro", des_oito beldades brasl-
leiraí já estão credenciadas pa-
ra a disputa, no próximo dia 16
de junho, em Quitandinha, tio
cobiçado titulo de "Mias Bra-
sll", estupenda parada de for-
mosura'promovida, Internado-
ntilineiite, pelos malllots "Cata-
llua". Municipalidade de Long
Beach e Universal International
Studios.

Paraná, Maranhão, Ceará,
Rio-Grande do Norte, Paraíba

diretor do Museu Nacional de
Belas Artes; deputado Miguel
Couto Neto, representante de
seu pai, o governador Mitçuel
Couto Filho; sr. Alarico Maciel,
e sr. João Calmou: diretor geral
dos "Diários Associados".

AS MEDIDAS'
A linda e graciosa "Miss Es-

lado do Rio de Janeiro, tem as
seguintes medidas:"Miss E#do Rio", a bela
Aslko CsttlçtfSr'! apresenta ,15 se-
gulntes dimensões: '— busto j terior-'
87 1'2 cms.; cintura: 57 cms.:

com exclusividade pelos "Olá-
rios e Emissoras Associaios".

Chegou no seu final o sensa-
cional certame dc beleza quo vi-
sou escolher a mais bela umiü-i-
ta, Foi eleita "Miss São Paulo"*,
a. linda jovem Regin-i Maura
Vieira, dc 21 anos cio idade, re-
preseiitani e da cidade de Itapl-
ra. 'Com êste final, podemos
acrescentar que em to-ios os cer-'ames de beleza já realizados
nest.i capitíU. o titulo máximo
é conquirlado por jovens do in-

Pernambuco, Alagoas. Sergipe, <jUadrls: 94 1/2 cms.;' coxa: 55
Bahia, Espirito Santo, Distrito
Federal, São Paulo, Estado do
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, Golas e Ter-
ritórlo do Acre, eis as unidades
da Federação que já têm suas
representantes escolhidas, atra-
vés de eseorreitos pronuncia-
mentos, de juris comprovada-
mente insuspeitos.

Ontem, duas lindas moças re-
ceberam o laurel de represen-
tantes de seus Estados, ou sejam
ns senhoritas Aniko Csettkey,
descendente de húngaros, antes
eleita "Miss Teresónolis". e Re-,
gina Maura Vieira, morena Iii);
da, dc 21 anos, que, tal cantei'
Anlko, empolgou o jurl.qtííi- 8
escolheu, durante um ^IJéSflÍB
deslumbrante, sob o ruldo-en-
surdecedor das ovações.'ciihsffinv
tes. . • .' 

'/':¦' -'¦'
"MISS ESTADO DO RIO" ,
Anlko Csettkjy.icomo noticia-

mos em nossa-'primeira edição,
foi sagrada .•"Mies Estado-do
Rio" por un_mii)íidRdo devotos,
enfrentando a beleza efe.graça
de 13 outras representantes. Es-
co!hei'am-iiR"';â's'.sc£uÜHCj-.p'''r-
soní-lldadcs:,;çsprj»DJpJjtAlba Ta

cms. e tornozelo: 23 cms.; Tudo
isso em 1,68 1/2 de altura po."
58 quilos de peso.

EM TERESÓPOLIS
Aniko Csettkey. como então

noticiamos, fúi eleita "Miss Te-
rcsópclis" íecentemente, por
ocFtsião da Visito, de uma cara-
vana dc jornalistas á bela cida-
rio serrana. .

AH. os rapazes da Imprensa,
chefiados pe«lo colunista Osca
Andrade, do DIÁRIO DA NOJ

Vinte c oito lindas jovens, des-
filaram primeiramente em ves-
tidos de "soiree" apresentando-
se cm seguida em trajes espor
tivos, deslumbraram a enorme
assistência que ali comparecei)
para, aplaudi-las. O salão 00
palácio Mauá, estava esplendi-
damente ornamentado rom teci-
dos de organdi, decoreção feita
vielo Organ-il Paramount, qu_
emprestou assim, um maior h.i-
lho ao acontecimento. Após 11
desfile, a comissão de jurados
lasslíiron como final'stas, itó

TE, tiveram oportunidade tlc: cinco jovens: ¦ Lui-i .¦Carv.illin.
aplaudir,, com. entusiasmo, a Ju-
vem-e-"linda garota, que. mali
tarde" ','cóiiquistaria o titulo de
réproseji«tii.i}tei'da beleza de sua
t«rií-:-nacal'.,¦'¦¦¦ ' 

_ .

glna Mir.ura Vi3irn, Eybello
(Jok, Rrchel Ribeira e Sônm
Gregnanln. , Em seguli.i foram
(iclocRdas a tests em nível inte-
lectual. tendo sido feitas, pelo.',

-"MI .s' .AO r\tJLO" ;'uradc» perguntas sobre varia
A .ímwirtó-tempo em que se dos assuntos^e temas Após es-

Escolhia, em Niterói, a repre- í " l^' nP.01*t0"„ ° 
\{m'y rc°f'

sentant; fluminense ao cortam. ! «nee«°™J°™;™%m^ *
de Long Beach, em Sft0 Paulo I *ll« n.ef[w\ Mauro Vieira. Ks
era laureada outra linda jovem « .f d»o W »»^ b™ »«»•
do interior, ou seja'da cldadt Nfe.eÜB£H*3; p,ei°;„8S" '
de ItablN. E* ela a senhoriti. I to' fl?».nd?J P0'?' de .PftM81w
Regina ;/Maiirn. em torno de
quem assim se nroriunclou o no-
ticiárlo tçlpgráílco:. ,

S. PAULO.,27 {MerídWfflab.:. •
hnn: Herbert«Moj*B_--w>sidente iO concurso ^'Mls^ Universo'V o
dn A-socinçã^Bi^lIêiríi/tJasIm- organizado 'cai; t»áó ,0 múiid'-

-s renhores membros do jurl.
A vencedora dj csvtr.hic, Rc-

çina Máuía Vieira--é unlçi Un-
da jov.^n dc c.r':plos c olhoj t;'.;s
tanliófr. PcssiiWora de eii.slen-

Regina Maura preparava-se
ha miijto tempo, para o concur-
so "Miss São Paulo". Já no ano
passado, no mesmo, certame, ot>-
teve classificação entre as cln-
co finalistas.

Neste atic no cohcurso "A
Mui. Bela Esportista", também
promovido pelos "Diários o
Emissoras Associados" a jovem,
obteve um honroso terceiro lu-
güo-, c!a3Siflcar»(o-se como prin-
cesa.

Ai-orn, Já devidamente prepu-
rada. e çom maiores posslbilt»
dades, conseguiu realizar seu sb-
nho — ser "Miss Síio Paulo".

FESTA NO MARA
Em -hoinenagom á linda "Mias

Disü.in Federal", ,,' jsenhoritn
Leda Brandão. Rau, o-Mara E.V
porte Club, agremiação de Ma-
rechnl Hermes, realizou movi«
mentacla festa 110 Circulo dos
Oficiais- cia Vila .Militar.

Antes da fa.ta dançante, hou-
vo uma solenidade na sede do
MarS, em Marechal Hermes,
quando,a diretoria fe_ o agra
declmento a Lodn pela prlmeir*
vitoria, desej.-.ndQ-lhe è.xito uim-
do ma.'*,'i- 110 próximo ctii-tamc
de --Ml.s Brasl!", a raallzar-se
ta-.nh.êm no Quitandinha. a 1(1•rie junho próçihjo,

'•MISS MARANHÃO" .
S.* LUIZ. 27 (Meridional)

— Realizou-se nesta capital a
escolha de Miss Maranhão,
sendo coroada a. senhorita Ma-
ria Alice Cordeiro "Miss Ca-
xias". Concorreram afâm dai-.itoriosa as senhoritas Sonln
Mar.ia Peres e Maria Rnimun-
da Macedo, representantes ae
São Luiz e Aida Azevedo Duar-
te, Miss Bacabal. Maistle duas
mi. pessoas superlotaram o
teatro Artur Azevstlo constl-

te coníuiito .4e- plásfoi. desem-i tuindo o deifile das candidn-
baraço c c^^B-.cia, .foi na ctu- ! ia3, parlo do julgamento e pro,

^^mÊÊm^. A__m_i _____ __M_^^A É_b '¦¦¦ m '" "' 'w'" '¦"" '^//%lMlmffi

¦« I DR. SPINOSA ROTHIER
Doenças Sexuais e Urinaria-
Operações d» Próstata — Rir
Senador Dantas, 44. 2.* anda

— Tel.: 22-3367 —

COLCHÕES
Molas
Cearina
Cabelo'
Algodão
C rin a

Kcforma-sc s domicílio

RUA S»NT'A»». 40
Telefone: 43-4549

INSPEÇÃO PRESIDENCIAL NO MERCADO MUNICIPAL

VESICLLA BILIAR - ESTÔMAGO
DOENÇA*» OU CORAÇÃO - I li. A HO - IN-IvriNOS

D». JOSÉ GANDEIMAHN ^««_- ™JZS!r£
Rio Branco _.• 257 — Mia» 6«5, 606 e 607. — Tel.: 22-9507

— Res. *7-4J57 — DUrlamcnte de 9 às 18 horas.

prensa; teatrólO&lTÀclply iíteto; pelos maUlQtiJiCáfiUi^a. cidadã rJfio do público em geral mere- ; clnmaçfioda eleita um granap
escritora Emi-BÚlhõ.s-dpOarya- | de Long/tB^ch:. Universal Inter- I cetínra do honroso -titulo que j acontecimento -social. Mias
lho: pintor •''Õs-*àMõ^.Teixeira,. natronaR.étudíojx-.pürofcínabo, recíbeu. j Maranhâb aplaudidisslma e

I saudada pelo escritor-. Luis Re-
| go. - membro cia Comissão «lul-
; gadora, tendo o resultado final

sido bem acolhido. Maria AU-
ce Cordpbo, Miss Morauhão
viajará 'para 

o Rio nos primei-ros dias de junho; Scnia Ma>
ria Peres se classificou em aê-
gundo lusiã'.-

E«tf VARGINHA, .
MINAS GERAIH

i No ultimo s^hado. a próspen
cltíatle sülmlnelra de Vnrginna,
t?o visitada, já jjalo DIÁRIO
DA NOITE, recebeu, festiva-
mente, a senhorita Anelic».
Kjacr. eleita, recentemente."Miss Minas Gerais".

A linda mlnelrlnhni- que sa-i-
tou tlc um "Dougla"B" engalana-
do, ás 14 horps. no Aeroporto
locnl, foi tlellraniemente ova-

! clonada' pela população local.
i que. prla.primeira -vez. vê lau-
i reada com o titulo máximo d»; beleza'-mineira, unia Jovem var-

ginlij. Se;
A noite,*no lusuosp;Club Re-

creativo tíè-Vnrginhe. «m^hn-
meiiagcm á vitoriosa no desfi-

i lc dc Bilo ríorfeontc. t.ve lu-
ger Imponente baile, durante o
quei Ancllcc recí-licu' as" mais

j expressivas manifestações tfc
i carinho. '- <-

Deveria ser recebida, naque:.-»
! cidade, em • vl*tudc de convite

especial da Comissão de Rt-
cepçáo. pelo nosso companhíi»
ro. crlmínalista Serrano Nevel,
que. infelizmente, preso ao R'o
por obrigações dei ordem pn-
tlssloual. não !•¦-.0 o ensejo ni
participar, como era de seu de-
sejo. de tão bela parada de for' mcsu--a e graça.

CIDADE ORGULHOSA
Varginha recebeu sua repre-

i ernta.'.:c. hoje. reprj:sntante'-. fo EsUtlo de Minas Geria.
cen or-t.uliics-1 satlsfacSo.

Cidzdc culta. hospita*eira e
progressista. Varginha. ajAlm.

; conquista mais um belo tltu.o.
< sob entusiasmo geral, no se.v
i sacional concurso patrocinaio.

no Brasi*. exclusivamente pelo
Organdi Paramount e dirigido

1 pelos -Diários Aasoctadoí". r.
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^M&BsÊr -i__W____M£m^_^_^_w ^Mmm *nLm¥' ' *¦' <^?^ ^

'^vlenmFfm7- * • ¦^fMmmmWT -''*-'-^míí^mmwFmmrtitr<t' '£&¦' ¦ 4__^_K '¦" '¦ *¦ fmm m*b ¦ ¦">&' mrr.ruRK_r^e?s«&: :^nvTM'>,. ''^Ib^-_u_Hw^ t» ^v í_bí mmw .. >¦&& * .ym.-,-•j_m_______mí^rW_T^ +^*ffi *Q4Kè_M&+. **i^^B'''<¦¦ fl Hf ''$¥? t;*f-i

8iB-dõ cela manhS> mt ¦
de seu rmbiiroue para Vzva
pin» Grardr. o presidem'
Jsíc.lino Kub'l_chek T*slt"i
ie surpre-a o Mcrcatl. Mu-
nicipal. acompanhado d»
prefeito Xejtão de I.imJ.
Xesía "neprta"* ao maior dis-
tettoidor do Distrito Fede-

ral. o chefe da ftivcrpo trvr
ocasião de cnllisr pe*-sca'nJ-n-
te informaç-rs utrU á «>'a'
ç»o dn pr"b«cma do a^-is.e
cimento. N"o clichê, nm
plantador e comerciante de
frnlas responde a pergunta*
qoe lhe foram dirigidas pelo
rr.-i.mt. da RefrabUca. .

NO TESOURO NACIONAL — HOJE
Atraídos corriíROndentea A» íolhna do mês

em oumo.
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AVIO.
Devido a incerteza do hor&rlo de salda e nhe-

gado. do aviões, damos, apenas os teleíones dan
companhias de avla.io sedlBdoa no Rio Aero-
porto Writos Dumont; 22-Í352 Galeão QOV
362 Aerolines Argoutina 45-5123 Air Pronce
.2-8838. Alitalia: 43-9778. BOAC: 42-4048. Bra-
nlf: 32-2255. Oniselro do Sul: 42-8060 Loide Ae
reo: 43-9Ü37 KLM; 33-6875 NABi 42-161(1 Nn-
cienol: 32-73ÍS, 33-7308 e 32-6119. Panair- 22-77(11
cornorelo Real Aerovias: 32-43:0 S.A3' 37-73.0
VAMfll-SS-.IÍOO VA8P: .12-7011 PAA: 52-8117(1
SWIS8AIR: Ar. Rio Branco. 99 — 16." anclur -
Telefone: JS-líSO. IBHRIA: 22-5804.

Navío»-'' ?ntr. Saída Destino Fones
¦¦¦¦i.tM.-i ¦ n r-, ¦_¦- i^.i -¦¦ i.' ¦¦ _-_-___-___-—__

A. Alexandrino — 38 Manius ....'. 23-1771
D. de Oaxlas — 28 Salvador 23-1771
Loide Haiti ,.' — 21 Hamburno ... 23-1771
L. Honduras .. —. .28 N. Yor» .... 23-1771
Bfct. Bali — 28- B. Aires 23-6010
Alnatl  — 38 Hamburgo ... 23-2000
C. Capela ... <— 30 Aracaju 23-1771
Rio Tocantins — 30 Belém 23-1771

\, nwB.oisto.

ÔNIBUS
ESTAÇÃO «ODOVIARlA MARIANO PROCÓPIO

fPKAÇA MAUA)
VIAÇAy CIDAPI- up AÇO - Rio ae Jnnelro.

Barro Mansa, Volta Redonda e Aparecida do
Norte Qulcli» n ° IJ

(JNICJA AUTO-ONIBU8 S A IKlu-fetropuiisi
Preço: Or» 33,00 Tempo: 1,30 bs. Distancia: 66
kqn. Altitude: 813 ni).. QUlehê rw» 2 Tel l 43-5765.

CJTRAM Uft)\ - Oatagutaea - Ooratlnga
-- Mürlaé - Porto Kovo — Teresópolis — Ubá,
diariamente, autobê n.° 14,

AUTO LtJXO 9A0 LODR-RÇO LTDA. (Rle-
Sio Lourenço) — Oul-ttê n.o 16.

BXPRMSO ANITA - Crujielro - Itatiaia -
Etewndf. ptertameot*. OulebS n.« U.

VIAÇAQ ntXBURÔinsRBB B- A. - Ônibus
PM» Friburgo, partindo do Bio e de Niterói.
DU) bonrlaa por dia. Agencias: Rio — Bstaçao
Rpdovtarlâ IteriMio Procópio (Praça Mauá) gul-
chê 18, telefone 48-5855: Niterói — Bata.&o Ro-
dovlarla (Av Fellolano Bodre). telefone 5046:
Friburgo - Kdlflclo Sptóclll. telefone: 1112

EXPRESSO ROGÉRIO MIRANDA - Rio-
Rezende dla.lamon.er'

OAXAMBD AUTO VIAÇAO 8 A (CAV1SA).-
(Rl0-Oaxambu> - Partida, diariamente ás 8 ba.

RÁPIDO PLÜMINENSB LTDA - Rio -
Araruama.i horário 10,45: Rio — nio Bonito, bo-
rarlo 7 horas. Guichê 22.

EXPRESSO RODUVIARIO SANTA LÚCIA —
Rio Oarangola — Dlarlamento — Horário: 5 40— Gulch* 22 - SáldD Placo 2

BXPP-ltSSO BRASILEIRO "TIAÇAO I.TDA —
(Rio-SSo Paulo diariamente), Proço: Crí 270,00.
Gulehí 6 — Placa 32

AUTO LtíXO ANGRA DOS REIS LTDA —
Diariamente, fa 6,30 e 17 hor-s (afilhus) — Pie-
ço: Orí 108,00. Glllehê 16, Tel : 43-9707.

A situação atmosférica alnila nio se mcdi-ir./iSoii a in!luôn;!a do «r marítimo, o lempi wm,nccsrá . instável, com nebulosidade variável a tai'perp.tur?.:. modfcrRdas,
Mftxlma. 25.3. Mintaa. 9.8.
r.Irtrcs para amanhã, dia 2(1: Preimar Shos

171i,i5. B-',::f.mr..-, 0Ii,10 e 12h,20. '

XMM&

OFICIAL

CÂMBIO LIVRE
O merca<lo dc camb-io livre kíj.-im. m, _,_.t»|n os bancos particulares vendendo „ inuST"Cr$ 83.80 e a libra a CrJ 233,00, ComnrívS^J

pectlvamente. a Crt si.so e a Cri ííoi'M,
CAMBIO

Ò mercado d« cambio oíiolaj obrlu ob»».estavol. O Banco do Braall para cob.aDoiaVtó.cldas em gérel, pata remessas e quotas autori-zadas, declarou vtoder llbroa „ -Lsta cam «trega pronta a Orl 52.6960 e dollar» a Cr» 18»Aquele Banco oOniprava letras de exportacío .CrS 51.4080 sobre Londres e a CrS 18,36 sota
JWÇW x Orí*

msm
rteallzam-se, amanhã, ns segulniojt
BRICIO — Mobiliário e objetes d? arte li20 horas, na rua Almirante Oochrane 288 (Tít.reo-.
JÚLIO — Móveis diversos,

rua.do Lnvradjb, 110.
»5 14 horsí, u

M0tf£P0imR
43 7624

, TEU.FOHES' UTEI3
DIÁRIO DA NOITE 43-9253"O Jornal" 23.5468
Üorii Certa 48-8830
E. R Mariano Procópio 43-0120
M do Twbalho (Int.) 42-8080
Lao de Analise» .... 42-4332
Policia Marítima 43-0181
Saúde Publ. |D Hlg.) 42-0707
Serv de Meteorologia 23-4202

1 M Fazenda (pauis 22-5060

DE EMERGÊNCIA
Pronto Socorro .... 22-UH
Corpo de Bombeiros 22-2M,
Deleg. de Economia

Popular Seefi o de
Usura 42-6249
Se.fio de Preços ,.., 42-1796

Palta de água 32-2111
Falta de luz e (Orça 12-latt
Policia (S n.) R. 31-2M1
Servlçr de Tronsito .. 22-3S,"

ONDE a CU>4Pe SE DKEKIf
CINEMAS
SRS.. GERENTES .

: , DB CINEMA
x Ao» sra. gerentes' fli. • cinema que nfio

tem' telefone ou si-- tttíitlo foitf do DÍ6-
tlito' r«-ie:-al, pedi-
mos. encarecldamen-

.¦té,', "que 'nos avisem
Bôbro qualquer Klte-
raçfio ou írro veiifl-
cados no progrima
que plibllcamoa.

CONCERTOS

C1NELANP.A

CAPITÓLIO — 22-6788"8-ssoos 
paasatompo".

ÍMPERIO — 22-9348 —"Somos todos lnqulll-
nos".

METRO — 22-64(10 —"Eles e eMs".
ODEON — 22-1508 - "O

filho de Robln Hood"
PALÁCIO — 22-0838 —"Nas i;srr,-.s da a.-n-

blçfio".
ÍATHE' — 22-E795 —"Mister Roberts".
PLAZA — 22-1097 —
SEX -- 22-6327 — "Um

pecado em cada almo"
RIVOLI — "o amanha

será melhor".
VITORIA — 42-9020 -"Paris... a mela noi-

te".

CENTRO

C. TRIANON — 42-6024"8í_sôea passatempo"
COLONIAL — 42-8512 -
FLORIANO — 43-5074 -"Ttilonga, Ilha conde-

nada".
IDEAL — 22-7979 - "111.

lcnga, Ilha condeim-
da".

MARROCOS —
MEM DE SA' — 42-2232"Madrugada de trai-

çio".
OLÍMPIA — 42-4MS -
PRESIDENTE - 42-7125"O amanha sara, me.

lhor".
PRIMOR —.
RIO BRANCO — 43-1S39"Mocambo",
S. JOSÉ' - 42-0592 -"Mister Robtrts".

ZONA SUL

ALVORADA — 27-2936"Prench Cancan"
ART PALÁCIO - 37-3793"O atnanhl sor* me-

lhor".
ÀSTORIA — 47-0486 —
ASTECA — 43-6813 —"Mlst#r Roberts".
ALASCA — "Somos to-

dos Inquilinos" ,
BOTATOOO — "Tulon-

ga. Una condenada".
COPACABANA - 57-5134"Paris... r. mela-nol-

te".
FLORESTA — 36-625*, —'GUANABARA — 26-933P¦ -"Rochedos d* morte"
CARUSO ~- "M-st-r Ro-

bert*.-'.
IPANEMA —' 47 3B06 -"Invasores de Mírti".
METRO — 37-9868 —"Ele» e elas".
MIRAMAR — ".«tomos

todos Inquilinos".
NACIONAL — 26-6072 ."A fera do Pôrt» Br»,

vo" .
LEBLON — 27-7*05 —
LEME — 37-6412 _
PIRAJÁ* — 47-.M5 —"Vila ds esperança*".
POUTEAMA — 25-1143"Madrugada d* trai-

e»o".
ROXY — 27-Í24S - "Nas

garras da ambição".
R1AN — 47-1144 — "Om

peodo sm caía «1-
ma,".

ROYAL —
8. LOTE _ 25-7679 _•'O mundo da rama-

ala".

TUCCA
AMJCRICA — 4*-«Ul- —'Parts... » mei» no»»-

HOJE — PIANISTA JACQUES KLEIN —
— Iniciando a ferie cie concertos do Teatro
Copacabana, o pianista Jacques Klein, apro.
senwr-se-á. hoje, ás 21 horas, com o seguin-
te prognMnn; ..('-¦¦' .. .

Mozart — Fantasia em ré .menpç.-e So-
nata em dó maior; chcyln. — Noturno em fa
Bustonldo moior c BaKidfi em aoi monor.
Lls»t — Fulierallcs; Etluiirílo Dutra t- pre-
ludto t "in moniorium"j; Prokolleff — Soi;a-
ta numero 7.

DIA 30 — PIANISTA VIOKY ADLETt, ás
21 horas, no Hotel Gloria.

"CARIOCA —. 20~3173 —
"A fonte do. desejoí"

METRO — 4B-8U4U -
"Os Raplnantes".

MADRID — 48-1184 —
"Nas garras da arn'*l-
ção".

OLINDA — 84-1032 —
SANTO AFONSO — NO.

no. Nanetr.
TIJUCA — 48-4518 —

"Ambiçáo qua mata"

RIDAN — Amantes por
uma noite".

REGÊNCIA —
ROULIEN — 49-5691 —

"RcbslISo na índia".
T. SANTOS — 49-0300"Náo desonres teu

sangue".
VAZ LOBO -- _!I-9!98 »-

"Tormehtn no Alor-
kr.".

BAIRROS
AVFIN1DA — 4S-I667 —

"Seu único íies-Jo". ¦
BANDEIRA is 23-7575 -

"Chamas que nfto »«
apagam".

CATUMBI — 22-36111 —
"Dinastia do terror".

ESTACIO SA' - 32-2928"Alma dc pecadora".
FLUMINENSE — 28-1404 prfNHi."Amanha será melhor" «amos
MARACANÃ — 48-1910"Seu unlco desejo".
NATAL — 48-1480 —

"Ambiçílo que mata".
P. VITORIA — 48-1971"O tesouro do Cnllí-i"
P.EAL — 29-3467 - "Eou-

pela sangrenta".
STA. ALICE — 38-9993"Paris... a mela-nol-

te".
TRINDADE — 49-3833 —

"O destino me perse-
gue".

VILA ISABEL . 38-1310"A valsa brilhante".

..'OPOLDINA

EONaUCEdSO". "Sumo.
todos liiqullinos-'!-^

LEOPOLDINA..- "Tulon-
ga, ilha condenada".

MAUA' — "A lnvasáo
dos barbHios".

MELLO —
PARAÍSO — 30-1060 -

'Almas em desespero"
30-1121 —
30-1094 --

"SfthoUigcm no pr***-
do". '

ROSÁRIO — 30-1869 •-
"Atralçoatio".

STA. CECÍLIA . :!0-lr,_3"Pecadora da ¦Ilha".
STA. HELENA - 30-2066"Cidade atômica".
S. PEDRO — 30-4181 —

"Mister Roberts".

CAXIAS

Mmy
O. GOMES (22-75811 -

"Aperta o cinto"
COPACABANA - "Mu-

,d cmciselle".
FOLLIES (27-8216) . "E'

samba na maloca"-
Colé p sun Cl».

GINÁSTICO (42-45211 -
"Volpone".

GLORIA — (22-91461 -
"Papal fanfarrão", cem
Oscr.rito.

.TARDEI, (27-87121 -
"Mulheres na praç.'

RECREIO (22-81641 -
SERRADOR (42-6442) -

"Anostasla".
DUI CINA - 32-5817 -"Otelo" de W Sh«.

kespearf. trtiduçfin <fe
O. Pennafort, com •
Cia Tonla • Oíll-áu-
tran.

JOÃO CAETANO . "Ago.
ra a coisa vai".

RIVAL 122-2721, - "Oi
filhos da El.-iitn, era
Aida Garrido.

TIJUCA I2D-5518I -
"Cnpldo nas liirmif"

BOI.SO .27-8975I (Tlfc
a mela luz", com An-
tlré Vlllon .

MADUREIRA - "Op»
é que náo foMaí".

3

CENTRAL
ANOHIETA — "Domina-

do pelo crime".
ALPHA — 29-8215 —

"A presidenta"
AOUA SANTA — "Dois

caipiras om Paris"
BARONESA — "A mar-

cr do renegado"
ABOLIÇÃO — "Somos

todos Inquilinos"
BELMAR — "Madrugo-

da de tralçlo".
B. RIBEIRO — "Alma

de renegado".
O. NETO — "Mulher

de verdade".
COLISEU — 29-3733 —

"Mister Roberts"'.
MEIER — 59-1222 -

"R*psodl«".
MADUREIRA — 29-8733

CAXIAS _ "Klns-Koug"
PAZ — "Tulongí, ilha

condenada".
POPULAR — "A nolt«r

con_plra com a mor-
to".

GOVERNADOR

JARDIM — "A revan-
che do monstro".

NITERÓI

CASSINO — "O ama-
nháo será melhor".

CENTRAL — "Como
agarrar nm mlllonn-
rio".

IMPERIAL — "Sêmen-
tes do mal".

ICARAI — "Tulonirii.
Ilha condenada".

ODEON — "Somos to
dos Inquilinos".

PAO DE AÇÚCAR -
Ônibus 13 o 86. WU-
çáo; "Saru Alerto-
dr'na-Uros".

CORCOVADO - Bou"
3 ,.- Fírrcosl •
onü- I c rola»-
nlb- 'I (PenWi"
Cos:! lho".

JARDIM BOTÂNICO -
60.000 espécies ••
plantas cIsmUX*!^
Mundialmente <*»*•
cldo BonrK* 10 e *•
Ônibus 53, 70. IM, "¦
« lll. «»,

FURNAS DO AGABS'
— AprozIvrLs weaBW
jvrra 0'r-nics I*J*
cáo "Fraca Sa»n7 P'-
fin-Furnnf - Bnrri M
Tijuca"

PRAIA DE SEPETIBA -
Ônibus c lOUÇâO •'
Bstaçao ti., st* C'«

P**DR4 DE OÜABAT1-
BA - Bondfí oniou»
e lotações na "u:"
de Campo n™*'^.

MUSEU DE ARTE MO
DERNA - Min'",''!3
da Educaçío e c-n.--
». na r.ia » W**'
m. Esplansás doC"-
tela

Somos todos lnqulll- PALACEML «OnçaHOfaí
ntv.

M. BONITA — "Seu
ímlco deseío".

GÜARACl —
IRA.TA* — 29-3830 - "Ar

Mulheres também rou-
bam".

IMPERATOR — 29-2112"Mister Robort.V.
MASCOTE — 29-0411 —
MARAJÁ' — 28-7394 —
MARABÁ' — "Cidade

rpbelde".
MODKRNO-Bingu - 842"Sementes do msl".
M. CASTELO — 29-9250"Tulonga, Ilha condfr-

nada".
P. TODOS — 29-5191 —

"A insaciável".
PILAR — 29-6480 •- "O

"O potro Indomável".

de urânio".

SAO GONÇALO

MUTUA- — "Os huir.m.
preferem as louras".

PETROPOLIS

BOOARI — ' Golpe trai-
çoelro'".

CAPITÓLIO — "Somc-3
Todos Inquilinos'-.

D. PEDRO — "Opera-
çlo diplomática".

PETROPOLIS - "Paria
* meia-noite".

RFA

BOITES

VILA WM*1
OLOR1A - D-llflMU

nrtt?s <St «nx* ¦

TRES Hl0«
L-pff H™**

, denionl'' a "8»

HIGlENOPOUS
PALÁCIO —

VOLTA BEnON"»

AVENIDA - 'Wf*

liras e msfflK» ¦ -j,
3TA- CBC-JA,•Jg

ds eora»*1.^
BARRA M^»J .

_«. __ -A B*^irs^m, tu *isl'
PALÁCIO - 71"

nha ps«w ;^mm tt
SAUDAR - *°"

«r-rje".

ARPFUE: Uustatu Sampaio. S40-A t5«-T!lw> - BEt5C,Í':i!, jurja. I
(45-3SS9I - BACARÁ: Cuvlvler. 3Í-K - BIDOU. A. V*??{m, -
6Í-C I47-46S7. - CASABLANCA Praça G*l TM"* 'f? . . &CCANOAS Estrada dks Csnoa» (J7-0-O5I - CIROS o-^-,^_,ita
lJT-1191. - DRISK. A. Princesa L-«b*i i« ^íR0É',-«75i - U
3.056 147.15501 - J.RAIJ Rodolfo Dssia. 91 B U*»'-'BÍfT_ ,CARROU8S-X - Oarralbo de Mendonça. I2*A - >J* ,y-*"x -
;DuvItler 37-1 ,5?-7Cni _ MAXIMS: Atuntlo >-_t*4_i*. í» I- METRO: Prado Juntot. «3-A - MOA-SonE: Cop^^jil l
• 5,-18181 - PLAZA: Piiaceea laabtl. 63 i37-1870l -
Atlantic», J28.

, li
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Humberto Bastos — Membro do

Conselho Nacional ds Economia

I Produção de matérias primas
minerais

l Minerais atômicos

3. Estudos e sondagens

4. Formação de técnicos

(Sexto de uma série)

amados a este ponto, somos forçados

dizer aue é imprescindível se tomem, com

a devida 
- .1 hrâsiíeTraVsòb pena de retardarmos a
Scáo econômica do País. Já se v.u que
e ¦ ¦ produção está muito aquém das

„ gencia. efetivas medidas len-
„ w desenvolvimento çla produção mi-

rjeiHc,- nu ¦¦- *• *—"-- •

í atua)
necesstcf

aliás, tle
udes da industria nacional, em fa-

dinâmica desenvolução. Além
S;'c!n"iTão produzimos os metais mais essen-

¦ tivitlades da industria nacional, á
i claro, dos minérios de ferro e

de um pouco de bauxita c eus-
face disso, nosso quadro de

incompleto c nossas necessida-

das solicitações
as reserva:-

dais as
exceção, e
manganês
slteriw. Em

5« -cada vez maiores — só sâo atendidas
«il parte, com os recursos da importação,
(ontingenclada em virtude
je outros países que não têm
minerais ds que dispomos.

A situação, sem duvida, é multa séria.
E não o poderíamos negar. Para soluçio-
nâ-la, ou melhor, para elevarmos o volu-
me físico (It. produção mineral, de modo a
nue as quantidades produzidas atendam aos
reclamos do mercado consumidor, devem
str adotadas diversas medidas ' 

que con-
lomem:

P escassez de verbas suficientes para
os trabalhos de sondagem e prós-
pecção;

2) deficiência, quantitativa, de pessoal
técnico; . ,

Hi carência de combustível;
4) falta de organização do transporte,
fti insuficiência do material rodante;
Ci alto custo dos fretes cobrados;
7i dificuldades financeiras para expio.

ração dos depósitos'.
Torna-se necessário também;
1) regulamentação do exercício dos d'.-

reltos de preferência do proprielá-rio do solo na exploração das minas
e jazidas minerais;

2) instituição do crédito mineiro;
3) facilidade, aos mineradores, de ob-

tenção de equipamento para seus
trabalhos.

A primeira vista, estas medidas poderãoparecer de grande complex'dade e, até mes-mo, impraticáveis na atual conjuntura eco-nomica do Brasil. Cabe notar, entretanto,
que de nada valeria a adoção de uma ou d:outra, isoladamente, por isso que, entrosa-' as num conjunto, so simultaneamente po;rao p-odu. ir os resultados desejados.

Exatamente por isto, qualquer prògr.
7a que se disponha a intensificar a prós-"ecção das jazidas nacionais terá que se fa-t proceder de uni outro, qual o de mao-"¦s dotações orçamentárias ao Ministério do

gricultura, para serem aplicadas pelo De-irtamento Nacional de Produção Minera:
- - -Y; -í .•¦vçüo específico.

Vinculando-se, ainda, aos trabalhos or
;rospecçáo, lemos o problema da formaciV

e técnicos, sem duvida de muito maior imwtância. D'zemo-lo porque, conquanto i
oiuecução de verbas suficientes pode se'^olvida de um momento para outro, de•jndendo, apenas, da vontade do Porir".xecutivo. a de técnicos demanda forriiáçá'

profissional, que é lenta e, no caso bras-eiro, até de especialização, a fazer-se nexterior, visto não dispormos, internamente
dos modernos recursos de treinamento pro-'..ss'onal.

Com esta= palavras, chegamos à conciu-
são que o problema da. formação de técnl-
cos é dos quo se inscrevem na primeira li-nha das medidas mais essenciais ao In-cremento da produção mineral brasileira, e
por isso mesmo, há de. forçosamente, sercuidado com o máximo de interesse e de
ccònnm'a de tempo
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SEMANA DE^GÚSTlTÊ PES ESPERO PARA OS PAIS PE LEOM1LDAE ARÍETE

Policia de Vários Estados à Procura das Irmãs Raptada^
Aceleradas as investigações policiais
sobre o paradeiro das meninas de 12 e

dé 14 anos pela reportagem "associada1'

Balas de revólver na mala de um dos suspeitos do seqüestro —

Mantidas em cárcere privado ?

.'.: (Reportagem.de NELSON VEIGA — Fotos de O. CLEMENTE).' •

ise mais viável no caso da desconhec ida de Vila Maria

ABANDONADA, A CRIANCINHA
AFOGOÜ-SE NA POÇA DÁGUA

Fotografias de um desconhecido entre as roupas da menina —
Toda a Segurança Pessoal procurando desvendar o mistério

8A0 PAULO, 27 (M " do-
nal) - Numa das gave i da
geladeira .lo necrotério do
Mti, jogada sobre o cadáver I
ií um vellio que morreu tra- j
pamente num desastre e cu]o jcorpo não foi ainda reclama- i
io, está o cadáver da menina j
ii dois anos, encontrada sem
tida num lamaçal próximo da I
nu Curuçá. na Vila Maria! '

ta tomo da menina giram
ii mais arrojadas hipóteses,
çi vão desde o simples dra-
b da morte causada pela
uiía, até o mais hediondo
ttttaro crime. E mais que
t orna da miséria e muito
tc;ue o homicídio, está a
eéi-lo êsse véu de misté-
tícija espessura separa ter-
«tinem, n menina morta de
Mis as mais remotas possibi-
liiate (ic se conhecer qual

/oi a tragédia que levou a pe-
pua criança ao lugar onde
ima senhora foi encontrá-la,
ealia dc bruços com a cari-
íha ingênua e linda, enfiadr
ia lama c o corplnho expo-'
i chuva.
^ MISTÉRIO

Mistério total e absoluto,
porque a menina não foi iden-
tilicada porque ningueni re-

clamou, até as primeiras ho-
ras" de hoje, o seu cadáver, bem
como ninguém compareceu à

dade técnico-policial de ser
identificada, a menina de dois
anrs aguardo numa das gavf-

fm Mmml^ ^ «» IL.,*. „ '\gSMmk
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S. PAÜLÒ, 27 (Meridional) —
A Policia custou mas acabou
«itrando ¦ em ação para desço-
brir o paradeiro das irmãs Leo-
nilda e Aríete, filhas do rasai
Maria e Antônio Tlroni, desa-
parecidas em circunstancias
misteriosas na tarde de terça-
feira ultima, momentos antes
de entrar em aula no Coelgio
"Macedo Soares", na alameda
Barão de Limeira. • ,

As jovens, conforme já tive-
mos oportunidade de noticiar,
foram levadas pelo seu genitor
ao colégio, como acontecia dia-
rlamente. Pai e filhas chega-
ram ao estabelecimento de en-
sino pouco antes das 14 horas,
ficando Aríete e Leonilda no
recreio, enquanto o seu genitor
tomava o caminho da cidade,
onde possui um escritório es-
pecializado em contabilidade.

Em seguida, ocorreu o desa-
parecimento das menores, que
não entraram em aula, tendo

I sido avistadas pov diversas
I companheiras quando entravam

em um taxi acompanhadas de
I um jovem, posteriormente iden-
I tlflcado como" sendo o indivi-
i duo Francisco Graffil Lelii, de
| 25 anos, solteiro, morador em

uma pensão nas imediações da
casa das crianças.

DOIS JOVENS
A reportagem associada que

entrou logo em ação pôde, com
auxilio de: familiares das me-

ninas, desqpbrir o motorista que
conduzira' Francisco, Aríete e
Leonilda, tendo deixado os três
em plena praça Buenos Aires.

Naquele local, falamos com
José Oaudino de Lima, que e
responsável pela guarda do jar-
dim que rodeia a praça, que
confirmou ter visto as meninas,
que usavam uniforme escolar e
estavam em companhia de um
Jovem, que foi identificado co-
mo sendo Francisco.

Nas investigações procedidas,
a reportagem apurou ainda que
a menina Leonilda vinha ,sen-
do assediada pelo Indivíduo
Tér?lo Susano, de 23 anos, o
qual, há cerca de um mês, foi
abordado pelo pai da moça, sen-
do, na ocasião, castigado físl-
camente, sem esboçar qualquer
reação. Tércio, por sua yiz era
companheiro de Francisco, ten-
do os dois trabalhado Juntos
na Serraria "Novo Mundo", á
rua do Bosque, 776, portanto,

j no prédio defronte ã casa das
meninas.

DESFALQUE

pois, no dia imediato, teria que
se apresentar devidamente uni-
formizadas para aqueles exer-
cícios.

AÇÃO POLICIAL
A Policia, iniciando seus tra-

balhos, esteve em ação em di-
versos setores, sendo que duas
turmas de investigadores, che-
fiados pelos delegados Celso
Telles e Wanderico Arruda, rps-
pectivamente, revezaram-se, na
tarde de ontem, em investiga-
ções de diversas pistas.

Por intermédio da agencia
telegrafica "Meridional", a po-
Iicia dos Estados do Paraná,
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Minas e outros, foram cien-
tificadas da ocorrência e,' su-
gundo informações por nós ob-
tidas, estão vigilantes, pro-
curando localizar os jovens que
se encontram desaparecidos.

Uma residência, no bairro de
Higienopolis, foi varejada pela
Policia, que atendeu a uma de-
nuncia de que havia possibilida-
de de na mesma encontrar-se
as menores; pois ali era expio-
rado o comercio do amor, sen- I
do que se viam habitualmente '
menores naquele local.

¦.Entretanto,: a denuncia não
se confirmou, pois nada se re-
velou na referida diligencia. .,

ANGUSTIA E- DESESPERO
Completa-se, hóJe, o 7." dia

de angustia e de desespero vi-
vida pela familia Tironi, que
não tem um minuto de descan-
so, preocupada com a sorte de
suas filhas. Dai a renovação do
apelo- dos genitores das crian-
ças, para que os leitores que
tiverem o conhecimento do pa-
rade.ro das jovens, o favor ae
avisar pelo fone 52-25-91).

EM CÁRCERE PRIVADO?
A medida em que as invés-

tigações se sucedem e os dias
vão se passando, aument.i a
possibilidade de as meninas es-
tarem sendo mantidas em car-
cere privado. Essa hipótese nao
só é formulada pelos familia-
res das crianças, como por' co-
nhecedores de hábitos de Leo-

ÍOMíMORAÇÕES DO
"DIA DO C03.0H0"

No próximo dia ?B de
julho assinala-se mais um
aniversário da chegada às
margens do Rio dos Si-
nos- da- primeira leva de
imigrantes. Fòí isso em
1824, em São Leopoldo, a
cidade gaúcha onde ha-
verá, este ano, extraor-
dinárias comemorações,
que'durarão três dias.
Assim, o "Dia,'do Colono1'
marcará um aconteci-
menti na vida do Rio
G1" ", do Sul, pois mais.
ri-1 ¦ dezenas de muni-
cfp .'onde a densidade
de imigrantes é vultosa,
já decidiram prestigiar os
festejos daquela cidade.

Tentaram fugir do
xadrez

Três assaltantes . que se en-
contravam recolhidos no xa-
drez do 18.° Distrito Policial,
para onde foram removidos do
8o D. P.. por não oferecer se-
aurança o widrez dessa delega-
cia, tentaram fugir, ontem, pa-
raj) que serruram um dos ver.
gafnões da grade da porta. O
guarda civil -'¦n. -1.494, ali de
serviço, desconfiando, preveniu
o comissário «ambos, de ar-

Máquina de Costura

CROSLEY I
TornuaiSÕstúranm prazer pois 

~-g

rjèúne os mais recentes aperíei- yz
çóamentos Técnicos.

liPtiim-rm

nilda e Aríete, meninas presas , m9S em punho, obrigaram os
à vida do lar e sempre ao,redor
dos seus pais, sendo que Arle-
te dormia no colo de sua çani-
tora'.

Enquanto não surgir uma pis-
ta segura, tudo está no terreno
das hipóteses, somente.

perigosos 
^meliantes a voltar á

cela. ' ,
Os delinqüentes em questão,

que foram mais unw vez trans-
feridos de xadrex. são: Nelson
Dias da Silva, Elias Corrêa da
Silva e Delfim de Souza.

DESASTRE EM GUARATIBA

O LOTAÇÃO PROJETOU-SE DE UMA
ALTURA DE DOZE METROS A PRAIA

Nove passageiros, o trocador e o motorista ficaram feridos — Só

o motorista não esperou a am bulância de socorro — Rompera-se

a barra de direção

J| JU ^nSíQUINfl DE COSTüRB \

n|j Garantida por tempo'indeterminado. J
n1! Assistência técnica permanente /

\s.M

i m

MOTOR PflRB MRQUIHR DE COSTURA "CROSLEY"

Compleio, com regulador de velocidade e farotete muilo
possante e resistente..

MENSAL; CrS 150,00

O ônibus da Viação Guaraci,
chapa 8-12-43, que faz a linha
"Campo Grande-Barra de Gua-
ratiba", no sábado último,
quando trafegava em grande
velocidade pelo litoral dc Gua-
ratiba, dirigido pelo motorista
Francisco Teles, teve a barra
de direção quebrada indo pro-
jetar-sc dentro da praia, nu-
ma altura de cerca de 12 me-
tros. No interior do veículo,
além do motorista e do troca-

dor Haroldo Freire Ribeiro, de
16 anos (rua Campo de São
João, 3.395), encontravam-se 9
passageiros. Todos os ocupan-
tes do coletivo sairam feridos,
sendo que, duas senhoras, em
estado grave. O motorista, em-

Hospital Rocha Faria, foram ali
medicadas- São elas: o troca-
dor Haroldo Freire Ribeiro, Rui
Alves Trindade, dtí 11'anos (rua
do Urubu, s/n>; Gilson Freire
de Araújo, de 16 anos e KU pai
José Freire de Araújo, de 38

bora tenha sofrido ferimentos. •) anos (rua Iriguaçu, 513); Ante-
negou-se a esperar pelos so- I nor Freire da silva, de 25 anos
corros e fugiu para escapar ao : (estrada da Barra, s/n); Lau-
flagrante ' delina Maria Alves, de 38 anos

As' demais vitimas, recolhi- \ (estrada da Barra, s/n); Eu»,
das por uma ambulância do ' bio Apolinário Soares, de 28

O LlDÉÍt OO^ÍPR .ÇfiSJAÍXOS! . .:>..

89, URUGUAIÀNA/í 91

anos (estrada da Barra, s/n);
Edna Gomes, de 32 anos (Es-
trada da Ilha, s.'n> e Lucina
Duarte Lacerda, de 40 anos (rua
Campo de São João. 337). As
duas últimas, que sofreram fia-
turas de costelas e crânio, além

de contusões, ficaram interriíu
das enquanto os demais feridos
se retiraram após os curativos.
No local, esteve o comissário de
serviço no 28° Distrito, que
tomou as providencias de sua
alçada.

r,iTlMA — O corpo da criancinha moría em Vila Maria,
no local em que loi enconfrado, já cercado de curiosos.

jollcia para queixar-se do de-
saparecimento de uma menina I
de dois anos que mal ou bem
viesse aproximar-so da meni-

.na morta. I
Desconhecida, sem possibill-

Sf MA DE CARVALHO
TRATAMENTO OA KSTKBILIDADIí

Doenças de senhora» - Bemorróldas - Tartos
Rua México 41 - 8." Sala 805 - Tels.'. 52-1B5'J e

Residência: 25-6394
CONSULTAS: Diariamente da» th as 18 horas
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TURFE É TRADIÇÃO

pelo progresso do TURFE
e pela NOVA.SEDE

DR.
PRESIDENTE

MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
1' Vicp-Presidente — Dr. Francisco Eduardo de Paula

Machado
2." Vice-Presidente - Ministro Armando Figueira Trom.

powsky de Almeida
>' Secretário — Prof. Luiz pinheiro Guimarães
-¦' Secretário — Dr. Jair Negrão de Lima
{•' Tesoureiro — Álvaro Carrão dc Moura Carijó*•' Tesoureiro — redro Franco de Camargo

COMISSÃO DE SEDE
Alberto de P.iiva Garcia — Dr. Celmar Padilha Gonçal.
v« - Dr João Adolpho Saavedra — Dr. Roberto de
Soura Coelho — Dr VMor Coelho Bouças.

COMISSÃO TÉCNICA
Or. Álvaro Werneck — Dr. Carlos Velasco Portinho -
°r Edgard Pereira Bra<-a — Dr. Guilherme de Freitas
Penteado - D Ibsen dé Rossi — Dr. Jorge Castilho
Marcondes — Dr. José H.istings Moreira da Fonseca —
w. Paulo Burlamaqui de Mello — Dr. Renato Pacheco
Juho.

COMISSÁRIOS DE CORRIDAS
Or. Adoyr Eiias de Araújo — Coronel Adhemar
A-Mres da Fonseca — Dr. Nelson Rubens Mone.

Jcsé

CONSELHO CONSULTIVO
AJfredo Augusto Ferreira — Desembargador Antônio RO-
"j.pho Toícano Espinola — Dr. Ary de Miranda — Al-
™»Me Augusto do Amaral Peixoto - Carlos Mendes
tampos - br. Celío da Rocha Miranda - Dr. Eduardo
Kpulo de Caldas Brito F° — Dr. Eduardo Bahouth —
R7' Guilherme Guinle — Almirante Jorge DodsworthMartins — José Luiz Monteiro — Dr. Justo Rangel Men-°{* tie Moraes — Ministro Luiz Gallotti - Dr. Marlno
«achado de oliveira — Senador Napoleão de Alencastro
Jfanaràís — Dr. Octavio de Souza Leão - Dr. Oscar
!M«tttM Moreira — Pedro de Magalhães Ccrrèa -
•^P!) H Greenwood -- Dr. Roberto Marinho.

CONSELHO FISCAL
*- Adherbal de Miranda Pougy — Dr. Augusto Niklaus
jaior - Deputado Danton Coelho — Dr. Jcão Pinheiro
£~Jp - José Cândido de Miranda — Dr. José Manoel«nnr.de» - Dr Murillo Lavrodor.

SIPLENTES
a: Brmüo Eugênio Muller - gttdlto Maria de Novaes~ ar. Prauciíco aonçürea Penna — Dr. Hu-r.berto«aith d» V&sroncellOí — Dr. Jayme de Oliveira Santos~ José Cíetano de OliTelra — Rodolpho Porto D'Ave.

tas do necrotério do Araçã,
alguém que seja capaz de iden-
tificá-la, fornecendo, desta for-
ma, ao delegado João Leite So-
brinho, titular da especializada
de Segurança Pessoal a quem
o caso foi entregue para in-
vestigações, a poi^ibilidade de
se desvenda'' o drama dessa ln-
genua criaturinha, cujo destl-
no foi tão negro e cruel.

ABANDONADA PARA
MORRER

As hipóteses que se levan-
tam em to'.no do cadáver da
menininha são as mais arroja-
das c qualquer delas poder»,
perfeitamente, fornecer & pai!-
eia os elementos indispensáveis
para o reconhecimento da me-
nor e, consequentemente, iden-
tificação dos seus pais ou res-
ponsavels.

Entretanto Ja que sua mor-
te foi causad:-. por asfixia —
afogamento —, é dc se supor
que a Infeliz tenha sido leva-
da para o iocal e ali abando-
nada para morrer assim que,
vendo-se só. tentou dar alguns
passos, acabando por cair nu-
ma poça dágua, afogando-se
irremediavelmente.

A FOTOGRAFIA
Entre o cadáver da pequenl-

na desconhecida e suas rou-
pas, as autoridades policiais
encontraram duas fotogra-
fias, de um -ó cidadão, fo-
tografias estai que possivel.
mente acabarão por apontar o
indivíduo qur levou para ali a
menina, abandonando-a viva ou
morta, no locn' nde foi encon-
trada.

AS ROUPAS DA DESÇO-
NHECIDA

Na ocasião em que foi en-
contrada a pequena desconhe-
cida vestia jm vestido branco
com pintas .izui.-. outro vestido
branco em -ima sem mangas,
meias azul-marinho. rasaco de
veludo côr de rosa ooMinho
estampado, cachecol em forma ,
de touca. um casaqulnho ver- j
melho de astra-nn e sapati-
nhas pretos.

junto ao pequenino corpo
foram arrumada> as seguintes
peças de roupas: um vestido
branco, outro branco com go-
linha vermelha, uma calça
branca, outra branca com bo-
linhas azuis t uma tira identt-

ca ao cinto côr de rosa de um
dos seus vestidlnhos.

Vitima da motocicleta
Etelvira Aneli. dp 55 anos,

(rua Acará, s. n.. Irajá'. on-
tem. defronte ao n UO. da es-
trada Monsenhor Félix. foi
atropelada por uma motocicle-
ta não identificada. Sofreu
traumatismo crànio-encefáhco e

' escoriações generalizadas. Em
eslado de choque foi socorrida' 
e internada no Hospital Getu-
lio Vargas.

D^R CÂPISTRANO
«LVIDOS - NARIZ GARGANTA

rcmURGIA n* sittnKZj
Dormir. Medall» Cloro F»-- Mrdl-
rlna — 1» Srn. n»ntai. tn — M
«ndar ntiriirorntr, tri ZJ-SíM.

'Wm

Tércio tem varias passagens
pela Policia, sendo que, ultima-
mente, foi apontado pelos pa-
trões, da firma Manuel Ambro-
sio, como autor de um dcsfal-
que de 120 mil cruzeiros. Com-
cide o crime, pela data, com o
desaparecimento das meninas,
tudo indicando que há relação
entre os fatos, tendo ele se apo-
derado daquela importância pa-
ra fazei- frente às despesas pn-
ra levar Aríete e Leonilda para
lugar incerto e ignorado. De-
preende-se essa hipótese pelo
fato de Francisco ter consigo
apenas a Importância de 300
cruzeiros, obtida de seus patrões
com um vale feito às vésperas
do seqüestro.

Os dois Jovens,' como as me-
ninas, estão desaparecidos, o
que vem corroborar na hipote-
se de que sl^eles mesmos os
autores do cSP, pois desapare- jceram na mesma data dos io-
cais em que ílnham residência, !

BALAS DE REVOLVER
Na pensão onde Francisco es-

leve, abandonou uma mala com
roupas, tendo no seu interior
diversos cartuchos de balas do
revólveres de vários calibres,
tudo indicando que ele se e>.i-
conU-asse armado.

Na referida casa de oasto.
Francisco, na véspera do seu
desaparecimento, informou que
viajaria para Salto de Itu, pa-
ra visitar seu avô, que se en-
contrava bastante adoentado.
Não disse quando voltava, dei-
xando de prestar quaisquer ou-'ros esclarecimentos.

DOIS BILHETES
As jovens não mantinham

idéias de fuga, tanto assim, que
no dia do desaparecimento,1 mostravam-se bastante alegres,
tendo uma delas ido à aula no
conservatório musical, de onde1 regressou com tempo de dispu-
tar uma partida de volley-ball i
com a irmã e o pai.

Nesse mesmo dia, as duas jo-
vens fizeram dois bilhetlnhos
ao pai. Aríete pedia que lhe
comprasse cadernos e outro.\
materiais escolares, enquanto
Leonilda solicitava a aquisição
dc duas blusas para a pratica
de educação íiílca. acrescenta n-
do ao bilhete que era urgente,

¦Üot?'. **~ " \

Ws*AI1 
^J^fH /-—-v ss,

^ri^fiHI V ^*n^i S / será este \
ms''''' Js^^Wi BL ^Mril o seu ]

¦HMí-^m IA. ^^ «9 /\W$^**Ê fe^M In V ca y
Wa\r •"'/ m\W^bBÍ MÉ fJKi^j^^^lÉc^^^^^^EíiljFh,*WÊm I / ¦ ^rlB H^.

jw^^A. \lfcfc-7jg K"-SjR ISnnPn ¦

wÊÈSfttÊ VKM^ml^^lmyy iOlMfcst. 'fflB \WWf ^mWtSilt^mmW

wÊÊÈÊÊÊÊfrWr
* i». «, *., -- . , „L,. ...,S1, >s «^•-.*. y*,-'i sr ¦ -, -,. .'.„, -.. :.,.

Por Ti® pi"@ciso
bll.1/5 

X|,| g,

fazer "»
Seguro de"Wda?

-. i<í

m'í.

.0 Dr. Alfredo Alves de Moura exerce uma

profissão liberal, é casado e tem dois filhos.
Seus proventos, que não são pequenos, de-
correm exclusivamente de sua capacidade

pessoal de conquistar novos clientes. Mas...
como não conseguiu, até hoje, formar um

pecúlio para o futuro, vive preocupado, com

medo do dia de amanhã.
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Vá ver a

nona
LOdA

da
R. Quitanda, 30

A mais
moderna casa

de roupas
elegantes

da cidade.

- Se este é o seu caso o Sr. deve fazer u m
Seguro de Vida:

©porque, 

com seu falecimento, a renda de
seu trabalho cessará de todo, deixando sua
família sem saber para quem apelar;

__ PORQUE, as despesas de manutenção de sua
&M família não cessarão com o seu desapare-

cimei uo;
o

«
w
Ját/t

%

A' SUL AMERICA - Caixa Postal 971 - Rio de Janeiro
P<-«» !•-¦ ccnhocei outro» detalhai do oigoni;nc8o SU'. AMERICA",
pec •r.viai-íie oubilcaçô»» i*br» o onunlo.

Dolo do Nntc oío m»t.

ORGAOS GENTTO-CHOiABIOS — OINECOLOGU

DR MOISÉS FISCH
AsKtnbléia, 98 — V Tel. a-IS» — DlàriMnenU

P-OliIIÒO

Kun .

rciodo >f,t)o« ».
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PORQUE seus filhos menores deverão ter-
minar os estudos antes de poderem ga-
nhar a vida;

PORQUE só uma apólice de Seguro de Vida
conseguirá aliviar as dificuldades econômicas
de «ua família até surgirem melhores dias.

O Seguro de Vida
é a Solução Ideal e Imediata

do seu problema

Sul Ameriea
COMMMIU NACIONAl C5 SSGUSOS Dt VlOA
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ANTÔNIO RODÜIGU-S, o padeiro que
andava, dc automóvel, inutilizando com creo.
Una os pães que vendedores varejistas entre-
gavam nas residências dc lletafogo, está sen-
do processado na Divisão dc Ordem Política
e Social. Pelo que se sabe está, incurso nas
s*n«_ões «Ia tel de Segurança. O atentado
por êle praticado, na execução de um plano,
talvez pessoal, visava sabotar o abasteeimen-
to de pão aos consumidores habituais daque.
Ia zona. Quinta-feira, pela manhã, nossa re-
wortagem foi informada por um padeiro dc
que outros donos de padarias estavam _rati-
cando a mesma sabotagem em outras zonas.
Também pode ser que estivessem agindo pes-
soalmente sem nenhum conhecimento da, en-
tidade quê congrega os panificadc.es desta

capital. Mus, de qualquer maneira, agindo
pessoalmente ou executando um plano ela.
hnra.-o dentro <la própria enlida.c, as nulo-
rltladcs da DOPS devem proceder investi .n.
ções exoensas c profundas, a fim dc averiguar
até onde chegava o pleno, para agravar a
sanção penal a que estão sujeitos esses e_-
ploradnres do povo, que, na sua desmedida
ambição, não vascilam em levar a sua audíi ¦
cia a perturbar a ordem social _ econômica,
pela violência, como é o caso.

Aliás, caso w trate de estrangeiros, o
processo deve ir até » expulsão de tais la-
drões, para edificação de outros, bem como
para prestigio da colônia a que eles ye_:#o-
çam, cujos bons elementos devem ficar a co-
berto de juízos desfavoráveis.
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UN MORTO I CINCO FERIDOS

Colhida pelo ônibus, a ambulância
capotou e íoi atirada contra o poste

ÀS 3 HORAS DA MADRUGADA

ASSALTADA E DESTRUÍDA POR VINTE
HOMENS A CASA DE LUZ DEL FUEGO

Na Praia do Pontal, em Jaear épaguá, o atentado — A artista
acusa, na Polícia, uma Companhia Imobiliária como responsável

pelo crime — Querem tomar-me • terreno que conseguiu da
Marinha por aforamento ,

Vitima de violento atentado i
em sua residência, na Praia
do Pontal, volta ao cartaz da|

crônica policial a irrequieta
atriz Luz dei Fuego, eujo nome
verdadeiro é Dora Vivacqua.

sargento naval embriagou-se e
«j *-'

foi acabar eo«i a festa a tiros
Preso, desacaíou a autoridade, ao ser autuado

por tentativa de homicídio
Completamente embriagado,

. parecendo mais estar sob a in-
flu.nci. da maconha, ontem, _

^^v'*^í!____é11f

'¦ 
O SARGENTO — -.sdepia-
des Ciímaco Ferreira, que,
embriagado, promoveu de-

.ordem na casa alheia
;n_ite. o li," sargento cio Corpo
de Fusileiro. Navais, Asclepia-
des Climaco Ferreira, de 30'anos. 

residência ignorada, en-
tendeu de participar de uma
lesta que se realizava no apar-
tamento 3 do prédio 102 da rua
Barão clc São Fclix.

Como fosse impedido de tal,
sacou dc sua arma, um revol-
ver calibre 38, cano longo, e
passou a fazer vários disparos,
indo um cios p.|i0jéteis atingir,,o
sr. Antônio aa. Costa Moreira,
de 73 anos, português, residen-
te no mesmo prédio, apto, 11,
um dos convivas.

TENTOU AGREDIU
O COMISSÁRIO

Enquanto se providenciava a

remoção da,vítima para o Hos-
pilai Sou_a Aguiar, onde se

encontra com ferimento pene-
trante na região glutea direi-
ta, também foi solicitada umft
guarnição da Rádio Patrulha,
para levar o fuzileiro para o
11.- Distrito, o que aconteceu.
No cartório dessa Delegacia, o
ébrio investiu para o comissá-
rio Bulhões, contrariado por
estar sendo interrogado para
efeito de auto de flagrante por
tentativa de homicídio. Com
muito esforço, foi dominado e
se dispôs a submeter-se às im-
posições da Lei, desta vez agia-
vada com mais uma infração,
ou seja, desacato à autoridade.

Mais tarde, ficou apurado que
o fuzileiro naval estava na es-
cala de serviço para montar
guarda no Ministério da Guer-
ra e que conseguira livrar-se
do pernoite dando uma pro-
prina a um seu colega que se
dispôs a substituí-lo no plan-
tão.

Fuga de presos no
Oitavo Distrito

Quatro ladrões, que se en-
contravam presos no 8" Dis-
trito, conseguiram fugir, on-
tem à noite, depois de serra-
rem as grades do cubículo onde
se achavam recolhidos. São
eles: Raimundo Nonato Martins
da Silva. José Américo da Sil-
va. Nelson Dias da Silvn
Elias Corrêa da Silva..,de-,.10,
18, 25 e 28 anos, reslJectlva-
mente.

Um outro, Delfim de Souza,
de 43 anos, íoi recapturado pe-
lo guarda civil 438, que deu o
alarma logo que percebeu a
fuga.

___»_-»B__«Ba__»—«•assa*

Passageiros do coletivo prenderam o motorista causador do de- I
sastre. que,, em disparada, tentara passar à frente da ambulância

Um morto e cinco feridos fo-
ram as conseqüências do trágico
desastre, ocorrido nos últimos,
instantes da .noite de sábado,
na esquina da Avenida Epitáv

Oli
j PELA

1 I
ELEBCÕES

.«.

CONSTRUÇÃO DA SEDE
PELO

PROGRESSO DO TURF
PELA

ASSISTÊNCIA SOCIAL j
VOTE NA CHAPA DA

ALA RENOVADORA
PRESIDENTE

irftANCISCO CLEMENTINO DE SAN TIAGO DANTAS

COMISSÃO ADMINISTRATIVA
1.° Vice-presidente — Carlos Guimarães de Almeida
2.° Vice-presidente — Manoel de Moraes Barros Netto
1.° Secretário — Fernando de Andrade Ramofi
2.° Secretário — Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva
1.° Tesoureiro — Adhemar Leite Ribeiro
2.° Tesoureiro — Ângelo Pedreira Duprat

COMISSÃO DE SEDE
Augusto Leivas cie Otêro — Cláudio de Alinele*. ^on-
si _ josé Bastos Padilha — José Parente Sobrinho

Vicente de Paulo Galliez.
COMISSÃO TÉCNICA

Carlos Bilbao Gama —- Carlos Gilberto da Rocha Fa-
ria — Euclydes Aranha Netto — Gustavo Philadel-
Pho Azevedo — José Paulo de Toledo — Jorge Ab-
dalia Chamma — Luiz de Toledo — Roberto Gabizo
de Faria — Roberto Grimaldi Seabra.

COMISSÁRIOS DE CORRIDAS
João José de Figueiredo — Paulo Neves Coelho —
Reynato Sodré Borges.

CONSELHO CONSULTIVO
Adhemar de Faria — Antônio Ceppas — Antônio
Sanchez de Larragoiti Júnior — Arthur Herman
Lundgren — Cândido Mesquita da Cunha Lobo —
Carlas Telles da Rocha Faria — Demosthenes Ma-
durei-a de Pinho _ Francisco Negrão de Lima —
Francisco Vicente Bulcão Vianna — Frederico de Bar-
ros Barreto — Henrique Waldemar de Brito e Cunha

Herbcrt Moses — Humberto da Costa Ramos —
John Guice Carrikcr — Oscar Saraiva — Oswaldo
Aranha — Ricardo Xavier da Silveira — Richard
Paul Momsen — Rubens Antunes Maciel — Valeu-
tim Fernandes Bouças.

CONSELHO FISCAL
Alíredo Trigo de Loureiro — Américo Rodrigues Cam-
pelk» — Attila Carvalhaes Pinheiro — Ernani Glo-
wer Bastos — Fernando Cícero ria Franca Velloso —,
João Jabour — João Lima Pãdua.

SUPLENTES
Anton Von Salis — Dario Celso da Silva — Júlio dc
Maltas — Mario dos Reis Pereira — Paulo de Siquel-
ra Castro — Waiter Cos Schuba«-k — Wilson Ferreira.

Em sua queixa, apresentada
sátoado ultimo ás autoridades
do 36." Distrito, Luz dei Fuego,
declarou ter sido atacaria.;!»
madrugada do dia 25i por 20
homens armados de foice e fã-
cão, os quais derrubaram suo
casa e depredaram todos' os
seus móveis.e utensílios, .além.
de a ameaçarem.de morte ca-
so não deixaase aquele local
lncontinenté.

Oe criminosos, segundo adi-
a n tou Luz dei Fuego, _s auto-
ridades, agiram a mando de"grilheiros". 

que repetem eom
ela a Invasão daquelas terras
por meio de violência, nos. mol-
des de outros.atentados que ai-
cançaram graves repercussão
há tempos. Acusa ainda a ar-
tista terem os Invasores car-
regado vários objetos seus, in-
clusive uma geladeira. Adian-
tou a queixosa, estar certa de
que os indivíduos autores dp
atentado estão a serviço de
uma companhia imobiliária,
por ordem dos senhones Ivan e
Pessoa, qu_ dirigiram os traba-
lhos de destruição da sua casa.

As autoridades do 26.° Dis-
trito, apôs ouvirem a artista,
rumaram para o local, onde
constataram a destruição do
Imóvel, sendo procedido o ne-
cessário exame pericial, para a
instauração do inquérito.

VAI DEIXAR O BRASIL
Ouvida pela reportagem do

DIÁRIO DA NOITE, Luz deiFuego, confirmou o atentado
por ela sofrido e a queixa apre-
sentada & Policia. Disse, ein-da, que constituirá advogado
ainda hoje, para acompanhar
o processo, pois tem absoluta
certeza do que afirmara na Po-
licia, ser o atentado obra rio."grilheiros". 

que se intitulam
donos daquelas terras.— Todavia, acrescentou aconhecida atriz — "o terreno
em que esta construída s mi-nha casa. na Praia do Ponta!,
adquiri do Ministério da Ma-
rinha. pelo qual estou pagann0aforamentos há seis meses.
Ali — prossegii0 Luz dei Pue-
go — pretendia instalar a se-
cio, do CHib Naturalista Brasi-:
feiro, por mim fundado e diri'-'
gido. pois pretendo deixar o
Brasil muito breve para aten-
der a um contrato que fiz parutrabalhar num filme e na te-
revisão nos Estados Unido..
Por isso aluguei a minha cas,>
da avenida Niemeyer, por 15
mil cruzeiros, e mudei-me paraali provisoriamente com minh.
empregada de nome Maria, e
uma filhinha, dela. menor deapenas seis meses, de nome
Luz, e o vigia de nome Jo5o.
Estávamos dormindo quandofomos despertados pelos bamli-
dos que, aos gritos c sem aten-
derem aos meus apelos, deram
Inicio á destruição da mlnna
casa".

Luz dei Fungo declarou ain-
da ao repórter terem os"gangstens" roubado também
um gerador a óleo Diesel, de
fabricação alemã, para 100Iam-
padas, que estava ainda pncal-
xotado, bem como a geladeira,Teve que vir pernoitar em
sua casa tia av. Niemeyer, quese encontrava vazia para en-
trega ao inquilino.

Com apenas um colchão, no
chão. c essa a residência provi-sória de Luiz dei Fuego que vai
alugar um apartamento para a
entrega da casa que alugou a
outrem.

O MOTORISTA CULPADO
— João Nunes Sampaio,

cio Pessoa com a rua Monte-
negro. A ambulância do Hospi-
tal Miguel Couto, chapa 1 139.
dirigida pelo motorista Nelson
Coelho de Freitas, de 36 ano.
(rua São Francisco Xavl«r,18),
que atendia uni chamado de
socorro para a rua Pompeu Lou-
reiro. 134, apto. 304, foi vio-
lentamente colhido pelo ônibus
linha 114 (Estrada de Ferro-
Ipanema), de chapa 8-31-21, e
número de ordem 9 182, dirigi-
do pelo motorista João Nunes
Sampaio, português, de 32 anos
(rua Pereira Pinto, 41). Ati-
rada de encontro a um poste
a ambulância capotou espeta-
cularmente.

PÂNICO E DOE EM MEIO
AS FERRAGENS DA AM-

BULANCIA
A ambulância, com o impac-

to ficou reduzida a um montão
de ferragens, enquanto seus
ocupantes, presos aos destro-
ços, clamavam por socorro! O
pânico foi dos mais impresslo-
nantes. Populares e passagel-
ros do coletivo causador do de-

sa.tre providenciaram imedin-
tos socorros às vitimai que eram
retiradas de entre as ferragens
e postas sôbre ci passeio de on-
de uma outra viatura daquele
nosocomio as recolheu.
FALECEU UMA DAS VITIMAS

A guarnição da ambulância
sinistrada era composta das
seguintes pessoas: os .médicos
Miguel Renato de Andrade de
34 anos (rua Baroneza de Pa-
cone, 18) e Ivano José Aguiar
Tepedino, de 34 anos (rua Ro-
seda, 17). a acadêmica Isaídes
Duarte da Cunha, de 26 anos
(Praia do Flamengo, 224, apto
702). o enfermeiro Rangel da
Conceição Cunha, de 25 anos
trua Humaitá. 361, apto. 902;
e o servente João José da Sil-
va, de vinte anos, domiciliado
no próprio hospital. Todos .com
ferimentos de natureza grave.
foram conduzidos em outra via-
tura para o Hospital de onde
procediam. Ao ali darem entrada,
o enfermeiro Rangel da Con-

Dois tiros no pescoço
Valdir Gonçalves, de 23 anos

(rua Visconde de Niterói. 1132),
ontem, quando passava em
lrente ò. Fábrica Kibon, situada
nessa mesma artéria, encon-
trou-se com um sujeito, o qual
o alvejou com cinco tiros. Dois
dos projeteis o atingiram no
pescoço, tendo sido ê 1 e, mo-
mentos depois, internado no
Hospital Souza Aguiar.

ceição, não resistindo aos feri-
mentos, veio a falecer. Os mé-
dicos, o servente e o motoris-
ta que sofreram contusões e es-
coriações generalisadas, depois
de medicados, ficaram em ob-
servação por alguns instantes
e retiraram-se em seguida. A
jovem doutoranda isaídes Duar
te da Cunha, sofreu fraturas de
ahibas as pernas e foi imedla-
tamente submetia a mellndro-
sa intervenção, tendo ficado in-
ternada em estado que inspira
cuidados.

PRESO O MOTORISTA
CULPADO

O motorista do coletivo foi
o único e exclusivo culpado pe-
Io trágico desastre, de vez qua
desrespeitando o toque da si-
raie da ambulância que lhe ta-
culta trânsito livre e tentou
passar à frente da mesma. Pre-
so pelos próprios passageiros que
viajavam no seu veículo, o cul-
gado foi entregue a uma guarni-
ção da Rádio Patrulha que o

conduziu à Delegacia do 2.»
Distrito Policial, onde foi au-
tuado em flagrante. Por pouco,
nfio foi ele linchado por popuia-
rés e pelos passageiros que tes-
temunharam a sua imprudên-
cia que ocasionou o desastre.
Ineto, comentavam os presentes,
é o resultado dás correrias e
imprudências dos chamados
"fomlnhas" 'como são denoml-
nados os motoristas de ônibus
e lotações.
SOCORRIDA A SENHORA

INTOXICADA ,
Providenciados os socorros

para a guarnição da ambulân-
cia sinistrada, que. conforme
adiantamos acima, corria pa-
ra atender um pedidq de socor-
ro na rua Pompeu Loureiro, ou-
tra viatura do Hospital IVJigucl
Couto foi enviada para aqtiel-,
rua. Tratava-se da senhora
Joaqulna Martins, de 42 ono.,-
que se intoxicara com gás. Me-
dicada na própria residência
íoi posta fora de perigo.
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A AMBULÂNCIA — Flagfar.te do local

LEVOU PARA O TÚMULO O SEGR EDO DE SEU DESESPERO

A SENHORA SUICIDOU-SE
MATANDO O FILHO

Encontrada morra, enquanto o menino agonizava, vindo a morrer
no Hospital Souza Aguiar — Há 11 «nos separada do marido, tra-
balhava para sustentar-se e ao filho — Era datilografa da "Ducal"

— Dado o alarme pela própria mãe da suicida
Por circunstâncias ainda des-

conhecidas, a senhora Honori-
na de Souza Santos, de 30
anos frua Guilherme Marcou!,
74. apto. !)0). pôs termo a pró-
prla existência, oto com o qunl
arrastava também para morte
seu filho Antônio Pereira dos
Santos Filho, de 11 anos. Tran-
cando-se em seus aposentos
juntamente com o menor, a
tresloucada mulher abriu as
torneiras de gás do fogão para
consumar o seu plano trágico.

Deitados sôbrc a cama, co-
locada, debaixo dn janela, da
única peça de que se constitui
o apartamento, mãe e filho fo-
ram encontrados pela Policia
que arrombou a porta por soli-

citação da mãe da suicida, Ale-
xandrlna Aúrea dos Santos, que
ali fora visitá-lo».

O menor ainda vivia foi re-
movido imediatamente para o
Hospital Souza Aguiar, onde
agonizante, foi posto numa ten-
da de oxigênio, enquanto a mu-
lher já era cadáver ficou no Io-
cal aguardando a perícia.

O menor, no entanto, apesai
dos recursos médicos emprega-
dos veio a falecer na tarde de
ontem.

LEVOU PARA O TÚMULO
O SEU DRAMA

Conforme acentuamos, os mo-
tivos que levaram a Jovem se-
nhora ao impressionante gesto
no qual arrastara á morte o

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade
de Scxologla de Paris - DOEN-
ÇAS SEXUAIS DO HOMEM— Rua do Rosário n." 98 — Dc
1 ás G hs.

Três feridos no
descarrilamento d
bonde

Por ter se partido um peda-
ço de trilho, o bonde n. 2057,
da linha ''Praça Independeu-
cia", que trafegava pela avem-
da Salvador de Sá. descarrl-
lou, indo chocar-se com a casa
115. residência do sr. José Car-
los, onde se realizava- uma fes-
ta. Os danos materiais foram
de pouca monta, mas saíram
feridos o motorneiro do elétri-
co, regulamento 7723. Crisciu-
ma da Silva, de 31 anos (rua
Maranhão, 136, casa 2); o con-
dutor Joaquim Rodrigues, de
32 anos (rua Guanabara. 250,
casa 10). e a passageira Atiro-
ra de Lima, de 45 anos (rua
Barão de Mesquita, 200). To-
dos. depois dc medicados no
Hospital Souza Aguiar, das
contusões recebidas, retiraram-
se. Uma senhora, d. Brigida
dos Santos, de 65 anos. que se
encontrava na festa, teve uma
crise nervosa, restabeleeendo-se
momentos depois.

Esfaqueados
Manoel e Zeferino Bernardes

da Silva (41 e 35 anos, respec-
tivamente, operários, casados,
morro S. Clemente, barraco
s.n.l. ontem, embriagados, bri-
garam com Severino de tal, re-
sidente no mesmo morro, o
qual os esfaqueou nos braços
e nos ombros, fugindo em se-
gulda. Os dois irmãos foram
medicados no Hospital Miguel
Couto, tendo a policia do 3o
Distrito registrado o fato.

A SUICIDA — Honorina de Souza Sanlos. que se inalou
e ao próprio fi/ho

JOCKEY CLUB SAO VICENTE
AOS SENHORES CRIADORES

A Klrftorla do Joc.ry Club S5n Vicento. lifantr «Ia im-pii--i.lll._il. dc _.<• dirlclr diretamente a Iodos os senhorescriadores. solicita àqueles que ainda tiverem pcrcinu.cm «rec-her. sc dirijam, por carta, a Sociedade, inlormando seusendereço», a fim de que as rev.neilitas remessas possam serprovidenciadas, por via bancaria, on então que compareçamas dependenclm sociais para receber seus créditos, a saber:sede — Av. Embaixador Pedro de Toledo, ini — Sáo Vlcenle.
Escritórios: Av. Saltado FHIio (Ili.iúilromn)

São Vicente. « de maio de lssiiORLANDO INTttll i<i _ Tesoureiro

:.-__A: — A ic»,.- rcali-a:-_e-i ... :: àt 20 horu de t-iv-
felm. p_._l._s. _¦_• » do cíarf-tf. na _t_e toelsl.
_ev*n_o os senhor:, sócios eo_>pe.*í»r _¦.-..:_<* de
cortei!. .-¦--:-: o. _e o-»i.ro «riJÍqui. «.oeunseoto «te
--Sen.ia.6e.

ELEIÇÕES NO
JOCKEY CLUB
BRASILEIRO

HOJE, às 19,35 koras, mm TV-RIO,
canal 13, palestra dos srs. ADAYR
EIRAS DE ARAÚJO i JAIR NE-
GRÀO DE LIMA, encerrando a cam-
jtanha pró-chapa encabeçada pelos srs.
MARIO DE AZEVEDO RIBEIRO c
FRANCISCO EDUARDO DE PAU-
LA MACHADO c MINISTRO AR-

MANDO TROMPOWSKY.

________T^ j^T' / ^SBg&-^g^j£2

O MOTORISTA — Nelson Coelho de Freitas, que dirigia
a ambuJância, lambem foi lerido no desastre

V11J» JíO

MOJ.rO PELO DESESPERO DA MAE — O menor An-
lonlo Ferreira dos Santos Filho, d» U anot, que veio

a morrer no hospital

único filho, i por todos daçco-
nhecldo. Conforme declarações
de d. Alexandrina, mãe da sul-
cida, ela vivia bem e jamais se
demonstrara capaz de praticar
um ato dessa natureza. Era
mãe estremosa, que tudo fazia
pelo futuro do (lílio. Disse ain-
da d. Alexandrina: — "Minha
filha era casada e separada do
marido há 11 anos- Todavia, seu
drama conjugai nunca a foz
mudar os costumes nem as ln-
tençces de criar o filho, tam-
bém abandonado pelo pai com
apenas meses de nascido. Nem
mesmo sua condição de mulher
honesta, Honorina nâo despre-
zou. Trabalhava como dactlló-
grafa da Fabrica de Roupas
Ducal, para seu sustento e do
seu filho, e ainda, para a edu-
cação do mesmo que estudava
110 Colégio Sío Bento. Seu ma-
rido, Antônio Pereira dos San-
tos, vive na Bahia, desde a se-
paração. Por Isso — concluiu
d. Alexandrina — não pesso
atinar o "porque" dessa lou-
cura de minha filha.

Por outro lado, possoas co-
nhecidas da suicida, admitem
tenha ela sido levada a esse ox-
(remo gesto por questões finan-
celras, pois sua presente situa- I
ção não ia muito boa. Proce- |didas as formalidades de praxe, !
o comissário Osvaldo Gultna-
rães. de serviço no 6.° Distrl-
to, autoridades que comparece-
ram ao local, determinaram a
remoção do cadáver para o ne-
crotério.
CONTRASTES DO DESTINO

A tragédia acima descrita,
ocorrida naquele edifício da
rua Guilherme Marconi, no
bairro de Fátima, mostrou mais
uma vez um dos chamados ca-
pítulos do destino. Eram pre-cisamente 18 horas, hora da
Ave M a r i a, quando daquele
mesmo edifício, sala um corte-
Jo nupcial com toda a alegria
e elegância. A mesma hora, ali
era solicitada uma viatura da
Polícia, daquelas Já conhecidas
por "Rabecão" na qual saiu o
cadáver de uma mulher cujo
destino fora o suicídio, quemeabe se levada pelo desfecho in-
grato do seu matrimônio.

Poi a mãe de Honorina. a
suicida, d. Alexandrina Áurea
dos Santos, que deu o alarma.
Morando na Fundação da Casa
Popular, em Deodoro, d. Ale-
xandrlna. costumava visitar sua
filha e o neto. todos os sábn-
dos. Anteontem, como de há-
bito. aquela senhora que tam-
bém possuía uma chave doapartamento, ali chegou. En-
contrando a porta fechada pordentro, d. Alexandrina foi sur-
preendlda por forte cheiro de
gás que se desprendia do inte-
rior do apartamento. Incontl-
nentl, levou sua estraneza ao
conhecimento do porteiro do
edifício que, por sua vez se co-
municou com a Polícia. Den-
tro em pouco, ali chegava o
comissário Osvaldo Guimarães
que. procedendo o arrombamen-
to da porta, deparou com aque-
le impressionante quadro. Mae
e filho, deitados em trajes de
dormir e os aposentos imiii-
dados dc gás. Abertas Imedia-
tamente as portas e janelas, a
autoridade verificou que o me-
nor ainda vivia, enquanto a
mulher estava morta.

No entanto, o menor também
velo a falecer, como ficou dito
e seu cadáver, com gula das
autoridades policiais. íoi remo-
vido do Hospital Souza Aguiar
para o necrotério do Instituto
Médico Legal.

Jogam "ronda" err. plena
Vila Proletária da Penha

Moradores da Vila Proletária da Penha, notadam.nte .1
ma O, pedem-nos reclamar providências das autoridades po£.
ciais contra uma malta de malandros e desordeiros que infestais
aquela localidade, vagabundando o dia inteiro, e promove...
bancas de "ronda" durante a noite, até alta madrugada, quan.
do, então, fazem grande algazarra, brigas e proferem palavra

de baixo calão, perturbando o sossego publico.
Acrescentam os moradores que, por várias vezes- já pediram

providências ã policia. Mas. quando por acaso, ali aparece 1
Radio Patrulha, já os "olheiros" dos malandros duram aviso

e a jogatina foi suspensa. Acontece, no entanto, que os malan.
dros, em maioria, náo. residem na Vila Proletária, sendo fadl,
portanto, aos policiais afastá-los do local.

O conselheiro japonês e familia feridos
num desastre de auto

O auto da Embaixada do Japão, chapa 183. dirlçido peloconselheiro Takahafhl Akita, de 43 anos, residente na avenliiPrincesa Elisabeth, 635. esta madrugada, após derrapar, colidiucom uma árvore existente na rua Cosme Velho. Em consa).».cia, sairam feridos, além do diplomata japonês, sua esposa. Ti.kahaíhi Sakiro. de 40 anos: sua irmã Takahafhi Tnital. de „anos; o filho do casal, Makoto, de 12 anos, e ainda o motoraGuensi Mogani, de 60 anos, que viajava ao lado do sea patifaTodos sofreram contusões e escoriações, com exceção do m<nino, que ficou internado no Hospital Souza Aguiar, rom sm.peita de fratura de crânio. Os demais retiraram-se apóscurHtlvos.

AVISOS RELIGIOSO
Os anúncios publicados nesta seção serão
também irradiados pela RADIO TAMOIO
sem aumento de preço, às 7 hs. da manha,

BERNARDINO MATTOS DE

t
ras, saindo
miterio de

(PIMENTA)
Marina Araújo Silva e seu esposo Afiialiln ile Ar"-
jo Silva, Maria Araújo Nascimento e seu espós»,
euvaldo Nascimento e filhos comunicam aos sem
parentes e amigos o falecimento de seu querido I'-
mao, cunhado e tio e convidam para o seu jepil-
tamento que será realizado, hoje dia 28, „s 16 ho-
o féretro da Capela São Tiago, em frente _. Ce

Inhaúma para o mesmo cemitério.

O DEPUTADO MANTINHA EM CÁRCERE
PRIVADO A COMPANHEIRA E A FILHA

A Polícia arrombou a porta do apartamento e libertou a mulher e
a menina — Desde terça-feira se ausentara o deputado Simão
Mansur, deixando-as trancadas a chave

LIMO RUMANN
§<*ARI_$

(FIEL APOSENTADO DA TESOURAR!,* 00
•^ BANCO DO BRASI Li -

(MISSA DE 7.° D.A)

+ 

Iracema de Albuquerque So.ires. Dr.
] Hélio tie Albuquerque Soares, "po"

e filha, Enio dc Albuquerque Soireii
esposa e filho, Cletio do AlbuquerçM

Soares, esposa e filho, Dr .veio d«
Albu.;_;rque Soares, e Dclio de Albuquerque
Soary, esposa e filhos, agradecem penhoriíi'
mente a todos os parentes e amigos que os con-
forraram durante o doloroso transe, o convidim
para a missa que «erá celebrada por alma de «»
pranteado e querido esposo, pai, sogro e iw
LYDIO RUMANN SOARES, na Igreja és Cw-
deliria, às 8,30 horas, dia 30 do eorrenre. qW
ta-feira.

A delegacia do 2° Distrito,
compareceu, na noite de sába-
do ultimo, o sr. Demóstenes
Cristiano da. Silva, residente na
cidade de Campo?, na Estado
do Rio. que. falando ao comis-
sirio Mauro Junqueira, ali de
serviço, apresentou queixa con-
ira o deputado udenista da Ar-
sembléla fíumincnse. sr. Si-
mão Mansur, residente â Ave-
nida Atlântica, 2.736. aplo. n-
1.1041, o qual. segundo denun-
cia do queixoso, vinha manten-
do em cárcere privado a s«a

I irmã Hilda Sale_ Cristianr, de
34 anos, que rom éle vivia ma-

I ritalmente hâ (rerca de 8 anos.
! de cujo convívio existe uma íi-
Ihinha de anenas 7 anos. de

{ nome EUzabeth. Acompanhado
j do queixoso e do detetive Nilo.
, a autoridade rumou para o lo-
I cal indicado, onde constatou a' veracidaÈe da denuncia. Mi? e

filha esta.am no interior do
apartamento, cujas chaves m
achavam em poder do parla-
mentar. __.-. presença de t«s-•.em-.niv.-s, a —____<_. j»ocs-

dtu ao arromba mento da por-U, libertando a senhora e sua
filha. Inquirida pelo comissâ-
rio, d. Hilda declarou que te
encontrava naquela situaçS. dc
rrisioneira do seu companhel-
ro juntamente com sua filha,
desde terça-feira, quando o srStmâo Mansur teria d-ixado o
apartamento nio mais regres-
sendo. Levadas, para a dele-
íacia, d. Hilda prestou decla-
raftas, retirando-se em stpil-
at mn companhia dc seu ir-

Júlio José da Silva Mola
+f

céncU PortüjrDesa
Xavier

(FALECIMENTO)

Faleceu ontem, na Beneficíncii ESS!*o SR. JÚLIO JOSÉ DA S«LV* M;I *mtigo funcionário da Sociedade TktJc»
8" A* ik •

A f-miü_ enlatada coin id» Pf^i, U
amigos para o seu srpultaro«it<>' boy. jrf.
horas, saindo o féretr« ** 2!*S_L V*1í«" ~_ p»,, 0 ccn.it.rjo ae »«

FALECIMENTOS £ MISSAS
EM TODOS OS JORNAL E RADK$ 

—-.RUA RODRIGO SILVA, 12 - LOJA - 'I2jfjj(lÍ
42-.9Õ3 e 42-4901. PLANTÃO NOXOKíO - ^^^

ATENDI-SE A DOMtCILrO
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ESFEEA-SE na câmara municipal

CURVA DELIRANTE

;itX--l36r^V^)(*3n/«í-;ijj

ris llM« cttrtxi algcbrica que bem poderia pertencer
a categoria das CURVAS DELIRANTES. Essa

curvo estudada recentemente pelo matemático Iran-
clt Maurice El-Milick, é tirada, por meio dc trans-
formações de coordenadas, de duas outras curvas al-

fébricas: uma parábola (do 2." grau) e uma semi-
a ''Destituída 

de eixo de simetria, apresenta uma
sinaularidade gue è digna de ser assinalada; Essa
curva ê tangente a si própria e apresenta um ponto
anguloso e um ponto de revendo.

ESTRADA DE
SAO TIAGO

n SR. Bruno de Mene-
Ujeg (da Academia Pa-
raense de Letras) oferece,
;m inspiradas poesias,
imagens astronômicas de
imprevisível beleza. Em
seu livro "Batuque" (pa-
íina 21) incluiu Bruno de
Manezes notável poema
Intitulado 

"Màe Preta .
aue merece ser lido por.
todos os que admiram a
Ciência de Flammarion.-

Como teria surgido, no
Céu a imensa Via Látea
ou Estrada de Sáo Tiago?

Para Bruno de Menezes,
_ origem da nossa deslum-'tante 

Galáxia é íacll-
aiente explicável:

Cs Mãe Preta um céu
[noturno sem Lua,

mis todo cbicoteado de
[estrelas.

Teu leite que desenhou o
[Cruzeiro,

(isoorrcu num jato grosso,
lormamlo a estrada de Sâo

[Tiago...

As paralelas e
a transversal

A figura formada por**• duas paralelas corta-
das por uma transversal
inspirou o ilustre Lacor-
daire. Êsse famoso domi-
nicano francês escreveu-,"A justiça e a miseri-

10 infinito
9em fronteiras
TjV ALTAMENTE com-

plexo, para o mate-
mático, o conceito de
Infinito no Tempo e
no Espaço.

Para o poeta, po-
rém. o problema do .111-
mltado náo oferece u
menor dificuldade.

Ouí-amos, por exem-
pio. a sra. Adalóiiida;
om seu "Ensaio d»
Poema", que figura na
página 77 do livro "En--
tre Espelhos e Estrtr
las":

Para além do longínquo
[infinito

as estrelas proclamam
ia viagem do verso

em torno ao mundo
[estranho

A sra'.1 Adálcinda vai
paia "alem do longln-
quo infinito" c lá ei:-
contra estrelas que"proclamam a viagem
do verso" cm torno ao
mundo estranho.

Os matemáticos, fi-
liados á escola infini-
tista, não saberiam
dimensionar Essa mis-
teriosa região que a
sra. Adálcinda colo-
cou para além do lon-
glnquo infinito. Para
o infinito, o poeta não
admite fronteiras.

córdia de Deus são duas
paralelas. Há uma única
transversal capaz de unir
esas paralelas: é o arre-

pe-nd:mento'\

SOBRE 0
MENSAGEM DO PREFEITO

AUMENTO DO FUNCIONALISMO
Tramitação em re-
gimé de urgência
e votação nominal
da emenda relati-
va a v i g ê n c ia fi
partir de ianeiro
— Poderá ser vo-
tada quarta-feira

a matéria

Os "completos"
e seus problemas

pOM os dez algarismos indo-aràbicos*

0, 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7. 8- D

o empregando todos esses algarismos. s*:m repetição, po-
fiemos escrever, nada menos de 518 400 números diforen-
t-SS ' 

Ao número formado pelos dez algarismos, sem repe-
tição. daremos, para abreviar a linguagem, a denomina-
ção de número completo ou simplesmente completo.

Aqui estão dois dos completos:
6270184359 e 5041937268

Observe que esses números astronômicos são forma-
dos nelos dez algarismos sem repetição.

Em relação aos completos formulam os pacientes
calculistas muitos problemas.

Para que o leitor possa avaliar a que pomo chega a
ehinesice dos caçadores de curiosidades, vamos citar ai-
BUns problemas relacionados com os números completos:
1." — Escrever o menor completo que seja múltiplo de 7.
2." — Calcular um completo- que seja quadrado perfeito, •

3.» — Em que caso um comnleto poá. ser múltiplo de n.
4.* — Qual é o maior comnleto que é quadrado perfeito?

Êste último problema já foi resolvido- Entre, os com-
• plelos há muitos que sáo quadrados. O maior deles e o
nÚmel'" 9 

814 072 356
que pode ser obtido elevando ao quadrado o nume-
r°'Xs 

curiosidades relacionadas com òs números com-
nletos não são tão Inúteis como afirmam alguns, pois ofe-
?ecem uma óttma oportunidade para uma palestra com
o leitor.

MATEMÁTICA DIVERTIDA - ^ £<-^:&
TUPI, .presentamot um prosam, dc MATEMÁTICA DIVERTIDA .

Pari esse programa chamamos especialmente a atenção de todos os lei-

tores do DIÁRIO DA NOITE que sa interessam pela Matemática

Si |
0 DEPUTADO ASSINOU DE MAD RUÇADA

Inscrição para falar
AMAIS MODERNA DAS FILAS

Consoante ai últimas dgçlâr
rações do p: efeito Negrão cie
Lima, deverá ser enviada ajna-
nhã ã Câmara Municipal a es-
peradissima mensagem que
acompanhará o ante-projeto de
aumento dos vencimentos dos
funcionários da Prefeitura.

Tão logo chegue ao Lsgisla-
tivo, a mensagem scra Loa, em
plenário, pelo Secpeíáviq da
Mesa, e, em seguida. en:ami-
nliada ao "Diário Oficial . pa-
ra a devida publicação. So-
mente depois se destinará à
Comissão de Justiça e, poste-
riormente, à de Finanças, pa-
i*a os respectivos pareo2res.
Cumprida esta tarefa, então, a
matéria seguirá para o plena-
rio onde se submeterá, final-
mente, à discussão e votação.

URGÊNCIA

Todavia podemos a d 1 a n t ar
que o projeto terá a sua tra-
mitação, n0 Leg:slativo, bem
mais rápida do que faz crer
a burocracia acima exposta, e |
isto porque o vereador Castro
Menezes, presidente da Com.E-
são de Finanças, já tem elabo-
rado um requerimento de ur-
gència para a discussão do
mesmo. Êsse requerimento, pra-
ticamente, está aprovado, uma
vez assinado por 27 edis. nu-
mero regimental suficiente pa-
ra que a proposição seja aceita.

Pelo regime de urgência, a
matéria terá o seu andamento
simplificado: haverá apenas
uma discussão, os pareceres dos
órgãos técnicos terão que ser
emitidos em tempo minimo, c,
ainda, a apresentação de emen-
das, ou mesmo dc substltuti-
vos, não protelará em muito a
sua marcha, pois os pareceres
das Comissões — chamadas a
opinar sobre esses apêndices — I
poderão, inclusive, ser emiti-
dos oralmente, sem necesslda-
de de sair o projeta da "Or-
dem do Dia", como acontece-
ria se estivesse ele em régimr
normal de discussão.

Nessas condições, poderá a
Câmara, perfeitamente, seif,
maior açodamento. votar o pro.
jeto, em caráter definitivo, no
dia Síguinte ao da chegada da
mensagem, ou seja, na próxi
ma quarta-feira-

A PARTIR DE JANEIRO
Segundo apurou a nossa re-

portagem, é certa a apresenta-
ção de uma emenda — que tam-
bém já- estaria redigida e com
o número exigido de asslnatu-
rfts — propondo a retroativi-
dade na concessão do aumen-
to, ou seja a partir de 1.° de ;
janeiro último, tal como o ob-
tiveram os servidores civis e
militares da União.

O primeiro signatário dessa
emenda, sr. Alexandrino Soa- i
res, conforme nos foi adianta-
do, deverá requerer votação no. ;
minai para a sua proposição.
O objetivo do edil, com essa ;
sua iniciativa, é o de exigir um |
pronunciamento descoberto^ e :
franco dos seus colegas, sourc j
essa parte da justa reivindica- i
Cão do funcionalismo íntmici- j
pai.
CONCENTRAÇÃO NO GUA-

NABARA

, i*.
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Caixa com 6 lanços "Iran".
Em fina cambraia na côr brqnca.
Acabamento aprimorado. Origl-
nal embalagem. Artigo de bom
gosto para sua elegância.
Preço da Praça 75,
Preço só dia 28  59,

Jogo d» 3 CaldoIrSe*. Nos
tamanhos, 16, 18 e 20 cms. do
diâmetro. Em alumínio super-re-
sistente. Alça cam isolador de
madeira. De grande utilidade
na sua cozinha. ¦
Preço da Praça  210,
Preço só dia 28  169,

Meios "Sheik". Fio retorcido
de escócia. Modelo soquote. Tô-
doS os tamanhos. Cores: cinza,
marron, bege e preto.
Preço da Praça 30,
Preço só dia 28  19,

Abaf-Jsur do Luz Indireta.
Linha-, mnciernas. Luz suave cin-
direta. Fino acabamento em
azívclaro, verde-claro, amare-
lo e marfim.
Preço da Praça :.
Preço só dia 28 i

280,
139,

ll >^1 „

Casaco de Malha. Encan-
tador modela bem na moda.
Em malha de algodão. Mangas
V., gola chalé. Todos os tama-
nhos. Lindai cores.
Preço da Praça :.
Preço só dia 29 :

150,
110,

Àbat-Jour d* Luz Indireta.
Linhas modernas. Luz suave e
indireta Fino acabamento em
azul-claro, verde-claro, amare-

'Io' *e" rharfim.'.; . ..... '• .- .
Preço da Praçc 280,
Preço só dia 29  158,

Jogo de Chaves Portátil.
Fcbricação alemS. 7 peças com
cabo isolado : 1 tesiador de ve-
las, 3 chaves de fenda, 2 de
cruz e 1. çje bico. Aço de têmpe-
ra er.pecidl.
Preço da Praça 390,
Preço só dia 29:  225,

Churrasqueira Americana.
Prepara com a máxima rapidez,
saborosos churrascos, bifes e
sanduíche.;, economizando gor-
dura e combustível, Uma gran-
de uliü.-icicle para sua cozinha.
Preço da Praça  180,
Preço só dia 29:  89,

F É I R A
30

|
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Continua 0 regime da "ma-
ímgada" para que o deputado
consiga insci*vão, na Câmara,
PTa0 grande expediente. On-
«m Ioi o dia trágico. Os depu-
tidos que quisessem obter hora
paia a próxima semana, teriam
W< assinar o lino o mais cedo
Pfcstvel. Somente os cinco prl-nmos tém direito. Resultado:0 »• Selxas Dorla, atualmente

móis conhecido por Selxas Tô-
rio (o homem agora é mineral
atômico da cabeça aos pés), che-
gou ás 2 da madrugada. Ficou
dc pé. na porta até sete e melu,
quando apareceu o funcionário
com a chave para abrir a Ca-
mara. O segundo a chegar foi
o sr. Guilhermino de Oliveira.
Arribou ás 4,40 horas- Com cer-

1 teza vai contestar o anterior.

TELEVISÃO DE 21" A PRAZO
VENDE-SE A PARTIIt dc Cr$ 32.000,00 Instalado com

intenas para dois canais c com garantia. Marcas: Admirai
- Unirlus - fraemon — Tele-King — Semp-Stromberg —

Philips — General Electric, etc — Rua rtamalho Ortigao
n." 13 — sobreloja.

Depois amerrisou o deputado
Chico Macedo (chovia p'ra xu-
xu) evidentemente disposto a
novas revelações "sensacionais"
Apareceu ás 4.45- Veio em se-
gulda o sr. Saturnino Braga, a?
5 horas. Depois o sr- Plácido
Rocha, minutos após. Poste-
riormente chegaram três ou
quatro. Mas. Já não havia mau.
vaga.

A fila dc Inscriç&o na Cama-
ra. c a mais nova do Rio. U

| deputado fala, mas é obrigacio u

passar a noite em pé. no frio,
no meio da rua, sem direito a

um cafezinho sequer, até que o

burocrata apareça lá com o seu
'livrinho de Inscrição. E isto não
ocorre nunca antes de 8 horas

ftERTft EXCLUSIVA DE W.M. REIS S. A
REFRIGERADOR '$?&} em_ tõres

"?«fe Jade . Amar.elo (itron • Azul Hortmio * Roso Pérola
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As Comissões Pró-Aumento,
dos Departamentos de Águas
e Esgotos, Superintendência de
Transportes, Departamento dc
Estradas de Rodagem, Depar-
tamento dc Renda Imobiliária,
10" Distrito de Obras, 12' Dis-
trito de Obras, 3o Distrito do
Obras, \' outras, tendo cm vis-
ta a resolução da assembléia
realizada no dia 22 do correu- ]

te, na A.B.T., convidam a to- |
dos os servidores da P. D. F. |
a ccinparecerem à grande con-
centracão no palácio Ouanaba. i
ra, hoje, às 17,30 horas, a fim 1
de solicitar ao prefeito o envio
imediato da Mensagem dc Au-
mento.

REUNE-SE A COLIGAÇÃO
A Coligação das Sociedade,

de Servidores Municipais, ten
tío em vista hr.ver o Exmo- S'
prefeito afirmado, nn audien-
cia concedida em 22 do correu-
te, que enviaria a Mciisigem
sobre o aumento de vencimen-
tos até segunda-feira, dia 23
— comunica aos servidores da ¦
Prefeitura que convocou os rc- j
presentantes das sociedades co- ¦
ligadas, para uma reunião no ;
dia 28, ãs 18 lioias, na sede j
provisória, á rua Treze de
Maio n. 13 (Club Municipal),
a fim de tratar do assunto e
íítctmej" auí> tUlSBÍOS ilo fUHeiC-
nalismo. manifestados na gran-
de Asscmblfia de 23 do coricu-
tc na A. B. I.

Um habitante pnr
quilômetro quadrado

Em Aquiú nana. Mato Gro;.-
so. havia quase exatamtnU um
habitante por quilômetro qua-
orado: a superfície do municl-
pio é de 21.253 km2 e a popu-
lação rccinsíada fo: de 21.258
habitente;. Casos seme^antea
ocorreram em Srnta Sé. Bahia
com 14.721 km2 e 14.750 habl-
tantes e •"•n Cristalina. Goiás,
com 5.350 km2 e 5.333 habl-
tantes.

Calça d» Malha. Fio escó-
cia. Malha fina, mpcia, sedosa
e rasistente. Cintura oíástica e
acabamento das pernas com
sanfona. Todas as cores e ta-
manhos. ,
Preço da Praça 18,
Preço só dia 30:  10,

ôaq d* Dpósitcs fará
Rèfrlgorader. 3
Jõ

frlgorador. 3 p
malária plástica de cores variapeças

das. Para guardar, manteiga,
carne, creme, etc. Indispensável
em seu Refrigerador.
Preço da Praça 98,
Preço só dia 30:...'  72»

Camisa Sport. Em agrada-
vsl IScido rayon mesclado. Man-

g;is compridas. 2 bolsos. Todos
os temanhos. Várias côrès.
Preço da Praça 230,
Proço só diá 30  1Í55,

Farol Pcra Máquina d* Cot-
tura. Adaptável em qualquer
máquina. Ilumina melhor suas
costuras. Com tomada e inter-
ruptor. Acondiçionado em caixa.
Preço da Prbça  165,
Preço só dia 30:  99,
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DIA SANTIF3CADO

CORPUS CHRISTI
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Iijoro. aVcm dc Iodas as vontogens
1"c lhe olerecc o rclrigcrador O-E
°c 10.3 pr. cúbicoi, voce o c»co-
"•cto no còr que melhor sc adapte
" »ua copa eu cozinha. Venha wé-lo
"" * H. Heis S. A. - onde as novi-
*m*% sempre chegam primeiro!

j Pagamentos até em 15 meses

W.M. Reis S.
Av. Rio Branco. 125
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Irovessci-o de Floco» de
Espuma de lorracha. Para
seu conforto. Fresquissimo, du-
rável, macio e confortável. Ta-
manho : 60 x 40.
Preço da Praça 190,
Preço só dias 1 e  118,

-ala de Jantar Eitllo Me-
xicano. 6 peças: 1 mesa, 1
buffet de 2 peças e 4 cadeiras
com assento de fibra. Em madei-
ra reforçada.
Preço da Praça  3.900,
Preço só dias 1 e2:.. 2.9S0,
eu S00, de entrada pelo Crodôrio

Despertador "Star Duãvex"
ds luxo. Máquina de precisão.
Corda para trinta e seis horas.
Mostrador e ponteiros luminosos.
Caixa cromada inoxidável. C6-
res: azul, grenat e verde.
Preço da Praça 450,
Preço só dias I e 2 :... 298,

Jcao do Depósito» Para
Refrigerador. 3 peças 

'em
matéria plástica de cores varia-
das. Para guardar mant iga,
came, creme, etc. Indispensável
em seu refrigerador.
Preço da Praça VÇ,
Preço só dias 1 e  
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Colette. A francesinha de
26 anos. Que Já era depu-
tada. No Parlamenta de
França. Tambetn às do vo-
lante. Emocionou os ca-
riocas nas corridas dos"Stock-Cars". Párà-que-' lista. Mantinha o record
feminino de salto. Agora
scordista mundial. Pois

, -uperou todas as marcas
conhecidas. Batendo inclu--Ive o russc,

O PeHp-.orçlo viu i bole-
t!m médico de Colette.'ande de ferro Mns só po-
lera saltar novamente
lentro de seis meses. O es-'irço foi muito grande.

ROSAS
Seu mês é maio. E sua

ainlia. êsli ino, é S'n!argc
'aiisclie. Eleita sábado, no

Copa. A festa esteve mara-
•,'ilhosa Marli Kelhani c'.tidniilla Popov as prince--as. Estiveram presentes os
casais Negrão de Lima e
Pcrsifal Barroso. E toda a
sociedade.

Jovens da sociedade ca-
rioca desfilaram. Inclusive
Baby Vignoll. Com modelo
de noiva. Maria Aline criou
os modelos. Os penteados a

cargo de Gaúcho. O Peris-
"«nio viu.

RAINHA DAS ROSAS — Solange Hausche foi coroada. Na
noite cheia de sàbaáo. Festa cheia de encontamento. Como
o próprio nome. Ludmilla Popov e Marly Belham dividiram
as honras de princesa. As modelos de Maria Alice desfila-
ram. Ostentando as criações da grande modista. o Perisco-

pio utjt. ————-

SHOW
Do gelo. Vai ficar mais

uma semana, Mas sem Son-
ja Henie, Que a esta hora
Já deve ter chegado lios
Estados Unidos.

A desculpa oficial (oi de
que Sonja tinha contratos
para cumprir na televisão.
O que não é verdadeiro.
Pois o Periscópio já havia
visto o terceiro casamento
da campeã olímpica. Mes-
mo porque, o contrato de
Sonja, no Brasil, iria até
fins de junho. Assim, não
poderia ter dois contratos
ao mesmo tempo.
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SEGURANÇA
O Periscópio viu. O nome

do militar que será encar-
regado da segurança dos
Palácios Presidenciais, Co-
ronel Nello: ..'

.. Mas não há 
"nada 

que se
assemelhe ao antigo Corpo
de Segurança do Catete.
Trata-se apenas de melho-
rar o que existe, E dar ao
Chefe do Governo as ga-
rantias asseguradas pela
lei.

Como o Periscópio havia
visto o delegado José Hen-
riques foi para os Estados
Unidos. Veio de Minas, está
estagiando em departamen-
tos policiais noric-snjeri-
canos. Na volta servirá
nomo assistente do Cel. Fe-
lrosa. Na Ordem Política e
3ooial.

DESFILE
Patrocinado pelo Centro
Hinelro. Oferecido pela So-

ciedade das Alterosas ao
prefeito Francisco Negrão de'.!ma. No próximo dia 2 dc
junho. No Automóvel Club.
Maria Alice estará com seus-
modelos.

MISSES-•¦".:••
Xão foi fácil. Havia va-

rias multo bonitas. No Con-
curso para Miss Niterói. No
Concurso nara Miss Estado
Io Rio.

foi na noite de sábado.
0 júri estava formado por
nove pessoas. Herlicrt Mo-
;cs, João Calmon, Osvaldo
Teixeira, Malba Talian, Mi-
íuel Couto Neto. Einv Bu-¦hõés Pedreira, Aoiolly Ne-
io. Èjrtc colunista.

Meu voto para Miss Ni-'jsrói foi de .Ely; de Azevedo
Pires. 53 kgs. e 200. Im.69,
39 cms. de busto, 57 ema. de
cintura,, 90 cms. de quadris,
36 cms. dc coxas.

Ely íoi eleita Miss Nlte-
rói. Isto causou certo rebo-
liço nas hostes de Llgia
Afaria Marinho da Cunha.
Que pensava vencer. Mas
que não teve-meu voto, cn-
tre outras coisas, pela dife-
rença entre busto e quadris:
37 cms. de busto, 95 cms.
le quadris. .

Aliás, tão pouco votei na
candidata que conquistou o
título de Miss Estado do
Rio. For motivo parecido.
Miss Teresópolis. Que tam-
bém tem muito mais qua-
drís do qtie busto. Mas que
foi eleita por grande maio-
ria do júri. Dos 9 votos, te-
ve 6. Um foi para Miss An-
gra dos Reis. Os outros dois
foram para Miss Niterói.
Entre estes dois últimos, o
meu.

Foi uma festa brilhante.
Que contou fom a presença
lo governador Miguel Cou-
to Filho.

CAÇA
Ontem. iNo Sertão Ca.

rioca; Alguns rapazes da
zona sul internaram-se nas
matas. Muito depois . de
Jacàrepaguá. Levaram es-
p.ingardas. Não posso dizer
o nome dos jovens. Pois ca-
çar, da maneira que o ten.
taram fazer é proibido. Digo
tentaram porque nada con-
seguiram matar.

AMANHÃ
No Copa Golden Koom.

Jovens da sociedade desfl-
larão penteados. Em bene-
fido da Casa do Pobre de
Copacabana. E' a festa da
esgula Karla Sampaio. Pa-
troclnadoras as embaixairl-
zes da Alemanha. Da Fran-
ça. E da Itália. E Bekl Kla-
bln, Lourdlqha Pais Leme e
Odlla Schuback.

As desfllantes serão Hil-
de, Roslnha, Laudmilla, Ba-
by e Regina.

¦ISS NITERÓI — Ely de Azevedo Pires. Foi minha candi-
íata. Recebeu o meu voto. Duas vszts. Uma vez para Miss
Niterói. Outra para Miss Estado áo Rio. Ganhou a primeira
vez. Perdeu a segunda. Com elegância c espirito esportivo.
Brilhante foi a tas!-: de Miss Estado ("o Rio. O governaáor
Miguel Couto Fiiho esteve presente, E Miss Estado do Rio
955, Ingrid Schmiát colocou a faixa de Miss Niterói em Ely.

ARTICULAÇÃO
4 t

Um grupo de deputados. Para derrubar o projeto da Pes-
. Que realmente começa a ameaçar., Pois já recebeu pare-

"'• favorável da Comissão de Justiça da Câmara.
Como tenro alertado o projeto da Peste quer derrubar

ln ato de J. K. Dos mais felizes. Que proibiu a importação
.) gado procedente de zonas contagiadas. Como a índia.

Mas os deputados Carlos Pinto (Estado do Rio) e Emlval"'alado (Goiás) apresentaram o projeto. Perigoso. Pois pode''quidar com os rebanhos brasileiros.
O Periscópio viu as atividades de três parlamentares. Que

querem derrubar o presto. Pois compreenderam o perigo que
representa. Para a economia brasileira. Sabem mesmo que os
«bus da índia podem tra^r a Peste Bovina. Que, em poucos
meses liquidaria cem o gado brasileiro. Trazendo maiores di-
ficuldades à nossa já tão abalada economia.

O Periscópio faz votos para que os parlamentares de bom
senso rejeitem o projeto da Peste.

AI (Neto toma e recomenda'

CAFÉ CRUZEIRO EXTRA
Gostoso até lem açúcar! ~~

Mm.
Ar),''v"'-,"'*5',
Fazem anos, Iso-'(•: ücneral Arlindo

Maurlty da Cunha'ilenczes — sr. Vi"•ente S a bola de
tlbuquerquc Filho
— enttcnhel-o E:i-•i> Dpiar_:are ü^o
Parln - prof. Ma-
?lnt nueno - jor-
nallsia Vicente l.l-•na — sr. Alberto
niandii — sra. Ai-
Ua Ferreira Cor-
rela — sra. Celisa
Costa de Oliveira

ir. Manoel Ml-

truel Machado —
cr. Artur Martim
Sampaio.

Casamentos
SRTA. NAIR

HENP. IOUES
DE ANDRADE —
TENENTE. LUIZ.
CARLOS SELANO
BACELAR — No
próximo dln 2 (lê
luiilin. fts 17 ho-
ta.-;. nn Igreja, d:»
Cnnrielnvin. terá
lUEtr o cnMcc nu-
pelai fia srta. Nal-
Heii".iq.ue,s rie An-
drads, filho, do si
Mario Lopes d(
Andrade p da sr»
Cjdlio. Henrlqucs
de Andrade, com o

tenente- Lulp Qir-
los Seluno Bacelai,
filho do dr. Kutuko
Nunes GnlvSo, dl-
rivtor neral da Se-
cretarlu do Trlbu-
nal Superior do
Trabalho, c de sun
espCv.fl, sra. Stelp
Selano GalvSo.

Após a cerlmo-
nia religiosa, «•
nubentes oferece-
rüo aos seus con-
vldado£. uma re-
cepçSo no Club d"
Aeronáutica.

SRTA. DARCI
CONCEIÇÃO - SR
EDVAL MARCEL1-
NO - Rt-illzar-se-a
amonhís, iis 18 ho-
ras, na Ijreja de

N. S. Salete. o en-
lace . matrimônio!
da srta. Darci Oon-
celcfio, f1 lha da
viuva Carlota Rosa
da ConoeiçSo Vei-
Era. com o sr. Ed-
vai Marcellno fl-
lho do sr. Dera ido
Marcellno de Ml-
vanda e da senho-
rft Adelaide Jesus
Miranda. Servirão
de padrinhos cc
religioso, da nolv.i
o sr. JoSo Pinto
da Silva e a sra.
All.imlra Dias e do
noivo o sr. Joüo
Cardoso de Lima
Filho e a sra. Izes
de Ponte Lima. No
civil servirão de
testemtt nhas, do

noivo, o prof. Wal-
ter dc Souza e a
sra. Amélia Morais
c, da noiva, o sr.
Ângelo Maria Lon-
ro e a sra. Neusa
Pinto da Silva.

Homenagens
DESEMBARGA-

DOR HUGO AU-
LER — A comissão
promotora do ai*
snôço que seria
realizado no dia 19
em homenagem ao
dr. Hugo Alller.
por motivo de wa
promoção ao cargo
de desembarg.idoi
do Tri bunal d*
Justiça do Distrito

Federal, comunica
qua sara no dia 2
de Junho vlndou-
ro. às 12.30 horas,
no restaurante dn
A. B. 1.
MINISTRO

CUNHA MELO —
Em Io:al que serd
oportunamente dl-
vulgado. colegas,
amlgofl o admira-
dores do ministro
Djalma Tavares
da Cunha Melo,
presidente do Tri-
bunal Federol de
Recursos. v8o lio-
menagcá-lo por
motivo Mo trans-
curso de seu ani-
verearlo natallclo,
no dtfi 6 de Julho.
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O ÚNICO JUIZ
De H. GORDON
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NAO UIVAVA mais, mas nao se
niovin e ela sc ergueu e tremendo
í? aproximou dele.

— Queres vir comigo? o teu do-
no, verás, voltará...

A sua voz era acaricladorn. Ou-
viu o animal rosnar quando lhe
pousava a mão sôbre o dorso e

19 I

18
logo percebeu que Lor nfio se linha movido nem
para' fugir nem para ir-lha ep encontro porque es-
tava amarrado a um tronco. Poi então que uma
luz multo viva a investiu. Bateu as pftlpebras e se
afastou.

O agente Benz e dois homens estavam ao seu lado.
—Que fazes aqui, Ilona Hertz? — interrogou o

agente, sem cclera, mas com um tom de desiludido.

Ela compreendeu que Benz a tinha visto chegar,
que tinha ouvido tôdtu ns suas palavras.

Pobre cão, me fazia pena... sai da cama para
trazer-lhe de comer, pais certamente uiva porque tem
fome.

N5o lhe falta nada, além de seu dono, e Lor
nos ajudará a encontrá-lo — disse Benz.

Então o senhor acredita...
Ilona não terminou a frase, sacudiu a cabeça t

acrescentou tristemente:

Se assim íôr, se o senhor Fred estiver real-

mente morto... oh. que perda para todos nós! Masque pode íazer o cão?
Podo encontrar o caááver. admitindo que Fredtenha sido assassinado e -sepultado no bosaue

Ela sacudiu os ombros e fèz esforço para en-contrar a coragem de dizír:
Então por que o ssnhor o mantém preso'Assim nâo servirá para nada...

Eu o sei — respondeu Benz — mas esperava
que o assassino o ouvisse e tentasse matá-lo.

Depois se inclinou, desamarrou o cão que comu
para o interior do bosque. í

"Vai procurar o deno" — disse a si mesma nona,tremendo, não estava preser.te quando Fred foimorto, mas sabe onde encontrá-lo... Ah, meu D*us,
agora cava a terra com as pitas... Deus. meu pai"s» tu sabes a verdade. Ajuda-nos Pai, sé. s.t lu, ó
nosso Juiz. Eu e Jack nio conseguiremos fazer çueacreditem na virdade. Juljaric que matamos Fred
par* roubi-lo e nêo por lüjgitima defssa".

Todos se tteham movido para seguir o «rio e ela

20
Que éste se põe a ladrar furiosamente. Seus latidos
foram seguidos de um gemido rouco c desesperado.

Acertaram-no — gritou Benz correndo com
o feixe luminoso d», lanterna dirlg'do para o cão,
mas parou repentinamente- Nfco compreendia. Quan-do compreendru gritou com revolla:

Lor pôs o focinho em um ninho de viboraf,
tem duas penduradas da cabeça, certamente o mor-
deram!

Ilona ouvia o cão gemer dolorosamente, como se
chorasse baixinho. Também ela se pôs a chorar de-
sesperatíamente. Sabia o que significava a picada de
víboras naquela estação em que elas se acasalam e em
que sao muito mais venenosas.

Agora. Lor não teria ma's a força de raspar a
terra, nem de procurar o cadáver de Fred- Seriam
multas horas de agonia e depois a morte.

Oh. que celsa terrível! — gemeu a mulher,
se envolveu mais ro chalé e voltou para casa. Nio
trem:a mais e diria intimamente:"Agora. *'> tu, Deus, «o tu pederás ser o nosso
juiz, um dia!"-

(FIM)

MUSICA E AMOR
Bcpols dc amanhã termina o prazo. Pai'a remessa dos pen-taincntrs sóbre Música c Ainór. Na, etiquete que venho promo-vendo desde o princípio do mês.
Assinalo com satisfação o gran le número de cartas envia-

dns. Prova de quc minha iniciativa superou qualquer prognós-tico. As cartas çlcv.im-se a milhares.
Ainda há tempo. P.-.is o prêmio para o melhor pensamentoe tentador. Um radinla RCA Vicior 45. Que scráentregue aovencedor ou vencedora pela atriz Julie Bardot, Tão logo a Co-

missão Julgadora dê o seu veredictum.
Os pensamentos não devem conter mais de 45 palavras. E

as cartas devem ser enviadas para a redação do DIÁRIO DA
NOITE. 103, rua Sacadura. Cabral. , ¦

IIojo publicarei mais alguns pensamentos recebidos:"O Amor e a Música estão fundidos num só. O Amor i a
beleza e a Música a perfeição". Lenir Faria,Nunes, 358, rua
Baronesa, casa Z, Jacàrepaguá.

Música, tem só beleza!
um sentido tão bonito.
seu alcance é infinito;
irmana todas Nações
cat'va nossos corações e
assim toda a natureza...

Amar, quantas vezes eu jurei?
Muitas paixões, quantas eu senti?
Oh Perdi a conta, náo sei...
Recordando-mc de tí!"

tste acróstlco é de Maria Helena Figueiredo Lima. 47, Av.Trapichelro, apto. 102, Tijuca.
"Música é uma. fada encantada, e, o amor, a sua varinha

de condão". Cordelias Salles, 147, rua Riachuelo, apto. 902.
"Música, doce embalo quando o amor floresce! Mas queoprime e constrange, quando 0 amor fenece". Paula Andrade

de Morais, 49, rua Tiraientes, Barra do Pirai, Estado do Rio.
" Se não houvesse amor náo haveria inspiração para a mú-

sica". Lllá Ferreira, 339, rua Bento Gonçalves, casa 1, Engenho
de Dentro.

"O amor jamais será esquecido, enquanto houver a sníssi-"ca". José Carlos Cruz de Souza, 1326, rua São Cristóvão.
"Que é o amor? È' a música da vida. Que c a música? E*

a vida do amor" Fortunato Benchimol, 18, Av. Rio Branco."O amor é um doce sonho e a música sua mais linda de-
monstração". Maria de Lourdes Bittencourt, 118, Av. Presiden-
te Wilson.

DIÁRIO DA NOITE — Segunda-fci ra, 28 de Maio dc 1956 - p tolNAi
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Giulietta Masina
'CM-

', U..
(-•minino.

Quando ela passa pelas ruas, todos a
nhecem como amiga e não como vedettu
unia comediante é mftior da.s reccsnptng;
zem tambcm que ela é o Oarlitos

Giulietta foi a Paris para o lançamen
fume de seu marido, no qual eis t:tn'uina i
muito reduzida...

Seu maior sucesso foi no filme -a gtia", em que faz o papel de uma lou;a
Fhou maravilhada cem Pa:is e a**!

ceu de lá único no mundo; êle que di coi
íos vestígios da Idade Média que v"'.i r.

Notre Dane.

-j — Este sorriso ficou
célebre. E' o de Gel-

somina a pequena louca ao
filme "La Stradu".

Esses homens!^
QUANDO êle tinha dez anos, jogava bolinhas de papelM em você, e no recreio, sempre que fosse possível,beliscava você onde calhasse na ocasião. Você ficava
uma fúria com a audácia.

Outras vezes, dizia coisas no seu ouvido, que nâo
deviam ser ouvidas por tal.brotinho... Bem, voc*ê fazia
de conta que não tinha entendido.

Mais tarde nas festinhas, êle dançava com você,ou não. Dependia da vontade de sua Alteza: afinal ha-
via muita garota bonita na festa e você era apenas uma
delas.

Lógico que o melhor era mesmo não ligar e rir com
seus outros pares. Eie também não era o único na festa.

Depois você casou-se com essa criatura tão suoe-
rior e descobriu, para sua grande surpresa, que êlè é
tímido para certas coisas. Quem diria... Nos dias em
que êle deve tomar uma resolução importante fica tão"infeliz" e pálido!

Nessas ocasiões é que você se lembra de como êle
era arrogante nos tempos do colégio; e então como an-
tlgamente você fingia não notar sua arrogância, agora
deve pretender ignorar suas horas de fraqueza. B ouan-
do éle sair, dará seu beijo de despedida com um sorri,
so nos lábios. Seu marido...

Subitamente compreende o que é ser mulher, e nâo
uma garota em relação a um homem.

M — JDesite sua
em Paris,

chegada
Giulietta

passeia pelas ruas e pra-
ças. admirando as velhas
pedras nas proximidades
de Notre Dame.
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— Nesta joio ela simula horror na adega fei
ta nos subterrâneos das ruas...

MARISA PAVAN CONQUISTOU
JEAN-PIERRE.. .

JEAN PIERRE AUMONT casou-se com Marisa Pa-
van, separando ias gêmeas, pois Marisa é irmã

gêmea dc Pier Angeli. Ele cem 42 anos, viuvo de
Maria Montez e com uma filha de dez .anos (Maria
Cristina), ela com 23 anos. Na hora da cerimonia,
eles perceberam que tinham esquecido da licença
para o casamento, e quando partiam de avião para
Honolulu em viagem de nupeias, Marisa viu que
tinha deixado o anel de noivado na, pia do aero-
porto. Mas tudo acabou bem embora sem a jóia, o
amor íé-los perder u cabeça.

Maria Chrlstlna ficou feliz com o casamento de
seu poi, e adora sua madrasta. Além disso ganhou
uma amlgulnha na pessoa de Patrícia Coito anos),
irmã de Marisa.

A condessa e
Charlic Chaplin

Ela é Dawn Adáams, e
quase foi escolhida para o
filme Luzes da Ribaita.
Mas Caires Bloom ganhoui
o papel.

Dawn casou-se mm o
conde Massimo, e ao na.-
cer o prigenito do casal,
resolveram chama-lo áe
Charlie em hoinenag,:-. o
Carlitos. São agora gran-

ides amigo!-, e no s:.u tvó-
ximo filme "Um rei an
New York" Dawn íj
parte como prlnciis1.

m
Na manhã do casamento em Hollywood, Jean-Pierre,

entre sua nona Marisa e sua cunhada, Pier Angelii.

A encantadora Maria Christlna, entre sua madras.
ta e sua novn amiguinlia Patrícia. A garota está felicíssima!

o bordo do
TRANSATLÂNTICO

ARGENTINO
"YAPEyU"

Visitando estas cidades.
I

'AÍ«St^t

Preço: Cr $ 125.000.00

Partida do Rio: 3 de outubro de 1956
Eeoresio ao Rio: II de fevereiro de 1957

{Total da excursão: 132 dias)

ÁFRICA!'"«/wfoim

iJnrban
I.XDIA:
Cochin
Colombo
Singapura
II.. JAVA:
Hat avia
AUSTfíALIA:
Mtlbournc
Sidney
OCEÀ.MA .*
Ithai Fidji
Sum
ILHA DE HAV.ill:
Honolulu
ESTADOS UNIDOS:
Sio Franeiico
/.os Angtlrt
Hollyirood
MÉXICO:
Acapulco
PANAMÁ
CUBA.
Mataria
II.HA TRI.XtDAfí:
Porl of Spaín

Protpeclos e informações com os
AGENTES PARA TODO O BRASIL*

CAM1LL0 KflHN
AGÊXCIA DE VIAGENS

AV. 120RIO BRANCO
SOBRELOJA

(Ed.da Auoc dos Emp.Com.)

TEL 32-8050 - B4.D. TEIEC--
CAMIIKAHN

RIO OE JANEIRO

•• P^Él !M iZw :

| 4 — Ss'u primeiro passo m- Ss'u primeiro passo~? 
sozinho. Cai... mio

cai. Mamãe Tlav.'n obsci-
va, aterta.

fe|^:-:t:-ú.<

:

¦is

PciM o a^bum de família: três geraçõ?; Ma-mie. Marisa e Pier. aliás, senhoras Aumont en"no:;e.

K — Cai c Dawn
° s.u auvili». antts d"1'
chore... Carlitos q"r o«"
ÚrTOU a mimin dn t^""-
to. decidiu que êle sf|3
um R.-rud.. comedM"»!»
talvez faça uma '"'¦" "l™
cm "Um Kei mi ><"*
York"...

I B!

m
i W^^z^y^ 
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Afcrjja no jeu Austin encontra seu amor JEANPIERRE.

apus . es ta*M|

rôes. teapere*****
pimenta. Em *&%£.
prepare u* mO»0 gj
te. emprtçnio ".%
if páo.^o.^o'%

açúcar, molho >%'«¦%
t/n*' cen "lanteigs t
lòrma W"-^^ .
camarões, «bra ^xi.
molho P,«"*ií/Já.--
mente ''''^J^W
CO JÔ1T.C ^^-'Wíoi. SrrrJ i*w *"__
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5 CELEBRAÇÕES do

pi-centonório do nas-

cimento de Moxort

j(iíJ,om s«m 'MvP ouUa

„(iitt. rícorròncio, o do

MlW,jéiilmo 
terceiro ano

i. dtijpurecimanto de

gichard Wogn" eu|o fa-
««Intento se deu
-.Viiteio. Dei-

í( oljuin femr
, musicista

pio "''ia 4o
(1io«io 

e

í, .jtômago; o
jiidlo, «»"«-

Hjj fili>líltPirBBBS
SERlHlDADÇ DO SONO DERRADEIRO
O ÚLTIMO ROSTO DE WAGNER

D'An-
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O último rosto de Wagnei

pio «m .""
fiiew, * og,en_

11(0 porquanto o

ISlípoiltor. fo.
atingido pelo mol
igin vcporiinho e foi transportado paro o pa-
ii,!,, Vendromin onde ile morava, e onde o

, tír Keppler, módico alemão e amigo que
niiiilio e lhe prestou socorros imediatos.

u.| olgum toruP0 depois, na manhã da diq

fatal, opoi de ter trabalhado como de costu-
cnlreteve-<g no dormitório, ao passo que

t esposa a senhora Cósima.e o filho Sigfrid,
!, «uotorio anos, o esperavam para o almôtjo.

A JJiada mondada para chamá-lo encontrou-o

estendido sôbre uma poltrona, gemendo. An-
tei qut o doutor, que e fiel gondoleiro Luigi,eorrtra a chamar, pudesse chegar, Wagner
expirava depois de ter balbuciodo poucas e in-
compreensíveis palavras. O pintor Volkav, o
cenógrafo Zuchovski de Bayreuth e pouco» in-
?imoi compõem e morto no leito, onde, no día
seguinte, o doutor Keppler procede ao embal-
lamento e o escultor Benvenuti modela a más-i
cara do morte cujos lineamentai nãp traem
esposmo algum na sua expressão, serena e
pacificada. Na axáfama daqueles dias, seguir
doi paios funerais, de que D'Annunxio tam-
bem deixou uma pujante descrição, e da par-
fido para a estação, a máscara ficara em eus-
tódia por uma. senhora venexiana a eté hoje,
ciosamente conservada, permanecendo igno-
fada. Puderam assegurar-se o precioso e úni-
ço ciméllã as "Amiel delia Scala" e agora êle
figura numa salda do Museu teatral onde já
estão os moldei do rosto de Verdi e de Puccini;
todos com a mesma terena expressão do pas-
samento da morte à imortalidade.

NOTICIÁRIO MUSICAL
TEATRO COPACABANA

Assinatura Poro Temporada de Dèi Concertos

n Teatro Copacabana promoverá a partir de
h»i" uma série cie concertos, ás segundas-feiras
i 51 liem" P°r intérpretes ds categoria sup-;r!or.
Sfh-o objetivo de proporcionar ao publico a
Sfunldado de freqüência assídua a audloOss
«(grande musica. ¦'

o concerto Inaugural estará a cargo do con-
«mio planeta Jactiues Klein, constituindo c
t-lmelro de uma série de dez concertos para.

'i anal estío abertas as assinaturas.
Aipins d<« nossos maiores concertistas, e

iinibém artistas, estrangeiros de valor reconhe-
«o participarão do ciclo, entre I os quais, os
Sites: Pianistas — Arnaldo Estrela, .lean
ffiüésiii Ivy Improta, Heitor Alimonda, o vio-
llnista Oscar BorRerth, o cantor Bruno Vlzuy,
0 Q-jartelo (ie cordas "lacovlno", a Associação
ü ànto Coral.

AC AC. FARÁ' REALIZAR UMA SÉRIE
DE RECITAIS

A C.A.C. vai promover' umli .série de recl-
tíls no começo do próximo mês,' xiá; "íoyer" do
Ttstra Municipal. Esses recitais contarüo com, a
«irtlclpaçío de artistas de renome e joveas esr
Midos entre os de maior destaque da nova
jífaçSo.
'•'¦Iniciando a série, dará o sou recital, em

iiinciplos dc junho, a pianista Mario da Penha
íiíem artista brasileira, diplomada no Concur-
ra internacional Margueretc Long-Jacque Tibau,
iuParls (19551. participou no mesmo ano do
Cmcurso Internacional de Plano Ferruclo Bus-
mm, na Itália, conquistando o 2.° lugar entro
ti casdldatos de 21 palies, recebendo elogios una-
nimts da critica na França, Itália,e Áustria.

RECITAL POÉTICO NA AABB

A convíts da Diretório da Associação Atlética
Buco do Brasil — AABB — a declamadora ar-
tmtlna Mara Kelton dará, amanha, ás 21 ho-
(il, na sede da rua Hftdock Lobo, um recital
ptitlto. no qual apresentará otr-aente pro-
•tama.

CURSO DE DANÇA PLÁSTICA

A Kscola Cultural de Arte criou um curso de'Dança Plástica" que será ministrado pelo pro-fessor Miguel Angel discípulo e cultor da Es-
cola de SAKHAROFF

lt' um fato auspicioso porquanto, até agora,nunca tivemos a oportunidade de um'contata
maior, e multo Hiena?, de uma aprendizagem
eficiente de um nênero que abrangendo todos
cs limites tía arte', nos foi somente dado npre-
ciar através de espetáculos dos célebres arti3-¦tas.

CURSO DE ALEMÃO PARA CANTORES, NÁ,
ESCOLA NACIONAL DE MÚSICA

O professor Gcorg Lapper, catedrádlco em
Munlch, está realizando um curso sobre Idioma
alemáo, destinado a alunos de canto daquela
Escola. As aulas estáo sendo realizadas ás lí
horas, no saláo Arthur Tolentlno da Costa, na;
Escola Nacional de Musica.

AGRADECIMENTO DA ORQUESTRA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO AO CORPO DE

BAILE DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO

Acaba de receber, o Corpo de Baile do Mu-
nícípaí, o seguinte ofício:"Aos Componentes do BALLET DO TEATKO'
MUNICIPAL, DO RIO DE JANEIRO. Saudações.
A Associação dos Professores da Orquestra Mu-
nlclpal de Sáo Paulo vem por Intermédio ries-
to, agradecer a todos os componentes desse mas-
niflco Corpo de Baile, que táo brilhantemente
vem.se exibindo em nossa capital, pela dlstln-
ta manifestação que nos foi prestada, quando
da passagem do aniversário da Orquestra S!n-
tônica Municipal.

Queremos expressar todo o nosso agradeci-
mèhto por esse ato quo nos sensibilizou profun-
damente o fazemos votos psrn que o mutuo
Intercâmbio cultural e (Ic amisade sc prolon-
gue a íim de vermos realizados nossos Ideais.

ATENCIOSAMENTE
(a.) AMÉRICO BELARDI

Presidente

CAMINHÃO E LOTAÇÃO APOSTAVAM CORRIDA

FIZERAM "SÁNDWICH" DE UM JEEP,
ATANDO UM INDUSTRIAL E FERINDO

SUA MULHER E SEUS FILHOS
flbdustrial Herbert Rodolfo

Ennn. de 30 anos (rua Ma-
cáiio Neto. 146, na localidade
ítOramaclio, em Caxias)', na
taie o'e sábado ultimo, quando
iHjla o jeep de sua proprieda-í- chapa .11-91-12, pela e6trada

Rio-Pctropolis, conduzln-
Ms esposa d- Luiza Mencjes

ilman e o filho do casal, o
iüor Jorge, de 2 anos, íoram
idas de grave desastre quealiou na morte do industrial
Hianto sua cc-posa e filho fl-
íp feridos. Passava o jeepaquela rodovia em frente á

a do deputado Tenório Ca-
ksníc quando, no mesmo sen-f
DR. MANOEL BRONSTEIN

POISES MÉDICAS — AV. ItlOBlitico, 2S; — salas J03r4-5Mifonrs: 3S-2747 e 22-9035
| «aHimcnt,, das j js ls horaS

tido, apostando corrida, vinham
o caminhão de chapa 7-68-70 c
o lotação linha "Caxias-Panta-
nal, de chapa 7-82-89, que fe-
charam violentamente o veículo
dirigido pelo 3i'. Herbert. fazen-
do com o mesmo um sandwich
imj}'rerisado entre os dois vel-
culos, o "jeep ficou reduzido a um
piontão de ferragens contorci-
das. O industrial ficou preso en-
lie as ferragens e o motor, en-
quanto sua esposa e filho tam-
bem feridos, gritavam por socor-
ro..
FALECEU AO SER MEDICADO

Populares que acorreram ao
local, prestaram os primeiros so-
corros ás vitimas que íoram
conduzidas para o Posto do
SAMDU, daquek cidade e. em
leguida. removidos pnra o Hos-
pitai Getulio Vargas. O indus-
trial Herbert Rodolfo Sellmann,
que sofreu 'fraturas diversas,
U&o resistiu nos ferimentos e

faleceu ao ser medicado naque-
le nosocomio. Sua. esposa e u
menor Jorge, que sofreram ape-
uas ferimentos coutusos sem
maior gravidade retiraram-se
npos os curativos.
FUGIRAM OS MOTORISTAS

CRIMINOSOS

Os motoristas criminosos ao
perceberem o resultado do abu-
so da correria que vinham dispu-
tando fugiram, abandonando 03
veículos. As autoridades poli-
ciais de Caxias estiveram no lo-
cal juntamente com a perícia,
constatando, então, que tanto o
lotação como o caminhão trate-
gavam em excessiva velocidade,
razão por que os respectivos mo-
loristas não conseguiram evitar
o desastre-

Todas as providencias vêm
sendo tomadas no sentido de
positivai- a identidade e captura'
cios corredores irresponsáveis.

&£•"•' hui]'íi iIliriJlir- »ii«^^^^^^**tis>^i^W*iái&i^^^^^^^^

1
ÇSàópu

LINHA DA AMIZADE
0 MODERNO fiUNSATUNTICO PORTUGUÊS DE 22.000 TOM. *

VERA CRUZ
Sairá em 5 Junho para:

SANTOS, MONTEVIDÉU i BUENOS AIRES
Partirá em 15 de Junho para:

SALVADOR, RECIFE, SÍ0 VICENTE, IAS PALMAS. FUNCHAL. LISBOA 8 VIG0
OUTRAS SAÍDAS

PARA O RIO DA PRATA PARA A EUROPA
vt»A OUZ lt ia lnlliaV"A CIUZ fl 4a •.!»»«. 30 ta «libro
vt<* CIUZ 4 dt rfiitmkw

O niilmo luie c conforto em tãdil et ciente

MICOS IXCIMIONAIS IM 3.* ClASIi
IXCIinmS ACOMOOAÇÕIS I ÓTIMO TtATAMMTO Dl MUA

ttstm 4a lt|«r*i tn tódai ¦•

AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO
• mi Affatu Girali t

COMNHIÂ.CQMER.CE EMRTT1M4S.A.
Avenida Rio Branco n.° 4-B - Telof. 23-2930

RIO DE JANEIRO
onde se ofenderão todos o» passageiros e se presforflo

informações sSfars evonfucf falta d» lugar»*.
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BANPEIItA UNIVERSAL

UnidasAs Nações
lhoria de Vida de
"Precisamos acreditar nesse ideal que paira sôbre
as Pátrias" - diz-nos a senhora Diva dè Miranda
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Professora Diva de Miranda Moura, repre senfanfe brasileiro «a ÓNJJ+, «ja/i.eiiildodes
não govemamenlaís •, -;,;•"''.. ':¦,...;'.<¦•¦ « ¦ v •

Na última reunião da Orga-
nização das Entidades Nâo Go-
vernamentais realizadas nesta
capital, uma das representan-
tes brasileiras, sra. Diva de
Miranda Moura, concitou.a to-
dos acreditassem nos' ideais
pugnados pelas Nações Unidas,
como o melhor meio de evitar
futuras guerras, graças à me-
lhoria do nívçl de vida de to-
dos os povos da terra.

A prop<5slto, fomos ouvi-la.
Disse-nos d. Diva de Miranda
Moiira:

A FORÇA IRRESISTÍVEL
DA CONFIANÇA

— A mais irresistível de to-
«Ias as forças é a que se obtém
cia confiança que se consegue
inspirar.

E' esta força que 76 dos 92
paises e territórios que constl
tuem o mundo em que vivemos,
procura e deseja tornar irresis-
tível no sentido de "preservar
as gerações vindouras do fia-
gelo da guerra e a reafirmar
a fé nos direitos fundamentais
do-homem, na dignidade e no
Valor do ser humano, iia igual-
dade de direitos «los homens e
das mulheres, assim eòiilo dás
nações grandes e pequenas",
esta força será tanto mais po-
sitiva e vitoriosa nos seus obje-
tlvos, quanto mais firme è
consciente for a confiança que
inspirar a todos os povos da
terra..' i ¦,

A Organização das Entidades
Não Governamentais do Brasil

se dispondo à honrosa e nobi-
litante missão de "contribuir,
por tpdos os meios ao seu al-
cance» para a obra permanente
de esclarecimento da opinião
pública sôbre a estrutura, os
objetivos, o fundamento e os

problemas das Nações Unidas
"trabalhar para difundir e fir-
mar na comunidade brasileira,
a consciência de que deve cola-
borar na grandiosa obra das
Nações Unidas, aceitando e
compreendendo seus esforços
para que a humanidade" viva
em paz, pratique a tolerância e
promova o progresso econômico
e social de todos os povos".

AÇÃO UNIVERSA1
Todos os recantos do mun-

do se beneficiam com a atua-
ção das Nações Unidas, nos se-
tores econômicos, sociais, cultu-
rais; educacionais e sanitários.

A solidariedade humana es-
tá organizada, em plena efleft-
cia. agindo com entusiasmo, vi-
brante de fé, em cada uma das
Entidades Especializadas, liga-
das às Nações Unidas e agindo
sob a coordenação do Conselho
Econômico e Social.

Os princípios básicos etn que
as Nações Unidas se fundam,
precisam ser difundidos, sem-
pre e cada vez mais entre to-
dos os cidadãos, de todas as
classes sociais.

AJUDA AO BRASIL
Nada mais convincente e

proveitoso que divulgar esses
princípios e no mesmo tempp
provar-lhes a eficácia, peios
exemplos reais e indiscutíveis,'
alcançado» por- sua aplicação.

Quando se disser que o Con-,
seüio Econômico e Social res-
ponsabiliza-se. sob a autorida-
de da Assembléia Geral, pelas
atividades econômicas e sociais
das Nações Unidas e se acres-
centàr que o Banco Interna-
cional de Reconstrução e Fo-
mento, fundado para promover
a fluência de «apitais com íl-

RIO-TERESÓPOLIS

Um teste vitorioso para o Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem

REGIS BITENCOURT: A

«ü ,RUMOA
PORTO NOVO DO CUNHA
Excepcionais homenagens, no "Várzea Club",
aos homens de jornal e ao homem da rodovia

(Reportagem de OSCAR DE ANDRADE)

naJidades produtivas, ajudan-
do as nações membros em 1953
concedeu ao Brasil empréstimos
i)o valor total de 22 milhões b
meio de dollars, destinados ao
fomento ferroviário., e • de ene:-
Bia tio nosso país; que o Ban-
co Mundial concedeu -um.»crê-
dito de 75.000.000 de dollars
para o financiamento dog. pro-
jetos :de ampliaçãoda produção
hidrelétrica '-'destinada ao- Rio
de Janeiro e a' Sfto.'Bauio{ que
o Banco Mundial ^concedeu! um
empréstimo- de 15 irillhões-de
dollars à Companhia- Hidrelétrl-
ca do São Francisco; que ês-
se mesmo Banco concedeu 9,
Comlssáo Estadual de Energia
Elétrica do Rio Grande do Sul,
um empréstimo de 25 milhões
dé dollars para a construção de
uma grande usina hidro e ter-
mo-elétrica; que ainda o Banco
Mundial emprestou 12 milhões
e meio de dollars para o rea-
parelhamento da rede ferrovia-
ria da e. P. Central do Bra-
sil e 7 milhões e 300.000 dollars
para construção de usina elé-
trlca ho Estado de Minas Ge-
rais e ainda mais 3- milhões de
dollars para financiar a impor-
tação de equipamento destina-
do ao Departamento dé Esti-a-
das de Rodagem do Estado do
Rio e Janeiro, então ginguemduvidará de que as finalidades
das Nações Unida!
mente as de promover a me-
lhoria das condições de vida de
todos os povos.

FORÇA ATIVA'— As Nações Unidas não po-
dem ser julgadas displicente-
mente, como uma assembléia
platônica e teórica, de delegados
que se reúnem em redor' das
mesas de conferências inteilíá-
cionais. Elas estão ptesentes p,o
observador da trégua-na Pales-,
tina,; no técnico-que, • com bous
conhecimento especializados, co-
opera nas campanhas de reabi-
litação dos fisicamente incapa-
citados na Iugoslávia; nos com-
ponentes da missão que realiza
estudos locais sôbre as condições
de vida dos índios que habitam

nos altiplanos andinos; na eqtit-
pe que trabalha na' prevenção
da febfe nftftsa na-'Colômbia;
nos especialistas ein estatística
e administração Jiubllea que
colaboram com' es repartições
governamentais da Bolívia; em
todos os seus representantes que
trabalham no combate sem
quartel ás doenças, á desnutri-

I ção e á ignorância-

' . y y f''- |

Lutam Pela Me-)
Todos os Povosj
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COMPRE SUAS BLUSAS DE LUXO DIRETAM£"rS
NA FÁBRICA AO PREÇO DE FÁBRICA E ECONu»

MISE CR$ 150, A 300, POR BLUS/
RUA ASSEMBLÉIA, 51-8.° ANDAR» ESQUINA DE QUITANDA
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yymm p ara atender revendedores ;
estoque permanente de EXCLUSIVIDADES da última moda

Repercutem ainda as come-»
morai;ões do Dia da Imprensa
em Teresopolis. Realmente, foi
um acontecimento marcante,
pois. conforme noticiamos cer-
ca de 50 viaturas, camionetas,
ônibus c automóveis antecedi-
dos por seis batedores das Çp-
licias Rodoviárias e de Tran-
sito do Rio de Janeiro trans-
portaram mais de 400 convi-
dados, jornalistas, radialistas c
operadores de televisão que,
acompanhados de suas famílias,
atendendo ao convite do pre-
feito Carvalho Janotti, do Pre-
sidente da Câmara Municipal,
senhor Avelar Silva, do Pre-
«údente da Associação Comer-
oial. senhor Djalma Monteiro
*• os presidentes de todas at
.iistituicõcs teresopolitanas. .-*
uirlgiram á bela cidade serra
mi no dia 13 do corrente.

A ação do DNER
O dr. Regis Bittencourt, lo-

go que recebeu o convite dl
Comissão Organizadora da fes-
ta, declarou que se sentia hon-
rado e o seu Departamento
compareceria á festa, prestígl-
ando o povo de Teresopolis. na
suà homenagem á imprensa.'

De fato, vários engenheiros
acompanhados de suas faml-
lias. estiveram presentes, entre
eles o senhor Carlos Pires de
Sá. um dos maiores amieo? de
Teresopolis. Lá o dívetoi- an
DNER- que foi eivo de várias
homenagens, declarou que es-
tava esperançado dc poder res-
lizar o grande sonho dos tere-
fopolitanos, que não è so coh-
clulr a rodovia Rio-Teresopo-
lis, mas vê-la chegar a Porto

; Novo do Cunha.
O senhor José Rosa Ivo Rega-

das, em nome do Rotarv Club
salientou a açáo do DNER nes-

j ses últimos tempos mostrando-
se confiante no trabalho or*
executado, esperando que. den-

; tro de um ano. itenha a sua ?v
; trada asfaltada direta ao Rio
: dc Janeiro.
, Per sua veE o senhor Djai-

ma Monteiro, em nome da As-ioc!at.ão Comercial, ofereceu
um prato, artisticamente tra- '¦
balhado. ao dr. R:gia Bitten-
court, alusivo á festa com m'vistas do Distrito Federal e iTeresopolis, ligadas pela es- '
<Conf# no 11* pag-lttra B> '
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I Antes de comprar
i

o seu aparelho áe televisão
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Comprando 12 de ura vez
ou1 de catava?,..

inteiram
4a»«ft. ¦¦»¦»'atawH. i^w 1 jffiMüfe

É muito fácil. Você tem que usar meias.

Você compra muitos pares durante o ano

e agora, se você comprar de uma só vez

ou uma de cado vez, quando você comple-

tar as doze, ganhará uma, infeíramente grátis.

Neste cadernlnho serão ano-
tadas as quc.íí.c.ades até 12,
depois, será de presente, a
meia que você usa sempre/
infeíramente grátis.
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..... cio ouvidor esq. de Gonçalves dias

Você tem crédito em todos os departamentos

Assaltaram e espancaram
o aleijado

Antônio Ribeiro, de 48 anos,
nleijado úi na__cim:nio tnit.;
tem pés), mo^aiíor í tua Vi- •
dela. 40. em Caxias, ontem, •
apjj ven.er oca partes de sua
criV;âo. Wire-sava i essa na
se.i carrinho dc- ro-ias pela a.-.
Du)ue de Caxias, concuzinco a
iraportància de CrS 44.0tKi.t4). I
produto da v.-.-.ca dos suiCcs, '

quando, inopínadamente. íoi
abordado por trè* assaltantes!
que o espancaram bàrbaramen- i

te e tomaram-lhe o dinheiro. ¦
Aos gritos da vitima, acorre- 

'
iam vãri;s pessoas, a cuja
jproxima-ão os ladrdrs fuái-
ram C:m I,atura de costjli e
ccn.usõrs pria corpa, o üiírji/
alíijado íoi conduzido ao Hcs-
pitai Griulio Vargas oade íri
medicado. O irmão de Auto-
nio Ribeiro. Benedito Ribeira,
madenu» á Travessa Vitallna,
TI. naquela cidade, ao ser ln- |íc.-mado da ocorrido esteve no •

Hospital onde ouviu o irmão
que lhe disse ter reconhecida
nos «eus assaltantes o lndivi-
duo conhecido pelo vulgo dr"Nhô". Dali, Benedito rumoi
para a Delegacia de Caxias, on
de apresentou queixa. Acredi-
tam as autoridades sejam os
três assaltantes o Indivíduo re-
conhecido pela vftima, e mais
os ladrfea Ismael de Tal e "Pe
noso" que há muito vêm ag!:i-
d-) naquela cidade.

IOFOSCAL
1000 • FÓSFORO - CÁLCIO

CONTRABANDISTAS IMPROVISAM GARAGENS NOS IGARAPÉS DA SELVA AMAZÔNICA

OS CADILLACS SAEM DAS MATAS EMPLACADOS DE 1956
Desloca-se o Eixo do Contrabando
Para a Cidade de Paramaribo

Preço de custo (inclusive propinas e honorários de advogado) em Belém do Pará:
400 mil cruzeiros — Um negócio que rende cem por cento, sem contar a origem
dos dollars — Um barco, de luxes apagadas, navega dois dias, na calada da noite
— Uma frota de mecânicos e o Delegado de Transito na "marmelada" — Quarenta

mil cruzeiros por uma placa
Quando iniciamos a campa-

nha contra uma "gang" inter-
nacional, que sangrava o Erá-
rio e malbaratavn as nossas In-
íimas divisas, por meio do con-
irabando descarado dos auto-
mfiveis de luxo, tomamos, co-
mo alvo imediato, os flibustei-
ros de alto bordo, os fraudu-
lentos importadores marítimos,
acastelados nos portos de San-
tos e do Rio de Janeiro. Não
sabíamos, c-ntão, que o contra-
bando por via terrestre assu-
mia a mesma proporção aluei-
nante, até que estourou um és-
cândalo Judiciário em Belém do
Pará, provocando a interferên-
cia direta do ministro da Fa-
zenda. E, ainda naquela capí-
tal nortista, os repórteres "as-
soclados" ouviram o sr, Jaime
Severiano dc Almeida.^; lnspe-
tor da. Alfândega do Esfado- do
Pará, que delineou, em rápi-
dos traços, as proporções do
mar do lama onde navegam os

zenda estava de olhos abertos.
ocorrendo outro tanto com o
da Viação, e o Governo direta-
menle interessado em destruir
a "gang". Daí as sortidas, em
maiores proporções, em Belém
do Pará. Não conseguiriam,
mnis, comprar automóveis nos
Estados Unidos, em Antuérpia,
na Holanda. Dirigiram as vis-
tas para Paramaribo, na Guia-
na Holandesa, organizando no-
va base para a ação dos seus
flibustelros.

RAZÕES DA ESCOLHA
Falando a nossa reportagem,

declarou-nos o sr. Jaime Se-
veriano Ribeiro, inspetor da
Alfândega de Belém do Pará.

— Paramaribo e Belém fo-
ram escolhidas por uma razão
muito simples. Belém, porqui
é uma cidade distante da ca-
pitai da Republica, mas o.ue,
devido ao ssu comércio, tão
bom como o de qualquer outra
cidade brasileira, oferece van-

"legalização": o carro pode se-
guir para onde quiser. De Pa-
racnaribo a Belém são dois dias
de viagem. O barco dos con-
trabandistas geralmente nave-
ga de Iazes apagadas. Mesmo
não há perigo, se de outro mo-
do, pois a Alfândega não pos-
sui nenhuma lancha que pos-
sa abordá-lo. Só uma vez, até
agora, houve um caso de abor..
dagem no mar, a captura do
barco "Araguari II", quando

fiscais aduaneiros arriscaram
a vida no motor "5 de Outu-
bro", especialmente cedido pelo
governador Catete Pinheiro, e
conseguiram apreender alguns
carros.

— A qualquer momento, sem
se saber como, surge um "ca-
dillac" novo, trafegando pela
cidade, — prosseguiu o sr. Jor-
ge Severiano. E o que é para
desconcertar: o automóvel, que
não passou pela Alfândega, não
pagou direitos, nem taxas ou
sequer foi comunicado à repar-

'^Kj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^Ê.
A "ALFÂNDEGA" DOS CONTRABANDISTAS — A marejem dos rios, os có-.bo6ai.(||t.
ias constróem abrigos de pau o pique, que servem para o desembarque dos "cadlf.
Jacs", íransporíados, por "estradas parli cuíares", para Belém, onde açua.tíam

emplacamento
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O EXERCITO PENETRA NA GARAGEM DA "GANG" — Ameaçado o inspecíor da
Alfândega, com uma multa diária de cinco mil cruzeiros, caso não entregasse aos
contrabandistas de Belém os "cadillacs" liberados pelo juiz /oão Gualberto Alves
de Campos, o ministro da fustiga deu mão forte ao exator alfandegário, E os carros
foram arrancados da garagem da "gang" pelas Forças Armadas, retidos no Quaríc-i'

General da 9a Região Militar

lição competente, já está em-
placado can chapa de 1956!
Acontece que os contrabandls-
tas, mediante bom pagamento,
compram por antecipação, se-
gundo se diz em Belém, as pia-
eas fornecidas pelo Depnrta-
mento Estadual de Transito,
com o sClu em vigor. Quando
não é isso, retiram-nas de veí-
culos legalmente registrados.
Ao mestno tempo, dispõem de
uma frota de mecânicos e tra-
balhadores que ajudam na des-
carga dos automóveis contra-
bandeados, ao longo da costa.
O próprio delegado de Transi-
to, sr. Carlos Aguiar, parece
que estava envolvido na "mar-
melada", e por isso foi derni-
tido pelo chefe de Poliria,
quinta-feira ultima.

NO CAMINHO DOS"COTIAS"
— A audácia dos contra ban-

distas chegou a tal ponto, em
Belém do Pará, que êle6 cons-
trulram, ao longo da costa, on-
de a vigilância é nula, diver-
sos postos de observação e des-
carregamento dos automóveis
contrabandeados. Ao mesmo
tempo, para facilitar o tran-
sito das veículos, que vem
aumentando assustadoramente,
desbravaram n;. mata virgem,
próxima do município dc VI-
gia, uma estrada auxiliar. Os
carros luxuosíssimos são escon.
didos em diversos pontos e ar
permanecem dias, semanas u
até meses, à espera dc oportu-
nidade (placa do DET, afina-
mento do motor, etc.) para

surgirem ostensivamente nas
ruas de Belém. Cada jogo de
placa, já consegui apurar,
custa, devidamente legalizado
no DET, cerca de 30 a 40 mil
cruzeiros.

O sr. Jaime Severiano RI-
beiro mostrou-nos, pur ultimo,
lima série de cópias cie todos
os mandados de segurança e
de reintegração de posse for-
necidos pelo juiz João Gual-

berto Alves de Campos, btmcomo dos cairos até hoie an™.elididos e depositados nn QUat.tel General. Finalmente, Maliviado com o apoio que re».beu do ministro da Fazenda e
I demais autoridades infereju,
; das, disse-nos que o seu «»«,
so a Belém "seria definitivo
para desbarata, a rede de con'trabandistas ou renunciar i.'cargo".
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... perdas selecionados,
Fecho oe ouro brenco
platinado, com biilhantei
e correm 3 ds segurança,

A partir de Cr$ MOG

Cr$280/P0üM£S
sem acréscimos o serr trlrooc:
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ROSÁRIO, 172 - J- AND • c sievodoi
(quase esquina oa Uluguolono]

"cadillacs", quando se promo-
vem, simultáneameiile. Ia so-
negação dos ágios cambiais, das
taxas alfandegárias e tarifas de
armazenamento.

Via-se, ali, também, o apo-
drecimento de uma parte da
magistratura, que não seguira, o
exemplo de Pernambuco, onde
um juiz, anles mesmo da le!
Oliveira Brito, negava medida
liminar numa ação possessória
e taxava, claramente, o seu au-
tor de contrabnndista.

"CA E I.A,
MAS FADAS HA"

O que se passn em Belém é
a réplica, em proporções me-
nores, do que se verifica nos
portos de Santos e do Rio d«
Janeiro. Aqui era a sede da
"gang", mos, como um polvo,
os seus tentáculos se estendiam
ao extremo-norte do pais, e
por motivos óbvios: cidade me-
nor, próxima e extensas e des-
policiadas fronteiras terrestres,
com a gavage imensa dos iga-
rapes a algumas dezenas da
quilômetros de disláncin, tudo
se ofererja para proteção A
fraude. '

Já agora, o ministro da Fa-

tajosas margens de lucro. Pa-,
ramaribo, por ser um porto li-"
vre, que nenhum obstáculo ofe-
rece ao negócio. Qualquer pes-
soa, dc qualquer nacionalidade
pode comprar um ou cem car-
ros ali, sem chamar a atenção.
Além disso, a diferença cambial
existente enire o nosso país e
a capital da Guiana Holandesa
é gritante. Basta dizer que um"Cadillac" 1956 é adrml"t '*¦ ""i
Paramaribo por apenas Cr$ lflO
mil! Com as despesas d; l ... :.-
norte, aquisição de chapas no
DET, honorários de advogados,
etc, ele fica, em Belém, por
400 mil cruzeiros, sendo reveu-
dido por CrS 800 mil, ou seja,
com um lucro de mais de tre-
zentos mil cruzeiros. Foi por
isso que a "ganç", ou pavt.' c!e-
Ia, se transferiu (não há mais
duvidas quanto a isso) do Rio
para o extremo-Norte.
OS "CADILLACS" SURGEM
DO MATO JA EMPLACADOS

O inspetor da Alfândega de
Belém explicou-nos, a seguir,
oue a caida de um automóvel
do Paramaribo é um d"s re-
"ocins mais fánpls dn mundo.
Basta um "visto" do agente
dn Policia e está completa n
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AMEAÇADO PELO "JUIZ CADILLAC" — O inspetor da
Alfândega de Belém. »r. fakne Severiano Ribeiro, apre-
senta à nossa reportagem toda a documentação com-
probatória dos mandados de segurança e reintegração
de posse, e revela, as ameaças qu* lhe foram feitas

pelo "juít cadiliac"

Você poderá ganhar
um prêmio no valor de

Cr$ 50.000,
se disser

com exatidão
quantos passos

Marlene deu
do L. de S- Francisco a
aIriunfante (J\ssos)

Vá pelas pegadas de Marlene. Percorra você também
a mesma pequena distância, conte os passos o preencha o

cupom que lhe oferece "A Triunfante (Passos)" por
ocasião de sua compra. Junte o cupom ao seu talão de

compra, e coloque-os dentro da urna existente na loja
Você pode dar tantos "palpites" 

quantos forem os talões
das compras que fizer durante os dias do concurso.

O ponto exalo do Largo de S. Francisco, de onde
Marlene partiu para sua pequena caminhada até"A Triunfante (Passos)", está assinalado por um cartaz,

próximo à Escola Nacional de Engenharia. E, duranle
alguns dias, estará presente o ventriloquo Viganol,

com seu boneco "Xuxu"

O prêmio no valor de Cr$ 50.000,00, será sorteado,
de uma só vez, entre os ocer.ac/orcs.

Percorra, também, o mesmo trajeto de Marlene
• Você ganhará de duas maneiras:

pelo bom "palpite" e pelas melhores compras I

Ne»a tenha inutilizado
os pães com creolüiià

Depc.rr_cr.lo ò: "Jagunço", o padc'ro sa|.*5*si5or
Com uma "historia'" edrede-

mente preparada, depôs anteon-
tem, na Divisão áe Policia Po-
lltica e Sccial, aonde compa-

ceu acompanhado do seu ãd-
>'ogaáo. o comerei-1 nte sonegador
de pão. Antônio Rodrigues, mais
.unnecido pelo vulgo dt "Jagun-
cj'. proprietário da Padaria'• Estrela do Brasil" LUia..
acusado de ter se utilizado de
creolina para inutilizar os pães
que eram vendidos pelos padei-
íoi. ambuante.. (entregadores?,
que furaram o "lock-õuf no
turno Procu-ando nriar o cti-
me. e tcntar.co justifior sua
atitude em relação ás Pada ias
que ae negavam a aderir * so
ne?aç5o do pão. Antônio Roiri-
gaia declarou não ter tidoa ln-
tração de inutilizar os pães. mas,
«pena*, impedir que seu em
pregado vendesse o produto sem
o seu consentimento- E disse
maia que, qnasdo tomara a ces-

ta do empregado da Pa_iarii.
j 

"Globo", na tua Sau Clemente
! o fizera por engano, toirvindo-o

por seu empregado. Tanto, que i
ao certiíicar-se não serem os
pães da sua padaria, dirigiu-se
ft Padaria -Globo" a fim dej
devolver oe pães- Aconteceu
que. ao se aproximar daquele es-
tabcler!mento notou uma aglo- ]! meraçâo de entregadores que co- {

, mentavam. e temendo uma re-
p-cs5!!a. prcs-.eriiiu cm seu car- •

1 r?. Çu?nto iS acu"aç5es feitas
po. Izenc I ..-.c'--, o e-lr,-gs!U,r, I

j srsuido as quais ele teria cr* ¦
pejado erro' na na ceda de pie*,

j negou o fato. ^ej-r.dj tratar-
te -Je uma Ini; ila prra Iniuria-

} Io. Apessr da negativa do co-
me.-c:ante. as autoridades prós-

\ seguem Investigando no sentido
de provar a sua ação criminosa.
Outras pessoas serio ouvidas

I ainda hoje. pela Polida Politica.

APROVEITE OS PREÇOS EXCEPCiONAiS DE"A TRIUNFANTE (PASSOS)"
f reoímenfe fantástico como Você pode economizar em

suas compras. "A Triunhnle (Passos)" oferece artigos de
qualidade pelos preços mais vonfo/osos do Rio'

Não perca esla magnífica oportunidade-
habilile-se ao concurso e... faça economío.'

DEPT.' DE CAMA E MESA
Paro ofender melhor à yrande expansão disse Departamento

e bem servir aos nossos fregueses, agora es/âo no
J.° ondor, servido por elevador, fodos os orfigos de

Cama e Mesa de "A Trhmfanle (Passos)". Adquiro oi meffiores
or/iflo» no grande sortimenfo de knçóis... Ironhas...

colchas... toolhot de chá e mero... toalhas de rosto
t bonfto... tapeçaria., de "A Tmnfanl* (Passos)",

tudo do melhor qualidade... com vunfogens excepciona/i/

aSriunfante (Passos)
A». Passos, il o 46 (a poucos posso» do L de S. Francisco)
Corta Potente 177, de 9/2/1949

^TMlttf^i'i>tW^i__rir ¦ ¦¦'¦'-''-.-A ¦ ..'{£.'¦ ^v*;

¦ mmmthmimT'"\ ú£W^-Z*J£i*t£* .«."" {Jj^> jBjSgjMlfBW" "¦¦'¦;ií.'.- ¦- ;s- -'-v. .„..-¦ ___^i^í.>---«*»--i-,—..-™--.-



k'l.« SEÇÃO i
'%1.,'Aí-I*.'.Vlí.', 

(i-\W*. 1)1 .•*•?!»¦ ',1ÍVI„r,'.j«i!». - fl «%/»¦ "..

f DIÁRIO DA NOITE — Segunda-feira* 28 de Maio de 1956

í.,. : 'í-

~m PAQINA 11 '
—"""" 

^j^|_^^^|^^^_É|BMMM^|^^^^^^^Z|T^!!^~^^^~ ^Bgg!_SiB___!__f'***"Tr_rrr,ffiiy^^"*'"^"'"-«'¦¦¦.*. .ij&a a-B-C-Cg-"*^ t | t'l"".' P tSSSSatSSSX '¦'"" """"'Vfiiif iwiiiji'p|liii ^iiM- i — ..—mmfn^mm ii !¦¦ ¦¦nn Eg__________EBBBS_B5B5ggg ' '-1 "' ' ~!—.r^

¦"  ¦ 
•

SELOS PITORESCOS PARA A INGLATERRA

mmWÊÊÊ ¦¦¦¦BMMP

['ISL ~«S 
¦: ®^™^ •':¦ •¦'¦¦¦y"m"¦- ;.'^WÍmM^SÁ--

xx-;^H BB
:'I'-'X-:_______________________________________K * -' ¦ : ¦ ¦ ____!*¦ ¦'..;•  ¦

Sl^i«M : ft x <- x <» x^^^^ng

i^^sl ii^ii^to_i_j|_i ¦':* - ;-*<B

NOVOS RUMOS PARA UMA PAZ DURADOURA
Tito passará três seman s em Moscou - Segredo

diplomático nos assuntos da conferência

NOTA INTERNACIONAL

Os Perigos do Anti-Stalinismo
Ks imprensa ocidental, grosso modo, surgem dois pon-

los de vista diferentes irente às reformas políticas e eco-
tônicas que atualmente se processam na Rússia. De um
liio, siio ticoHípan/iatífls dc certo alivio e encorajamento.
Isferam os porta-vozes dessa tendência que o processo
ie modernização e racionalização dos métodos de regime
r»í5(i /phc, em seguiria, a uma. atenuação definitiva das
foii/nuliçõcs internacionais. Outra tendência na impren-
u se limita a afirmar que as atuais mudanças 510 Rússia
lio puras manobras políticas e que as finalidades e obje-
lili» tios senhores do Kremlim não mudaram.

Agora surgiu uma terceira tese que encara o fenômeno
nisto tic worfo mais coiilpíeio. Seus autores 7ião são pró-
piamente homens da imprensa. São eles os componentes
it uma comissão de inquérito da Câmara dos Represen-
Imles tios Estados Unidos, sobre as atividades ditas anti-
merleanas. ';¦)v. • -.-; :. ;¦-,-

As conclusões a que chegaram não foram publicadas
por «fciiso, mos as suas linhas mestres são resumidas
ii seguinte modo pelas agências ielcgrá/icas: 1) A poli-tica atual da URSS e os meios que ela emprega consti-
tem, para o mundo ocidental, o maior perigo que êste
fíí». dc enfrentar; 2) A política anti-staliriista dos so-
talco, não denota, absolutamente, que eles tenham aban-
tanto, dc sua parle, seus projetos de conquista universal.

Será fácil concordar para a maioria dos observadores
Mire o poiiío de que as finalidades ulteriores da política -
nm não mudaram. O comunismo, como os soviéticos o
concebem, íanío do lado político como do econômico, 6
li» como ordem universal. Os próprios russos podemjtoicto. sobre esse fato, todavia não o desmentem.

0 debate seria sobre "os meios que eles empregam"
itiio inclui não só a política externa e as táticas contra-
jilte dos partidos comunistas no estrangeiro, como tal-kuiiícs tlc tudo, a política interna da União Soviética.São sc deve esquecer de que um dos "antl-bioticos"
r.atlkicntcs, que imunizou a opinião pública ocidental,irttia Europa C07110 nos Estados Unidos, contra o co-
fumo era eio baixo nível de vida e os aspectos bar-nio seu sistema político, característicos da fase stali-
m, Não c puro acaso que as reformas começaram jus-tante nesses campos, e, em seguida, veremos quais po-am ser as prováveis repercussões no Ocidente.

(Continua)
F. S.

O Visconde Elib.-wik. queaparece na foto, sugeriu à
Casa dos Lords a criação dc
selos que apresentam, a cabe-
ça da Rainha Elizabelh tendo
como fundo cenários pitores-
eos da Inglaterra e fatos Jiis-
tóricos. A iniciativa teria porobjetivo atrair turistas paraa Grã.-Bretanha. Acentua o
Visconde que, por incrível que
pareça, os atuais selos da In-
Slaterra não têm o nome des-
se país, fato que não aconte-
ce em nenhum lugar do mun-
do. (Foto Record, exclusiva
para o DIÁRIO DA NOITE).

MOSCOU. 28 (U.P.) - O
Primeiro-ministro Bulganin de-
clai'011 que a União Soviética"multo espera"-da próxima VI-
sita do marechal Tito.

Durante uma recepção ireall-
zada na embaixada do Afga-
nistão, o primeiro-.mlnistro
manifestou aos jornalistas"Alentamos as melhores as-
peranças-, Esperamos que e.ta
visita servirá para robusteser
as relações entre nossos pai-ses". , -¦ •.

A pergunta ,de quais seriam
os assuntos a considerar-se,
respondeu com um ¦¦> sorriso:

"Isso é um segredo dlplomatl-
co".' ¦ •

O marechal Tito, que pas-
sara tres semanas na União
Soviética, a partir de 6 de ju-
nho. recebeu de Bulganin »'•
promessa dç que lhe será mus-
trado "tudo quanto queira
vêr".

PAZ DURADOURA

BELGRADO, 28 (U.P.) — O
chancelei). Koca Popovlo decla-
rou que-as conversações que.
em junho príóximo. realizarão
em Moscou os marechais Titol
e Bulganin abrirão "novas pos-

sibllitlades para um feliz de-
«envolvimento socialista üo
mundo".

PopoVic íéz sua afirmação
no semanário "Nedeljne inftir-
mative Novine". '•

"As conversações que o pre-
sidente Tito e o vice-presiclen-
te Etluard Kardelj, e seus de-
mais colaboradores, efetuarão
em Moscou, com os governai 1-
tes soviéticos, serão uma con-
tribuição aos esforços e ás as-
plração de novos rumos para
uma, paz duradoura e a con-
ílariça internacional'!.,'.'

CONTINUA A EPIDEMIA
»E. CÓLERA EM CALCUTÁ

I
FLUORESCENTE

CALCUTÁ', 28 (U. P.) — A
epidemia de cólera, que aflige
esta cidade desde há.cinco me-
ses, reclamou, ontem, dezenas
de novas vítimas, dando pasto,

EFI1

Formação ds novo partido
político na URSS

filio
pIS,28(UP) -Os jornaisteses afirmaram, ontem, quero intelectuais soviéticos
Jrattl a formação de um se-«¦partido político, na União"Wca, -para evitar o renas-•filio fa personalidade".' episódio ocorreu durante oCongresso ci0 Partido Co-anta Soviético, realizado emem fevereiro ultimo.«•sc os nomes daqueles
Miais, porém se sabe que••Posta foi rechaçada, e seus»es expulsos do partido.

«ou
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MAIS UMA SAÍDA• Um dos problemas- do túnel
que não depende diretamente
do resultado dos trabalhos cie
sondagem na Guanabara, mas
que está sendo ventilado, desde
já, é a construção de mais uma
salda aqui no Rio. Como se sa-
be, a salda principal é planeja-
da na praça Mauá, onde absor-
verá o trafego dos caminhões-da Zona Norte. Cogita-se ago-
ra de mais uma boca situada
no Castelo. Esta será reserva-
da aos carros de passeio e ab-
sorverá o transito para a Zona
Sul. Esse projeto depende, evl-
dentemente do plano geral dos
custos previstos e do seu ílhan-
ciamento. Todavia, isso já re-
presenta a terceira fase da"batalha do túnel".

Uma proposta de
seguros que Lloyd s dc

Londres não aceitou
— Eisenhower viverá

o suficiente para
cumprir um prevável

segundo mandato
presidencial

LONDRES, (UP) — O"Lloyd's" de Londres se
nega "por motivos políti-
eos" a fazer apólices de
seguro no sentido de que
o presidente Eisenhower
viverá o suficiente para
cumprir todo o seu se-
gurido período presiden-
ciai, caso seja reeleito em
novembro próximo, se-
gundo informou ho|e o"Eveming Standard".

O jornal diz que mui-
tas pessoas perguntaram
ao "Lloyd's" o preço de
uma apólice de seguro
nesse sentido, porém que

o "Lloyd's" se nega
a aceitar esse risco."O Cio mi té (do"Lloyd's) deu ordem pa-
ra que o risco não seja
aceito, por motivos poli-
ticos", concluí o Jornal.

além disso, aos agitadores co-
munistas.

Os funcionários do governo
disseram que a epidemia cau-
sou a morta de 914 pessoas, en-
tre Ifi de janeiro e 15 de maio.
Isto é, de quase a metade dos
1.985 casos oficialmente regis-
tados nesse período.

Outros 103 pacientes, deram
entrada sábado nos hospitais,

Bi

TESOURO
FABULOSO

BUENOS AIRES, 27 - (AFP)—. Será objeto de buscas um
fabuloso tesouro* constando, se-
gundo a lenda, de milhares de
peças de ouro bem como pedras
preciosas, escondido pelos jesul-tas da Companhia de Jesus do
Lima, Peru, na cordilheira dos
Andes, na vertente que dá paraa província argentina de Salta,
a 1.300 quilômetros desta capi-
tal.

Oito alplnistas experimenta,
dos deixaram hoje Salta com
destino ao pico de "El Crês-
Mon", onde, segundo velhos do-
cümentos, o tesouro está enter-
rado a 3.500 metros de altura.
O tesouro teria sido escondido
pelos jesuítas quando foram
obrigados a abandonar o Peru,
nos tempos da colonização es-
panhola, em virtude das ordens
severas do vice-rei da Espanha.

ls eleições do Jóckey Club
[> sr. Francisco Eduardo de Paula Ma10 escreveu as seguintes Unhas em res

trada direta, e uma legenda"Unidos pelo Brasil".

Recepção
no Várzea Club

A ultima homenagem pres
tada aos jornalistas, no Dia 13
de Maio, foi no Várzea Cluo,
uma das entidades sociais de
maior prestigio em Teresopu-
lis. O seu presidente, senhor
Osvaldo de Oliveira, advogado
e vice-prefeíto, recebeu os ho-
mens de imprensa com grande
fldalguia, merecendo a gratl-
dão de todos os convivas.

Alem do baile do "cock-tail".
realizou-se um 

'desfile 
de mo-

das, em homenagem aos convi-
dados. Fomos alvo de uma ca-
rlnhosa homenagem dos sócios
daquele Club, que muito nos
cativou.

As 21 horas, sob aplausos, n
caravana se retirou para o Rio
de Janeiro, tendo á frente
Herbert Moses, presidente da
ABI e Manuel' Barcelos, presi-
dente da ABR, que se fizeram
acompanhar de suas esposas.

do ser invocada a lei senão pa-
ra fazer com que os pais cum-
pram o dever em relação á sua
prole.

DUPLICIDADE DE
CASAMENTO

Sentenciando, entende o Juiz
Brelner ser o caso Interessan-
te nos seus aspectos morais, so-
ciais e Jurídicos, o autor —
disse — incidiu em blgamia,
embora se não lhe possam apli-
car as sanções penais, pois,
houve duplicidade de casamen-
to, ainda que um de caráter
religioso e outro de caráter le-
gal, com graves danos á ordem
publica e aos bons costumes. '

ASPECTO SOCIAL
Encarando os vários aspectos

da demanda, salienta o magls-
trado que há também o aspec-
to social, em que duas famillai
e os círculos das respectivas re-
lações se vem atingidas pela
Inquietação dos três cônjuges
envolvidos nos dois casamen-
tos, e sobretudo a situação ln-
certa e futuramente perigosa
do menor. — As famílias bem
constituídas — prossegue o Juiz
— nos moldes da velha dlgni-
dade com respeito aos bons
costumes ' e á. ordem publica
sentem-se chocadas ao saber
de fatos sociais desordenados
como êste, de duplicidade de ca-
samento por uma só pessoa,
com filhos de duas uniões, ir-
mãos unilaterais e multas ve-
zes levados tt inimizade pelas
Injunções dos respectivos pais
separados.'

CARÁTER LEGAL
Prosseguindo na apreciação

do caso, considerou, ainda, o
Juiz Brener o caráter legal,
porque embora a blgamia em
casos como o dos autos não se
enquadre precisamente dentro
do Código Penal, pode ser le-
vada ao conhecimento da Jus-
tlça criminal como atentado
contra a ordem pública e os
bons costumes. A constituição
da família — prossegue — é a
mais respeitável das situações
humanas, constituindo o núcleo
essencial da ordem pública, de
tal sorte que não havendo fami-
lia bem constituída em uma
sociedade, não há que falar-se
em ordem pública nessa socie-
dade, daí ser crime a bigamla.
mesmo quando a lei penal não
atinge a blgamia do ordem
moral, como a do autor.

DESORDEM SOCIAL
Finalizando sua sentença, fri-

sa o magistrado que os bons

contra 79, sexta-feira;-'
A escassez de água potável e

a alta dos preços do arroz e ou-
tros alimentos provocaram uma
situação virtualmente de cala-
midade, em algumas zonas.
obrigando a população dos bair-
ros mais-pobres a ingerir ali-
mentos anti-higiênicos e quasedeteriorados..;

Os vereadores esquerdistas di-
zem.que o governo c a maioria
municipal do Partido Congres-
sista lhes negaram o oporturii-
dade de colaborar na luta con-
tra a epidemia.

OS esquerdistas, encabeçados
pelos comunistas, se uniram 011-
tem em uma campanha contra
o governo, reclamando melhor
alimentação para o povo.
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costumes constituem o clima
de comportamento geral deter-
minado pela mesma respcltabl-
lidade do ser humano que devo
ser sempre elevado e afastado
de práticas que rebaixem o ho-
mem e a mulher e principal-mente a mulher, daquele petles-tal de dignidade ontológica que
a espécie recebeu do Criador,
por ser portadora da ventenha
da inteligência. — Essas consi-
derações fez o magistrado diati-
le de um caso aparentemente
simples, mas que se tornou um
hábito coletivo, "prlncipalmen-
te com a proliferação desses ti-
pos de casamentos religiosos os
mais tolerantes com a indignl-
dade. com a Imoralidade e cem
a desordem social".

Manifestou, então, o Juiz, a
sua convicção tle que o autor,
com seu caráter de tipo Impe-
rioso, fez de sua mulher, casaii-
clo-se apenas na religião, uma

jámmm*.
INSTALAÇÕES
PARTICULARES

INDUSTRIAIS

DESCONTOS 1
REVENDEDORES'

MESBLA
SEÇÃO DE ELETRICIDADE
R. do Passeio, 42/56 - RIO

R. Vise. do Rio Branco, 521/23 • Niterói-

vítima da sua volúpia marltal,
tendo abordado a mesma, sem
lhe dar a condição legal de es-
posa como era dc seu dever,
principalmente depois que íe„
dela mãe dc seu filho, porque,

cntao, ja não é mais uma só a
vítima, mas duas: a mulher e
o filho.

E sentenciou o maglstraau;
— Não é, assim, possível dar-

se ao autor o que o mesmo pre- •

j-.-.rqwanto seria tirar o
menor dos braços dc sua mí.-i

..... rn.ligá-lo aos braços cia
segunda mulher cio autor, queevidentemente nenhum direito
tem sobre a criança.

O Jornal" publicado

thatl,
J I» au editorial deinltontem;

sM surpreendido por um editorial eivado."wades c calúnias, publicado pelo "O Jor-
b»1 _1 24 do <"°rr«nte. Numa campanham ae um club como o nosso e desprimo-

.« contraproducente artigo como aquele,
Li, ,5uad1'0 soclRl é composto de pes-warecidns que repudiam tais métodos.

,wo uoo, desejo, em atenção ao corpo so-
ÍfÍMr quc é absolutamente sem funda-
¦tatanH - de que a nossa Diretoria esta-
inrf. nin° da verba de propaganda para
Er,.0H transcrições de artigos com fins
k_m_. , unlca Publicação que recentemen-

fia-xS 1 ' ** "Exposição Necessária", pelos
sXiíS declarados. Compete à Diretoria
& n™ ,}¦ Braslleir0 zelar pelo bom nome¦HpiÍ? 81° da Sociedade. Ora. o manifestoTOU a candidatura do dr. San Thiago
a. ."friamente trazia na sua opre.
_. Jonslt,"açõ.'s errôneas, que atingiam
,j. J",.1™ Que *'atravessávamos um Do-
!»"ns IT ¦ assumlndo as proporções c o
mau. Z í'ma crlSc Passageira, mas de
íaií, _5 ?ro,r'i"1Ss'iíi sc não de decadência
f|S*~,aesvltaU»ÇfiO". Acredito que qual-lEioria quo prezasse o scu mandato c

. 
',.. seu Iavor os Índices c as cifras ca-

,'„,'¦ '."strativas do bom êxito da sua
m «'xaria passar em silêncio aquelas
m «w fundamento.
UrV artie°s assinados 0u não c trans.

SSítoSS?* alheias à Diretoria, nenhu-
("•"•¦anuidade nos cabe c sim a quem os

itff °" 3.Mln°u.
!,'fak!?UM a m'nha pessoa, tão evidente-
I___mu¦para ,>s iue me conhecem, dispen-

ím I10s' Sb dire' Que bâ 16 anos meu
jT" sido muno honrosamente para mim
If r coiuocios e amigos, indlcando-me
>vi Conselho Consultivo, Comissão= vice-Presücntc. «Mais cômodo e agra-

Jg mai teria sido freqüentar o Club
!n!v-n„m os amiB°s. assistindo às corri-

^«acucando direitos e vantagens como
_~e criador. Usufruindo em suma as

¦«iai-t0_ ^^ CIub e ° Turf oferecem
mm Has. véjes bem pesados e amargos
***»?», miitra,ivos <iue tenho procura.
£* Y.31 cesportiridade e dedicação.
£Sf__ „.s aiesações sobre minha pessoa

1 tr->>A ¦ nsivas aos companheiros das dl-
í"i.'a,J' d35 quais fiz parte e aos íun-
; ti m 

"** Sociedade, pois deixam cn-
rip-1-1 prtvalcço dos cargos ocupados
.-«.'£,Ta:l;a?ens no campo esportivo! A
é_-2S~* "*eus companheiros dc diver.

;Direto

£

Oi

L^os

'-1*

'sr^'
- meus companheiros dc di' m^iJ* T't0T com que os nossos hen---^arios cuidam das sufs obrigaçõfs.'"!'' 
JWMo lidara com interesses de"} Du-etnria, melhor respondem a

Não posso deixar de mencionar uma afir-
inação que" atinge às raias do grotesco: a de
que o maior de todos os serviços prestados
ao J. C. B. pelo meu saudoso pai foi o dc afãs-
tar-se da Presidência do Club para náo des-
trulr sua própria obra. Isto bem demonstra a
pobreza e mesquinhez de espirito do redator
do artigo e os nossos consocios saberão julga-
lo melhor do que eu. Pelas Inúmeras e rei-
teradas manifestações de apreço e gratidão que
o nosso quadro social sempre prestou à me-
moria dc meu pai vê-se o juízo que fazem do
presidente do J. C. B. que, prosseguindo no
trabalho fecundo dos seus dignos antecessores,
soube criar uma nova era de progresso para
o turf nacional, projetando-o também no ex-
terlor.

Dlvirjo totalmente do ponto de vista que
julga haver incompatibilidade entre o cargo
executivo 110 Jóckey Club e o íato de ser gran-
de ou pequeno proprietário e criador. O ex-
traordlnárlo progresso do nosso Club e do nos-
so Turf deu-se como todos o afirmam durante
a gestão de mou pai, pois nela se lançaram
todas as bases onde hoje se alicerça a criação
nacional e o turf cm geral. O mesmo também
se tem verificado na Argentina. Uruguai, Chile
e outro.- paisc-. Seria d<? fato extremamente
deprimente para o nosso turf supor quo ne-
nhum pequeno ou grande proprietário e criador
pudesse ocupar cargos administrativos na nossa
Sociedade por suspciçfto dc parcialidade!...
Sei que do lado da chamada oposição muito
insistiram para que o, dr. Carlos Tcllcs da
Rocha Faria, grande proprietário e criador,
aceita-se a sua indicação para a Presidência,
escolha que só poderia receber os meus maiores
elogios pois a figura citada tem todos os pre-
tíicados para ocupar, o honroso posto.

Também náo é exato que membros da atual
Diretoria tenham praticado atos que os ln-
compatibilizassem com os ni3lorcs criadores e
proprietários. Pelo contrário, sofremos movi-
mentos dc oposição e sempre procuramos rei-
tabelecer o clima de compreensão e esportivl-
dade que deve prevalecer acima de todas as
divergências pessoais para o bem da nossa So-
ciedade.

Estou certo que o conteúdo daquele Edi-
torial não representa o pensamento da grande
maioria dos que ora disputam as eleições na
chapa contrária à nossa e onde conto com
inúmeros amigos. Ê de laítimar que tendo até
agora se processado a campanha eleitoral num
plano elevado, houvesse essa nota desprlmoro-
sa c destoante dos propósitos de ambas as
correntes.

Para terminar, só me resta dizer e repe-
tir declarações antariores: vença quem vencer,
estarei sempre pronto à prestigiar a nova
Diretoria, em todas as iniciativas que venham
beneficiar a nossa Sociedade e que represen-
tem real progresso para o Tjrf.

(Transcrito de -O Jornal** dc 26 de maio>

0 MUNDO EM SÍNTESE
WASHINGTON — Anuncia o Departamento de Estado: Os

Estados Unidos recusaram-se a reatar as relações diplomáticas
com a Bulgária.

Um porta-voz oficial anunciou que esta recusa foi comu-
íicada a Sofia por intermédio da legação búlgara cm Paris.

Os Estados Unidos tinham rompido suas relações com a
Bulgária em fevereiro de 1956. data na qual o governo búlgaro
acusara de espionagem o ministro americano em Sofia, sr.
Donald Hcath. — (AFP)
ESPANHA:

GERONA — Dois automóveis, com chapas de Portugal, ten-
tavam transpor ilegalmente a fronteira, perto de Tortella. Fo-
ram. porém surpreendidos pela Guarda Civil Espanhola, que
intimou os motoristas a parar. Mas os veículos continuaram
seu caminho, acelerando ao máximo a velocidade.

Dos doze ocupantes dos dois carros, dois morreram c dois
outros ficaram feridos. Ignora-se a nacionalidade das vitimas
Sabe-se que os viajantes eram espanhóis e portuguesss. — (AFPi

ITÁLIA :
MILÃO — Foram roubados círca de quarenta milhões de

liras cm jotas, peles e roupas do carro do general americano
de Aviava". Wtífie Wilton. quando o gentral visitava a Igreja
de Santa Maria das Graças, nesta cidade.

Os ladrões tomaram o carro e após tirar todas as maletas
que continha, abandonaram-no numa rua vliinha, onde foi
encontrado. — iAFP)
EE. UU. :

BUFFALO. New York — Anuncia o "Buffalo Evenlng
News"' que um avião-foguete experimental atin-tiu a velocidade
de 3.200 kms por hora.

Segundo esse jornal, trata-se de um X-2 construído por-•Bell" e a façanha foi realizada em experiências recentes na
base aérea de Edwards, na Califórnia. — iAFP)
AUisfRIA : -

VIENA — Uma desconhecida doou 34õ moedas de ouro à
organização austríaca de Cidades das Crianças.

A du adora recusou-se a desvendar sua identidade. Pediu ao
diretor que aceitasse séu dinheiro como contribuição para a
construção de uma cidade de crianças perto de Viena. "Nâo '
tive filhos, disse ela. e gostaria de fazer alguma coisa pelosmeninos". Depois partiu sem dizer mais nada. — (AFP)
PORTUGAL:

LISBOA — Cai neve no norte de Portugal onde as tempe-
raturas se aproximam perigosamente do zero da escala ceatl-
grada — enquanto no resto do pais o verão já fez há multo atua aparição com temperaturas de cerca dc 30 graus. — (AND
URSS I

LONDRES — A Rádio de Moscou informa que o 2.500' anl-versàrio do budismo foi comemorado com grandes solcnMades.na Un.ao Soviética, especialmente nos principais centros relirio-'£s, • ? ,,a 5 Mongólia. Um despacho da agência -Tas..-.
datado de Ulanh-Ude na Mongólia, diz que o chefe espiritual
3? d. 
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t V.;/i Cciicianã c. Ezio Pinza ensaiam ton de seu?
SKETCHES para a TV americana. Enquanto continua
sendo um rios intérpretes preferidos pelos telespeetaio-
rei. o -hai.ro Pinta oblem um grande sucesso no teatro-Majestic" rií New York na comédia musical. FANNY,
tirada de uma trilogia cinematográfica ãe Mareei pagnol.
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TAMBEM A CASA fgjj AS SUAS ilÚSUCAS

Ao som do violoncelo
dançam as chamas do gás

O CONCERTO TINHA APEN,\C» COM F.CADO OUANDO EU NOTEI OUE A
LÍNGUA LUMINOSA DOS B"*~' rr- r, Á S TREMULAVA SINCRÔNICA-

MENTE CON..."

SALVATORE
RUBERTI
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- Conquiste comodamente sua profissão
JORNADA:

O livro "DIÁRIO
LIÇÃO 11.":

— Sua importância e cuidado na escrituração
— Os termos de Abertura e Encerramento! a
— A chancela do Juiz de Direito

1 — A boa caligrafia do responsávef '*%;'
Direção do Curso:

Prof. Afranio A. de Mello
(Exclusivo do DIÁRIO DA NOITE,

Corte e
guarde

ii

CURSOS
DO -D. N.'

EM 30
DIAS

NOTAS DO PROFESSOR Nos dez próximo, 'içòer, -Jorra», jè^olvlme-tio'^ oper-çô.. .to móis variado as-
p.cto. Estudaremos os livros DIÁRIO, RAZÃO e feituro ia balancetes. Em mais vinte lições oi l.itores estarão conhece»-do os detalhes de tscr.turoção mercantil em todos oi livros comerciais. Continuem guardando * estudando as lições pu-blicados. Por dificuldades técnicas os publicações não estão senda feitos em disposição uniforme, quer dizer, dentro damesma dimensão; entretanto, oi leitores deverão recortá-la», observando tanto quanto possível • mesmo tamanho, desta-

cando com friso em vermelho a matéria publicada. Assim se l„ normalmente quando é necessário destacar da publicaçãoo assunta de interétse visado.

LIÇÃO N. 11 i
LIVRO "Diário" é a peça mais importante da Eseri-

luração Mercantil. Soa feitnra deve ser clara, con-
cisa é den<ro do maior rigor de execução, ror êle ó
tine a firma pode apresentar oficialmente o resultado
de sua contabilidade e o desenvolvimento. Em Juizo

ou tora dele ê qae o livro "Diário" aumenta de importância.
A fiscalização de uma firma tem como basc este livro. As
provas em Juizo sio extraídas de suas páginas. Não pode
conter emendas, raniras, borróes ou entrelinhas. Quando ê
escriturado à mão deve ser com a melhor caligrafia. Pode
ser escriturado mecanicamente, quando a escrita é mecani-
zada (por meio de máquinas dc contabilidade próprias).
Quando se diz que o "Diário" deve ser feito com clareza é
j!*i*n.jp a Iri manda que assi mseja procedido.

!r'S.'i os seguintes os requesitos da lei para feitura do II-
vro "Diário":

— Conter termos de abertura e dc encerramento.
— Páginas rubricadas obrigatoriamente, pelo D.N.I.C.

n — Pagamento de selo proporcional is suas páginas.
— Conter assinaturas do Contador e Diretores da fir-

ma nos termos.
— Manter sua escrituração rigorosamente em dia de

execução.
£ — Ficar permanentemente à disposição da fiscalização

para qualquer verificação necessária.* — Conter todas as operações da firma, inclusive o Ba-
lanço' Geral de Contas e a Demonstração da Conta
de Lucros e Perdas.

— Modelo dc termos de abertura e de
encerramento

— Contém este livro X páginas numeradas tipográficas
e seguidamente de hum a X e servirá de livro "Diário" da
firma J. J. Comércio e Indústria Ltda. — Comércio de Ce-
reais — cem sede â rua da Redenção h." X nesta Capital,
com negócio de ecrapra e venda de cereais por atacado, de-
Vldàraente registrada no D. N. I. Comércio sob o n." 000 em
10 d" maio de 1956.

0 presente termo vai assinado pelo Contador Jucá Si-
mão inscrito sob n.» X no C. R. C. D. F. e pelo diretor
gerer,!...' desla, firma.

Estes termos, de abertura e de encerramento sào trans-
critos: — o de abertura na primeira página útil do livro Diá-

rio. O de encerramento na. ultima página útil do livro.
Depois de transcritos os termos, são os mesmos selados

proporcionalmente ao numero de suas páginas. Em seguida o
livro é apresentado ao D. N. I. C. para rubrica das pàgi-nas. Este livro é devolvido à firma contendo a rubrica de
suas páginas. Esta rubrica é a chancela do funcionário en-
carregado no Departamento de Comércio para isto destinado.

Só depois de contidas estas formalidades, está o livro "Diá-
rio" em condições de ser escriturado.

Pedimos notar .que para ps livros já apresentados durante
ò Curso não houve exigência dessas formalidades, Isto mostra
a indiscutível importància\do "Diário". O livro Caixa, algu-
mas firmas o submetem ao D. N. I. C. para preenchimento
dessas formalidades iguais es do livro "Diário". Não é en-
tretanto, exigível por lei. E' uma maneira de facilitar a es-
crituração, de vez que sendo o "Caixa" legalizado (termos de
abertura e encerramento) poderá a escrituração ser mais fá-
cilmente executada. No "Diário", sendo o livro "Caixa" lega-
lizado, a escrituração poderá ser feita com menor riqueza ds
detalhes, contendo apenas a referência das operações do Csl-
xa, onde, entretanto, todos os lançamentos sao détalhadíssl-
mos, para poder no "Diário" ser íeila, apenas, a menção dos
lançamentos das contabilizações a dinheiro detalhadas no il-
vro próprio.

A lei exige que, depois de encerrado o Balanço Geral d»
uma firma; este seja submetido à apreciação e rubrica tle um
Juiz de Direito. Esta formalidade, entretanto, está em desuso,
de vez que o Magistrado, via de regro, não entende de conta-
bilidade, nem para isto é obrigado para bom cumprimento de
sua alta investi-dura. Esta formalidade de apresentação à lei
do Balanço Geral de operações da firma é para resguardar
futuros procedimentos normais dentro de uma firma, quando
se tratar de pedido de Falência e Concordai a. Isto muito aju-
da a boa apreciação de seus livros.

Algumas firmas continuam procedendo assim. Entretanto,
não é o mais vulgar no giro comercial ou industrial. Apenas
os Bancos não relaxam dessa obrigação.

Devemos nos deter em maiores detalhes sobre a esòritu-
ração do "Diário", na próxima lição, face á importância désíc
livro técnico de caráter obrigatório.

Daremos em seguida o traçado do livro "Diário".

?A 
' ' ¦ ¦'¦-:¦!

" 
i

9?WW

ri S

A-VCC.rVl Cim ;«>v#*^F' ¦¦-.-. 'y^mFmWmMÊtr\Sbim3 sim... # \ ^ ^ ^Efi^B
éguaraná -'l ;1 

'^jy^l^' '

mg** fyy mm\ W
í)! A{i^\ /MIlInU Sim, o Guaraná Brahma

\jf' 
\\','v;•' IS jWffl\ é guaraná mesmo! Como

- 
^ fflfà . -tf ¦|?«\ satisfaz ! I.ocn .10 pri-/ >V--ÍA '.';• 

<" Ws/li^M Tlli meiro cole, voce sente

q 
'-:-'• -'¦!•: ---S^^-rrOà^t^^ que o inconfundível

) ^ "¦'¦ 
„'\ ^',y'^I}^^: '¦• 'Tiy'yfí Guaraná Brahma foi'-\7~-Í2ÍiÍoi—*-_^_3yi^mktjX^í^^fmuK preparado cotn o revi-

-rf^"-^. ^^i^^^^^-^-i^^i^lkm^^^^^^lmX ° irante lru:o do gua-
^r —¦-¦z=zz-— u^ /•¦ /^^ppítAMl 'li''''. riuc provém (ia^

£ lm I W^i]i':'M\ sc'vas &' Amazônia!
I _/ I /% n f~\ n /"\ [1 W. 

'¦¦' ' 9| i-evc, puro, refrescante...

{J^MMX. ¦Ép|H i.síTmSí"^^"-^^ W^mWSfP&ii 
q«r instante!

*" -W lc**KAFA 
S* COPOS s

Feito à base
do guaraná

nativo das
nossas selvas
amazônicas

BRAHMA
i mais saudável...

e muito mais saboroso!

¦tiXODUTO DA Cl*. CKRVIJARl* BRAHMA

msmw
sidiaÁmti.

%

w>%

EKTRE 

ns paredes domesticas, não poucas elementos musi-
cais vogam quotidianamente, dir-se-ia com insistente iri-
tenção de se fazer notar: desde o metronômico "r,ic-tac"
da pêndula em função de imperturbável diretor de orqüès"-

tra, até a porta qi:« range nos quicios, até o pássaro ria gaiola
o qual vai se lamentando "até que n"3o morre o dia", eco ao não
menos lamentável despertar de um bebê em berço bordado, desde
o traulear saltitantê das irlgldelrás pava o frito ctremolo" de
violinos mal afinados», até o intensificado acompanhamento da
chama de gás que está por baixo, é tudo um fervilhar de sons
e de rumores, cuja notação teria leito perder a paciência a
Ciioacchino Rossini, embora este se dispusesse a por em musica
o hipotético e proverbial ro] da lavadeirà. Forque, afinal, fazem
parte da bagagem harmoniosa desta categoria as vozes e os ru-
mores que sobem da rua e do jardim: buzinas, repentinas, im-
previstas freiadas, corridas de
bonde ou de ônibus, canto de
3alos. e galinhas, coaxar de
tatráqulos, ladrido de cães,
miado de satos e por ai além.

Os musicistas, como é fácil
compreender, têm, algumas ve-
zes. cedido ao desejo de obter
um fácil sucesso recorrendo a
servis ou artísticas injfações
(compreendid a™ sob

o titulo 8.-nérico de "peças
características") mas
ficaram, felizmente, estranhos
às especulações de ordem fisi-
ca, no que se refere ao som,
procuraram com afinco efeitos
imitativos, sugeridos pelos mil
pequenos fenômenos sonoros de
todos os dias.

O vapor dágua, por exemplo,
forneceu a alguns composito-

res o ensejo de abaixar o nivel
da arte ãs imitações canhestras
(Honegger. ao contrário criou
com "Pacific 231" uma autên-
tica obra de artel e, por vezes,
se resvalou pelo domínio do
grotesco. Chegou-se a tentar
empregar a força do vapor co-
mo força sonora na construção
de instrumentos musicais. No
principio do século passado o
senhor Welch de Londres pro-
pós a um mecânico (certo Per-
kins) aplicar um clarinete a
uma caldeira a vapor; mais
tarde. James Birkett de Over-
gham construiu um órgão a
vapor adaptando-o a uma lo-
comotiva- que trafegava entre
New Castle e Carlisle.

— O Baixo-cameósta

m-se na
e uma aula

Alunas de Marieleine Rosay. evil
teievisão. Mostrando o qne

de Ballet.

Figura Lendária
no Mundo do Ballet

Por MARY CLARKE, via B. N. Sj.
tt, nas.

Ê 0RGA0 DOS DlftRIOS ASSOCIADOS

IwIfL-m9 w&t&xmSmÈM̂ ®?!8
As chamas cantantes estuda-

das por Hermholz e Tyndall
vale a pena dedicar um poucode atenção. Já desde 1777 o
doutor. Hiegins tinha conside-
rado os sons de uma chama
ds hidrogênio. Depois vieram
as experiências de Chladnl e
de Larive. De suas diversa*;
descobertas derivou o aparelho
chamado "harmônica quiml-ca". Tyndall completou as 013-
servações com a chama do gás.mas observou-se. em seguida.
que fenômenos análogos se pro-duziam igualmente com cha-
mas livres. Durante uma"soirée" musical, o professorLeconte fez a curiosa descober-
ta. "O concerto — conta o
professor — tinha apenas co-

meçado quando aiotei que a
chama dos bicos de gás tremu-
lavam sincronicamente com os
batimentos de que os ouvidos
me davam a sensação. Este íe-
nómeno tornou-se surpreen-
dente para todos 'os presentes,sobretudo quando predomina-vam as notas do violoncelo.
TSra extremamente curioso ob-
servai* com que perfeição os
trinados de tal instrumento ss
refletiam sobre as asas da cha-
ma. ¦ Um surdo teria podidover... a harmonia. A medida
que se fazia mais tarde e a
pressão do gás aumentava, dl-
minuindo a quantidade distrl-
buida à cidade, o fenômeno se
tornava cada vez mais digno
de nota".

Leconte notou ainda como a
chama se dispunha a um sopro
em certo momento e, portanto,
a dançar no instante de fazer
o êópro.

ft fácil dar-se conta que um
instrumento em ação a uns
vinte metros de um bico de
jrás leva « chama a assumir
mil formas variadas somente
quando o instrumento emite a
nota simpática: iniciada a dan-
ça das chamas, ela continua
ainda que seja substituída ao
eom um rumor qualquer.

. Fomos além dos limites da
arte e «lem dos limites das
suas possibilidades imitativu.t
acenando à assim chamada
musica autóíona.

No fundo a musica nfto po-
deria nem deveria imitar a na-
tureza. malgrado a manifesta-
ção harmônica, rítmica e, por-tanto musical de todos, indls-
tintamente, os seus misteriosos
aspectos.
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O hi-centenário
mozartiuno

Wolfgong Amadeus Mo-
zart nasceu em Sak-
burg a 27 de janeiro de
1756 r. morreu em Viena
aos trinta e cinco anos;
uma vida brevíssima,
uma produção musical
prodigiosa: 626 compo-
sições, segundo Kochel.
Na noite de 27 dc janei-
fo, à praça dc SalzbtirQ
diante da estátua do"divino 

fpnciullo" afhtl-
ram diversas centenas
de pessoas.

por Oca.

LONDRES — Maio'50 — (BNSi — Marie R-;ctdft na Polônia, educada cm Paris, dlsclmii-, ,ir Duicrà"na Suíça, tendo dançado com o "Ballet* Russo" de Smge Dlaühllev e estudado com o Italiano Enrico Cvcheití— c hoje a primeira dama do B«l!et Britânico.
Hà l!5 anos, após o sou casamento com o escritor <irmático britânico, Ashley Dukes, abri? ela « sua escol» A.dança cm Londres °*
Quando Marie Hambert começou a ensinar r-m londres, nada existia que se pudesse descrever (onio B31V"Britânico, O Sadler's Wells era apenas uma tênue «wrança no coraçío de uma Jovem bailarina Irlandesa *ái"

nette de Valois (também a ponto de abrir a sua'o*n'"
prla escola de dança em Londres), e nao havia uma com'
panhia dc ballet nativa. Bailarinas inclèíss rir talentoexcepcional poderiam talvez aspirar a um luuir m, com-
panhia de Pavlova. ou, mals raro «lnrla, entrar par-, ri"Ballet p.mso" de Dla&hllev. Para as ouii-.s, restavam .omonte o ten tro musicado, bnliets de ópe
sláo do Natal, a pantomlma tradicional,

Rambert aspir-ava a algo de maior v^lor artística
par.», seus bailarinos. Tinha ela fé em sua habilidaihde criar produções originais e rie beleza - r p-sa fó Ph .
transmitiu aas seus artistas. Foi eln a primeira n protArque a 1 Inglaterra podia produzir um corcograto de lm.
portancla. ao encorajar Frederlck Ashl.on a criar o n«.
queno numero de baUet — "A Tragédia da Moda" —apresentado em 1026. i>a revista mUHlcftdfl "Rlversldí
Nlghte". Continuou ela a provar através dp réi-ltas rt)úxadas pelo seu próprio ürupo "The Marie Ramben, ty,,,".,oers" que os bailarinos lnfrlêws eram capazes i. mm.[.ter \im programa inteiro dc ballet, sem que tonir n»Jceseni'ia a participaç&o de artistas estrangeiros esp»ei»l"
mente convid-ados. Veio ela demonstrar que or rp-r-iara.
ios ingleses podiam preparar o "décor" déwee tiaíl»«
com gosto e Imaginação.

Km Wil íormou elR o "Baller, Club", pari apraieii"
lar. domingos i. noite, números novos de ballet comotambém alguns Já conhecidos.

Os frutos desses longos anos de esforço ainda hojes&o « base do Ballet Inglês, n-edeitck Ashion Anrii=f
Howard. Antony Tudor. Frank Staff e Walicr Gore ifm
criado números de ballet que grandemente ^írlqúeoEm
o repei'tórlo Inglèa. Podemos Incluir William Chapprll
Hugh fSterenson, Nadla Benois, Cluj- Sheppard t Sophiè
Pedoi-ovltch dentre os cenógrafos de b-.illei d- Mirlí
B*mb«rt. Entre oe bailarinos que trabalharam com Mu.
rie R»mbert podemos contai' Pearl Argtle, Pretienrk ,\s.
ton. June Brac. Pauline Clayden. Célia Franca, S«l\? Gil-
mour, Walter Gore, Diana Gould; Robert Harreld, Paula
Hlnton, Prudence Hyman. Lee Kersley, Hur i i\ni. M>.>|.
de, Llloyd, David Paltenghi, Elisabelh SchocMlng, Frnnk
Staff, Havol Turner, Peggy van Praag é, hi.le èm dh,
Beryl Goldwyn. Norcen Sopwltli e Alexandre Benne". Ali.
cia Mvirko.va, Margbt Fonteyn e Robert Holpnv.in -¦ ta*
dos tem dançado com o "Bailei Club".

Pequena de estatura e elegantíssima, sua lindo rs.
bpleir-a. já grisalha, e uns olhos negros c brilhantes, Ms-
ríe Rambert tem se tornado uma figurei quase lendária
no mundo do Ballet Inglês. O seu instinto para encer.-
trar e desenvolvei talento, cm fazer com que Jovens -

rapfl&es e moças — dancem e criem verdadeiro balir', v-ii*.
a dar ao Ballet Inglês o seu primeiro impulso criado:,
todavia, o seu trabalho de pioneira nio deveria sobre.
pujar o trabalho que está realizando hoje em dia. A aus
fé nos artista»'Jovens 6 comovente c constante. A; possi-bllld.a:le.s do Ballet Britânico há muito qu» foram corr.-
provadas. O Interesse de Rambert hoje é provar as nv:.
üibUidaries do Indivíduo — freqüentemente* aos própria
dançarinos. Ela os educa e guia, e dá-lhes a conllançi
e o encorajamento de que sempre necessitam. NSo c p'.li
de admirar caie os três coreógrafos mais prometederühoje na Inglaterra — John Cranko, Kenn-rth Macmlllin

e Alfred Rodrigues — a adorem e estejam ansiosos em tra.
balhar com eln.

A escola de Rambert, que contuvufl florescenle, e*Mí
localizada hoje nos estudios do "Mercury Thrnre". EU
mesma superintende o programa dn ensino, conhecenda
cada criança pesscfllmente, sendo, como é natural, auxl*
liada por outros professores incluindo « sua própria li.
lha mais Telha Angela. Míis as aulas profissionais pAi
dadas por ela mesma. Ao visitante Inesperado ei* bim
parece uma fonte lnexgotável dc espirito vitalidade f

graça, mas pam uma dançarina cantada e desanimada, rti
mais parece um monstro sem piedade. Qualauer vlolaçl»
do cótllgo dc ballet clássico resulta numa torrente de ¦•*•
cárneò, troça e furía para com a pobre pec«adorat esqus-
ocrido ela o indivíduo «o caatigar o artista. Algumas
dançarinas consideram sua personalidade forte riem*-.1*:
f os seus espíritos, abatidos pela vtoláncla do ataque, vio
procurar quietude num estúdio menos Impetuoso. Tara
aqueles, todavle, que sabem corresponder nos ?c',-- rn**
slnamentos. a recompensa é grande. NSo é tan*o por 31"
ber alongar um salto, melhorar uma pirueta nu torta-
lee.er «. técnica geral — mas porque. Marie Rambert w*-
sul o dom de converter um estudante recslcttrants em
um artista expressivo, transíormindo uma mera dsnrüi-
na numa "Rainha de Cisnes" ou "Glselle". Ballarinil
de todo mundo tem congregado pnra trabalhar eom ü-i
em seu estúdio em Londres. Entre os seus alunos m»U
recentes, podemea mencionar Vtolette Verdy que Irá d«n.
çar o papel principal cm "Clndcrclla",. no Teatro La Sea-
lo, em Mimo, este Invsrno.

Marie. Rambert, inevitavelmente, ve/, por outra sen*
te-se cançada e desanimada. Há trinta ancw vem ela p-o-
du/.indu baileis c dirigindo uma companhia. K eli Iii.
dirá simplesmente: — "É o meu trabalho". -- Mas e t»m*
bím a sua vida.

HORÓSCOPO

'yssi

V^'i

Mário Del
Mônaco e o

Superintendeu-
te do teatro

"Metropolitan*'
O tenor italiano foi fo-
tografado no ato de as-
sinar um contrato que
o prende ao teatro de
New York por três anos-
Mário Del Mônaco que
inaugurou a temporada
do La Scala de Milão
rom a "Norma" ranta-
ra essa mesma ópera,
este ano, no nosso Mu-
nieipal ao lado de An-

tonietta Strlla.

Os que nasce.
ram hoje são

_ pro p enso.t ã.
luiera e a viotencia. acsolutos em suas
escolhas, muitas veies dão-se mal, com
especialidade tratando-se dc consórcios e
associações.

Vencem esses natos, como miliiai-,
advogado c engenheiro. Além de. grande
capacidade para as artes onde chegam a
se celebrizarem.

PROGNOSTICO

Dia propicio para as via-
gens, tirar documentos, ja-
zer transações com firmas
bancárias e cambiais, jrè-
quentar templos religiosos.

ZJ

JOFRE — Duque de Co-
xias. Eslado do

Itio — Os •*Astros", prenu»-
ciam. verdadeiro progresso
em seu atual negocio. Por ls-
so é aconselhável, ampliá-lo.
Na prorissão que executa, a
sua felicidade está de fato no
comercio. Com a «sude não
vai bem. O vejo nervoso c
fraco, com má circulação,
atacado de rins e sujeito a
doenças-frlis. Além de maus
acompanhamentos psíquicos
q«e muito o prejudicam. Te-
nha interesse em libertar-tc
desses males, qne a sua vida
tornar-se-á esplêndida.

BONECA — centro -
Este seu ro-

mance atual- nâo irá a fren-
te. Por desistência do cava-
lliciro. Mas. não tenha des-
gosto nem pessimismo, queno começo de abril do ani.
vindouro, você encontrará o
:erto. E sendo a sua vida con-
jupiJ muito cheia de felicl-
dades.

*

CAMELIA -centro-
Não e x i s te

nenhum aspecto maleficioso
em sua vida. Aguarde com
alegria e força de vontade, u
desTendamento da sua sorte,
em matéria de consórcio- Nn
emprego, ê vista uma «itm-
çio oscilante. Portanto- eau-
telnsamente, deve orlentar-sv
para ontro.

NOOR - centro - O
seu ••futuro"

é demonstrado por unia "re-
guiar" situação. E podendo
melhora-lo bastante, vindo ti
usar senso cie responsabilida-
de. quando enfrentar a dire-
çâo de um lnr. A colocação
que exerce lhe oferece van*
ugens.

#
BICO DE LACRE —
Centro — Não sair-se-4 ro-
mn deseja nesse concurso,
que pretende fazé-Io- Contu-
do. nào esmoreça e continue
prpparandn-se para uma ou-
Ira ocasião. O matrimônio
não virá cedo. Assim terá
maior facilidade de realizar
as suas almrjadas excursões.

MORENA BONITA —
Tijuca — Conseguirá seguit
a carreira radiofônica. E
quanto ao "Ideal" amoroso
será também concretizado,
no decorrer de quatro anos-
Será amada por seu futuro
marido, e a sua aventura
conjugai, dependerá da con-
formidade de suas atitudes.

ROCHINHA_ centro-
Esta pessoada sua simpatia, eslá ligada

ao sen destino. E muito bre-
ve vo»-é terá ,, ensejo de de-
mon«irar-lhe todo o *ro afé-
to. No* «eus outrns empre-
rndimrntos. também é nota-
do pleno êxito.

ESTUDANTE APAIXO-
NADO — Sào Paulo — A jo.

vrm cm questão lhe é «inee-
ra. Portanto aguarde com
entusiasmo o desenrolar do
seu "destino", com a mes-
ma. Quanto ao seu "curso",
foi certa a escolha. Na sau-
de encontrei apenas ligeiro
distúrbio do aparelho diges-
tivo. Medite e tenha dieta
que num curto espaço .5e
tempo ver-se.á curado.

cher o i*oupo!i abaixo «

remetê-lo ao síR'**"»'
endereço: Prof. Iran «
Allen, DIÁRIO DA NOI-
TE. Rim Sacadure ca-1
bial. 103. 3." and».

OS ASTROS E SUA VIDA
NOME E PSEUDÔNIMO DO CONSÜLENTE

DIA E HORA DO NASCIMENTO (Se poJitrel) ••

MÊS E ANO

PERGUNTAS

"•Br**
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NOV71S DATAS PÂfíA OS JOGOS INTEBNAOQNAIS
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Havia Compromisso Com
SURPRESO LUIZ MURGEL COM A

RECUSA DOS FRANCESES EM
JOGAR COM OS BRASILEIROS

A menos, ressalvou o "chanceller" ccbedense, que o presideníe
Sylvio Pacheco tenha tratado da questão

RUBENS, O GOLEADOR DO FLAMENGO

Mf)U
Ji fl
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MENGO
HOJE O TRI-CAMPEÀO EM UMEA

Dupob tia goleada de sete a um em Boden, o Flamengo
Itará a jogar hoje em Umea, cidade do norte da Suécia.

Os Irl-Kunpeões tiveram uma estréia vitoriosa, mas per-
leram no segundo jogo, deixando-se surpreender pelo Derby
&-J,inkocpIng por três a zero. O terceiro jogo, marcou, en-
lio a fácil vitória de sete a um.

Pará liojr a equipe rubro-negra formará com este team:
Anibal: Tomires e Pavão: Servllio, Dequinha e Jordan;

joel. Rubens; índio, Dida e Zagalo.

Despacho telegráfico de Pa-
ris informou a decisão toma-
da pela Federação Francesa
de recusar o convite brasilei-
ro para um encontro entre as
duas seleções, A e B, dos dois
países.

Essa recusa dos franceses
soou já como reflexo da des-
moralização em que caiu o
foot-ball brasileiro, face nos
recentes resultados obtidos
pelo selecionado cebeden.se em
seu giro pela Europa. E esta
impressão era tanto mais for-
te quanto segundo se presu-
mia, já havia um compromis-
so estabelecido pelo presiden-
te da Comissão de Assuntos
Internacionais da CBD, Luta
Murgel, quando de sua esta-
da, no ano passado, em Pa-
ris, junto à Federação Fran-
cêsa, para a realização des-
ses encontros.

informação, não compreen-
do a recusa para um convite
que não chegara a ser formu-
lado.

Ressalvou, porém, o "chan-
celler" cebedense:

— A menos que o presiden-
¦te Sylvio Pacheco, em sua
passagem por Paris, tenha
tratado da questão. E isto
só poderemos saber quando de
seu regresso.

1
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nenhum acordo cum os fran- » - ^^B*
ceses, mostrando-se, por isto J>

OS GAÚCHOS, NO PAN-AMERICANO DO MÉXICO arqueire» |^^^& 
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ÚNICA DOS CLUBS

OS MELHORES VALORES
Decididos a não ceder nenhum elemento, por mais vantajosa que
seja a proposta — Porque não vieram Oreco, Ênio Rodrigues e

Duarte

^scisco Perdigão, aeslaca-
60 membro da Comissão Es-
Mire eo Automóvel Club

do Brasil

Antes do Fluminense, já n
Vasco se havia interessado
pelo concurso de Oreco e Or-
tuno. E o Palmeiras, neces-
suando reforçar sua equipe,
que. anda aos trancos e bar-
ranços, tudo faz para trazer
o zagueiro Duarte, como os
dois já citados, elementos
que se destacaram na cam-
panha do México, onde o Bra-
sll se sagrou campeão pan-
americano de foot-ball.

Mas todos os entendimcii-
tos resultaram inúteis, tendo
os clubs gaúchos, no serem
abordados, solicitado preços
inacessíveis para vender seus
jogadores, fazendo com que
ccssiisse n interesse...

Agora, segundo informa um
despacho da Agência Me ri-
dional, procedente de Torto

:;#leiatti^.
mais espo*-
ktes «a

2*. PAG-

Alegre, os clubs gaúchos re-
solveram esta b e 1 e c e r uma
frente única contra o êxodo.
não vendendo nenhum joga-
dor, convencidos de que a po-

litica de retenção do» va-
lores consagrados representa
muito mais que o ilinheli-o
ganho com a sua transferên-
cia.

Dç umaJi.qrapa.iia, outra
o Bonsucesso, qüe nos ul-
timos dois anos, possuiu
Ary, Pompeia c Julião, três
arqueiros realmente cate-
gomados, ficou com o seu
arco praticamente des-
gnarnecido, uma vez que
Humberto, que atualmcn-
te integra o team rubro-
anil, no exterior, alem dc
ser emprestado pelo Fia-
mengo, não está á altura
da responsabilidade.

Por isto, e atendendo a
que alimenta desejo de
lirilhar no campeonato
deste ano, como brilhou
em 55, o grêmio da Ave-
nida Teixeira de Castro vai

se entender com o Vasco
visando a contratação de
Ernani que, como se sabe,
figura na relação dos ,jo-
gadores que n grêmio da
colina considera negocia-
veis.

}OSE' DA GAMA* COM O REPÓRTER

Contra a Argentina em 3 de julho, cm Buenos
Aires — Argentina x Uruguai em Io de julho
— Pronta a tabela da Copa Atlântico, tam-;
bém para as seleções "B" e clubs'dos 3 paises:

SOB 

nome suposto, chegou, ontem, ao Rio
de Janeiro, o empresário José da Gania,
responsável pelas temporadas do Fiuml-
nense, Vasco, Botafogo e São Cristóvão
pe!u,< amerícas e Europa.

iProDiurado pela reportagem do DIÁRIO
DA NOITE, não se furtou a um prouunciamen-
to, genérico sobre a situação de cada club. em
particular e da sua, em geral, ante os re^lo-
mações e noticias que procedem de diversas
fontes, argumentando:

— Em absoluto estou em situação de insol-

vencia ou devendo quantias enaiencs a ctub
algum. Aqueles a quem elevo, quotas Insignifi-
tantes, pagarei. Quanto ás reclamações da
andarem, os clubs, de lá para cá pela Europa,
são episódios normais em delegações que se des-
locam e foram, estas cleslocações todas obe-
decendo ao que estabelecem o.s contratos. To-
das ns embaixadas estão muito bem e o am-
b.ente é rie tranqüilidade absoluta. Claro que
não posso contentar; cem por cento, havendo
naturais reclamações que não ntiiiceni o ponto

CONT • NA S« PAG. — Letra II

Ficou.' afinal, elaborada ti'
tabela da Taça do Atlântico,*
em que intorvirão as seleções
A, e B do Brasil, Uruguai e
Argentina. ' _.,,_.,..

Dp acordo com o que ficou,
decidido em Buenos Aires,
serão jogados três toineioa-
entro selecionados c equipes;
dos três paises. um a cargo-
das seleções A. o segundou
disputado pelos selecionado?',
B, e o terceivo. entre cinco-.
equipes de clubs dc cada u.u
dos três paises.

O certame a earso dai scj'
leções A. quando se dispu-
tara a Taça do Atlântico, te-
rá o seguinte programa,: \i

Brasil x Uruguai, no Rio..1
de Janeiro, a 24 de junho. 

'-'
Argentina x Umg"*'1. em

Montevidéu, a 1 de Julho.
Argentina x Bra:ii. em'-

:A
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Flavio, ''parado nçi tempoepó: espàgò":
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Paptíd nuI m\ I lá UL
*' nitoiaa que se aproximaw,a de tua realização —' » próximo mês dc junho

,.} Circuito Automobilísti-
S « Botalc-ío, Prova Prefcl-
gJJJWo tie Lima", cresce
t^°^:ainanamente no In-
r'5» e no entusiasmo querI? CBwios automobUísticci.
yÇ Is pubüco em geral.
JL* «StttaU através dac»
E^Ü coiüultas que nw
S.^essoo- E. de resV».
iivi dH intí'ramentc esse

. ST? de ¦**•«>» e«pec-
«Sk e à' característica»
«t ívü? firipreendimento
ijf?r,?Jri'"*-f» de Promo-
t-# C Os^nas As=ociadoa
* rw^,palrocinÍ9 da -R*'

Gilmar abandonou
o goal, para lan-
c.ar-se ao ataque.
Mas Flavio prefe-
re não /rrzer a de-

lesa. ,

ABERTAS
SEXTA-FEIRA

Todos os tipos de carros poderão concor-
rer, a 17 dc junho, ao Circuito de Botafogo

Na verdade, como jà temos
tido a oportunidade de in-
formar, trata-se de uma coro-
petitão de aspectos e moldei
inteiramente novos era nos-
so melo. Primeiro porque se
vai deíenrolar em local que.
a despeito da sua excelência,
«eja pela sua beleza panoTa-
mioft. seja principalmente,
pela facilidade que ofrrec»
ao púbiíno de acompanhar
todo o desenvolvimento da

disputa, vivsndo-lhe. assim,
todas as grande; emoções,
nunca íol lembrado para
«contecimento dessa nature-
za. E. depois- porque, tam-
bem pela primeira vez, vai
oferecer acs seus particípan-
!es chances iguais de vitoria,
tío momento que. cada quaL
correra dentro de sua catego-
ria. portanto, lutando com
adversários das mesmas con-
.Cont. na 3* pás. — Letra X)

A propósito das declarações do arqueiro Cil-
mar, criticando o "regionalismo o clubismo de Flavio
Cosia" a quem diz ter "parado no espaço e no tem-
po, como treinador, embora um bom moço, inteli-
gente e de quem pessoalmente, não tem queixas",
procuramos ouvir o Selecionador da 'apresentação
que esteve n i Europa e qu3 dirigirá, ainda, os seleeio-
nados da CBD até 1958.

Dixendo já h.iv:r tomado conhecimento das
palavras de scu ex orientado. Flavio expressou:

— Jã tomei conhecimento das palavras desse moço.
Náo tenho nada a dizer. É uma coisa que aconteça
e estou no firme propósito, apenas, de levar meu
trabalho, não me preocupo com outra coisa. Espero
acertar im msu trabalho para depois, parar com a
consciência do dever cumprido e dc ter colaborado,
de alguma forma, por ser alguma coisa de r.iinha
Pátria. O mais não interessa. Meu serviço c árduo
e i\-qu:r serenidade Não a tenho, infelizmente: Mas
não desistirei ante as criticas e prosseguirei lutando."'

¦^.¦¦¦:Jm ***¦ - ¦
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Hojimente, a Segunda Rodada do Campeonato (VoIIey-BalI) da Cidade

y BJsül':t9H ESB^IH '-^»SE*! <¦<*' -'.'-1

O VEHCEflOI?  Antônio Carlos Carvalho, grande ca valeiro nacional, venceu com perícia•-* »-¦"'•"'-'¦- "" ihvulgár a urova A. C. D., montando "Mister", representando a Socie-dade Hípica Brasileira;

í "i^JOVIMKNTAM-SE os
homens da Confe-

deração Brasileira de
Volley-ball, com vistas
ao Campeonato Mun-
dial de Paris.

Empenha-se Denis
Ilatway, presidente da
entidade máxima do
esporte da rede, no Ura-
sil e já tem projetada
a preparação de nossos
selecionados.

Agora mes m o, cm
visita ao Itatiaia Country Club,

,^SK3-ssmm^^^^^^^
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., a Con-
federação foi distinguida com um cen-
vite sobremodo honroso, qual seja o de
concentrar os rapazes que formarão o
scratch, na Academia Militar dns Agu-
lhas Negras.

Trata-se, obviamente, de um longo
passo dado, no que concerne a prepara-
ção. Era um dos problemas mais sérios,
mas, felizmente foi resolvido com êxito.

Vamos, agora, para o lado financei-
ro da questão. Grandes planos tem De-
nis Hatway, planos que conhecemos e
julgamos bastante viáveis.

Oxalá consiga sucesso igual o pre-
sidente dc nossa confederação nacional
(io esporte da rede.

Resolvida que. está a vindados pólos "players" areei tl-
nos e umericanos para o tor-neio internacional que o Ita-nhangá promoverá em agosto
vindouro e considerando aalta classe dos nossos vial-tantes. seria de bom alvitr..*começarmos, desde já, os tra-balhos preliminares para aformação da seleção quc ira
defender as cores do Ita-nhangá. Em que pese o va-lor dos "handicaps", alguns
já obsoletos pelo estado defora de forma de vários "co-
bras" e o progresso extraor-
dinárlo de outros elementos
menos dotados, verificamos
que um quatro formado porAmilcar Bezzl. Miguel Parla,
Geraldo Camon de Britto eOscar Nolasco, para atuarem,
respectivamente, nas posições4, 3, 2 e 1, nâo encontraria
competidores, pelo menos en-tre nós. As ultimas atuações
desses cavaleiros em seu*
grupos nos despertam umcerto censo da equipe que osmesmos poderiam formar.
No apogeu da forma, robus-
tos e decididos podem bem
formar um conjunto que pas-sara. à história do nosso polocomo o Tort-UBas Aurora se.instalou no conceito univer-
sal. Que os selecionadores donobre Itanhangá saibam co-locar longe de íi os favoritls-
mos. individualismos e ou-
tros males para enfrentar o
problema com sensatez embeneficio do renome esporti-vo nacional.

fl 
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Alliarãíl df1 nU-HIfl Abelardo de Mendonça Uchôa, foi aHlllOl.au dB IHC.1IU SensaSao da prova Associação deCronistas Desportivos, classificando-se em segundo lugar,

com o cavalo "CARIOCA"
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nos bastidores
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O Conselho Técnico dc Foot-ball da CBD estará reunido,hoje, para requisição oficial, dos jogadores quc, já dia 1.° de
junho — sexta-feira — formarão no gramado de São Janua-

rio no primeiro treino conjuntivo de prepara-
ção para o.s jogos da Copa Oswaldo Cruz, a 12
e 17, cm Assunção.

Serão os dois planteis — do America e do
Bangu — inclusive o jovem Nadinho, ontem
chegado ao Rio — Veludo, Mario Ferreira, Ma-
chado, Djalma Santos e Cabeção — para cujas
vindas Abraim Thebet se movimentou a SãoFauiu, ontem — alem do mineiro Paulinho.

Destes, dezoito serão aproveitados, finalizados os treina-mentes, para embarcar rumo a Assunção, dia 11, em avião es-
pecial, onde tomará lugar, lambem, Tim ou Plácido, chamados
a colaborar com o treinador principal, Flavio Costa, sSgÜndo.seus desejos.

No mais, Paulo de Carvalho presente, para apoiar a CBD,integralmente, já que prestigiado por esta e nada mais.

Mário
VÀÍíÍ.E~

qüe alguns pretendem emprestai* aos jornais
onde fazem declarações.

O CASO DA HUNGRIA
Sobre o jogo do Botafogo na Hungria, ex-

plicou:
O Botafogo, de fato, estava mais longo

que o Vrasco, na oc.isião. Acontece quo o Bo-
tafogo desfrutava do maior cartaz em Buda-
pest e foi exigido, preferencialmente. Levei-o
e ele enfrentou um combinado de clubs e não
o selecionado húngaro. Aliás, o Botafogo, prós-
segue, calmamente, scu roteiro, devendo jogai*
ainda, na França, e, eventualmente, retornará,
a Alemanha.

O VASCO DA GAMA
—- Quanto ao Vasco, viajará, ainda, por

território português e espanhol, retornando ao
Rio no dia 13 dc junho, juntamente com o F.
C. do Porto e o espanhol, com quem pretende
realizar internacional, emnenhando o Fluml-
nense, tambem,

O CASO Do FLUMINENSE
No que diz respeito ao Fluminense, nâo

pude tomar conhecimento do assunto de Lür.a
a tempo de o solucioná-lo, infelizmente. Porem,
no México, embora não tivesse contrato firma-
do, havia jogos estabelecidos e que foram con-
firmados por corta, conforme constato, agora.
á minha chegada. Possivelmente, se o Flumí-
nense concordar, irá ao México, na segunda
quinzena de junho, já que as cartas que mo
chegaram durante minha ausência, garantem a
possibilidade do adiamento daquela;! pelejas,
para esta época".

O S. CRISTÓVÃO
O São Cristóvão vai inflo bem c deverá,

ainda. Jogar na Grccia e cm Israel, tendo me-

recido geral aplauso do publico de cada loca-
lidade onde tem atuado. Está se saindo mara-
vilhosamente".

A VINDA DOS HÚNGAROS
Esperançado de conseguir «. vinda dos hun-

goros ao Brasil, Zé da Gama diz de sua con-
fiança, afirmando:

— Combinei, quando de minha estada em
Budapest, a vinda dos húngaros ao Brasil. Eles
concordaram, em principio, ficando de me dar
uniia. resposta definitiva em Lisboa, quando es-
itarão presentes ás festividades que a FíFA pro-
moverá durante o Congresso. Tenho oara m i.n
que virão e deixei a quota'de'4.500 dollars que ti-
nlia a haver, só a recebendo agora, quando ue'3'lá
resposta. Sc eleõ vierem, não receberei senão
depois. Caso contrario, apanharei o dinheiro
imediatamente,.!.A iquota .se~i;efere; ao-Jogo do-
Botafogo". ••:': •: ' 
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A RECLAMAÇÃO PAULISTA

Finalizando, Gama esclarece o caso da vln-
da do P. C. do Porto:

— Náo sei so levarei o Porto a S. Paulo.
Soube que o sr. Mendonça Falcão está por con-
ta comigo e, sendo assim, nao sei se aceitará
um jogo cm São Paulo, do campeão português.
Sobre suas declarações, tenho a dizei' que nao
interferi, em absoluto, na qu ratão quc ele diz
ter sofrido interferência. Estou atroz de trazer
o Porto ao Brasil há mais dc cinco anos e che-
gou a oportunidade. Cem ele e o Espanhol, es-
pero fazer um quadrangular aqui, no més do
junho. Penso que em São Paulo, pelo que sei,
será difícil levá-lo".

Zé da Gama disse mais que hoje vlsitwn
os presidentes- dos clubs, Botafogo, Vasco c
Fluminense, devendo viajar para Lisboa dia
7, para o entendimento com os húngaros.

A abertura do Campeona-
to Carioca de Basket-ball. emsua fa.se de classificação, dar-¦w-á. amanhã, com os seguin-
tes jogos:

Fluminense x América, nasLaranjeiras.
Riachuélo x Flamengo, naRua Marechal Bitencourt.
Tijuca x Atlética Grajau.

na Rua Desembargador Isl-
dro.

Grajau x Sirio, na Avenida
Engenheiro Richard.

Vila Isabel x Botafogo, na
Avenida 28 de Setembro.

Vasco x Sampaio, em São
Januário.

,;->:; -O-horário,determinado pa-yjxu os/jogos' será o dc 20,20""horas 
para a 2" divisão e o

de 2130 horas, aproximada-
mente, para a divisão prin-cipal.

Conto Policial
Solução;

Como Morroiv guardava tõ*
da.v as chaves numa correu-
te presa no cinto, não porte-ria ter ido socorrer a moça |deixando a chave na porta.O que Morrow contava rt
apontava a» menos cuino
«implico no ruiibo das Mr-
mulas.

Luiz Murgel aguardará a
chegada dc Silvio Pacheco.
sexta-feira, para determinar
a rota de seus arrazoados
junto aos congressistas ria
Lisboa, no tocante, principal-mente, á defesa da pretensãoda Argentina ou do Chile, cm
servir de sede ao Campeona-
to do Mundo de 62.

CASO PAULISTA
O Superior Tribunal do

Justiça da CBD julgará, ama-
nha, o processo em que sãu
recorrentes, contra decisão riaAssembléia Paulista ie in-
validou a Lei do Acesso eDescenso, promovendo clubs
interiornnos e de condições
técnicas atuais deficientes, à
primeira divisão. Os mento-
res ria FPF. Mendonça Fal-
cão à frente, quiseram gol-
pear o recurso, sem sucesso.
Amanhã ouvirão o voto d»
Max Gomes dc Paiva, tim-
tim por tim-tim.

Modestino Hcrmano, do
Goiana E.C.. terá seu recur-
so decidido, também.

ÍNDICES ATLETIC03
O Conselho Técnico doAtletismo, ontem reunido,

traçou normas para aprovei-
lamento de praticantes do cs-
porte base na delegação nuoirá a Melboiirne: Don Kins-
ley ministrará aulas às ?c-
gundas, quartas e sextas-fei-
ras. de 20 às 22 horas, cal-
culando indicr* r.— ¦ -*••'¦•>
para enr-ajamento na embai-
xadn que vai para competi)'
bem e não para passear.

ANIVERSÁRIO
Aniversariou. ontem, o leiea-

lizado.* da porteira verde da
CBD, destinada a conter os
cronistas. Trata-se de Mo-
iart Machado di Giorgglo, su-
porintendente da "mater". a
quem desejamos que o verdor
da esperança cm melhores
dias seja uma constante em
sua vida, em ripas que man-
tenham a direção do alto, pu-
trelaçadas a curtas distou-
cias, a íim de impedir aue a
desgraça lhe entre na fami-
lia. Mozart é merecedor cies-
ta homenagem e deste voto.
Como funcionário, é um bom
amigo sem deixar de ser cor-
reto.

LICENÇAS
Pediu o Fluminense par.idisputa de um quadrangularcm Porto Alegre, entro 31 docorrente e G de Junho c o Fia-

mengo, para com um misto,
atuai* em Porto Novo, contra
o Ccapa. dia 31,

TRANSFERENCIA
Herminio. um dos melhores

centro-médlos que já pisaramos gramados cariocas, trans-feriu-se ao Belfort Roxo.
Perdeu duas cores. Era trlco-lor suburbano.

RESCISÃO
O Olaria, rescindiu, anrgn-velraente, o contrato quemantinha com o atacante

Léo.
PROPOSTA

O Bangu comunicou à FMF
que fez proposta a Edson,
para renovação de contrato.

América x
Fluminense,

o melhor jogo
A segunda rodada do Cam-

peonato Carioca de Volley-
bali, de acordo com a tabela
da FMV, assinala, para a
noite dc hoje. a efetivação
de cinco encontros, tidos
com características iiilercs-
santes, principalmente por
se considerar que estamos no
atimiar do certame, quando
todos têm igualdade de as-
pirações.
FLUMINENSE x AMERICA.

O MELHOR JOGO
Com efeito, o melhor Jogo

da noitada deverá ser Flu-
minense x América, um dos
clássicos do esporte da rede
guanabarino.

Ambos tendo vencido a
seus antagonistas na primei-
ra rodada possuem creden-
ciais capazes de o.s apontar
como bons contendores para
o cotejo de hoje, a ser tra-
vado na Rua Campos Sales.

Em expressão, surge como
s-sgundo encontro da roda-
da, Monte Libano x Vila Isa-
bel, quando, cremos nós, es-
tara evidenciada uma perfel-ta igualdade de forças.

Esse cotejo será travado
na quadra do Monte Libano,
e marcará a tentativa de re-
cuperação do six local, que
perdeu seu jogo de estréia
para o Flamengo.

Botafogo x Tijuca, na qua-dra da Escola Nacional clc
Educação Fisica. .será outro
match equilibrado. O Tijuca
já derrotado em seu com-
promisso inicial do certame,
estará procurando a reabl-
litação.

Em São Januário, o mo-
desto sexteto do Vasco será
visitado pelo Sirio e Libanês,
num jogo em que o favoritls-
mo tende para o team da
Rua Marquês dc Oünda.

Completando a rodada, o
Flamengo deverá passartranqüilamente pelo Bangu,
cm Moça Bonita.

A disparidade de forças
permite-nos um prenunciointeiramente favorável aoconjunto da Gávea.

A COLOCAÇÃO
Após o cumprimento cia

primeira rodada do campeo-
nato carioca dc Volley-ball,
a classificação dos clubs cl-
tadinos é a seguinte:

l"i Flamengo. Vila Isabel,
Fluminen.se. América e Bo-
tafogo. todos invictos.

2o) Monte Libano, Bangu,
Vasco, Tijuca e Sirio, comum ponto perdido cada um

Fracassou o Boíaíorjo — t'™^™-*- eou-ut*-, m,n. , cotejo Flamenirn • u , °Tal nao aconteceu, todavia, posto que cmuàntn ,"h<^-negras se agigantavam, o six de Generaís ver°ai. "^
produção, o resultado desse contraste foi o IniS C," "e
do Flamengo, por 2 a 0 (15 x 2 c 15 x 21 V, r. ' '" •""">•>
cortada rte Margarida, voltando à sua quadra"J^ *'

bloquem eficiente de Marina e IleleninhS '"car o

tti

K~T| ¦ » ffl

S. PAULO. 26 (Meridional) — Com a derrnt, ,*„do Oorlnthians; diante do Palmeiras o São Panlo t i!„£Dtmponta da tateia da. taça Charles Mller, comze?o n ,ÍT!curió tornando ainda mais sensacional o desfecho nnl1*"tricolor enfrentará o Oorlnthians na tardo dc q • iS"santifrado. Assinale-se que o oorinthiíS não !"j*çao ao juiz Pedro Calil, considerando-o prejudicial

Informa-se que sur<*iu v*nimpasse para ü embaraii- <*.Humberto Tozzi para a Tl-lia, onde deverá se allstíínas fileiras do Lazio. *«,,
porque o representante feclub romano exigiu quc o i>
gador informasse nio possuircertificado cie reservis*a •
fim clc facilitar, M ítaiiasua "conversão" em cidadãoitaliano, com o qm- r,ao con-cordou r> jovem atacante,

O zagueiro Mauro chegoua um acordo eom o ss"iPaulo, para a reforma do sencontrato.

lava tudo para todos
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vantagens da Máquina de lavar PRIMA:

lava 4 quilos de roupa em 8 minutos
não quebra botões nem esgarça os tecidos
não requer instalação especial nem fixação ao solo
não exige água quente
em meia hora de trabalho diário gasta apenas; -
3 cruzeiros de energia elétrica por mês
funciona com 200 ou 110 volfs
assistência técnica permanente

APENAS Cr$ 500,00 DE ENTRADA

dições. o grande fator clc-triunfo sara, assim, o valor
pessoa!, pois ns máquinas seí-*ç|iHva]e;'iic.

Aliás. para. mal- ampla omelhor compreensão destedetalhe, damos, a seguir, umaindicação dos tipos de carros
que poderão sc inscrever nasdiferentes provas*

PRIMEIBA PROVA(Turismo, até 1.300 cc)ATE' 750 cc: --- Fiat 500Renault — Dyna Panhardetc.
DE 750 A 1.300 cc.- —

Austin — piat 1.100 — Mor-ris — Ford Anglia — FordPrcfetc — Hillmann — Per.-
geot .- Simca - Skoda —
Volkswagen — etc

SEGUNDA TROVA
(Turismo, acima de 1.300 cc 1ATE' 2.700 cc: — Citroen4 cilindros — Ford Cônsul —

! Ford Zephyr — Fiat 1.400 —
i MG Saloon — Mercedes
I Morris Oxford — Renault

Pergats — Riley — Roversetc.
ACIMA DE 2.700 cc • —

Buick — Cadillac — ChryslerChevrolet — Citroen 5 cl-lindros — De Soto — doc!»pFord — Hudson - - KaiserLincoln — Mercury —
Nash —. Oldsmobile — Mer-
cedes 300 - Packard — Ply-mouth — Pontiac — Studé-baker — etc.

TERCEIRA PROVA
(Esn'ortc livre)

ATE' 1.500 cc: — CisitaliaStanguellini — mg --
Porsche — etc.

ATE' — 2.000 cc: — per-rari — Lancia — Maseratt —
etc.

ACIMA DE 2.000 cc: —
Ferrari — Lancia — MaseratlMorgan — etc

GRAN TURISMO • AliardChevrolet Corvette — ja-
guar XK 120 — Ford Thuu-
dcrbircl - Austin Healev - -
etc.

INSCRIÇÕES DÊ 1.» A 13 .
DE JUNHO

E, ainoa para atender ftsIndagações que nos têm sidofeitas voltamos a informar
que as inscrições serão aber-
tas a 1.» de junho (sexta-
feira), oncerrando-se a 13 domesmo més.

Dentro desse prazo, por-tanto, de quase duas sema-nas, os interessados — e quesão muitos — poderão fazersua inscrição pnra a grandee sensacional corrida do dia'< de junho.

BELO HORIZONTE, 2S(Meridional) — Tal como seesperava, u Democrata derro-tou o Vila Nova (2x1), con-
qulstando o vice-campeonato
de 55, título que lhe asseil-
ta muito bem, dado que. dc-
pois do Atlélico. foi o team
que melhor sc desempenhou.
Aliás, até o dia om que por-deu clc 4x0 para o tetra cam-
peão. quando o certame mi-
neiro sc decidiu o quadro cie
Sele Lagoas era o que melhor
impressionava. Vice-campc.io
agora, no segundo ano' em
que participa do campeonato
milieUlo, o Democrata devo
ter conquistado o natural es-(•'mulo pára futuras jo*nia-das.

Domingo próximo será rea-
lizado o jogo entr0 o vr.i
Nova c o Atlético, ultimo do
campeonato de 55. quando,jAtlético aproveitará o ensejo
para promover a fe.sta de cn-
.l'.ega das faixas aos seus Jo-
gàdores.

ü presidente Nataüclo
Gérselade; tomou a si o. ge-nerosn. incumbência cie p:o-mover- um jogo entre ditai
aeleçõesi possivelmente an
Rio c São Paulo, em Beio
Horizonte, com renda desti-
nada a. Heleno ric Freitas, o
famoso crack de outrora i
quc como s,; sabe, i;stá inter-
nado num sanatório de Bar-
bacena. recuperàndo-sn men-
talmcntc. Tendo sido um
.•ios mais brilhantes jogado-res do foot-ball brasileiro,
integrante várias vezes rio sc-
lecionado nacional, com su*
cesso, é justo que Heleno.
neste momento dc provaçãoseja socorrido pelos dcspoi-
tisias.

Além rie Murilo. quf, ter-
minou scu contrato com •>
Atlético c não será renovado,

Buenos Aires, a 8 cie jaii»,O chamado '• Torneio Inter-Associações", cem os .-:-Íèa--
nados B dos três i iis?.-. tfáo seguints pregru'

Brasil x Uruguai em KÍPaulo, a 24 de (unho.Argentina :: B - ¦¦'.].
Faulo, a 30 -

Uruguai x Argentit:
Montevidéu, a ,; cc

No Torneio Intcr-C:
ferani designado:; a i
a.s equipes brasileiras. que's:.rão a do Santos. Coriiithiats.
São Paulo, América n Fiumí-
nense. O programa ílüBlsera
o seguinte.-

'Junho 19. um
Montevidéu: 20. uir
em Buenos Aires:
partiria cm Montevicíé
tra cm São Pauio e u.T.s taf'
ceira no Rio de Jnr.sirc: Jl
duas partidas cm Mortft*
vidéu.

Completada esta primeira
rotlcci:., o prograi:.' ::r
será preparado .-en.'.!:;òi a
conveniência das equipes
vencedoras, já que o ccrtaWí
se fará por eliminação.

.-4
;;w*

5ao c-i
mcoirtro

3. urxi

treinou hê- dias no Sete d-j
deiembro, o zagueiro
pertencente ao Vasco. (|W
colocou scu passe ii voná»
por 100 mil cruzei
provável a contratação -1
ambos os Jogadores,

:Hfir";íriS^Wi8IÃ

io qu

Muni
.$id:ii

o r-

Entra o basket, em Niterói, em pleno periodono momento exato em que c preciso cuidar da seiintervir no Campeonato Fluminense. O preparo itação da Capital foi iniciado e paralizada. Ê prquc volte a merecer cuidados especiais, pois há vciplas quc muito bem se representarão. Mãos á ob:te Silvio Fonseca. •— O Cruzeiro, de Pendotiba-para jogar cm seu campo, contra o Serrano, e terminou dvetado. Já para o jogo com o Fonseca agiu do iversa. Mas o que queremos frisar 6 que profifsionaEsnwprofissionalismo. E o que deve ser encarada é a possimaior renda. A época dó campo próprio já passou- comove, aqui no Rio. pois os grandes ciubs esqueceram «i» Iíamos para jogar no Maracanã. E o choque em Caio Marlideveria apresentar melhor movimento de bilheteria. - O lftanga vai cuidar seriamente do seu compromUso dc domin;
v^ceT^mlo^^L» 5««»* «*¦ cm três .«
JSÜSH ^..toíasJ_ Bom Jogo c ótiiiia oportunic

om decisão e •«'usIiMHS, f,H?W,re consegui-lo. com eiPois tem tradição para tanto.

i &*3xii,M ejím uia COM 0 KSPUKTE
^mSÊwSmt&u^^*. Wm

i
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para comprar a si
PRIMA, utilize o Sitti
Crédito, onde o seu

sua máquina de lavar
Sistema V.P. de Venda a

> Valor Pessoal é a suo
credencial, ganhando ainda 30 pacotes
de tabão em pó Rinso !

, RADIO TAMOIO J

OCAMIZEIRO
A IOJA OO RIO AMJGO - RUA DASSEMBUlA, 21 A 3iJ^

"A EMISSORA BRASILEIRA DOS~ÊspÕfTHs*T~'-
APRESENTA - DIARIAMENTE 

^

As 18,05 horas;'ESPORTES AO MEIO DIA'

As 20.05 hora*:"PARADA DOS ESPORTES"
com

ODUVALDO COZZI
SEÜGIO PAj^A e LlIZ BRAND.lO

As 23 00 horas:"ULTIMAS DO ESPORTE"
com

AMAtJRY MATTOS

SENTINELA DO ESPORTE

PORTO AI.EC
nal> — Per fal;
chegou no tii
menta.' o íerr.-.
campeonato f.";
devendo ser coi
esta *se!r.ana. à
tádio do Gréa-w

Sociais Esportivas

BATIZADO*'
Jfa Igreja de X. S da Cl*":"

ceicão 
~da 

Gávea foi b-''-""*^-
sábado ultimo, a n:c":r.s «-¦
filhírJia do ca»! Wilson C^-;
geiro-JuSüa Granpt:» f- «*»v
nha do n<*&> coaipxshe.ro .^
Araújo, tende sen-ido ec^j-
«inniios o dr. Bfnra*0 »* -'*
ra c senlwr». . ....

A noite. t^-. ss" •^-*i 
»i Rua Joio Borrei -1 _'':_,nais de Uc oiectctax -

fícepçào aos pi!«o'* * *""
fo».
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0 DE HOJE HA.

EA u a r d o
Trindade; 15 AKOS

I _to presidente do Bota
Io. •

10 ANOS (riso técni-
cn no Vasco.

Ijmcsto Santos não está

] aj..d.'i<l<>.

j 5ANOS- ° Botato,!"
verice o Colo

l .o. Três a dois.

BOMBAS ESTOURAM
Mesmo sem foot-oall o fim ãe semana não deixou ãe sermovimentado. Como São oJão está por ai, bombas

andam estourando e de sábado para domingo tivemos, acesascm São Paulo c arrebentando no Rio, três
bombas ãe grande efeito. A primeira foi a
do Mendonça Falcão, proclamando-se contra
Flavio. A segunda a do supervisor Paulo de
Carvalho contra a CBD. E a terceira, a

mais ruidosa, a do Gilmar com críticas e
^KH^ acusações sérias a Flavio Costa e aos era-

nistas que acompanharam pelos países daEuropa o chamado circo louco. Gilmar acusa Flavio de ser
um técnico superado e de ser regionalista. Diz que o Pro-
fessor não soube comandar
tecnicamente a seleção e
que escalou os jogadores ão
Flamengo para ser agrada-
vel aos jornalistas cariocas
que seguiram o circo "a três
dollars por dia".

Os jornalistas, é claro, sa-
bem como se defender.
Agora, como ê que Flavio e
a CBD {que também foi
atingida com as críticas)
sairão desta embrulhada?
Irá a entidade punir o seu
arqueiro? E Flavio? Conti-
nuarà escalando um joga-
dor que julga o seu técnico
parado no espaço e no
tempo?

£ uma situação
sanie e vamos va-
que será resolvida.

inferes-
como é

inverdade

_w . > __SJi_l. _ 
"- '-¦• ' __<%___*_ * <.

GENTE
DO

ESPORTE

II Bonsiitesso, ora cm excursão pelas Américas, foi sacudido
pot uma "bomba", soltada por um matutino desta capital,
Picheco jura que c uma inverdade, o que se afirmou. Vai

contar a verdade, Aguardemos,

COMENTÁRIO ALEMÃO
O crítico alemão Hans Krupper analisando os teams do

Vasco e rio Botafogo, após os jogos com o Rot-Weiss, conclui
que os v. scainos são mais fechados na defesa e que os alvi-
r.fgros possuem um dos melhores ataques que jã viu atuar.

Es ai uma concusão que  ¦,.„„„ ;™i;;«;«
parece an contrário. Entre- fi
tanto, pelo que conta o Re- |
esto Estelita, Zezé tem mo- i
ditado a maneira de jogar \
Jo team. Continua na zona, ;.
ns já íaz concessões. .

mSTÚRIAS \
Mionça Falcão grila em I

ii) Paulo que está contra |Br». A gente pensa então !
jüto Mendonça não está de
lido cau a orientação téc-
nita no professor. Mas não
i?trata disso. O que o Men-
ií.çn está contra é a bas"
títloca que Flavio dá a seus
leratches. Ele não gostou dr
falia de Roberto para entra'
Dtqulnhn e queria qiie o
treinador mantivesse o D:
Sordi. mesmo tendo este re
velado umti concepção erro-
n:a tio foot-ball. isto é, inter-
pretado as regras ilo jôg;>
'pilo menos na parte refe- ;
reme uo local onde se deve |
fazer goal) ao contra:lo,.. f

-)9(— }[
O supervisor Paulo de Car- j;

valho também andou se quei- f
mando. Não gostou da CBD í
organizar novo s:ratch sem g
primeiro consultá-lo sobre os \
nomes dos convocados. Mas f
íi deixou o dito p.lo não li
oito. li

—,o(—
E assim nós vamos nos pre- |j

WALDEMAR FIUME —
Veterano crack do foot-
bali pau-
lista. Sur-
g 1 u em
1938 em
club da
v a r zea,
cha mado
Glic-ario.
Dai foipa-
ra o San-
tos e de--
de 1941
que Joga
pelo Palmeiras. Tem bom
foot-ball, mas nunca che-
gott á seleção brasileira e
poucas vezes andou pela
paulista. No Palmeiras fo!
campeão nos anos de 1942.
44, 47 e 50 e tem como
grande feito a conquista
da Taça Rio de 1951 apôs
grande vitoria sobre o Ju-
ventus. Está para encer-
rar a carreira e deverá
ser o futuro técnico do
seu club. Ganha bem (21
mil cruzeiros» e aponta
como grandes valores do
foot-ball paulista Jair.
Gilmar, Ivan, Luizinho e
Roberto.

Proveitosa a
Colaboração

ao "scratch?*
América e Bangú eoirt-
preenderam o alcanço
da renúncia a proveito:
imediatos

Mário
VALLE

Mais u m r.
seleção brati-
leira, estropla-
da, se forma-
rá, hoje, ofi-
cialmente, pa-

ra representa,-"" o esporte bas"*
da CBD, no exterior.

Pela recusa dos clubs, la-
dos eles assoberbados por
problemas financeiros que Zizinho fera sua

. náo os deixam pensar aa
1 preservação do renome esportivo nacional, a representação
1 pátria estará jogando, mais uma vez, seu prestigio com fl-
I guras que embora possuindo recursos técnicos dignos de unin.
| oportunidade, estão muito aquém daquela perfeição exigida
I para tarefa de tal magnitude.
I Vive assim o "scratch" à mercê de conveniências parti-
I cularizadas, relegado a piano secundário quando deveria spr" 

o principal motivo de preocupação de todos, pois a glórií»
do foot-ball brasileiro é, por extensão, a dos clubs e entidades
que o compõem, como células vivas que lhes dá alento e sem
as auais não sobrexistiria.

BANGU E AMERICA
Proletários e rubros compreenderam o alcance dos beni-

íícios que os sacrifícios de colaboração com a CBD lhes pro-

lãimSeleçdm
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DIGA-ME QUAL E
O SEU SEGUNDO CLUB

|oié
ARAÚJO

João Batista Carlos Pinheiro veio para o
Fluminense, ai por volta dc 1948, trazido por
Oto Vieira aue, honra seja feita, tem o poder
de descobrir jogadores. Seria até fastidioso
enumerar os jo .adores que éle descobriu e qur',
como o atual zagueiro do Fluminense, brilham
intensamente no foot-ball brasileiro. Pinheiro
veio em 1948, integrou o quadro juvenil, for-

mando trio final com Veludo e Lafayete o um ano depois sc
sagrava campeão sul-americano de amadores, jio certame
disputado em Santiago do Chile, passando, em 1950. a titular
do Fluminense, tomando conta da posição. Embora lenha li-
cado ausente das duas ultimas seleções brasileiras, PPnP. tu
com o seu prestígio intacto e em condições, agora que esta fi-
cando mais velho, dc zelar ainda mais pelo sua forma; que
é seu ganha pão. Seu segundo club é
pos, sua terra natal.

úítima batalha em Seleções. Tim iniciará sua primeira, como treinado!

porciona. . B .,
Operou-se, pelo menos nestes setores, a revolução de

mentalidade, ponto fundamental da reforma de base aue todos
pretendem, quer apontando soluções na orgânica dos desportos,
quer no retorno à antiga maneira de atuar dos jogadores,
dentro das quatro linhas do campo, aproveitando-se suas
qualidades inatas.

Vão ceder, hoje, oficialmente, como ja o fizeram de l_a
muilo com seu gesto que reflete inteligência, todo seu pian-
tel para formar na Seleção Brasileira. _

O Bangu chegou à suprema renuncia de lucros fáceis,
agradável e despreocupadamente conquistáveis, para ficar e
servir. Compreendeu aue será o mais servido. Finda a tem-
porada, com equipe formada de valores que integraram uma

equipe nacional, por certo
suas excursões ao exterior
renderão mais, pois cada pe-
ça estará valorizada pelo uso.

Igualmente os americanos
se sacrificaram, como os ban-
guenses, para atender aos im-
peratlvos patriótico-desporti-
vos, desprendendo-se dos seus
interesses imediatos para se
beneficiarem no futuro, pe-
Ias razões expostas.

Os demais preferiram ga-
nhar agora, perdendo no fu-
turo.

INÍCIO E FIM

Teremos, neste scratch que
viajará para Assunção, novos
Jogadores e veteranos cracks
em mistura que redunda em
proveito dos primeiros.

Jovens etn principio de
carreira e menos jovens de-
sejosos de se afastarem dos
gramados, e.starão em ação.
contra os guaranis.

Haverá, inclusive — se não
falhar a convocação do au-
xiliar-técnico — velhos cracks
iniciando-se na gloria, como
orientadores, quando de há
muito conheceram das pai-
mas como orientadas.

sua forma;
o Americano, de Cam-

^&m(AiíiMtM

Parando para novas rompe-
¦ições Internacionais..,
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do mundo

Red Matthews

teve trabalho cm Be-lim

Ili

Nona derrota dos campeões
GILMAR —

o H o u uma
entrevista
jomba contra
fcnlco, pare-
Iros e jorna-
istas. AR ora.
M/cm que vai
;-r punido.

Vários acontecimentos de vulto de-
ram destaque ao último wcck-encl de
tnaio, no sport. internacional. A como.
çar no sábado, com a vitória dos inglc-
ses sobre os alemães cm Berlim, con-
trariando túdas as esperanças dos ger-
malucos tni marcar, nesta peleja, o
passo dc inicio da sua campanha de
recuperação. Venceram os
embora a.s previsões nãn f«scm de todo oti.

britânicos, mait.
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¦iiçp di- Sãn Paulo, outra¦"••liila salvadora do nosso
fool-bitU, í: a campanha do II-
yrr>. dp O K. porte, que Pimenta•'Ju sp i.ni'.-irir,_ de divulga*-"CIU-jc jS,n ou aquilo. Desde,
Wítri, i|iie 5(. fui., em estudar.
m triar, fm urienUr. em oi-
1*il'.u. rm ilirifir, há quem' ilp ombros, oom descaso."Par* rssa ueiitc foot-ball í apcoia.

w — o jí,çn. Vive dentro dos 90 mlnu-
*• r»-i. dai mí áeve haver cr.mo assim-

Ciaio que o pob.ema se liga. pois. •»
-o de concreto. "Acho assim qu. o din-'nte. o técnico, o jornalista, o jogador c'

3_ o massaidsta, o médico esportivo, to.
Io» devem ler e muito...". Kstfi no livro
» soluçSo que tantos procuram para tao
Pouco tempo.

fom'ta com a nrgatlva geral. "LI-

t«? Pira qne livros? Nâo s« aprende na-
• neles. Foot-ball é coisa da n-ática n»"impo. com a bola. O resto é ecnvri-sa

fiad.-..."
Justifica, depois. "Lè-se pouco enue

1". Estnda-M menos ainda..."
Uai. os consrlhos _ a catequrse.

Foní. ojador ú^ se^pção italiana 'ie
' * hii? técnico da Azurra. "como lai ler

J'"f_. Aplicou-se. Passou com distinção,
«nrwu-se como dono dc boa culta:a c

HOJE: livros
a soiueiio...

também de grandes conhecimentos..."
E. hoje, confessa:"Era preciso estudar. Por Is.o dlviai
meu trabalho: na cancha e no club. Jun-
to aos joeariores. de um lado. e no gaoi-
nele. lrrco estudando, de outro..."_ • •

í) nrcsidcnti- do Sindicato Hos Atletas
Profissionais, dp São Paulo, Hélio Caxam-
liu (ex-arquelro da Fortusuêsa dc Despor-
(os), acha que "-leve o homem do foot-Daii
ilustrar-sc. Ter, porém, ao lado da culiu-
ra geral, também a especializada.

••Sei que poucos d9o valor a isso. E ai
a gente do foot-ball quer ser diferente..

"Em qualquer carro humano, sempre
e invariavelmente, se lem de estudar e se
estuda..."Xo foot-ball, também se lera de se-
cuir esse critério, t por Isso que sou a
favor do livro..."

É msis uma idéia Se boa ou nao.
i«so é ii com os dirigentes. Mas a reac:.
qu. se espera é. pra j'.. E is=o nâo rero.ve
a questão do "espa. vazio"
tais...

<_£i. „—,

mistas quanto às suas possibilidades.
Iniciando o seu atua] roteiro d? três
partidas, ficaram mm modesto empato
em Estocolmo, dando mestra de que ainda
não sairem daquele velho espirito de
não se empenhai muito nestes jogos
amistosos após-temporada, preferindo"passear"' no estrangeiro. Isto Já

custou boa parte do prestigio anterior do foot-
bali inglês. Quando seguiram, então, a Berlim,

<u-a de prever boa oportunl-
dade para o.s alemães ein
iniciai- a reabilitação, pots-si es, sim, prepararam-se pa-
ra o joga com todo o afirn-o
p. dedi.nçfio. Nem isso. con-
tudo. foi o suficiente: os ln-
gleses resolverei'- jogar bola
o confirmar a vitória dc Lon-
dres, não deixando o< gc:.
míniros sequer desenvolver o
«eu Jogo. Consumou-se, a.s-
sim. a nona derrota da Ale-
manha nas 12 pelejas inter-
nacionais travadas depois da
Copa do Mundo, balnnç-j que,
positivamente, não fira bem
para o Camneêo rio Mundo.

O quadro germânico contou-cm spíp elementos do seu
plantei de 54: Herrenkrat (o
arqueiro que era o reserva do'itúlar Turek), Juskowlak.
Mai. Morlock. os dois Walter
c. Schacfer. A Inalatcrra ler.
ooucas modific.Tõcs no qua-
dro que superou o Brasil,
oonta direita e meia esmierdii
foram substituídos cntrandi-
Astall no lnear de Stanley
Matthews e Wilshaw. no ln-
gar de Haynes que fo! de>-
locado & meia direita. O hün-
earo Zsolt foi o árbitro. —
Outro grande acontecimenta
e que os toca de perto, foi a
vitória do Porto sobre o Tor-
res Verdes, na fir.nl da Taça
de Portugal. Vem. as-m, o
brasileiro Yustrich a r.=D?tir
n façanh-i de Oto Oldna.
eanhando Taça r Campeona-
'o num m»srro p-io tal com_" Benfica o conseguiu em1B55. O adversário, o tcodev
to quadro do Torr.cnse. _aisuperado pnr 2 a o. oue nãodeira de ser uma laíanh»tatr.bcai, j

Na semana passada, ouvi
mais um bale papo radiofó-
nico, no qual a figuiM princi-
pai tícveiia ser o senhor Má-
rio Filho. Mas acontece que o
entrevistador era o Mário Fi-
guelredo, que em longos dis
cursos fêz com que o progra-
ma se extendesãc nor mais d
meia hora além do estipulado
Cara não se tornar um hábito,
o mesmo jã foi proibido ile
comparecer ao programa;/.

.
Vocês estão pensando que o

tal chapéu do Maneca,'de fi-
tinha, pcnlnlui. etc, e tal era
vedette? Pois esperam para
ver a coleção que nos pvnme-
te o Haroldo! Pmo menos no
Carnaval eles deverão cir-
cular...

Acho graça dessa rapaziada,
que lenta contestar celtas nu-
ticias que dou nessa seção, mas
não faz por onde desmenti-
Ias... O Atila, do voley. é um
ileli-s. üiz que não está dc nu-
moro com a \cucy c, no en-
lanto. c s.m. ro visto com ei».
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ANAMARIA

de mãoz'nl.as dadas, e rui a
principal figura n:i comemo-
,ação do aniversário i[c menl-
na. Depois diz que não...

A turma do "pixe" anda em
dia. Informaram-mo quo o
Teixeira Heizcr onda deveras
preocupado com alguma noi-
_a. e garantem que náo e na-
Cia relacionado cem o seu pro-
ximo casamento em 23 de ju-
nho. O tine s.rá?

.
O caso Adesio ainda vai dtit

muito pano prás mangas...
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VAI LONGE O RAPAZ-

Dizem que a bomba das suas
declarações explodirá logo quo
sua transferência para o Can-
to i7<, Kio se concretize. E a
explosão será bem maior que
a do Gilmar...

.
Falando em Gilmar... Vo-

cês leram bem o que êle la-
lou? Não me refiro somente ao
que-ito Flavio. Sobre os cro-
nistas — os que foram, não oa
que ficaram. Diz êle que os
cronistas é que dirigiam o se-
lecionado e que ao preço de 3
dollars silenciavam sobre qual-
quer desacerto que houvessu
na delegação. Depois dizem
que 05 p.ilhaços íoram os que
ficaram aqui...

Os GeraltJos a Continental
foram apelidados de Cosme p
Damião. Ainda não descobri
quem é a "Do Um "...

Falando em Geralrtos. o Cas-
tro. anda circulando de ca-
chimbo made ln Áustria..
Seus companheiros de serviço
vão até fazer um abaixo as-
sitiado pedindo que pelo me-
nos seja estipulado um hora-
rio para que se suporte os di-
tos: — éle c o cachimbo. De
antemão se .sabe que o hora-
rio do cachimbo será o mesmo
que o do culpado da sua exis-
têncki. o waldir Amaral, aliás,
chefe do Geraldo. E' claro
que rapaz tem que fumar..

...P S — Aliás, outro dia.

.chegaram a chamai- 0 Corpo.

.de Bombeiros paia atender u.

.um principio de incêndio na-

.Con tine ii tal Mas tudo foi re-.

.«olvido depois que o Geraldo.

.e o Mauro Pinheiro apagaram.

.os cachimbos

y

i

v IF «mando
•KM Cl

OLTOF o senhor Flavio Costa a
encher o espaço vazio de uma
tarde sem foot-ball, na TV-
Tupi. Aproveitou a oportunl-
dade que lhe ofereceu o Cozzi.

para alinhavar sua defesa, peniten-
ciando-se dc declarações demasiada- , ... .
mente avançadas que fizera, uma se-
mana antes. Reformou o que havia dito sobre o jo-
gador brasileiro, passando a admitir que tenha algu-
mas qualidades. E procurou dar nova versão ao que
havia afirmado, quanto à maneira de vestir-se dos
nossos jogadores. Depois dc considerar "asneiras" as
críticas que náo o aplaudiram, o senhor Havio escla-
receu que se referia ao fato dc haverem os jogadores
seguido para a Europa sem agazalhos suficientes. Em
suma, uma entrevista bem mais mansa do que a an-
terior. Apenas insistiu em considerar "asneiras (iri-
sou bem o tcrmol as opiniões que nao coincidam com
o seu modo dc pensar.

da violência investida do arqueiro
Gilmar contra o treinador do scratch
¦brasileiro. Assumiu uma atitude que
não se enquadra á sua condição de
jogador profissional. Fico pensando
cm que diria o mundo, se os arquei-

ros das seleções da Hungria, ou da Inglaterra (por
exemplo) aparecessem nas manchetes de Londres e de
Budapest, a a dizer cobras e lagartos dos senhores téc-
nicos ingleses o húngaros. Diga o mundo, de nos, o
que diríamos de húngaros e Ingleses, pois es=as coisas,
desgraçadamente, só mesmo acontecem no Brasil...

^_T^,pM.Írff_y
aa conciusa*.
ii que chegou
o senhor Zi-
zinho, d e c i-
dindo marcar

o fim de sua longa e «citada carrei-
ra de crack- Compreendeu que não
poderia resistir ao tempo e que ja-
mais conseguiria ser o Stanley Mat-
thews do foot-ball brasileiro. Me-
lhor será. efetivamente, que se retire
no momento exato. E não fazer como o seu colega
AdÃiir. que lenta inutilmente estender sua carreira
alem do limite natural. Deixem que os Didas e os Hil-
tons sc revelem. O foot-ball brasileiro (puro esporte
de verãoj não comporta Stanley Matthews a 40 wraus...

A 3 DOLLARS POR DIA

p; OSTA de lado a
parte d i 3 clpli-
uar, o que mais
Impressiona e en-
trlstece. na en-

.revlsta-bomba do guar-
dlSo Gilmar, é a espan-
tosa referencia feita a
"Jornalistas a 3 dollars
por dia. que recebiam
sempre antes dos jega-
dores". E o pior é que
não possuímos u m 11
classe bastante uniSa.

para repelir a grosseira insinuação. E pior ainda é q;;t.
talvez faltassem argumentos de defesa, se uma ettu-
dade de cronistas resolvesse agir contra as acu_çOes
do senhor Gilmar- Por essas e outras é que as coisas
andam tão mal paradas, no Infeliz e desajustado foot-
'-:t" braseiro. Um foot-ball que vivo á. voltas com
briguinlias de comadres e que não procura (e talvez
iiau possa 1 encarar mais seriamente os seus problemas,
que se eternizam á espera de solução.
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O que njais irrita, naturalmente, a
certos cronistas energúmenos não é pru-
priamente o fato do Flamengo ir jogar na
Suécia com o Deus me Livre Foot-hall
Club c apanhar de 3 a 0. Isso, natural-
mente, até é uma satisfação para os cm-
nistas energumpnos que são o oposto dos~^^~~ 
outros, os imparciais. Os cronistas ener-

gumenos tão descendo o pau no Flamengo que apanhou
do Deus Mc Livre Foot-ball Club, dizendo que o Fia-
mengo foi jogar seu titulo de tri-campeão, cm Sapopema
do Pindura Saia! Vocês pensam que c p»r que ¦ o fcot-
bali brasileiro fica avacalhado? Não. ¥.' porque, sc o Fia-
mengo perde, em Sapopema do Pindpra a Saia por 3 a II,
ns suecos olham o team e dizem: "Sc campeou s.rr as-
sim ni'iis imaginarr as outras..." E os outros são, lusta-
mente, os clubs dos cronistas energúmenos! O Brasil
não é um amor?

ESCLARECIMENTO
E hoje eu quero prestar aqui um esclarecimento de

real importância. Quero desmentir as noticias que afir-
main que a delegação do Vasco da Gama está, na Eu-
ropa, ao José ria Gama riará (pois uma vez que não e?tn
a Deus darái, de pires na mao, procurando jogos. Não
é, verdade, meus amigos, que a delegação do Vasco da
Gama teu digo, o glorioso Vasco da Gama) esteja na
Europa ao Deus dará. Menas verdade. Menos verdade
também oue a delegação esteja de pire* na mão, espe-
rando jogos. Se: disso porque, ainda ontem, falei com
o dr. Pires Ele está no Rio, sim senhor! Náo foi â
Europa! Portanto, é mentira... "

A NOTA
A diretoria do Botafogo F. K. distribuiu, ontem, uma
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NOTÍCIA chegot
rando a gente
chegava Mnncco

Odimldo
COIZi

de rrpenlc. clui-
como d., repente
jogador irrequieto

vive, finid'o. dentro das áreas ad-
versirias. Lã no subúrbio distante

dr onde nunca se desligara, apesar de
\inci;!adn a um 1 lub do cent o por mais
de quinze anos. Maneco que fora um dos
meias mais discutidos da cidade, que tivera o seu grande
I.eriodo de ouro rom os goals relampejantcs, Maneeo que
era o homem mais a.-lsco do fool-ball carioca no seu bom
tempo, Manecn o Saci Pereré de Irajã. consumido nas
mas preocupações particulares, não resistira ã marcação
cia vida. e pusera temo à vida. Franzino, pequenino de
lisico, bem humorado enchia de blague a roda dos eom-
panheiros. quer na seleção, quando a integrou fazendo
proesas incríveis, quer no club.

PASSADA 

a su» épo:a. continuou no América, «eu
c'ub f fc: a pouco e pouc3 sc ded'c2nda ao pnparodos j-ngedores. Estava agora com os juvenis amerl-
rnncs. e iah:r. amanhã m: in-» sc S2_ras_* ram. :So
dí 1z-.vc.it Jofo Cokt.-. com a equipe rubra qutistâ leaderpr.do o p;q; r-no certame Mas e_tando a Una»

tsa vida. Mancco nâo pôde juntar aos seus outros iítukw,

:na!s èste, obtido J4 agora fora das quatro linhas. O pú-
cÜcj que o amava, que vibrava com a.s suas artimanhas
1111 campo, que gostava de vê-lo, pequenino e atrevido em-
brenhando-se pelas defesas, que o consagrou num jogo
paulistas c cariocas, não poderia acreditar na noticia as-
i.m. de repente. Maneeo náo era homem para esses ges-
tos.

ELO menos aparentava não ser. Tal era a ternura
do torcedor da cidade pelas suas proesas. que mere.

ceu um apelido. O Saci Pereré resume da maneira
mais expressiva tudo o que era ranaz de fazer o
jogador americano, toda a sua versatilidade, a ati-

lidade quP tinha, o reflexo que o atendia tão prontamente
i;uan'o preciso.

SACI PERERÉ era por isso mesmo uma íonna car!-
;-.!- :sa e elcqtiente de expressar a admiração que ti-
nha a torcida, por todas as coisa-» que fazia M?nec<>.
no tesm ou na seleção. Açora qur se foi. resta de
Mancco o .«seu grande exempIo de dedicação ao club,

a que serviu durante quinze anas. e ao qual prestsu a ro.
laloraçío da _u? moridad»- c do sen entuif.-trw. Manrw.
jigacor tipioo dos subúrbios cariocs.s, nasceu, crc*.-;u. e
morreu em Irajá. junto dc sua gente, e tào repentina-
m.-ntc como quando surgiu.

105.

P
.uaiI Ü

v-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::. :iiiíiiiiiiiíiiiiiiií.;iíim

çados desta Cidade Ma-
ravilhosa, E a enviou
i:ara os srs. Iticarilo
Sorran. (íeraldo Itomu-
sido da Silva, Wal!1;.-
Mesquita. Luiz Bayer c
ns restantes engraçados
Eis a nota: "Ao t-iniar
conhecimento dp nu- ,,
C. R. Vasco da Gama
dispensou 011 vai rii-pen-
sar os jogadores Ernani,
Maneca e Ademir, o po-
lafogo F. R. comunica
que aos ilustres jorna-
listas que sua série ainda
é ã Av. General Scve-
riann e nâo na Quinta da
Boa Vista. Na O.uinla
da Boa Vista é onde
existe o MüSETJ (a) A
Presidência".

DIZEM TANTO...
...QUE hoje, ou ama-

nhà. é dia do Flamen-
go TREINAR na Sué-
cia QUE o Fia-
mengo chegou e estreou
vencendo, no jogo Ini-
eíal QUE. na quin-•a-feira. o Flamengo
TP.tlNCU com o tt«m
tie aspirantes como to-
dos sabem QUE.
domingo, voltou a jogaro Fia mene-.n... que
aí-^ra. é vez do TT.Fl-
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lipor causa de sua suspensão de trinta

IIBillÉB

lfi

flI

Alegando não ter pro-
cedido de modo a in-
jringir o artigo 79 do
Código de Corridas,
nem tampouco ter chi-
coteaão a mão do se-
gurador "Alemão", o
jockey Luis Diaz regue-
reu à Comissão âe cor-
ridas, solicitando uma
abertura de inquérito.
Sua suspensão foi de 30
dias, vias "El Negro"
alega que não cometeu
falta alguma, embora
não queira com isto
desconsiderar a resolu-
çãb tomada pela C. C
O requerimento foi en-
tregue na tarde de do-
mingo, no Hipodromo
da Gávea, ao sr.. Ar-
mando Machado, secre-
tório da Comissão de
Corridas, que o encami-
nhou à C. C. para as
necessárias pr ov idên.
cias.
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qual e o
pronisía cs-

na,

Agradou o fl
manhã ds ©sítem

ARIO MENDES dou uma bruta gargalhada, atravessou o
chapéu na cabeça a meda Napoléãi
Tenho vergonha de falar do meu modesto "garoto" em

J Mario Mendes o treinador de HOTSPUR. — A pôscfoj caprichada, mas o fotografo não ajudou...

O reprodutor francês Anto-
nym teve ante-ontsm uma tar-
cie de glorias no Rio e São Pau-
lo, pois ao mesmo tempo em
que seu filho Halte-Lá insere-
via-se em Cidade Jardim como-vencedor cie um clássico signi-
íicativo como o Grande Pra-
mio Jockey Club, outro cie seus
rebentos, a Leocadia, dava um"show" espetacular no Gran-
do Prêmio Diana, que e o ver-
dpdeiro Oaks do turf brasileiro,

Não ss acreditava, a rigor
que Leocadia ganhasse de Ro-
leta, 'tão amplo havia sido d
predomínio clcsta ultima na mi-
lha do Henrique Possolo, ma.<.
os 2.400 metros encarregaram-
se de liquidar com superior:-
dade de Roleta, ao mesmo tem-
po.que operavam a hegemonia
da. Íilha de Antonym. Mal hs
duas éguas desembocaram na
reta de chegada, já se viu que
Roleta não tinha a menor
chance de conter a otensiva cie
Leocadia. Esta realmente pas-
sou sem luta pela favorita
para ganhar esbarrada, numa
performance que a define comi.
a melhor égua nacional de tres
anos.

Com a vitoria de antn-ontem.
a irmã de Halte-Lá completou
prêmios no valor de Cr$ ....
1.606.000,00.

mmtmmmW'mmmm^^^"^S^,Wm^mmm
Km Sâo Paulo o Granoe

Prêmio Jockey Club, com o dis-
cutido forfait de Adil e a re-
tirada ulteriói* de Snooker. n
cou reduzido a um duelo entre
Canaletto e Halte-Lá. A ex-
pectativa geral era de que o
primeiro assinalasse uma vlt-o-
ria fácil, pois vinha clc enlreu-
tar, ein condições honrosas,
adversários do porte de Adil e
Ta tan.

Mas o tilho de Canaletto tem
uma peculiaridade: agiganta-
se nos compromissso dilicei.-i,
poderíamos mesmo dizer inu-
bordaveis, e acovarda-se nu-
enteies onde parece ter o tnu.r
fo garantido.

Quem o viu acompanhar, ae
um cei-to modo. a disparada de
Adil e Tatan na reta do Gran-

de Prêmio São Fauio poderiatranqüilamente julga-lo ao
abrigo de qualquer ofensiva
partida clc Halts-Lá. Mas nau
bem assim. O velho filho de
Antonym veio dar com/.ite Hu
de Bámbino em plena reta ao
Grande Prêmio Jockey Club, c
com surpresa geral, acabou P'>r
livrar sobre o mesmo escassa
diferença.

Aliás, não é a primeira vei
que isto acontece com o emg-
matico representante do stud
Seabra que. no inicio do ano,
após outra bonita performance
ao lado de Adil, superando in-
clusive Quiproquó, não pouaeevitar que nos 3.218 metros do
Grande Prêmio General Couto
Magalhães, o mesmissimo Hal-
te-Lá o superasse pela margem
de vários corpos.

um páreo em que corre o monstro Timão"...Mas Mendes, enlão você acha que a dupla não dá pévO "Bolo de Arroz" ai ficou mas animado retrucando;Bem, a nossa conversa agora já vai melhorar...
Filou um cigarro do repórter; reclamou a marca e continuou:Hotspur é o puro retrospecto para a dupla, meu cama-

rado, e ainda mais agora, que o L'Inconnu não está no DiMi-
quedo...

Dupla certa então?
Mário recebeu a pergunta com um bolo de fumaça na boca

e houve, então, o engasgo natural para depois, surgir a resposta*.Não fale em "barbada" comigo, pelo amor de Deus
Acredito numa boa exibição do tordilho, mas não chego ao pontode afirmai* que ele será o secundante de Timão...Bom trabalho Mário

Eu sei lá... pela ação foi bom. mas nesta raia quem ê
que pode tirar suas conclusões. Marquei 177" 1/5 para os
2.400 com a volta em 114" 1/5... Em todo caso, como lhe
dis.se, Hotspur chegou correndo c islo já é um consolo. Possodizer que seu estado é bom, mas depois deste trabalho não seise continuará assim. O bicho sente multo estes gnlepes e so-mente daqui uns dias eu poderei dizer o que acontecerá...E o jockey desta vez?

Será o Waldemiro de Andrade... e foi saindo de lidoo Mario Mendes para atender do:s punilos que voltavam da

Para o G P. "Cruzeiro do Sul" || |
CHEGA

(ARLINDO MONTEIRO
Discute-se agora os inconvenientes da nova legislação

sobre o forfait. Decerto, não foram ouvidos os profissionais,na ocasião em que se processou a reforma do Código de Cor-
ridas, elaborado por um conjunto de técnicos e estudiosos
sobre a matéria. Inicialmente, vamos abolir a interpreta-
ção antiga da palavra forfait, que atualmente, significa
uma importância a pagar, e que naquele novo instrumento
foi substituído pela palavra — RETIRADA. Ditando nor-
mas para os casos de exceção, como os de mudança de pista
(de grama para areia) ainda assim, deixa em situação di-
ficil de resolver, proprietários e treinadores, quando liou-
ver a transformação das pistas, de leves para pesadas. Na
semana passada, indagamos ao-treinador Levy Ferreira so-
bre a chance do cavalo Scoleops que vinha de vitoria r.a
turma. — "Não é o mesmo cavalo na pista de areia pe-sada, e só foi apresentado para não dar ao proprietário a
despeza motivada pelo forfait" — e concluindo — "Na vi-
gencia do antigo código, não é, com o forfait. livre, teria
ficado no bar".

Como se vê. embora não podendo argumentar com ns
casos de exceção, a moderna legislação sobre a retirada
dos animais, cria situações, constrangedoras nara os vm-
prietarios e treinadores.

PüfFy '

cluíndò que o famoso laureado ão G p irá 
"

acabou-se. Mas afirmou que rm r,fede grama leve, Tatan. irá a iorru dc Atlii JItig-as não estiver muito "cheio" dr Whisku ÍTpois :lo cardeal bate papo, don Pctrona nL«Tde um programa indagou baixinho -"fixa" para as carreiras de hoje? oSinalou — Key Royal - a bomba da"subãlBem, "se non gana" completou a Irase ™.,
gesto de quem aciona o gatilho, com o à-dn ,„rheador apontando para o ouvido. A escrita remlou, mas na próxima, c bem possivel quc don p 

'
irosie complete o scu gesto u:'wrlo ••?'.-, r-iorhlKey Royal que mondou para n totalhadnr „„
poule de 1-15 pratas! " "''-

ijiiUiu;iiii4ijiiji.!j^'ij/jjwsL.'tjjM-rj3»L-;:cr7^ttr:

Hoje é o dia
¦•TINALMENTE che*..!-

mos ao grande nr.'-
mento. Duas chapas io
ram apresentadas e dua»
comentes estarão hoje .s
partir das 12,00 hora-,,
numa luta quc será ta.
vez a mais sensacional
destes últimos tempos
A situação levando na
certa. A oposição niiu
pensa em derrota e o vi-
vo "Chimbica" 

prefer"
aguardar o resultado.
Parece que vamos ter
"photochart" e enquanto
a fotografia não é revê-
lada, falemos dr» mulh*r
Ir-mSos... falemos...

. lh'-"' foi mestro,de amargai', o rmk<l
que geralmente assis;,. <i„longe ás partidas, soubeavaliar cismo ,'- rcalmen.
te tsma piofiss«0 insrj.
ta a de jockey. Todos f|.caram abismados r„m asaida da égua ROLETA,
colocada no ultimo lugssr
junto á cerca externa,
Km 50 mctriis já a pilou,da tle Ullôa Pra a pon cl-ra e por incrível quc pa.re<;a rolada á rifes l,,.terna. 'Iodos comenta,
vam o violento facão dnbridão chileno, Par, n
vivo "Chimbica" aquilofoi é pe'*-i .-'

Timão, o crack absoluto da geração de três anos e can-
didato à. tríplice coroa que terá no "Derby" de domingo
próximo a oportunidade dc disputar a maior prova.

para animais nacionais.

""'""» ¦¦ ,"^^^^*^*^™-^™m^m^**^Ê*TKWBm*tTnKnmm'—*J*^vm-NE&mtMmn&*mmmtmnwmmtTWMwmV*xifá

*~-^^2 /' mm^YMTÊasfSn mm\ '.t/—*^ **- *«^£fefe^ "^ i ^^ ¦—«- - * •—¦
t ^^ff^lLsMO^^^^vJrv"'/ **r • - ^

Bule'1' ^Bâ©^
WSmK^^Êmmm\\^^K^
WÊÈÊÊ Wm&Ê'"- itmmm w!&yt>M%&tÊ&MfÉ:M
z$3i tSt\ ^BW»R^WiB«SBb' J^^m\*mmmKSsSs~íSxS^sSSmm
mmKrS m*CLX ifi' irrMBr 1IB«nrBB**ntrMlr8M!nrt,Tffl

wm Hl. wâã* - *
'W&X%$^&ÊmmmmWf?MÈ\ ¦WtWÈ&i®^

fflf! fe%a^í«SH mmmWÊ$v:$MÊÉim$&íMMi&s&í
mríÊÊ *Bflr-:mt ^tr ^ro*w ^fr^*

my^r^^m^mywÊLm '^í to*
Wffigt 

W::'M «^ 
>Ss)

^^^^^^^ê^wm^^È^m^^mH^^^Ê^m^^^^m
i^^^^^v^^w^^S-jiW^i^^KÍ^fe^^H^^^sj

O

LEADER TIMÃ
Vem acompanhado do seu treinador, Mário de Al;r*eida
— TÔA servirá de "faixa" 

para o filho de Swalow Tail
GRANDE PRÊMIO "Cruzeiro do Sul", prova central de
domingo próximo, na Gávea, está despertando bastante
entusiasmo entre os turfislai; pela nova apresentação do
potro TIMÃO, leader absoluto de sua turma.

O defensor do Stud Peixoto de Castro chega, hoje, de Ci-dade Jardim, completamente preparado para intervir na mi-
lha e meia do domingo. O filho de Swalow Tail vem em busca
dn segunda vitória nas provas da Tripüce-Coroa, sencio o sau-didato único à taça de ouro, já que foi o vencedor do GrandePrêmio "Outono".

TIMÃO, possivelmente, permanecerá na Gávea até o linal
do m£s, uma vez que a terceira prova, o Grande Prêmio "Di.<-
trito Federal- na distância de 3-000 metros será corrido no
final do més de junho.

Segundo informações que obtivemos, em fontes autorizadas,
a confirmação da inscrição do íilho de Swalow Tail no G. I>."Brasil" está condicionado á sua atuação no "Derby Brasileiro".

Para a prova de domingo, TIMÃO correrá em parelha eom
a sua companheira TOA que tão bem se apresentou no G. P."Diana", corrido domingo, onde eia conseguiu um expressivo
segundo lugar.

li" ' rs—=

A,S MÂIORAIS DA

E ELÜÇÁO NO

A |ir.r<;r rias 12 horas dc hojr, estará (nstalada n me-sn que presidirá aos trabalhos de eleição no Jockey Club.A votação será encerrada às 20 horas, proectiendo-s** iin<-rlsalfsmeníp n apuração. Chega an termino a notável crv.i-
pruilta Política desencadeada na grande aeremiacão tunis-ta, prevendo-se que a vitória de q«alqu»r das duns cha-
pas em foco. dar.-se-á pela vantagem mínima, segundo as
previsões dos associados inais aprofundados na matéria
pol-.t;ca.

isíoé verdade |*^0 maior topázio
it,

do mwfldo foi encontrado em .

Goiás e pesava 6.700 gramas.

isto famtèmTverdatíe

Ormandic ganhou de cabeça torta!
-ficaj-orecesí em grande forma na tarde dc quinta-
feira a égua ORMÀNDIB. Atròpslou seco na reia j:in-to à cerca interna e passou sem luta para vencer comrara facilidade. Na foto de Heitor Regato a defenso-
ra do Stud Fluminense vai cruzar o espelho deixando

longe SENDA.
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;OCKi?.Y
Roberto
ülurtins ga-
nha dispa-
rado nosso
voto para li-
ourar como
a melhor re-
daador da
semana que
passou. O po-
pular "ilico
de Brisa"

vai pouco a pouco recuperan.
do seu antigo prestigio, já.
que ultimamente vem rece-
bendo as chances que mera-
ce. Esteve Impecável nas di-
recôSS de COMENDLU.O,
FLAMENGA-, EL BACAN e
ORMANDIE esta ultima em
linal que lembrou bastante
aquele mesmo garoto çue
bniiiava quando ainda na ca-
tegorta da aprendiz. Roberto
Martins merece estas opor-
tmfdades, pois è na reali-
dade um dos nossos meiho-
res frc'as.

|á.**^J|

Tr-iinador
Apa rece

mais ii ni a
vez aqui
nesta nossa
seçüo o trei-
nador Elblo
Caminha. 6
substituto de
t-uiz Tripoai
anda niesm»

>$|!j oom a corna
Wm, toda nesta

atual temporada. Vr-m mai»cando pontos seguidos nes-tas ultimas semanas e me-lhorando semnre sua situa-
ção nas estatísticas. Voltou
a marcar nas ultimas ren-niões qualro hciws pontos porintermédio de GOMANDO*
MD. FLAMENGA, ILLOR.V i>
DEMITE. Assim justo seriaseu aparecimento aqui, com
um também justo lcmbri>te
ao Flavio Teixeira, uma es-
pécie de supervisor da ca-
valhada como segundo do

fite>
SPwB .

Continua o
aprendiz Do-
mingos Mc-
reno sc dc--
tacando tn-
tre os cole-
gis de sua
c at e ff orla.
Venceu riucvs
bonitas car-
reiras, sendo
m esmo o
único piloto

a levar ao vencedor dois
parelheiros. Vai ind-i di
vento em papa o -More-
ninho".

V
1

WmqÈjffii' 12 I

((•!>,.? talar da pis- I
V r# ti «o arai

(lim) >
\\k' i E-s:a huvo

i iAi ||//* cio uma di-
W fcrsnw i;
WM qiwss dn»

., / / ; " s mitro:.<~ - em iíIh^jo a
pista que havia antorio*.
ment2. Vames msiiwra*
o nrsocio, seu Liolnlo sai-
gado.
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A fim de tomar a pulsação da turma a v:*-
peito das clcirõzs, n Luiz "CORUJÃO" Xf.rqs'.::ài
f:s uma "cnquctic" na tarde de domingo m h,-
podromo c conseguiu ouvir nada menos tle Vi')
pessoas, variando entre sócios, proprietária e era-
nlstaa. Na apuração venceu com jacilidaús ti si-
Inação com o dobre de votos. Pelo que o "Cnr.'.-
jão" conseguiu apurar, a vitória devera pertm-cer mesmo ã ala da situação, pois ate r0 pn:ha oposição não conseguiu bom numero de votos.
Eleição, no entanto, c umn caixa de surpresa e
por isto somente amanhã, poderemos saber aimn
é que eslava com a razão. Aguardemos, pscúnli-mente ate amanhã-

tulz Tripodi.

PARELHEIRO - Pc,il «» extraordinária
. :„ . „ . exibição nos 2.400 metrosOo Grande Frcm.o "Diana", a égua LEOCADIA ça-n.i a disparada nossa escolha como o melhor parelhei-ro da semana que passou.

Parece incrível
TDEAIJVIENTE impres-

slonante conio ga-nhou aquele cavalo
JUR.GURTA no sábado
O bicho tiva com o pe
lo maior qu(. a cabeleira
do Ubirajara Cunha, :¦:
nha mais parasita qun
arvore do Jardim Botn
nico e bamboleava as
um trazeiro como o B
Mstrinho num final di-

fíeii. Foi lá, e ganhou por
um quarteirão. E pra go
vêrno de vocês, jogaram
ns pampas no Infèlls."Chimbica" palavra quN
foi nesta. Nem que »
MiSS Distrito Pcd"!ill va
rantisse ciue era "barba
dn" o Irresistível *>qui
não jogava uma poule
naquela fe.uru...

!ó deu psüíisla
No "Diana" a turma ri."
SÜO Paulo tomou conta
da prova. Só diu cava de
Cidade Jardim nas prin-
cipais cilocicõcs. Prima-
ro LEOCADIA, Slgundo
TOA c terceiro ROLETA.
Desbancaram a turma
aqui dc casa. deixando a
consolação, apenas aa-n
Mas-Tua na quarta c-
locação, o resultado pu-receu bastante lòqico ja
tjtie o superwriaade da
tres éguas de Cidade Jar-
dim loi muito nitiaa.

atwwJM^^i'l*H,n»Tiniwitrin./jiTirirc
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- uma prttferintia nacional |
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Uma frc:e
"Vai 

ganhar a si-
tuação porque o
Pascoal está com
a opo siçã o..."
(Gil Moniz Viana)

Ê!e veie fairbéni
C',!:<*30ií o cat*a!o MA lOR.
conforme "Chimbica" an-
tecipou para voeis. Acon-
teceu uma coisa, porem,
quc esta viva figura não
queria que acontecesse.
Veio o J. CARLINDA
também com o potro pa-ra dirigi-lo no G. P."Cruseiro do Sul": ísír
caró/o <¦ ruim seu Aupu*-
to Maria Sisson. Pede bo-
tar fora outra tez a cc-rida como aconteceu
quando esiev» por aqui.
E"fim como disrm aue
*-? *tf/'!oroii muito...
tomoj aguardar.

MARIO "Bolinho íe
Ars-oz" Iicmits ;-.i!.a

animado com sou KÜ'1'S
PUR. Aclia ou,, o tortll-
Uns podi" fn-:er a da?*»-
mesnui porque <:-. ars-s
TIMÃO barbada. i."0i>
PUR trabalhou bem rii*
vrc agora do I.IXC0N-
Xíl ('• a pura :'i.':c,r •>
do retrospecto para a clu
pia. M;ss n "(.hinlsici
conversou tns o balofo
treinador e deu n servi-
<!Q ai nara iiüs fiira -'I'
susilcmcnto ao inci» nu-
prometeu r.-b*5c::- al;" a
respeito, Percam W"
pouco dc lempo c Ifla»1
as declarações.

liste cavalinho IIALTE-
LA è de ferro misao.
Corre tudo quanta é P-i*
reo, seja cm que hi-.oi'.,-
mo iór. Apareceu Wi»
prova importante lá fsfi
n UALTE-LA liguranio
no cxin-jO. DorAnqo, dl-
pois ds tanto persrq-Mtn
vitória numa pro:a .'/á**
sica, lã em Cidcde Jardta
deram uma snp-.:i'm !>'
êle. ADIL não Ini tu,"-
sentado, Snoocl.-cr Vi'i-
bem preferiu ii:.cr nosco-
cheiras, tirando trantfi''

modo o G. P. "Jo-kf,
Club" numa mano r. '"¦>
no entre HAtTE-l-l i
CANALIETO. Vitória B.«-
na! dest? civslinho &'
lerro. Triunfa mereCti
pela insistência. Vjna es-
pécie de consolação P-!1
aquele que instei
pre e nâo desistiu m»;'

Qusse fecha o ismps
(\ NEGOCIO cmnrra*-
U nap^a.quarwMar-
chan: pa-ece i l''1'
passagem e Tiucco r.-'J
dsu. b chileno mon» '
TÔA p n is-.fena. f
BALESINA. E o níí*-**
foi es«n«ba«l* «"JS
tsndo com o M2rc™'
ji retomando a re?c«'
sem at^às do Tmoca w£
â cara mais }'l3.,%'mundo. Na sala tí V

se não è o errado -^

tra' no meto dos[<''"¦'.
tempo lançar muito r«»
"Chimbira- r*°«*J

oue-i «bf* « rii»- «"
o ffime w" re^?a ^
a hístdria n rc-

T.4
Por quc você é tão CHACO?

I ¦

¦<r-
i -^-—í.
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TORNOU A VENCER 0 UNIDOS
DA FAZENDA AC.

Caiu o Vasquinho de Olaria pela contagem de
3x2 — Oswaldinho deu nova feição ao ataque

alvi-rubro e ainda marcou dois goals

cpressntçndo o; ifiesmos
livmeros deslumbrantes do
jjgls granc.'ioso espetáculo
de patinação sobre o gelo

í?ÍOVfII£ ÍSSES tlt TIMOS OlASl

Mdt ns noites, às 20,45 Imras
'tite - Sábado c Domingo

lis 17,30 horas

Numa partida monótona e
com poucos lances de sensação,
o esquadrão do Unidos da Pa-
zenda A. C. de Cascadura,
assinalou mais unia expressiva
vitoria derrotando o team da
mesma categoria do Vasqytnho
F. Club, de Olaria, pela conta-
gem de 3x2.

OSVALDINHO O
GOLEADOR

O centro-avante Osvaldinho,
cjue fez a sua estréia na equipe
alvi-rubra. deu nova feição ao
ataque, constituindo-se ainda
o artilheiro do encontro, com
dois belíssimos tentos, prlncl-
palmente o goal da vitoria,
conquistado numa falta cobra-

da magistralmente pelo impe-
tuoso atacante.

Formou o quadro do Unidos
da Fazenda com a seguinte
constituição:

Adelino, Amaury e Garcia;
Ivan, Julinho e Broa; Camelo,
Zé Carlos, Osvaldinho, Moa e
Dica. Os goals foram de Os-
valdinho (2) e Moa.

Na preliminar, venceu o Uni-
dos da Fazenda pelo score de
2x0, tentos de Paulista e
Igua.

DOMINGO, FRENTE AO
INDEPENDENTE

No próxltno domingo, a equi-
pe alvi-rubra dará combate ao
Independente da Vila da Pe-
nha F. C.

0 Esporte Club Parames festejará
31.° aniversário

[ri! (in Wik»' "" anHciilEii.il
fi iltii raln.it; In. ic. i evitar lii»

«II MUNICIPAL . lado ili Av 13 di Mm,
ii it.U hiias

-iMI0Í0C»(l»NO > GINÁSIO GILBERTO
-JHIO (l(i;i:iniiinhi| vinda dl nquibinci-
uniu.» niimtiitci. nus dias dl tipit.tult,
ii;i d 1! hii.i. t pm as mneiais _ partir

di It hins.

HOtJiS NUMERADAS CR! ISt.lD

í feira, dia 31; vespe-
tal às 17 30 c sessão

noturna às 20,45

ilAKACANÃZINHO

seu
"DIÁRIO DA NOITE F. C." ESTARÁ REPRESENTADO
POR SUA EQUIPE DE VETERANOS -r- O . ROCRAMA

Os dirigentes do E. C. Pa-
romes estão trabalhando para
festejar, no próximo dia 3 ds
junho, o 31.° aniversário do
club. Elaboraram os membros
do grêmio de Jacarepaguá
grandioso programa social-es-
portivo para comemorar condig-
namente mais um ano da sua
existência.

No sábado, 2 de junho, o de-
partamento social fará realizar
em seus salões um baile de ga-
ia. que marcará o início dos fes-
te jos. Várias homenagens se-
rão prestadas nessa uoitada
dançante a alguns de seus giHii-
des mentores, como os senhores
Victor Parames Domingtiez e
Francisco Lamboglia.
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FOOT-BALL
No domingo 3, o departa-

mento esportivo do club verde-
preto fará realizar na sua pra-
ça de esportes várias partidas
de foot-ball.

As 10 horas jogarão os qua-
dros de veteranos do E. C. Pa-
rames e o Diário da Noite F. C.
seguido do encontro C. A. Co-
lônia x Pequenos Jornaleiros
(juvenis).

À tarde, às 15.30 horas, pre-liarão Amadores do E. C, Pa-
rames x Misto C. R. Flamfn-
go .match .treino). Antecerjon-
do a esse encontro jogarão os
juvenis de ambas as equipe».

Como se vê. o Diário da Noi-
te F. C. estará mais uma vez
nos festejos de aniversário do
grêmio de Joaquim Cunha Jú-

I nior, desta feita representado
| pela sua equipe de veteranos
; frente a de igual categoria do
I E. C. ..rames, num choque oue
será urna autêntica revanche.
pois no prélio anterior os nos-
sos '.'velhos" levaram a melhor
por 4x2.

,'IJA IK.KA DIA 4, AS 20 E 22 HORAS —
BILHETES A VENDA

TEATRO MUNICIPAL
' í'_(.YO 11A COMISSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

S A N D R O Apresenta
."¦'OJ!., TERÇA-FEIRA; DIA 29, AS 21 HORAS

MARIA DELLA COSTA em

E QUIM
COMÉDIA EM 3 ATOS DE HENRIQUE PONGETTI

BILHETES A VENDA
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Ir!€?A DO PORTO
VELHO - SÃO

Resultados dos jogos do
campeonato:

Realizou-se anteontem rio
campeonato da rua Abílio José
de Mattos —¦ Porto da Pedra —
São Gonçalo — os seguintes
jogo.: ),". Madureira x Vasco,
sendo vencedor o primeiro pe-
Ia contagem de 2 x 0. A seguir
América e Bonsucesso, venceh.
do o América de 7 x 0.

O terceiro . último Jogo, F!u-
minense e Portugueí.a, sendo
vencedor o primeiro por 3x2.

Foram Juizes das pelejsts Ha-
iroldo Tristãu. Mario e Wal-
demar.

A mesa pela presidência, da
Liga: Haroldo Trlstfio e Jorge
Santos.

CAMPEONATO DE
SAO CRISTÓVÃO

O Campeonato de S&o Orls-
tovfio, que tem o nome,, do nosso
companheiro Arlindo Monteiro,
oferectsu domingo o seguinte
resultado:

Maracanã, 2'X Cruzeiro, 2.
Unidos da Liberdade, 3 s

União, 0.
Independência, 2 x Liberda-

de. 0.
Libertad, 2 x Leão do Nor-

te, 0. •
Acre, 2 x Ponto Chie, 0.
BATIDO O S. CLUB SAO

JOSE'
Não foi feliz o S. C. São

José, de Cascadura, no encon-
tro travado domingo ultimo
com o Mengo F. Club. de Ho-
nório -Gurgel, sendo por este
batido pelo score de 4x3.

A equipe alvi-ceieste teve
uma atuação medíocre, na pri-
meti-» etapa, permitindo que o
seu' adversário assinalasse 3x0
no placard.

Todavia, na fase derradeira,
o São José reagiu, quase empa-
tando o prélio. que finalizou
com a vitoria do team local.

Jogadores e dirigentes do SSo
José ficaram revoltámos com a
péssima atuação do juiz que dl-
rigiu o jogo, o qual prejudicou
sobt-emaneira o team de Casca-
dura, deixando ainda de mar-
car dois penalties.

A equipe do São José atuou
com:

Português; Rubens e Aronsi-
nho; Nica, Irany e Zé Luiz,
Waldir, Zé Orlando, vadlnho,
Neyloii e Sonso.

Marcaram os tentos: Waldir,
Neylon e Sonso.

Na preliminar, venceu o
Mengo, por 2x1.
O ESPORTE CLUB UNIDOS
DA RUA 13 ACEITA JOGOS

Estando sem compromissos e
desejando completar seu caien-
dario, o E. C. Unidos da _tja
13, do I. A. P. I. da Penha
comunica ás equipes co-irmãs
que está aceitando jogos para
seus primeiros e segundos qua-
dros na sua praça de esportes.

Os interessados poderão en-
Vlàr com urgência seus ofícios
para nossa sede, à rua Treze,
126, apto. 101, I.A.P.I., Penha,
local onde serão recebidas as
equipes.
ELEITA A NOVA DIRETORIA
DO GRÊMIO ESPORTIVO LAR

PROLETÁRIO
Sexta-feira ultima realizou-

se, no Grêmio Esportivo Lai
Proletário, uma importante
Assembléia Geral para eleição
da nova diretoria, tendo sido
reeleito o sr. José' Leonldlo na I
Silva, aliás, com justiça, de Vi.-.,'
que tem sido um elemento m-
cansavei e trabalhador em prpi
dos destinos do club, que verp
atravessando fase de acentuado
progresso:

A diretoria eleita foi a se-
guinte:

Presidente, José Leoniciio d.x
Silva; viae-, residente, Jerem-
mo de Sá Ferreira; Io secreta-
rio, Harold Costa: 2o secreta-
rio, Antenor Costa: Io tesourei-
ro, Manuel Augusto Moutinlio;
2ã tesoureiro, Elisiario da Sil-
va; diretor do Patrimônio Ola-
vo Ferreira; diretor de esoor-
tes, Benedito Ferreira, e dire-
tor social, Marcilio Lessa.

DR. JOSÉ DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade
de Sexologla de Paris - DOEN-
ÇAS SEXUAIS DO HOMEM— Rna do Rosário n.° 98 — De
1 ás 6 hs.
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Hi. . às 21 horas 5.*-felra, vcsperal às 16 lioras

TEATRO COPACABANA
Ar refrigerado — Tel.: 57-1818 rninal teatro"OS ARTISTAS UNIDOS"

npresentam m 2.'- mês dc sucesso

MADEMOISELLE"
dc Jacques llcval - Trad. l.andeira DuarteU|r- GRAÇA MELLO - Cem .io FAUSTO ALBUQUERQUE

„ Modelos de JACYRAn[IRACEMA ALENCAR - GRAÇA MELLO - LAUKA
ii. ':Z ~ AXN-* BEATRIZ - PAULO PADILHA —
Sn» IAK RotJHA - LAURO SIMÕES e GLORIA COMETHw>*- AS 21,30 HORAS — !>.*-FEIRA. VESPERAL AS 16

HORAS, E A NOITE, AS 21,30 HORAS

TERC S DE GLÓRIA

COM A SENSACIONAL

E TRIUNFAL

REVISTA APOTEOSE

CBPID0 NAS FURNAS
Tel.: 28-5613 — HOJE. às 20 e 22 lioras

r«Ti,V. *'' "NHO: O ACONTECIMENTO DO ANO!
. iKEIA DE GRANDE OTIIELO! na comedia musicada

. .<¦ ENTE "BEM" DO MORRO"".mui ile Chlanca de Garcia e SILVIA AUTUORI

EIRO M.

lll

CMeon

ROBERTO PAIVA
MEU FLAMENGO, MEU BRASIL"

Cr$ 50,00 compre hoje
CASA BARBOSA FREITAS

Av. N. S. Copacabana, 709-A

ESTSCIA

No Teatro Ginástico
Grafa Aranha. 187 — Reservas: 42-4521

HOJE, AS 21 HORAS

OLPOME
Je Hen Johnson — Adap. do STEFAN ZWEIG
:om o ELENCO PERMANENTE DO T.B.C.

Proibido até 18 anos
ÚLTIMOS DIAS

Estréia dia 6"DIVÓRCIO PARA TRES"

^^C>TllUtJCIll-» l
TARARAVTARARA"*

Polca sucesso de
EMILINHA BORBA

compre hoje cm
TONELUX — Senador Dantas, 36

..• 17.274

^^^^Ü^TfWf^*
Disco LONG-PLAY-LP-45027

"MARCHAS TRIUNFAIS"
Banda de Musica

Ref.: HANNS STEINHOPE
compre hoje na

CASY WALÜECK — Rodrigo Silva. 16

ARLINDO MONTEIRO
Sábado último teve luiçar o almoço de confraterniza-

ção, levado a efeito pelos novos dirigentes do Engenho
de Dentro A. C. em conjunto com o Conselho Dcliberati-
vo, almoço quo, na sede dò grêmio fantasma, teve por fi-
nalidade reunir, pessoas gradas ao club e à crônica os-
portiva, ligada ao setor amadorista. Foi uma reunião
magnífica, uma espécie de tertúlia em famiiia, onde não
faltaram o bom humor, as piadas chistosas, a boa cama-
radagem. que constituem a razão de ser destas reuniões.
Parte xlo almoço convergiu-se naturalmente, como não

podia deixar de ser, para a figura de Arcilo Vale, nova-
mente reconduzido ao cargo de presidente, cargo este que
vem exercendo há cerca de vinte anos. Arcilo Vale, n.->
Engenho de Dentro A .C. é uma espécie de Herbert Mo-
ses na A. B. I.: jã se tornaram vitalícios nos respectivos
cargos. Arcilo é elemento Imprescindível à vida do grêmio
da Avenida Amaro Cavalcanti, por que se serite que, sem
êle, o Engenho de Dentro A. C. não anda, porque encar-
na a própria vida daquela veterana agremiação. E' ver-
dáde que o club azul e branco anda arredlo das atlvi-
dades oficiais, contudo, encontra-se em situação financei-
ra magnífica e. dentro em breve, êle terã a sua sede
própria, que há de concretizar o grande sonho dos verda-
deiros "fantasmas" o com isto perpetuará para sempre
o nome de Arcilo Vale. como o maior presidente que o
Engenho de Dentro já teve. Embora discordando por ve-
fies de ..tias atitudes desportiva., não podemos deixar cb
assinalar uma verdade indiscutível.

] Venceu o Atilia pelo score de 1x0
Falta de colaboração dos dirigentes dos clubs

disputantes e dos juizes

PRISÃO DE VENTRE
Anule os males usando a

DUCHA MATINAL
A venda na CASA LOHNER, Avenida Rio Branco, 133

Na tarde de ontem foi eum-
prida a quarta rodada da fase
de classificação do Campeona-
to dp Departamento Autonô-
mo, não tentlo se registrado
nenhuma surpresa dp vez que
venceram todos os favoritos.

No Jogo principal da tarde.
entre, Sampaio e Atilia. qui; se
encontravam invictos, o Sam-
paio perdeu a invencibilicliile.
caindo pelo apertado scorn tíe
um tento a zero. que reflete o
equilíbrio de ,fôrças existentes
entre .os íois ponteiros Com
êste, resultado o grêmio de Sa.i-
to Cristo ficou absoluto na Sé-
rie Arlindo Monteiro, de voz
qtte oi." ile Maio empatou
com o Canadá.

O maior score da tarde foi o
Jogo enlre o Irmãos Goulart e
o Anchieta, em que o grêmio da
rua Arnaldo Murlneli foi ven-
cido pelo elevado placard de
7x0.

Os resultados da rodada fo-
ram os seguintes:

l..° de Maio x Canadá —
Primeiros quadros — 2x2 —
Aspirantes 1." de Maio 6x1.

Palestrino x Doi Castllo —
Primeiros quadros — Palestrt-
nn 4 x 2 — Aspirantes Del Cas-
tilo 3x1.

Irmãos Goulart x Anchieta
— Primeiros quadros — Irmãos
Goulart 7 x o — Aspirantes
Irmãos Goulart 2x0.

Roial x Oposiqão — Primei-
ros quadros — Empate 3x3 —
Aspirantes 0x0.

Cocotá x Janeiro — Primei-
ros quadros — Cocotá 5xl~

Aspirantes Cocotá 9x1.
Manufatura x União — Pri-

metros quadros — Manufatura
3 x o — Aspirantes Manufátu-
ra 1x0.

Campo Gràhdè x Realengo -
Primeiros quadros — Campo
Grande 5x2 — Aspirantes

! Realengo 4x2.
| Cruzeiro x Oity — primeiro.
| quadros — Não se realizou o
, jogo, em virtude do campo
: achar-se impraticável),

S. José x Oriente — Primei;
\ .-ps quadros — Oriento 4x0 —
j Aspirantes 2x2.

Atilia x Sampaio — Primei-
ros quadros — Atilia 1x0 —
Aspirantes Atilia, 5x2.

A SITUAÇÃO DA SÉRIE
ARLINDO MONTEIRO

A'situação da Série Arlindo
Monteiro, por pontos perdidos,
é a seguinft.':
Lugar P.P.

1.° — Atilia  1
2.° — Sampaio, Primeiro

de Maio e Cocotá 2
3." — Canadá e Palestrino 3
4.° — Rui Barbosa  5
5.° — Janeiro  6
6." — Del Castillo  8

OS LEADERS INVICTOS
A quarta rodada da Série do

classificação, apresenta como I
leadérs invictos os seguintes!
clubs: Série Arlindo Monteiro '
Atilia, 1 ponto perdido; Série j
Valfredo Lopes, Irmãos Gou- i
lart, 0 ponto perdido; Série1
Júlio Neves, Oity, 1 ponto per-
dido.

AS OUTRAS SÉRIES
Deixamos de noticiar a si-

tuação das outras séries, em !

ESPORTE CLUB
BAlilíA DA TIJUCA

ASSEMBLÉIA GERAL

Picam convidados os senhOç
res sócios quites a se reuni-4
rem amanhã, dÍR 30. ás 20 ho-
ras em Assembléia ÇSeral, para,
deliberar sobre:
a,) Prestações de Contas.
b) Interesses Gerais.

TRANFERIDO O JOGO
PALESTRINO x SPRFC
SERÁ' QUINTA-FEIRA PRO -

XIMA O ENCONTRO

Em virtude dc se encontrar
impraticável o campo do Pales-
trino não se realizou, domingo
ultimo, o encontro amistoso en-
tre o grêmio local e o S. P. R.
P. C, de Cordovil.

Este match. entretanto, será
realizado qtiinta-leira próxima,
feriado municipal.

OS QUADROS PROVÁVEIS

Salvo moditicaçõcs de ordem
técnica, o Palestrino P. C. de-:
verá se apresentar com os se-
guintes quadros:

AMADORES — Nilton; Ro-
salvo e Altair; Luiz (depois
Carlos), Chahdinho e Mario;
Dorval Wnlfredo, Darci, Mane-
qulnho (depois Luiz) e Hugo
(depois Esquerdinha).

ASPIRANTES — Edson; Max
e Cunha; Tilo, Jorge e Delei;
Sansâo. Roberto (depois Adão),
Cezar, Dario o Baroca).

HORÁRIOS
Aspirantes — 13 30 horas.
Amadores — 15.30 horas.

virtude da falta de colabora-
ção dos clubs Diana, Nacional,
Unidos do Ricardo n Ro.sita So-
fia. cujos resultados não nos
foram fome.idos.

¦ SEGREDO DE
empolgante h 1 .. I n r I n v i v 1 (I n

SAIBA O QUE LHE RESERVA SEU SIGNO ZODIACAL - NÃO A .SITE MAMÃE!
VOCÊ SABE FALAR COM 05 HOMENS? — SACRIFICAR-SE NA SOMBRA
TOL1NIIA DE OURO - CÚMPLICE POR AMOR - O QUE "ÈLE" NAO SUPORTA - NO M \U CAMINHO -
CARTA DE AMOR ABERTA - VELHO MAR... - O ESPELHO DE Vf_US . CANÇÕES - POESIA, etc.

Leia _f«HS tlinff S____PI_OTB?S Saiba o número qu; lha dan soríe
n° 462 de GRANDE HOTÍ nesta semana. C;-3 6.0D - Nas b.incas

H___
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A IMPRENSA DISSE:
"A Noite" — Ótimo textn. Mm elenco, os quadros e

inas são tio melhor quilate". — "Correio ila Manhã" —
"Uni texto liem escrito, qiic procura ser original, atual o
apresentar luimorlsmo Inteligente". — "Diário Carioca" —
••APERTA O CINTO" é revista agradável. O publico ri ?
valer". — -Jornal do Comercio" — "APERTA O CINTO'
agradou em cheio, n,uin:_-rclra, vesper.il ás 16 lioras, com
iiiltronas ao preo in|rn '" <"-s stl.00 (selo incluso).

O MAIS CÔMICO POS £SP2TA'CUlO£ B
APOIA. O NO MELWOK DOS . _XTOS«
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EMERGÊNCIA • Quantas vezes não tenho sido
acordado pelo telefone, q.e me chama a tempo
de salvar uma vida ?

COMODIDADE ¦ A qualquer hora ligo para o
hospital para saber como vão meus doentes e
dar ordens às enfermeiras.

ECONOMIA - O telefone representa economia,
já que um telefonema resolve casos qua exigi-
riam minha presença e gastos com condução.

TWBB
vêsemeesqueces

mHSi«iva«i»cio comicak EVA
«MANHA AS 21.13 HORAS

(jppiggtaiai »OM<*iW.

Cr$ 45,00

' SO* MELANCOLIA*'
.wr.n.A MARIA

CASSIO MOMOS
compre hoje cm

Senador DanU., 74

@

L
rca Victor

tia srandf solo df raita"BALANÇA A ROSEmA"
rom FREI) M1I.LIAMS

\. 301.603 rompre hoje no
RF.l DA VOZ — l'ni_ialai_. 38

CONVENIÊNCIA - A temperatura baixou, devo
continuar o tratamento? Respondemos a per-
guntas como essa, evitando caminhadas inúteis.

EFICIÊNCIA • Marcando consulta pelo telefone,
lucram doente e médico, pois posso distribuir
melhor as horas de consulta.

TRANQUiliDÂDE - Posso dormir tranqüilo, pois
se surgir um imprevisto, sei que me telefonarão
e logo estarei à cabeceira do paciente.

___m£'lí _3^i

Sim. Para o médico como para qualquer profissional, o telefone é de um valor inestimável.
A tarifa básica mensal para o serviço residencial é"de, apenas, CR. 95,00 e isso por um serviço
quc,incontestàrclmente, vale muito mais. O progresso do Distrito Federal exige a expansão do
6erviço telefônico c essa expansão está se tornando cada vez mais difícil devido ao constante enca-
recimento do material e da mão de obra 1 Somente com a atualização das tarifas será possível
• obtenção de recursos indispensáveis à manutenção adequada do serviço c a sua expansão.

COMPAXnU TELEPIIOXICA BRASILE1L1
Procurando servir sempre melhor

:_

!_¦
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CACILDA BECKER FALA SOBRE "DIVORCIO PARA TRÊS" i
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O <?UE F^f PELO TEATRO!
a

Ç-ACILDA BECKER inicia sua pequena entrevista com um
V pedido ao redator desta seção:

£' preciso gue se esclareça ao publico — e/a nos dis —
que a comédia de Sardou "Divorcio para Três" embora esteja
programada apenas por quatro semanas no Teatro Ginástico,
é um original inédito no Rio. Não c reprise, como muitos lá-
perguntaram pelo telefone. Etnbora acreditemos no êxito da
peça — pois foi um dos maiores sucessos de comicidade quan-do levada pelo T. B. C. cm São Paulo — eu tenho com-
promissos inadiáveis na capital paulista, para onde terei de
me transportar em princípios de julho. "Divorcio para Três"
é extremamente alegre, viva, dinâmica, de um humor constan-
te. Dessas peças que o publico sente prazer em assistir e os
atores em representar.

Conta com todo o grande elenco do Teatro Brasileiro de
Comédia, com estes mesmos atores que estão recebendo os maio-
res elogios do publico e da critica pelo seu trabalho em "Vol-

.pone".
Náo haverá adiamento?

Como sempre as datas marcadas pelo T. B. C. sáo sa-
gradas. "Volpone" terminará domingo e no dia seis de junhoestrearemos "Divorcio para três".

Este é o cômico que faz o diabo no espetáculo do Gelo no
Maracanãzinho-

f\ GRANDE público do circo,
aquele que vibra e se emo-

ciona com as façanhas dos
trapezlstas e ri cont as face-
cias dos palhaços, terá a par-
tli' do próximo dia 1-°, um
grande motivo de satisfação
na cidade: a presença do"Circo Hong Kong", uma das
maiores organizações cirecn-
ses do continente e que traz
no Palácio de Alumínio, pela
primeira vez no Rio, espelá-
culos múltiplos, ao molde dos
grandes circos mundiais.

A comédia "Papai Panfar-
rão", em cena no Teatro Gló-
ria. vem sendo assistida por
público numeroso e, ainda sá-
bado e domingo, esgotou as lo-
lações da casa de espetáculos
da Cinelândia.

Os Artistas Unidos estão
registrando no seu livro dc
grandes atuações, mais uni
grande sucesso com as apre-
sentações de "Mademoisellc",
no Teatro Copacabana, com a
direção dc Graça Melo,

Precisa você de
mode vvaca o:

A PRIMEIRA impress.pJ que se tem de Raul é c,Uj
êl_ tem uma person.üdsd;
formidável. E' alegre, espiri-
tuoso, .abe contar história'-
interessantes, mas depois de
alguns enconti-os, êle começ?.
a enervar. Quando se pro-cura analisai' por que, descri-
bre-se que êie é um Impo--
tuno que vive a querer erm-
centrar a3 atençõss e não hc-
sita em colocar todos os ou-
tros cm segundo plano. Tm
ta-se de um indivíduo espa-
lhafatoso, escandaloso, com
quem é um pouco embaraço-
so ser visto cm pub'lco.

Sü esse perfil ds Raul lhe
desperta impressões desagi-a-
dávels, provavelmente a sua
personaüclario tem «acentua-
da semelhança com a ciêle.

i Atribua 3 pontos a cada
resposta afirmativai.

1 — Queixam-se js outras
de quo voa. está interrom-
pr-ndo, sem ciar a ninguém
uma oportun.dada de falar?

1 - E' vees o t;p_ pilhe-
rijo e brinca h?.o, cu_ rara-
ir nts cs.ft Dilisto ou sério?"- - E' você i m pouco actn
cr.imõnlas, exaseradaments
F.fávcl e corriial com todo o
mundo?

4 — Já lh_ disseram ca
r-us emi-o. íntimos qua vccõ
é pretencloso, artificial eu
afetado?

. -- Veste-se cO'n exagero,
iu-.s roupas, nos adornos, nos
p. - _só:-i-, ?

í cr-iií... algumas ri.:nil-
rr-.i nu e:-:?.g ,-js a respeito d.
si masmo, ra sua família l-
l seus _m'_o.v

- Per..a r>_ estribeira..
r—, nubli.o ..-- n!-uám n Irrl-
t,-. ou dys-.rf-áj a c d'r.-llr:
r.- vsrdud?.. ru. ju'_a ne.e^-

JS \-»S?
¦ - S?r.'e s. in'b!do num

r i est-v.-.ho n procura com-
pensar is... com nm p-o_e-'"'mento cheio ri'i pgrfissiv".
cc ;_ ou pntus'a-m.V

n —' P."o'tia im-rfsslonar
o cutres c:n a afirmação
(' ruc ('• um indivldua-lsta
q"".e procu p, fuê.-y a ícács as
c"ivenr?'-?'. '¦"' r\- g --ri' C"> C lllll
c- ;d!-. r* .re '-ci.. os rstuu
fei, in "•-?. de admitir que
r". sibe «•'¦> tu* o ou qua po-
cr es.ar errino?"mii contatem dr- .1 ou
r"n.'s preva qu- vocô . uni
indivíduo multo imaturo i,
vaidoso. Um totnt entro 9 .
11 rev"'a que você ncs-ul ai-
mins fatores Drejudic'ais cm
s"'a psrso**nrd.. ds p oue ne-
e-..lfi '•? mi-itraçãD. S;-
marcar (i ou manos, o p e-

t-
g!do.
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r " ¦wiiv«wt:.íTr;.'r.*::í=:s^_=

O .'" 
"^ ni? ui

~*—V
'#'? '_i 7,- fi
*C_7 •$£ '¦¦

f

-i
\ **i

~x ¦

'\

<— •-' rjue r.*> e
O n ** rmy'f*m n

r m&S

-.cdaindo...'

•*) '•' .--Cr
(liVi. ..< ÍUTNl\® tss r *

*?S 2Z>
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_> \ A nor q Tony. Vao *uqir.
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/Viuí Aitoismo I ~~/'h^5~ 
^\|_';r:-::

j rorr o homem MmW^ -^

! «, f Colmo lilho Éli pod~ AN/"'|4. .'< ^I"íí-7'v
p**^ \ I tli boi.do com o coi;. | i -,.¦' ' ,', \l \'V'V

Um *i*<-,mfnlc . i T bit _ D" g |

Tgny Catllc era locío de Myro
cm negocio',, mo*, o martdo doía
cro um impccilho. 0'. doi*. brigo-
ram c Tony d' vc tc-lo morío.

Vomoi falar cam o Tony,
Jenn.ngs. ^

: v V. - <<¦-> \¦*)

mjm<Êà

Um mnmfnl. *,» Tc*'-, D-qO
rtoi o qui1 *fí depr-, dc >,c

Responda o que fn ontem a noi-
tf Algucm tofçou Stde o ofo-
Qflr-li.
r*

Ah patife Qui.i irculpof-mc
h* in5 Você Mm! Cio pnmo d^-lc

c art',t;lj»o oi't-_r o herança do
avo. Vo.i. o matou !

\ onlcm új efl^a dc du^o M>ro

¦ ' 
\/**• I 1/ ^u * ''en^lftfl, iftimoi aa ^
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J. lho metro, 
(pou eu... UUUI ( Colmo. Brigar náo odionto. Etp.tcm-
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HORIZONTAIS
1 — Começo dc ação.
3 — Meio da rim.

fi — Escuro.
9 — Desumano, fpioz.

13 Oceano.
15 — tvir.l O batuta.
15 — Ama-sêcn.

VERTICAIS
"*',*' 'nde.

3 — Entre nós.
.<u chelio.

õ — Tecido fino.
— Colocar, plantar.
— Lua que emana da

ponta dos dedos.
0 - Raiva.

11 — Invocação mística dos
indios.

12 — Época.
14 — Ultimo mês do verão

enire os sírios.

SOLUÇÃO DO PROBLEMA
ANTERIOR

Horizontais: Bro. so. ai.
dom. balas, 0d. ra. ri. ter. lar.
do.

Vertirais: Babar, ria, sos,
nd. dador. lo. piau. ata, cr.

— SOI —

Toda a correspondência
r=*.t-va a PALAVRAS CRü-
ZADAS, deve ser endereçada
a .SYLVIO ALVES. Rua Sa-
caõura Cabral. 103 — Rio.

O CASO DA MOÇA PERDIDA
NAS MONTANHAS

A ÚNICA VEZ que a chave da porta esteve fora do meu
poder durante coisa de meia hora foi há um m_s —•disse Arthur Morrow, diretor do pequeno mas importante

laboratúrto escondido nas montanhas onde se estavam rea-
lizando experiências secretas do maior interesse. — Eu
estava fechando a porta para ir para casa — eram cerca
de 2( horas — e já havia metido a chave na fechadura,
quando ouvi uma mulher que gritava pedindo socorra liaestrada. Corri para lá e encontrei uma moça ao lado dsum carro com um pneu furado. Troquei o pneu. Loso
depois, lembrei-nte da chave e voltei corren-da. Mas en-
contrei-a no mesmo lugar.

Mas como poderia a pessoa que roubou essas !.".r-
mulas preciosas e secretas saber que o senhor deixaria n
chave na porta, ainda oue a mulher fô*\.e uma cúmplice?Isso ê o oue torna o casa ainda mais estranho. Masnão c possível suspeita.

Soube do nome da mulher? — nerguntou o piores-sar, olhando para a penca de chaves com uma longa eoi-
corrente que Morrow lhe entregara.

— Soube. sim. E também recebi Aste cartão dela de,
New York uma semana depois. Mostrou a Fordnev um
postal cm que se lia o seguinte:"Os meu? agradecimentos a um cavalheira gentil queacudiu a uma moça perdida nas montanhas. Elsie Grausan".Onda guarda es suas chaves à noite? — pergun-tou Fordney.

Desde que vim pa_a cá, t'ro a penca todas noites
do cinto onde a corrente fica presa, ponho-a dentro de
uma meia e escondo a meia debaixo do travesseiro — **cs-
pond-u Morrow.

Fordney fez um sinal a um agente do BFI e efetuou
a prisão» de Mcrrow.

POR QUE FORDNEY DESCONFIOU DE MORROW?
' (SOLUÇÃO NA 4." racina)* -5

DF^T^»>MRAS MODEFPAS QUE
MÁ-* SE DFSPRFNDEM DA BOCA

PAGAMENTOS PACtUTAlHIH t rir XNLIMIOS
ft<ff-**tftta mrdiMa tanto na «nnermt .*om« n* inlrrtnt Pont*1*

m<iT.I. lRo*r-hl) r nta. i ..in-->, . rn 30 minato* Rrlnrmx <lf rten-
ladn-Js Tni"o •ipl."- Prótese próp*"». nr H. ISIDORO. Rna F-lpi-»-»
Rnamori. „.• WS. toti Próilmn ao S\ps rl> Prara da Randrlra. nia-
rianiMii». d» * *s Ií botai. Teletone «-I«r3. Infornta^an . orcamrnlo»

sem cnmprom_<**o.

O espetáculo do momento
é, sem dúvida, n revista "Ago-
ra a coisa vai I".', de Bolteux
Sobrinho e Salnt Clair Sena,
que acaba de comemorar o
seu segundo centenário de re-
presentações no Teatro João
Caetano. * * •

O notável espetáculo de
patinação sôbre o gelo, qui-
tantos sucessos vem alcança n-
do no Maracanãzinho, prós-seguirá com (ôda a sua beleza
c atrações que empolgam, em
apresentações até dominga
próximo, dia 3, quando fará as
suns despedidas para ser èxl-
bido em São Paulo, no Par-
que Ibirapucra. A partir dc.
hoje, terça-feira, o show qufl
toda a imprensa consagrou
terá como estrela Erlka Kralt,
campeã alemã dc 1053 quo ê
portadora de extraordinários
recursos na arte dc patinar
sôbre o gelo. A estrela ontem
chegada ao Rio, por um avião
da Pan American, no seu vôo
265, é uma figura de 21 anos
que (ambém empolga quando
surge na Pista dc Patinação.

• Hoje, apresentará Sandro
as duas últimas recitas, às 21
horas do grandioso sucesso "A
Casa de Bernardo Alba", pe-ça do mais íorte conteúdo.
dramático, verd a d e 1 r a obra
prima do moderno teatro es-
panhol, na qual essa grande
artista que é Maria Delia Cos-
ta tem oportunidade para evi-
denciar suas excepcionais qua-lidades artísticas.

• Continuará cm cena até aos
primeiros dias do mês de ju-
nho a comedia de Migv.el Mi-
hura "Três a meia luz"' que
desde há dois meses se re-
presente no tcatrlnho de Boi-

iimmmiiinimiiiimniiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiimitHHmiimnM

"CINELÂNDIA MATINAL"
sss TV^0 so",0> muito fregueies da mercadoria _,,,„**•¦'fica exposta pelo sr. Adoljo Crur. em seu »., ,0-*

nclãndia Matinal", em virtude de óbvias obrlnT"0'sss. tutinas que nos mantêm afastados do ráâio-reZi '''"'
-Ss ãe ves em quando fazemos um feriado em nosso 11°/' ',!!lsemanal justamente para passar em revista im ni''-)
=s vários horários radiofônicos das estações carioo'f 0I
:= dessos andanças hertzíanas, surpreendemos o ^"'
sss Cru- prometendo a palavra mor_iin,__„i_ ',i...,*r-. ^o!íi

l íu]a & beto'Jíis Cinnnnu„,-A.

<-a morenamenle lindn 
'_, "''

Miss .Distrito Federal . ali ficamos à espera doAri i """-
nunciamento. Enquanto aguardávamos 
carioca fomos aproveitando us observuçôe

cas do organizador do programa, que. justiça u- ¦
é bom entenãedor do assunlo. Adoljo Cruz <l '-¦*
segurança sóbre coisas e gentes do cinema _ J!™ 'r/i|
oiíe diversas vezes a sua opinião nos tem d'svwdo a 

""""
decepção certa nos vários e injustamente vulort-adZ"""âieiros cinemascôpicos da Cinelândia. Outras u4_. _'"'de havermos visto um filme, e para saber se aosUmtn,curamos a palavra confirmadora de Adolfo Cruz ..ro-

Todavia, a segurança de conh ecimentos tio arCruz não lhe lira o direito de cometer de vez è
•laol/i)

Cacilda Becker e
para .

Ziémbinslcy em uma cena da -Divorcio
I", que veremos no Ginástico.

so de Ipanema Interpretada
po. André Villon. Mário Bra-
sini e Teresa Austregésilo. A
esta comédia seguir-se-á uma

peça de Mário Brasirii ihtltu-
lada " A l.g u é m falou de
amor?" também desempenha-
da pelo já famoso trio.

MÊM& ¦-¦ ¦¦'¦'?'¦ <m££ÊÊg&Mé 
'^^^üüü

^i_K^^ ?^________^r4_§^lí.íi.§: •€?_i^y§?

Í^_K^I»: : ^_^l_B^___í:;^_^'íi^_K*'-^5s^i_â-ra

* A'-*TLÍ-- a»M3mMwé(9Ê£$i**r mmwMw»\mWn*SB»\w J.&&<oSm
Bffi_HSS_5_íl____^__i^_wí____^ y-mfra

** WÊÊÊÊÊÊÊi
k '' ÍJ^!!ft^a___t__T3^.rr^rf^_íif^'^

n<n__k_T_3_3_«_TET Oolette Du- § =

as suas gaffes. Disso êle deu provas quando entreiTbela Miss Distrito Federal, ao perguntar-'i,e se ei»"poeta", E a moça pressurosamente tesponaeu ant'?possuiu veleidades de "poetisa", não tendo o sr 
',£

Cruz "morado no assunto", razão porque pmsseaüiutm
quilainenle a laser á beldade carioca as mais tolas inilmções. Perguntinhas banais a que a moça, talve- nnr .nliamento niicrofônico, respondia com monnJaho- r.
que veio demonstrar que a moça tinha vo:, embora _Adolfo Cruz tivesse anteriormente declarado que ek «/»va "afônica"... ' -•-'

Essas observações cm nada desmerecem as muAtíM,informativas do Adolfo Cruz. Seu "Cinelândia .íalwXum bom receiluário para quem. deseja informar-se sói,,as coisas do cinema em geral,
JOSÉ' FERNASDES
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s ABRACE PERDOE MATE

Ftífà Lemos e o scu violino mágico cons-
atuem a grande atração das noites do
Kep-Bar, além da gorducliinha Valéria
Mttller e do l>om trio que impulsiona os
pares dançantes na pista de bolso. Aos
poucos, o Key-Bar vai fazendo a si. I
freguesia, agora já aumentada com a

liberação dos trajes desportivos.

Colette Du-
vai, a bela e

intrépida paraquedista, quando foi pes-
cada .fritando d. frio, após bater todos
os recor.es de -saltos tio gênero, pediu,
paia reánimar-se — segundo contam os
jorno-is — um copo de boa pinga, que
lhe foi servido pressurosamente- No ou-
tro dia Mister Eco soube que uma grâ-
fina, amedrontada com uma barata que
presenciara seiiceremonlosamente ns
abluções matinais, subou no tamborete
do banheiro. Passado o "perigo", pulou
também. Pouco afeita aos saltos, caiii e
esborrachou-se no ladrílho. Pediu whis-
ky. Coisas

TWriSTER Eco, também discófilo, acaba de
ler sobre os discos da .série "aftcr

liours", bossa nova no terreno dia musica
cm conserva, lá nos States. "After Hours"
são gravações realizadas in loco. de musi-
cos c cantores que. após o cumprimento de
suas obrigações contratuais, buscam nus fins
dc madrugada bares c restaurantes, nestes
dando demonstrações de suas qualidades ar-
tisticas tão somente pelo prazer dc fazê-lo
ou atentiendo a pedidos de admiradores. Na-
da impede que os artistas assim procedam,nada lhes tolhe a liberdade tamanho tem
sido o sucesso dessas reuniões — que podemacontecer nos mais diversos pontos da gran-de noite estadunidense — que ns empresas
gravadoras viram logo um grande negócio
passando a colocar na cera tais manifesta-
ções artísticas, cuja espontaneidade é o seu
grande segredo. Dai os novos discos dc pc-
ças raras que jamais poderiam ler habitai
nos estúdios fechados e sujeitos ás exigén-
cias da técnica. O Augusto Mister não tem
a pretensão dc, com esta nota, se introme-
ler cm seara alheia, pelo respeito e acata-
menti) que lhe merecem todos os colegas du.
assuntos dn disco. Fá-Ia .somente como re-
glstro, pois, nestes brasis amados, nós agi-
mos (Je maneira muito diferente, zelosos co-
mo somos dos artigos c parágrafos legais
que, como «alieis, são muito rigorosos...
Tão rigorosos que fazem multar os niglit-
clubs, bares on restaurantes onde qualquer
musico ou cantor, após ter dado cumpri-
mento ile seus compromissos á casa onde é
contratado, cometa a infração de atender
um pedido ou mesmo de satisfazer á sua
própria vontade, cantando ou tocando —
sem qualquer interesse comercial — em lu-
gar que não aquele em que recebe os pre-
ciosos caraminguás. F. islo é que deve ser
o certo, pois as nossas leis não admitem :i
elasticidade e os órgãos fiscalizadores aí cs-
tão codscÍos de suas responsabilidades...
Adotando método diferente estaríamos pon-
do por terra o nosso ufanismo c destruindo
a gloriosa legenda dc que somos cm tudo
os maiores i'o mundo, pois não?

Para a glória do artista
A DIVULGAÇÃO Independente de Artis-" tas e liscritores — DIANE — apresen-

tou ontem no Teatro Senador em avant-
j)remiere de gala o romance musical cm
três atos "A Realidade (Ia Vida", dando
assim inicio ás atividades de uma empresa"que se criou para a glória do artista", con-
forme expresso no amável convite tíirigl-
do a Mister Eco. Uo que foi a peça e do
scu desempenho falará Bricio dc Abreu,
nosso critico teatral, cabendo ao Necessá-
rio Mister agradecer e apresentar votos de
exilo total ao grupo artístico «uc surge com
tio bons propósitos.

a cantora reve-
laçáo Alice.
Gonzaga, pelo
sucesso inter-
nacional de seu
disco -Bagaço",
rec cn te. ni en te
gravado na Po-
lydor. Alice
Gonzaga é uma
p eq u e n a de
muito valor e
que faz da sim-
p li c i da dc n.
marca de sua
personalidade.

ü cantora An-
gela Maria por
estar se fazen-
do cada vez
mais "difícil".
Desde que ela
não decaia nas
suas qualidades
artísticas, não
importa que
jaca uso de
umas banqui-
nhas de vez em
quando. Mas
tudo tem. os
seus limites.

cs rOfMlüíitfil
técnico, pelo
som da Jíaj.
ríiifc, que eiíj
•*¦{- tOTTlãtlâO C5'
da ve: pior. M
vezes o oue st
oure . (ip»K.i
uma tempesio'
rie rie rouco; t
gulnchos, ii/i-
c w//on ri o ci
mesmo impow-
bilitando a cie
riiçíiü r!e j".i
programas,

Norma Fernandes, que fez parte dt Cia.
VT-ilíer Pinto em excursão pelos paises
do Rio da Prata, somente agora retornou
us atividades, estreando como crooner
do Captain's Bar da capital paulista.

TELEFONEMA
IA MANHÃZINHA a cam-

painha do telefone soou
na augusta, mansão de Mis-
ter Eco- Do outro lado do
lio falou Cole — o cômico —
para lembrar ao Augusto que
a promessa de um encontro"cordial" em dezembro
quando o mesmo entregará
n manda lo io mandato é s->
grado para Cole — o cômico)
do Sindincto que tão profl
cuamente pieside está <ie pé
O Mister ngradeceu o lem-
brele e fez ver que jamais se
esquece dos seus compromis-
80V E tflfttO é fiSSilT! Q\ie, CÍP
lia muito o temível Pltuca.

seu eficiente guarda -cestas.
está de sobreaviso, já tendo
entrado na fase de treina-
mento intensivo. Cole — o
cômico — é um sujeito mui-
to engraçado, nõo é?

DESLIGADAS
í\ C O R It ESPONDENTE

paulista de Mister Eco
informa que as moças Mari-
liei Sorlano c Hebe Gulma-
i-ões foram desligadas do
elenco de Zilco Itibciro. M:i--. ilicl irá fazer rádio e revê
ra capit->l bandeirante e Ile-
1)5 ficará mesmo no Holc)
Comodoro...

Um ano de Jirau ^
l \ JIRAU dos Autuori co- _.-'-

memorou no sábado o
prlniplro aniversário Hp t-UP.s
atividades com uma noitada
eme foi encontrar o so' rie
domingo espiando pela. -1 ;-
tas Bolinhas multicorcs io-
do mundo cantando, multa¦tente voltando por falta de
í-.esa.. Chiqullo com um sor-

riso roliço c deste tamanho,
abraços pr'a lá. beljbcas pi"a
cá e o nw-jor-doutor Dirccu
Mendes — o advogado mais
badalado das madrugadas —
vestido a caráter e servindo
de mestre-cuca... Aos Au-
tuori, á Helena dc Lima, no
Ribamar, ao Davlrl. ao chi-
uo c ao Jordan. o abraço de
Mister Eco;

DEZ RESPOSTAS OE

Carolina C. Menezes ,
! — Tem al.jid
parentesco cs
pianista? \- Men pci i
,uinli2 más txt
pianistas.

- - Estuioup-
no tíumnti
quantos __0".'

Desde cc">-
ta. Passei, 6'-
poi*. 5 anos m
aperfeiçoando,
:t — Quando p-
íreoii «o rádio?

Foi tm JM-
dio Soeieitit,
lia muitos _"">.
. — E depois!

Depois ai
transferi pari o
Nacional or.ie
estou até ht>lt.
5 _ Jã retilitm
alguma exar-
são?

Ja. t'i-j«
pela Europa M-

nV Uva oportunidade dc me apresentar.
— Qual o gênero de musica que gosta de cxecutmtPrimeiro, a musica brasileira cm gerai. Depois,»

samba.
— Quais sri.0 os seus sucessos cm disco?Tenho tido sorte cm gravações, PnnápalmerJ.l

nos meus "long-plai/s" que são bem rendidos.
S — Pode citar algum sucesso?

Por exemplo-. "Sucessos" n." : e ».•., M"Orico-i".
— E o que diz de sua -Imite ?

Aderi ás noites. Agora toco na minha "Boite is
Carolina- as musicas brasileiras.
10 — Gosta dc foot-ball?— Mais ou menos. Quase náo tenho tempo (Wl
pensar vo foot-ball.

È W WÊ
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NOTICIÁRIO
= Q PROGRAMA "Pare a
=: Música", que a Rádio

Tupi apresenta Io d ai"
qulnlas-fclras as 21,30 W
está se preparando par»!."
çar nova ••nifliidi» n.1*1'"'"
ra", cuja identificação d"*
ilireilo a um prêmio M n'
lor de 30 mil cruieln».

NIGHT
SOCIETY

A MOÇA Viviane Mar-
iin querendo ca«ar

com o a lor Francisco Ser-
rano. A mana de Vivia-
nc, porem, não quer o ca-
samento, o qur é um caso
típico de amnésia.

£5 INSTARA' no ar hoje às 20.33. pela onriit un Tupi. Op*
= * grama de Edgard G, Alves -Cidade dos meus tf*"
~s tos", crônica bem humorada das coisas e da gairf MJ"*
_.. daiie maravilhosa, com o de-^empíiiho ds todos cs c- -"
=***¦ diantes "Cidade dos meus encanto." c iint.i *>&*
tss Tecidos Punipilc

f JM grupo de amigos e ad nu biiinrn.iarni i *u'jjj.
SS mlrartores do ear.lor (ira nataliela. "*"' ''*-•- J '

Monteiro prnmovpu ontem, ea no< salõrs da -*• *•
SS_Z » » *

JS ( ) PROGRAMA -Portugal de Perto c de Long:*- Q»

_= v/ gênio Lira Filho produz para a íiá™ ,**5?K !_i
ssz domingos, continua oferecendo prêmio de • 3^c'•..;-.-j
SS e volta a Portueal. alem d" outro, brindes. Oliaa >¦
ss e a estréia dessas audições.

1453

1635

- Tomada de Co:_s-
tantin*-p!a pelos

turces.
I 

"ÍSÍ. —• Segunda fundação-'-ou de Buenoi Aires,
D. Jcão de Garay.

Sortida des c-apl-
í£-:s Barbalho e

Bezerra, do forte de Nazareth
do Cabo, regressando com ai-
guns vfveres. depois de rom-
perem as linhas inimigas.
\i\'\R - "Te Deam". ni1 '° cí_-_e da Bahia.
p;b vitoria obtida contra o
Prll*_l*>_ de Narsiu.
17(1? ~ Funi-aeão da cl-

¦ ' der*e de Sâo P"t-
ir-r-.urgo. hoie Leni-*grad->

1 y 1 "". — R«aímls;ão dos
Jesuítas no Mexei».

prlo rei "rV....,::-.. i VII. da Es-
panha.

^Hh^íwP
AGIOI.ÓGIO: — Santos

Tec-rtó io; santa Madalena
de Passis.

—H-
] S97 — Combate do bri-

~. gue . transporte-"üniráu- rom o coryarb ar-
ir«it!t!o "Vencedor d3 Itu'»-
ir*_*-!". peito da barra de Vi-
t*r ». -endo este repelido.

1 S'\S 
— Tomada dn bn-~ 

gue-corsãrío ar^cn-
tír-o "B d« Ffbrero"' ps'.a es-
cuna brasileira "Bela Mo-
ria", apoiada à distancia pe.

Ias canhoneiras "2G de Fcve-
relro" e "GrenfU"

1840 ~ Aí",*i*,e dos insur*
retos maronhensea

em Meritlba, repelido pelo ca-
pilão Domicio Aires.
1SÕ1 

~ Traído de allan-
ca entre o Brasil.

Uruguai e Estado d-j Entre-
Rics contra Juan Manuel de
Rosas, ditador de Buenos-
Aires.

lSr.7 ~ Bombardeio de" Curepaití pela c>-
.uaára brasileira do olmiran-

te Inhaums,
— Morte do coronel

Cam'são e tenente - coronel
Jurencio de M?nczj>s. 1 ° e 2.-
comnndantei da Erpcdlcao
do Apa. na margem esquerda
tío rio Miranda, junto ao Pnj.-
so do Jardim, vitimados pe;-y**coh.ra-morbus".

ss JVA terceira apuração do Ins. scgaii'1* ,'1!' *"' .-.1
((incurso Rei PKE-Ve- nie:ra <• '" -0*-**

~ no", renüzad,-» na ABR. Nel- com 1.120 v't«s
SS sen Gomrs obteve 2.17I vo-
-—" * * *
§= A RADIO Copacabana transmite de **""[** 'é«£

SS " feira a -Tarde Musical Copacabana", com w
ss de m-ilodias selecionadas.

SS ^O més de junho a cantora
S= '* Olinda Ribeiro, da Na-
SS cional, fará uma temporada—~ em Belo Horizonte. *** Jo.ío
—. Zacarias é o intérprete ile

qur * '

U

¦ Vicente", ni
da "Des-sp^ro . •>¦- 

^
cional iransmite »- ^
da*, qnarus t **»
rm horárin mal'1"1

03"
= \\*AU3ECK Mafalhâeí está realizando^nâ R> 

m
um concurso para a MCBJto.ftóS _?>
provrama vcsocriin-. A ^L%t&*, ser* o -Madrinha" do proeraM

nabara um concurso
para o íen prosranfõr escolhido será a
valiosos brindes

^iiuHiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiifiiniiiiffl-^*^*°
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fH Declarações 

do
jÉ grande composi-

tor-Cerca de
quarenta mil

cruzeiros só pe.
ia execução du-

|j ranteocarna-

'./ 
^Í&KÍí^^

ARY RECEBE DIREITOS
= r CAPITÃO DE FERRO Por Frank Robbins

SABE. SABE..."

Ary Barroso é autor de "Quem sabe, sabe..." apenas nas conse-
ijuèncias da execução da marchinha-, A SBACEM espera Ary para

lhe entregar cerca de quarenta mil cruzeiros.

QUARENTA mil cruzeiros (mais
V ou menosi vai receber o oom-
positor Ary Barroso, pela "promo-
tion" da marchinha "Quem sabe.
sabe..." de autoria de J. Sandoval
e Oarvalhinho. autoria que provocou
os mais variados comentários desde
o momento cm que foi consagrada
pela escolha popular até o dia em
que íoi premiada pela Prefeitura
do Distrito Federal.

Essa informação é do próprio
Ary Barroso à, reportagem do DIA-
RIO DA NOITE, esclarecendo de
uma vez por todas a sua participa-
ção na marchinha que, gravada pelo
veterano Joel de Almeida, tirou o
primeiro lugar no Concurso das
Marchas do Carnaval de 19561

COM A PALAVRA
ARY BARROSO

À reportagem do DIÁRIO DA
NOITE Ary Barroso esclareceu, on-
tem, a sua participação na marohi-
nha carnavalesca, participação que
chegou a provocar discussões nos
meios jornalísticos e musicais do
Rio de Janeiro:

' Fui chamado à Companhia
Toddy do Brasil para fazer a pro-
moção da marcha carnavalesca que
já estava gravada e que ia ser Ian-
cada pelo Joel, baseada num "jin-
gle" da Toddy. Soube, então, que
a companhia já tinha autorização
do autor do "jingle" para lançar a
marchinha que era de autoria de
Oarvalhinho e Joel de Almeida, êste
se assinando: J. SandovalI

Ary Barroso continua:
Pelo meu trabalho na divul-

gação da marchinha, dentro de meu
programa, ou de meus programas, e
em outros setores de minha ativida-
de artístioa, pedi cinqüenta mil cru-
zeiros. Minha proposta não foi acel-

ta. Virei as costas e fui embora.

Ary Barroso faz uma pausa e ss
prossegue:Dias depois fui procurado pelo
Oarvalhinho e pelo Joel de Almel-
Ia (êste nas funções de J. Sando-
vai) que me traziam uma contra-
proposta: os autores me davam 30
por cento dos direitos a serem re-
colhidos pela execução da musica
durante o carnaval. Apenas pela
execução.

Aceitei a proposta e pedi aos
autores uma carta assinada, dando-
me essa percentagem nos direitos,
pelo meu trabalho, ao mesmo tem-
po em que eu reconhecia a firma
de ambos e dava entrada do do-
cumento na SBACEM.

Ary Barroso passa a mão pelos
cabelos grisalhos, tira o cigarro da
boca, esmaga a bagana no cinzeiro
e afirma:

Passei, então, a ser autor da
marchinha "Quem sabe, sabe...",
apenas nas conseqüências. Dedl-
quei-me à marcha, fiz o meu tra-
balho, cumpri o prometido, fiz con-
curso nos meus programas e o re-
sultado al está: ela tirou o primeirolugar.

Agora Ary Barroso sabe que a
SBACEM já tem em seu poder paralhe entregar cerca de quarenta mil
cinzeiros, produto dos 30 por cento
que lhe cabem pela excoução' de"Quem sabe, sabe..." E mais: Um
dos autores, justamente Carvalhi-
nho, estaria tentando destruir o do-
cumento junto a SBACEM. nêo
mais se conformando com o quoficara combinado, Mas a SBACEM
não transige. Ary Barroso, autor de"Quem sabe, sabe..." apenas nas
conseqüências, está esperando o dia
para receber os quarenta mil cm-
zeiros que lhe cabem pelo seu tra-
balho naquilo que os norte-america-
nos chamam de "promotion"... da
marchinha.

Primeiro disco de
íim jovem barítono
Bo Paiva sobe um degrau para o caminhe do sucesso |— Um concurso que passou despercebido
..MDIA HÉLIO PAIVA sc increveu no concurso para bari- I

tono do Teatro Municipal e ganhou. Quase ninguém to- jj
Jniou conhecimento. Hélio Paiva não esmoreceu. Achou 1

que barítono do Teatro Municipal, depois' de um eon- s,-
6» eslnianlc ainda nao era o suficiente para que se tomas-

conhecimento dele.
Por isso que Hélio Paiva soube esperar. Aceitou um con-

it*«Ia Kádio Tupi e foi cantar na "Taba". Um dos mais pro-
mudos (In PKG-3. E figura quase obrigatória no grande
isital "Festival de Vozes". Mas ainda não era o suficiente.
fita o (liscu!

O PRIMEIRO DISCO
Agora Hélio Paiva sente que

deu o primeiro grande passo
para que críticos, admiradores,
dirigentes tomem conhecimento
de sua pessoa. É que êle gravou
o primeiro disco, justamente
um disco destinado ao mais
amplo sucesso, com duas melo-
dias norte-americanas que íi-
zeram estardalhaço nos Estados
Unidos em pricípios deste ano.

E o disco vem de ser lançado
à praça pela "Todamérica", nos
últimos dias da semana passa-
da, sem grande estardalhaço
mas com muila. confiança, nem
só de diretores da fábrica como
do jovem barítono das Associa-
das.
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Recomendamos hoje na TV-6 - As 21,50 horas, o mara-
vilhoso Steve Bernard,

de fama internacional, com arranjos que valorizam qualquer música, estreara na
programação regular. » * *

As 22,30 horas, "La Mcjicanila" esta rà nos "Espetáculos Principal", cantando
as lindas canções folclóricas e populares do México, sob o patrocínio da "ótica
Principal", a princival ótica da cidade.» * *

E para os que gostam de programas folclóricos brasileiros, a televisão Tupi tem
hoje dois programas sertanejos: um mat utino, ás 9,10 e outro às 18,25 horas,"Festa do Arraial", Pela manhã, Zé do Norte e à tarde: Jackson do Pandeiro
com Almira.

CAMINHO
SUCESSO

DO

¦\ ¦¦ ira¦ I. M
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HraSllÉiÉH
Mio Paiva, com o
Mesíio Radamés Gna-
W, ensaiando a grava-
f«o dc seu primeiro
fa que vem de sair.
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Hélio Paiva tem bela voz. E
suas interpretações são de mol-
de a marcar a sua personalida-
de. Ainda moço, Hélio Paiva
poderá ser um dos melhores in-
terpretes das grandes canções
nacionais c internacionais, in-
terpretc aliás que estava faltan-
an rádio brasileira.

E parece, mesmo, que êsse seu
primeiro disco vai provocar co-
mentários, não somente pela es-
plêndida interpretação que êle
deu às duas musicas, como por
ter escolhido duas melodias in-
ternacionais, justamente duas
versões.

BEM PROGRAMADO
Atualmente, Hélio Paiva, oue

teve seu primeiro contrato'còm
a Tupi, está sendo bem progra-
mado pela emissora da Avenida
Venezuela. Sua presença nos
musicais da PRG-3 é reclama-
da pelos maestros e orquestra-
dores, mesmo porque há grandes
canções que sei mesmo êle pode
interpretar com a exelente voz
de barilono que possui.

O seu disco tem, deaun lado,
a canção "No one but you" que
em português tomou o nome de"Ninguém, como tu" e de ou-
tro "Moritap", na versão; "o
Assalto".

0 Barão "Enfaixado"
TA1R ALVES (Barão do Baião)" jol devidamente "enfaixado"
por uma fã tá sua direita) numa
das últimas audições do "Vespe-
ral do Chacrinha", na Rádio
Tupi. Jair Alves (já com o ler-
cciro disco para sair) contava
tempo. E as fãs se reuniram pci-
ra lhe prestar uma homenagem.
Esta constou de uma cesta de
flores naturais e dc uma faixa
(azul, bordado a ouro, com a le-

genda do própria Jair: "Barão do
Baião"). Maria Celeste foi cha-
mada na hora da fotografia. As-
sim, a fã, Jair Alves e a bonita
Celeste posaram para a postcrl-
dadel

TAL4AM
Q NEGOCIO, no Rio de

Janeiro, é estar na
moda. Houve tempo em
que o barão Stukar esta-
va na moda. Todo mun-
do falava no barão Stu-
Icar, no cigarro do barão
Stukar nos pratos que o
barão de Stukar prepa-rava. Também volta n
mela entra na moda a
sr. Didu de Souza Cam-
pos, velho personagemdas crônicas sociais. To-
do mundo fala no sr.

Didu, nas roupas do sr.
Didu, no polo do sr. 1)1-
du. Pois, atualmente,
meus amigos, quem está
na moda c o sr. Dó, Ré
Mi, Fá... Fâ Lemos. Fa-
Ia-se no sr. Dó, Ré, MI,
Fá... Fá Lemos sobre
tudo. A gente lê os cro-
nistas de discos e eles
noticiam que o sr. DO.
Ré. Mi, Fá... Fá Lemos
vai gravar tal coisa. A
gente lê os cronistas da
noite c eles dizem que n
sr. Dó, Ré, Mi, Fá... Fâ
Lemos inaugurou uma"boite". A gente lê os
cronistas radiofônicos e
êlcs dizem que o sr. DO,
Ré, MI, Fá... Fá Lemos
está atuando na Nacio-
nal. Graças a Deus o sr.
Dó, Ré, Mi, Fá... Fá Lc-mos ainda não entrou notime do Flamengo!

OS VOTOS

Q SR. IVAN MEIRA (Mc-Cann Erickson) me comu-nicou, ontem, por telefone, estar de posse de umnlista para ser assinada pelos amigos, destinada a ad-quirir votmhos para eleger Marly (Sorel, de olhosverdes) "Queen of the photographs of the Rio of Ja-neiro Ivan Meira tem uma lista grande. A outralista está com o meu amigo Heitor Moniz, em " A Noi-te . A outra tá com o "papai", aqui no
ANIVERSÁRIOS

gEMANA passada acon-
teceu dois "cum-

pleaiios". O do sr. Moa-
cyr Arêas, diretor geralda Radio Nacional e o
do meu amigo Alvarenga
(da dupla Alvarenga e
Ranchinho n" í», Todos
os "puxa" desta cidade
registraram o "cumplea-
nos", do doutor Arêas,
claro! Mas olvidaram o
sr. Alvarenga. Aqui fica
o registro oom meu abra -
ço prós dois!

DECLARAÇÃO
TJONA Maria Delia Cos

ta, que sc deveria
chamar Maria BELA da
Costa, declarou ao ves-
pertlno "A Noite", se-
mana passada: "Não é a

D. N,
beleza que importa".
Consultei o meu cônsul-
tor jurídico Paulo Ro-berto sôbre a questão. EPaulo Roberto, sempre
jovem, me disse: "Bele-
za, seu Serafa, é como odinheiro..." Então Pau-
lo Roberto sacudiu amão na bela cabeleira
grisalha c arrematou :"... Xáo importa, nio...
Mas ajuda, uai!"...

Correio da Manhã", de domingo úllimo,
do corrente, afirma em artigo não ani-

^ 
nodo quo Marly Sorel é "uma cantora jovem

(Jm 41 „um Público imenso" e tece considera-
Ifcj/j „a 

múli" brasileira na interpretação de

ítei" i 
F°50 1uc,'io do transcrever "in to-

_ » Otllgo quc> Je 0„jnnf|0. fgrio .«,, n.jior fl-
>tl" 

PC 
.""S*"» com que expõe sua "respeita-

opinião. Alguns leitores mo julgam corajoso
,„ p"1."" 

°Piniõcs verdadeiras sóbre maus canto-

«uit 
'" ""' a',rmo <luo 'alar a verdade, correo menos risco do quo ter a coragem do dixer" " »nda Marly Sorel sobe cantor. Mas, posse-"« «o omor de artigo:

Krrr0sJ'lcCMOs obticios por Marly Sorel no
tntr I95S situaram-na definitivamente
Ü r 

°t mclhores cantoras jovens do ano.
ciro «r cía havia recebido o medalha de
M„m 

"cantora 
revelação", que lhe foi

itfrv„ 2 m'ma llnda /Cíta realizada no au-Wcno da Nacional.
s-tj,,raíio brasileiro atravessa, neste mo-
r„ M' uma fase de transição com a pleto-
'tnd~erSeníe mofa 9"c esti chegando para
Hn» j telha trvarda". O público precisa
lt g!*?e ldolos novos. Os que há dez, quin-
;iMy ano* se mantém no cartaz já che-
s C,0? with" de sua carreira. Chegou
ísj-, fle *e irem formando os novos car-
-aV. '"f. atentarão amanhã a flama de'a "wo/onfa.

Tjc caracteriza, sobretudo, essa jovem

Marly Sorel, de formosura tão gabada, é o
acento personalíssimo de sua interpretação
como criadora dc belezas. Não é cantora
que grita e gesticula, procurando tirar efei-
tos dos agudos. Tudo isso ela poderia fazer
igual às outras. Exatamente, Marly não è"igual" a ninguém, porque fez o seu gene-
ro"próprio. E' principalmente uma cantora
que agrada se ouvir. Tem a medida justa
na voz e interpreta, com o mesmo acento
inimitável, tanto as íiitisicas de ritmo accn-
tuado, como os sambas canções, os foxes, a
canção francesa.

Devemos ainda aqui registrar que ne-
nhuma cantora jovem de nossas melodias
obtém maior sucesso do que ela nos progra-
mas de auditório c nos "shows" populares,
onde tem tido, em múltiplas oportunidades,
verdadeiras consagrações. Marly Sorel está,
agora, com duas músicas para gravar, o
samba canção de Peter Pan, "sempre só" e
outro samba canção de Fernando Lobo, "Foi
apenas intriga". E mais outras duas: o
samba "Perfuro", de Gerson Moreira, e "Co-
roa da saudade", de César Cruz.

O repertório da querida "estrelinha" é
um primor de seleção. Os compositores to-
dos sabem que ela é uma cantora "difícil"
de ser contentada. Marly escolhe muito as
músicas que canta e por isso mesmo esco-
lhe bem.

E, por último, uma novidade: a moça dos
olhos verdes e cabelos de ouro recebeu, hà

pouco, uma proposta tentadora para reali-
zar uma temporada de vários dias numa"boite" de New York, apresentando a músí
ca brasileira com a propriedade e sem os
exageros requeridos por uma fiel interpreta-
ção. Indo a New York, aproveitará natu-
ralmente o ensejo e irá conhecer Hollywood.
E vê lá se vai ficar por lá!..."

Então, quem é mais corajoso? Quem fala o
verdade ou quem teve imaginação tão febril parofazer tontas "afirmações"? Nem o meu bom emigo
e colega Ary Vasconcelos (aquele da reportogem do
Chico Corlos, em "O Cruzeiro") teria pono para tan-
ta manaa.

Certo dio a cantora Marly Sorel afirmou queeu era seu inimigo. Jamais, minha querido Quan-do digo que você conto mal, estou bancando seuon)0 da guarda, solvando-lhe de um precipício em
que voce esta coindo, advertindo-lhe do ridículo
que voce provoco cm cada "audição" sua. Minhafilho, cada elogio que você recebe o respeito desuo voz e mais um passo à beira do abismo Ami-
00 sou eu, pela sinceridade com que lhe digo o ver-dade dos fotos. Sei que estou pregando no deserto
que voce nao me compreenderá, ou melhor não que-rera me compreender. Para você é muito mais gos-toso, mais odoravel, ler e ouvir mentiras. Mentira»
que estejam de acordo com aquilo que você desejaler e ouvir. Uma coisa porém eu lhe suplico nãofazer: "Se é verdode que vai o New York jamaiscometa a enorme falta de cantar. Que fique oqulentre nós, brasileiros, seus patrícios, o acento per-sonalissimo de sua interpretação, o seu acento ini-mitóvel, etc. — como afirmou o humorista que es-creveu o artigo. Roupo suja se lava em coso. Não
estenda o todos nôs o ridículo que você foi. Voe*
tem o direito de ser má cantora, mas não de sermá pafrioto. Nâo me obrigue oterminar estolenga-lengo como o fêz o humorista, que no finol
desejo que você fique por là.*
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FESTIVAIS
ÜSTAD «nunclindo um «festini» paru Uberab». j* ht no »rími outro * ser prncrumadn par» eslaçSo dc ícua» dcsla vc«
?.*.no.'6.?Vlnfm* ?" ™rii,d0- N»d:« h* que oblèl»V Z\ MA-
inSL' i"?' <,Uf.nâ? " ecobfrtem rom o nome do Cinema Bra.silriro, para Tenda de terrenos, pronananda de hotel» ou servirde farol para caalnoa e beneficio de orcanlaadores tSo altruU-
{.Cl'.'. 2. "íi" PreclM- 'í,10 !lm' é "!'»"' »a atlTldadrs de nossanimaiem, destas reuniões que só servem para desmoralizar opouco que temos. Festival é produalrmoj. t mo«*rar que estamosnrojredlndo em cinema e que nossas produçies podem ser vistasem casa e fa»er sucesso no exterior. No dia em oue ti.vermos uma Industria cinema-tojrlfica, podemos nos dar aoluxo de oferecer festivais, on-de exista realmente o quemostrar e possam comparecerartistas em atividade, enio para aproveitar a estadia
e a* passaiens.Tambfm è preciso mais
cuidado no que nspetta aocomparecimento do Brasil aosrestlvais internacionais. O ca-
so de Cannes t recente e mo»-
tra atê que ponto atln a n«-Hliracem e o compadtl.mo.De forma al(uma "Sob oC*n da Bahia", podl» ser e-sl-hido como foi, f mul*o me-—< substituir -\ Estrada".N*io que este fdsse melhor oi>

pior, mas por uma ouestio dedecência, ou te quiserem, deitlca.
Temos ainda os chamado*"festivais" tio em vófa atusl.mente, no qual rada acineladistribuidora reúne uma se-rie d» abaraxlt que fracatsamna bilheteria, e os oferece dn-rante uma semana, rm dettil»continuo. Com a falta de ei-nemas que temos, o pnbllc»è obrifado a compirwír **"festival". .\(«ra uma per-eunta inocente de nossa parte:
.1 lei que obriga a exibir nmfilme nacional rara cada oit»rstrantelrtn. nio deve teranlirada no u$q a ettrs clRp-was? Enião. apó« a $ítnana

Ravmond Mosscv e Trevor
Howard cm "Ornar Khayyam"

Ha.vnioM'1 Masscy c Tre-
vor Hiiward for.im cs?olhi-
«los para aluar no filme «U
Paraníunt "Omir Khay-
.vam". Masscy terá 0 papelde Alp Afalam, Shah da 1'cr-
fia. Mauey tem fritn mui-
tos filmes de Importância
mis Estados, Unidos, comu"Datlle Cr>"" c "East Éden".
Trevor Howard terá o papeldc llasatii. chefe dr um Rru-
po dc assassinos nue «rn-
curam tomar o governo. Tre-
vor á figurou três ver? em
listas dos melhores artistas
ingleses.

George Duning Recebe o
Prêmio do Melhor Fundo

Musical 
A revista "Downu "

anunciou que George Du-
ning, compositor da Colum-

de exibtçio num festival, devesetulr loso de nm tllme bra-sllriro. Com a palavra os or-«tio. oficiais dos pretensos de-frnsores do nosso cinema, «iu*ati açora nrrfriem tomar mi-clativas mais ntels a fies «ro-
prlos...T. por hoje the-.a de "fes-
Uvalí".

PUHto lim\

bia, receberá o premio anual
do melhor fundo musical. O
íiicmio fn( «.oneecUdn pelo
filme "Plciilc". ver!fio em
Cinemascope da peça de
William Inpe que recebeu o
prêmio Pulitzcr. Joshun Lo-
gan dirigiu o elenco encflbe-
cado por RosalInS Russell e
Kim Novak. O prêmio foi
concedido em cooperaçfio
com a Liga de Autores de
Letras, dos Estados Unidos.

Filme Sôbre a Vida de Bcnny
Goodman

"The Benny Gooítnan
Story". um fl me baseado na
vida do Rei do Svring, es-
treou recentemente em New
York e foi muito elogiado pe-Ia critica. A clarineta ma-
nica de Goodman e os exce-
lentes arranjos tornaram o
filme excepcional. Steve Al-
len tem o papel do Rei do
Sning. O próprio Gor>dman
é que toca as seqüências emclarineta. O filme foi diri-
gido por Valetine Lavlcs quetambém rwrrveu a adapta
cno. llonna Rred tem o pa-
pri de Alice Itammond. a
moça de «ncirdade que se ea-
fa «-«m Benny Goodman na
vids real.
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PAUIO SACOMAN CONFIRMOU SU& CLASSE
Muito embora o argentino Bondolich, ao enfrentaro.brasileiro Paulo Sacoman, tenha decepcionado ter-nioamentè, a ponto ile ter sido "convidado" .1 re-
cessar ao seu pafs e nâo mais lutar em São Paulo.Paulo vnllou a impressionar esplendidamente, de-monstrando quc as suas melhoras são reais e queseu soco vai ganhando potência tle maneira apre-oíavel. Apenas não pôde deixar n Ginásio dc Pa-caembu ostentando mais uma espetacular vitórianor que o argentino, sendo sua inferioridade,
)i:>. spii o tempo todo procurando ficar agarradoao adversário, que difioilmente poderia atingí-Iocom exatidão. Nà0 oblanfé o desleal recurso nosegundo assalto, Paulo mandou o platino duas' ve-"cs ao tablado, dando a impressão de que o liqui-daria pela contagem final. Mas tal não aconteceue a vitoria veio por pontos. Nas gravuras vemosduas fases do choque; em uma delas, no corpo acorpo, o argentino procura abraçar o adversáriodando margem a que o juiz os separe; na outra,Baiidohrli está caldo dc forma espetacular cn-quanto o juiz procura aíastar Paulo para ocúrner neutro.
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BSCE3 © maluco Key Royal é tido
como um cava/oaluado. Quando cisma de correr é uma coisa loucae nmguem o aponha. No sábado passado "deu a lou-ca' no bicho e desandou a correr, não respeitando

distancia nem raia. Aí está o íilho de Hidalgo derro-
tando Samurai, Cardeal e Cadilho, no páreo da úl-

Umo "sabatina" na Gávea. Cada vez corria mais

A nova diretoria da Hisica — ^f«><<>-<' ¦ so*.
,,. ciado Hípica Brasileirano intimo sábado, para empossar a sua nova dir™chefiada pelo desportista Hermes da Cunha VasconcètaElaborou-se, para os soletikfedes, magnífico proa™,qua teve inicio as 2l„'io com a inauguração da IlumSparcial ua pisia José da Verrla. grande melhoraiíeiSIroduzido pela curta Administração de Murilo Goulart!Barros e destinado aos trabalhos de disten?ão de nnl___cm concursos noturnos c tine ato agora era bem rleficicni.A seguir a elegante assistência foi brindada con. b _.sima demonstração eqüestre em oue cavaleiros e ara»nas. vestidos a caráter, realizaram belíssimas evoluc.íae cavalaria entre acordes clássicos c dirigidos n__f_

__iÍ-S telV' Uma cascata ,lc P*!m!« coroou o uitadesenho. Seguiu-se a seção solene que *e in= iloi, T.Presidência do sr. Luiz Aranha, presidente do caSmDeliberativo, o qual convidou a ocupar lu-ar à me.fms autoridades presentes bem como os renreientaníes iiFederação Hípica Metropolitana c R .iam_n<_ c íVasco da Gama, D. D. E, o outras ent:dadC3° ba'»ipalavra a Murilo Goulart de Barros ou» findava o «mandato, dissertou ele, sóbre a sua Wra rm l». e_«i'empo terminando por saudar o novo titular i»cnm.flo-ni.& luta e ailgurarido-ihe êxito. Falou a tecuir o unpresidente, Hermes de Vasconcelos. Emotivo cl*" do .sentia ao se ver elevado ao supremo curul da Hípica,!.o.tíogio do seu antecessor, traçou um hino ao hipismo,explanou o.s seus planos futuros evoca, cio a proteção f!vina para orientá-lo em benefício daquela nobre aMiudi.de Encerrando o ciclo de oradores us.u da nabnio conselheiro Carlos Costa, o qual. em nome ,los wpares, agradeceu a Murilo Goulart de Barros .„, ;mí!obra e Incentivou Hermes Vasconcelos a n risMUlr ns
Aranha deu por finda a solenidade do empossamento Sus
ZZáirl?"f 

da 
^Jstocrâtlc« sociedade do X.í

buffet* Presentes foi servido artístico e siintuo»

Preparam-Se OS pOÜíías braSileirOS |,ara ° lor"ei<> 'nternaèional que terá lugar nesta
nacionais estão animados ã conquista .«"oí-l* "i,ll"is'a, em J"lh" Iir"*in-<'- Os oracks
so (cn. poupado, levando âs s a«__._,, 

"ln 
T*" 

con'««»a- P«« <• 1™ <*'>'*
cessaria forma técnica e de conj.,to „¦ ra ,r '[• -, S*""1"*' "ara -;,""irir a nc-
Golf Club as cn.cscntàen. h„ n_ ? ,. dlslmta' s"hado. »o campo do UanhanRá
¦aram em ífe2S^S_D_^V%Íi 

' 
S," 

"" CC,eSle "e,S'1" A"1""'"' * «™-
lidades d» polo brasileiro no cerUme prfti. «S m 

"• a,1U"a,aSscm ,ias Ptóibi'

*5j§í|kSÍ_Í___B :¦:¦:. ' lT MÍTfi 
'i^TííIiT^l^fWiMili ' \ \''i\i\ WÊÊÊTmWM Mh^WWWI Mim1!*.-! tu i iii *-_.BjBgjarag - __________F_-R_a-_fiB_ra& ¦ ¦¦¦ 3__H-gJ____^jl^v !-';•. y-o^. _?'Í_íffiGi^

MK</3v '::^>tm'-''•'¦¦¦¦ ('_-_.' '*^Viv'/'''. '"' v *" '" ^'^'.•^a^K^^O^^fjBBlpn^S ^ 'S'"^.*Í*>^-".VA:>33 *"' • "^'¦¦^Í!__________________M____^

£__________-_r___________t __*:•• •_¦ ? »__ ¦' <*t^. * * •"¦^*-*-fc_<" *J^»"-_" *- ___!*3___l l_^%^'^'^^•S-^WÍaP*^ _m^I mLtrmt m * BB

J-B^^_-_r-i____P^P^T^ff^ff^P^^^ff^^^^^ _M__M_^M_wfiMr JHBB^»i^s^*_iÉ^?fC^ «Hjj_Ha(BaBt
--------^^B _______¦_____! W_B____r .¦_SlrJi-_3«^^rM__4Bt-W^TO^_^BÍH8_«gW '^3_J>í ,**__K- ivfiJfâSsíi. _. __ >^- *5g^ra_ttt3H-a-Ml^"^»Wlr^__P^_„_ihT T_K5_-_5_Hr__-__l____f^__H ___E£n__B?C_KSC^£lfjS. TJnf^TTiTTiri^_rr__rTTtfff*^^*"™™™'™™™™^_a_H_lc- '"ti.¦ *__^___x?^>_ ow y ay.y-^Jy Ef^BE^SL^ETr s_f\À'fir^í-jí^_ÍW

fWimFÊWBmWÊn wWKBBwÉ|Bg^^»^?lH^yKK ywEw^?jn^"_*BtIr%iÜR*_^'::'333JrM^ ?r^ffy»KS'^ii_____-w!S^y^g_^^9HB^^S____-_____ 1__________BB|

^S^^'^_Ss&_«.Üpb'3 _p _3_f ^ gPBraÉ 3í^_t*M_____3y^M_BI __i_jlfc_>____l bp ? y_Fi^__KÍS____-_________________________-_B_l-^_F v^__fí*L^^yy^^^^^_Syi--_^P™^^^^^^ '\mmrn, ll - V^^W^(M______ffv ' ___|F_H-T-J_l3f_-V_i jffj- VW W*.* *^T_1

^IS
lo_*._.O.WW """ 

 "^ ******W"-'<M*^^'^«-<»-.|ll-l__ffi_Éi>i i ¦ :-. ^i-_jjg.,^_-h^ffrfii*a**7-

DESFILE ELEGANTE rCf"" " S0/enírft"íeS na Sociedarfe ÍTÍpi^

a/udor o /ofoç.o/0 Fara /ormor o quadro ainda mais pitoresco.
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O abraço do presidenle — fib*«°. n» quadra da esco.
«•quip_ feminina, de voller dn n_nt'„,.:dUCa'Mo Fisica' a
boniia vitória a„ «.^ ffc5S2_S_T. "*** °mã
cm sets dc 15 a 1 _„-,„»!. , . , S0 por doK a '«o
nn.ro e ris na foío um S_JS. d 
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O passa foi fixado em 200 mil cruzeiros
0 técnico Martim Fraricis-

to, era relatório que enviou
jo presidente Arthur Pires,
aplicando os motivos do re-
gresso d'".-1! quatro jogadores
- Adésio, Ernani, Parodi e
Maneca — esclareceu que o
Maneca foi, talvez, o melhor
jogador eruzmaltino cia ex-
cursão, atuando sempre bem,
aesma na fase adversa do
ifam e nue fui uma das ru-
lies fundamentais para a re-
ciip-vaçáo do quadro, nue con-
ta com cinco vitórias conse-
niliras, arpeis cie tantos tro-
pecos-

Pode parece:-, então, paru-
dncal (i»r. sendo Maneca o
melhor tín team, tenha re-
gressatio antes do tempo, mus
i explicação está no fato dc
fie Monte i não figura nos
flanos de M a r l: i ra para o
taipeonato ciéste ann — pois
]ifez 3.1 anos — e, deste mu-
d», tinha que tratar do ajus-
te final do quadro, sem êle.

0 DESTINO DE MANECA
Logo associaram o nome de

Maneca ao do Botafogo, co-
ittciía a tendência do alvi-
«ipo pelos jogadores vete-
lisos, mas náo liá nada a res-
«It, Parece que o mais for-
«(indidato no concurso de
teca è o Fluminense, sen-
ijp o precrj c:o Em passe

| jÉíSa^5tótef*m

— 200 mil cruzeiros — é algoconvidativo. Mas, por outrolado, adianta-se que Maneca,
quo tem casamento marcado
para este ano. estaria dispôs-to a abandonar o foot-ball
dedicando-se ao comércio.

A CBD E O JUIZ PARA
BRASIL X ITÁLIA

Noticiámos, há alguns dias
atrás, que n CBD deve tomar
providências no sentido dc
trazu- um apltador britânico
ao Rio para o controle cio
match Brasil x Itália, caso
esteja disposta a satisfazer „
pedido dos europeus que pe-ciiram expressamente juiz in-
glês para o jogo do dia 1 de
julho. Acontece, no entanto,
que a entidade brasileira sò-
mente concordou em parte:mandou dizer que „ juiz in-
glês pode vir, mas que não
arcaria com as despesas cie
viagem da Inglaterra ao Bra-
sil. Sc a Itália, de uma for-
ma ou outra, consegue arran-
jar a presença de um brita-
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CHANCE IGUAL PARA TODOS
¦ no emeurro de botáfogo

Ai/'/ \ , ',/',!"¦%''¦''. ?4 ¦ w' '/ ' - A^te//^wAÂm,

Jomo se ciiquadi-arão os carros nas diversas categorias, para a sensacional corrida de 17 de junho
Ja dissemos que no "I Circuito Automobilístico de Bota-logo, Prova Prefeito Negrão de Lima", a nova e bela inicia-tiva do Departamento cie Promoções dos Diários Associadcs

que, desta vez, levará o patrocínio ria Baciio Tamoio, to---= f-rão iguais possibilidades de vitoria. Isto porque adotandoum critério, ainda inédito entre nós e a ii üii,a 
' 

s c-
pais características cia competição, os dispütahtès estarão
dentro da capacidade c força de seus carros. Não haverá, porconseguinte, a disparidade geralmente observada nas nossas
provas automobilísticas e que tanto tem concorrido para pre-
juriicnr-lhes o brilho ,, o interesse.

Assim sendo, meano o.s carros de menor cllindragem e
que. por isto mesmo, se tem mantido à margem das disputas,na cb dia 17 cie junho poderão se inscrever, com a segurançacie ficarem em desvantagem, pois terão como adversários ou-tros cia mesma categoria.

Aliás, para mais fácil fixarão desta- condição do "I Cir-cuito Automobilístico de Botafogo. Prova Prefeito Negrão rie
Lima", damos a seguir a distribuição, pelas provas a serem

.corridas, das mai can que nelas poderão competir, segundo asrespectivas ca tegorias:
CONT NA 4a PAG. — Letra V

Zizinho encerrará sua car-
reira este ano, Ioro quc ter-
mine o campeonato da cida-
de. E' o próprio crack quem
anuncia esse propósito, dc-
clarando:

A decisão é inabalável.
Foi tomada em conselho dc
familia.

Mas nem com 0 exem-
pio dc Stanley Matthews vo-
cè quer continuar mais um
pouco?

Não, vo» parar no fim
do ano. fesse inglês joga até
hoje porque nunen enfrentou
os quarenta graus de calor
qur temos por atilii. Vou com-
pletar trinta c cinco anos e
me parece idade boa pnra
parar.

— E depois, técnico?
Acho que não. Devo pa-

rar pnr completo, ficar só no
foot-ball sem responsabilida-
de, nus minhas peladas par-
licularcs.

Você tem uni negócio
montado, não é verdade?

Certo. K estou termi-
nando a construção de um
pequeno eriilici» de aparta-
mentos.

liá paru viver liem,

— Ajuda. Mus deixando o
foot-ball eu não vou viver de

rendas. Pretendo trabalhar
de verdade.

— E não há perigo. Zizl-
nho. dc na hora dc arquivar¦is rb'1'.é'ms bater a saudade
e você adiar essa decisão?

— Nãn. Eu já prometi a
minha esposa e as milhas fi-
lhas e vou parar mesmo. Saio
com saudade, mas saio ln,-.-
Iia.lavelmcntc no fim do ano.

1111
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mm W GONGREM m FIFA

."?'di,/ci não roiu rfoqui mui/o gore?!:

Nos próximos dias verifi-
car-se.á o embarque cle Luis
Murgel para o Congresso da
FIFA. a sc realizar cm Lis-
boa, nos dias 9 e 10 dc Junho,
Desde o dia 6, até o dia 13,
o congresso mundial origina-
rá uma série de realizaçô.-.-,
o atrações pnra os represen-
tantiís que estarão na capi-
tal portuguesa para o impor-
tanto concliive, incluindo c.v-
bicões do Vasco, dn Honvért e
cio Real Madrid- Mas, o que.logicamente, mais importara,
serão os debates oficiais, mui-
tos dos quais interessam, dc
perto, aos países sul-amcri-
canos e á Confederação Sul-
americana de Foot-ball. Bas-
ta dizer, que, desta feita, além
do chanceler dn CBD, outro
representante brasileiro, Ro-
meu Santos presenciará o
Congresso, a par de vários
próceres cio foot-ball do nos-
So continente, como sendo
Colombo da Argentina, Dit-
born e Condo do Chile, entro
outros,

A QUESTÃO DA COPA
DE 62

O assunto mais importante
para o bloco sul-americano
será. sem dúvida, a defesa do
rodízio já estabelecido paraas Taças do Mundo, o que
prevalecendo, dura à Ameri-
ca do Sul o direito de orga-nizar a Taça do 62. Trata-se
de um caso bastante agitado,
jà que há intenção positivada FIFA em voltar atrás no
caso. tam„ quc a entidade
mundial havia aceito uma
inscrição da Alemanha Oci-
dental, indiscutivelmente in-
devida, pelo acordo nntorlor-
mente feito.

Copa de 62, percenragens e ourros
assuntos em pauta

Murgc-l e seus companhel-
ros sul-americanos farão, ago-ia. ludo para evitar que anova tese dos europeus se iaarrita, deixando o designa-
çao das Taça^do Mundo para
o ano que precede a disputa(Io campeonato anterior, ouseja, para exemplificar, o annde 1057 para designar a sedecia Copa do Mundo de 62. Is-

to sem nenhum critério Piv'-estabelecido quanto ao con-tinente, permitindo, conse-
quentemente, a repetição riaTaça várias vezes num mis-mo continente.

AS PERCENTAGENS DA
FIFA

Outro assunto a sér deba-tido e no qual ,,s interesses
CONT. NA 4* PAG. - Letra B
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Zizinlio; — JVõo prelendo ser um Stanley Matthews

CONTA COM 0 PORTO 0 FLUM

Sem

VOLTOU DA SELEÇÃO
*

COM 4 QUILOS A MENOS
condições físicas o crack do Botafogo — Em Paris o alvi-negro aguardando adversário

0 Botafo
¦ '?«lanh arabou nao Josanilo a segunda partida

í,3lvi.n-1'' r?mo parecia estar programado. A delega-
&«< tina * " ,!e,i;<ou a ridade de Essen rumando para
?«nfu, .'"«rã na próxima qaarU-fcira, dia 30. De-

^ttort tn a,oará «ni Leni e Keim*.ao ls ultima5 noticias, a delegação está ber^t

apesar do jogo com o Rol-Méis ter sido baMante ririlnão ha ninguém contundido.
A única preocupação e o meia Didi, que retornou d?seleção brasileira rom quatro quilos abaixo do «eu dcsonormal. O rrark, no entanto, deverá aproveitar essa semana sem atividades para repouso e recuperação.

O PROGRAMA
DA SELEÇÃO

Amanhã, presente o Supervisor i reunião doCTF da CBD, para a convocação oficial
Adiada dc sexta-feira, afim dc contornar crise poliu-ra esboçada, se efetivará

amanhã, finalmente, a con-vocação dos Jogadores brasi-ieiros que intervirâo nas duas
pelejas — a 12 e 17 dc ju-nho, próximo — pela Copa
O waldo Cruz.

Serão chamados a coope-
rar os planteis do Bangu edo America, integralmente,
além de Veludo, no setor ca-rioca.

Aceites pelo técnico os oíe-
recimentos partidos de Per-nambuco e Paraná, sírSo
chamados, tombem, o zaguci-
ro Caiçara e o médio MarioFerreira, integrando-se 0plantei com os paulistas Ca-beção e Djalma Santo, r. omineiro Paulinho, do Atíeti-
co. disposto a colaborar.

Quanto aos jogadores ban-díirantes, com a questão tus-citada pelo presidente daFPF. e possível r.ão venhama participar. « qup .** toin»
difícil d* sem* «jAate da

d u a 1 idade dp entendimento
existente entre o Supervisor.
Paulo de Carvalho, homemde club na Pauüccia e o pre-

COXT. NA <• TAG - Letra 
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Mendonça rajeão, o agi-
lodo presidente da Federa-

ção Paulista

DE PÉ A DATA
DE 17 DE JUNHO

Até agora, nada em contrário
Depois dc ter chegado a no-Meia sobre a vinda do F CPerto, quando, também, õFluminense recebeu a comu-

BRIGAM AS COMADRES
Desautorixado Mendonça Falcão por Paulo dc Carvalho

A crise mie se esbocem rm consequénr adas declarações do presidente da FederaçãoPaulüta de Foot-bail. Mendonça Falrão. a res-
peito do tícnico Flarlo Costa, foi rípida e f.t-cilmente dominada ectn vm smpt% entendtmento telefônico, entre o supervisor pa,ji., deCarva'.!™ e o membro do Conselho TVrníco deFoot-bail, da CBD, Abr?ht— Tü-J»-?*,

A questão surgiu quando o pres:d«-,tpMendonça Falcão aíitw- qUt S|0 tSSSlmmomats «deria etanentos para * «lífâo na 
°io£Í?

- F,à-.;o Costa íô^sc tnauntedo com-, em Uerni.ro. Bases ndo justificar ta! atitude atCBoa adirigente da FPF que nS, sõ m,Aa c^V"mnha nwsb-arido detn»siar?amínt: r««0na!«'*

nlcaeáo oficial a re*perto. t*-ri3.i „utras informações vig.ram de Lisboa, contradizendo
o <;uç já parecia definitiva-mente assentado. Primeiroafirmou-se que o Porto nao
pode Jogar no Rio pela cláu-sula do seu contrato" referen-
te a exibifão em Caracas e
quc lhe proíbe qualquer atua-câo anterior na América doSul. Depois, falou-se na Taça.Latina, n tradicional compe-tiçao que, a esta altura doan0 sempre dificulta as via-
gens dos campeões dos nata»da parte sul da Europa.

rx* tuda iaso. no entanto,Mda chegou ao Fluminense,
que mantém firme o seu pro-Ponto de jogar com o F. C.Perto no dia 17 de junho pro-xim.i. a data esta reserviã»,o .eltgramA do Porto e«tá nuLeranjF-íras e, aiém dís*3 na-oa mais «coni^ceu pâr, M
lÃr-ATrs' ¥** * program»-câo fb mtadro do Fiumineij-
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TLÁVIO DEIXOU SUBSISTIR O MALDITO REGIONALISMO NO SCRATCH
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Portuguesa na Suíça
1x0 marcaram os lusos cariocas sobre o Lousane — Os locais esperdiçaram um penalty
LAUSANB, 27 (U. P.) — A

equipe brasileira dc foot-bali
A. A. Portuguesa, do Rio de Ja-
neiro, venceu por um a zero ao
Lausanne F. C.

O único goal da partida íoi

marcado por Lnuro, no segun-
cio tempo.

O jogo realizou-se com a. pre-
sença de 0.500 espectadores no
Estádio Pontaise, e foi uma
partida revanche, pois no mês
passado o team sulco tinha

vencido ao brasileiro por C x 5.
O cônsul geral do Brasil, sr.
A. Botelho, ofereceu uma taçaj
para o vencedor da partida.

Os teams formaram assim:
Portuguesa — Antoninho;

«CIcarino e Lúcio; Haroldo, El-

ba e Henrique; Fubá, Fedri-
nho, Renato, José e César.

Lausanne — Stuber; Mathls
e Pcrruchoud; Mon ti, Webber
o Zuercher; Maurer, Poma, ste-
fano. Von Lande » P"feve
Continua no 4.a pág- (Letra D)
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1. O aumento de tarifas, autorizado pelo Decreto 13.222, de 11 de maio, resultou
de prolongados estudos, realizados pelos Poderes Públicos competentes, e teve como finali-
dade evitar o iminente colapso do serviço de bondes, face aos imensos e repetidos deficits ne-
les verificados. ; . '..".j':

2. As novas tarifas autorizadas não produzirão qualquer lucro. Isto porque:

a) — determinou o aludido decreto que 3.0% (trinta por cento) da majoração tari-
faria sejam recolhidos ao 3anco da Prefeitura, para constituição de um Fun-
do de melhoria do serviço, que só será movimentado com prévia autorização
do Prefeito.

b) — determinou ainda que os 70%
— na despesa decorrente do aum

Trabalho, em 17-2-56, e no c
saldo eventual ser recolhido ao

3. Não haverá, portanto, um centavo de
ra o direito à remuneração justa seja garantido
passagens será aplicado exclusivamente na ma

restantes sejam aplicados: 
"..•".:..:." ;.',;,*,;.:.f.".,í:

ento de salários homologado pelo MiQÍstéri.O; $!<£;•;-„
usteio da operação do serviço, devendo qualquer"-"
mesmo Fundo. ;

remuneração para as Companhias, muito embo-
pela Constituição. O produto do aumente de

nutenção e melhoria do serviço.

4. Para mostrar como era imperioso o re ajustamento do preço das passagem., basta citar
um dado:

— a receita bruta, na vigência das tarifas
mento da mão de obra.

5. Ésse fato, por si só, explica porque o
drões desejados, que deverão ser agora atingi
nada pela Prefeitura, dos recursos que vierem

6. Pares que não paire dúv
do aumento tarifário não resu
nhias, estas reiteram, de públ
às autoridades:

anteriores, não chegava, sequer, para o paga-

serviço nem sempre pôde ser mantido nos pa-
dos com a aplicação, na forma que fôr detormi-
a constituir o Fundo.

ida sobre a afirmação de que
Itarão lucros para as Compa-
ico. declaração que já fizeram

estão de acordo em antecipar a terminação das conces
h soes de bondes, entregando imediatamente os serviços,

com tudo o que é necessário ao seu funcionamento e
sem o recebimento de qualquer indenização.

7. Agradecendo ao público carioca a compreensão que teve do problema, as Companhias,
formulam veemente apelo à classe estudantil para que, \-:-~.:

em benefício da população, que está sendo sacrificada com a retirada, para conserto,
do grande número de veículos depreda dos,

considere com serenidade os fatos, não aceitando a provocação de agitadores, cuios propósitos,
já conhecidos, visam apenas criar um ambiente de intranqüilidade e agravar as dificuldades do
povo, diminuindo-lhe os meios de transporte e desviando, para reparação dos bondes dani-
ficados, tempo, recursos e materiais, que deve riam ser aplicados na melhoria do serviço.

Reabilitou-se o Flamengo
Perante os

ESMAGADO O BODENS POR 7X

Gilmar v/rou crííico e soltou o verbo sobre ludo e iodos,
"prendeu, incíusive, a crificar à imprensa. Daria óíimo

paredro-..

BODEN, Norte da Suécia, 27
(United Press) — A equipe de
foot-ball do C. B. Flamengo,
do Rio de Janeirjo, derrotou
amplamente por sete a um a
equipe local do club sueco

Bodens Bandyklubb, conhecido"B K", num encontro amis-
toso realizado hoje nesta' ci-
dade.

Os brasileiros demonstraram
grande superioridade em todo
o momento, anotando quatro
goals no primeiro tempo.

A defesa sueca marcou um
goal contra aos oito minutos
de iniciado a partida e dois
minutos mais tarde Rubens au-
mentoü a contagem. O mes-
mo Rubens marcou o terceiro
goal aos 14 minutos e índio o
quatro tento aos 34 minutos.

No segundo tempo marca-
ram novos goals para o Fia-

mengo o ponteiro esqueido Ba-
bá aos 13 e 17 minutos e índio
aos 41. O único tento dos lo-
cais íoi de autoria de Norda-
mark aos 14 minutos, do se-
gundo periodo.

Muito embora a vitória do
Flamengo fosse fácil e ampla,
se deve assinalar que 0 foot-
bali desta cidade do norte da
Suécia não está no mesmo ni-
vel técnico do de Estocolmo e
da região sul deste pais.

Boden, situada a cem quilo-
metros do circulo ártico e a
mil ao norte de Estocolmo,
tem somente doze mil habitan-
tem porém é uma Importante
base militar. Acaba de passar
por um dos piores invernos da
história, ainda não terminou
de se livrar da neve e gelo.

A partida de hoje foi dispu-
tada com tempo frio, cerca de

Parou
o Técnico

Espaço e
Nacional"

no Tempo
(Gilmar)

Entrou de sola, o arqueiro da seleção Nacional que excursionou à Europa, sobre o
seu preparador e jornalistas

SÃO PAULO. 27 — (Meridio-
nal) — "A seleção brasileira
que estava na Europa.padeceu
de muitos males. De um lado,
fnl o reflexo da fase de transi-
ção porque atravessa o foot-ball
brasileiro. De outro, pagou trl-
buto ao preparo insuficiente e
à falta de estabilidade de um
quadro" — declarou Gilmar, o
famoso goleiro corinthiano, ini-
ciando uma entrevista, ao cur-
so da qual fêz críticas ao téc-
nico, aos dirigentes c aos [ cro-

FLAVIO PAROU NO TEMPO
Inicialmente, falando de Piá-

vio. disse.:
— Considero Plâvlo Costa um

homem digno, honesto e inteli-

gente. Como técnico, porém,
parou no espaço e no tempo.
Não dirigiu. .Permitiu que sub-
sisüsse no selecionado o maldi-
to regionalismo e o nefasto clu-
bismo. Dal seu empenho em
aproveitar 0s jogadores do Fia-
mengo, mesmo para quebrar o
princípio de coesão que já se
insinuava. Daí o fato de tirar
Roberto o De Sordi do quadro,
para atendor aos. rogos de ai-
guns jornalistas cariocas. Sou
dc parecer que, 'enquanto ai-
guns cronistas do Rio — alguns,
não todos — dirigirem o sele-
cionado brasileiro, nada feito.

CRONISTAS
Prossegue Gilmar:
— Tenho certeza dp que um

team de club, reforçado com
dois ou três elementos, renderia
muito mais doque-o selecio-
nado que andou peia Europa.
Náo tenho queixas dos chefes
da delegação. Fiquei, sim, cho-
cado com certos cronistas, prin-
cipalmente locutores, que dis-
seram muitas inverdades. com
o franco uso de um sensacio-
nalismo barato e prejudicial.
Muitos deles estavam a serviço
da CBD, á razão de 3 dollars
por dia — cota que recebiam
sempre antes do que os pró-
prios jogadores — e deveriam
atender a isso e não fazer on-
das. Louvo aqueles críticos que
foram serenos e sensatos. Quais
são eles? Que cada um consulte

REABILITOU-SE O FLUMINENSE
DERROTANDO O S. ANTÔNIO

3 x 0 o score da partida dos tricolores, em Vitória — Léo, os dois primeiros e
Converti, o ultimo, fixeram os goals — O terceiro tento dos cariocas gerou pro-
testos gerais, por ter sido assinalado três minutos após o período regulamentar

— Resumo técnico

VITORIA, 27 (Meridional) —
Na rodada de encerramento do
torneio quadrangular, dispu-
tado entre o Fluminense, San-
to Antônio, Vitoria e Rio Braa-
co, o tricolor carioca obteve
brilhante e merecida vitoria,
pelo score de 3 x 0, reabilitan-
do-se do insucesso de quarta-
feira ultima, quando foi supe-
rado pelo Vitoria, tendo, ao
mesmo tempo, conquistado o
torneio.

O encontro, ao contrario do
que sa poderia esperar, uma vez
que entrou em ação o quadro
do tri-campeão capixaba, mos a
renda CrS 84.890,00, quase me-
tade da de domingo passado,
diz bem do retrnlmento do pu-
blico, sendo que o espetáculo
foi apenas regular, desde que
o Fluminense, embora jogando
melhor que quarta-feira, esteve

muito inferior do jogo de es-
treia. Logo aos dois minutos,
numa jogada pessoal, Leo abriu
o score, podendo-se dizer queo team carioca, praticamente,
iniciou a partida já com o score
dc 1 x 0.

O Santo Antônio deu a lm-
pressão do haver sentido o gol-
po, pois que so descontrolou porvários minutos, permitindo ao
Fluminense tomar conta do
campo, somente não traduzindo
concretamente essa vantagem
por simples falta de sorte.

Aos poucos, porém, o team
local foi se ajustando e, ao fi-
nal do primeiro periodo, já es-
tava com superioridade técnica,
embora o Fluminense so mos-
trasse senhor de si. Vindo o
segundo tempo,- logo aos dois
minutos, novamente, Leo tor-
nou a marcar, num chuto que

o goleiro não pegou, soltando
a bola, para o meia entrar e
terminar com êxito. Repetiu-
se o episódio do primeiro tem-
po, quando o Santo Antônio se
descontrolou novamente, sendo
que o Fluminense, com o cor-
rer do tempo, não melhorou
seu rendimento, mas se portoutle maneira a merecer a vito-
ria.

O terceiro goal, obtido poi-Converti, foi assinalado com
três minutos depois do tempo
regulamentar (parece que o
juiz se esqueceu do relógio...),
o que provocou protestos, ten-
do mesmo os jogadores locais
se recusado a dar a bola parao reinicio do encontro, enquan-
to outro, depois .de ter o juizapitado o final, assumido atitu-
Continua na 4.° páq. (Letra U)

sim própria consciência.
Indagado sobre o melhor dos

jogadores estrangeiros que viu,
durante o "giro", Gilmar res-
pondeu que foi o veterano Stan.
ley Matthews. E sobre seus
companheiros, disso:

— Todos bons rapazes. To-
dos se esforçaram. Faltou ape-
nas mais visão. Os brasileiros,
em matéria de dirigir seleção,
são ingênuos. Nós tivemos"olheiros" em todas as nossas
partidas, desde Lisboa. Chega-
ram a filmar cada um jogo quedisputávamos* em câmara len-
ta. 'Nós, ao contrário, sempre
fomos enfrentar nossos adver-
sários "no escuro". Considero
que, em Milão, muito mais do
que De Sordi, que foi vítima
da falta de cobertura e de aju-
da, foi Flavio quem fracassou-
Em momento algum êle man-
dou quo fosse modificada a ma-
neira de atuar, completamen-
te errada, de nossa defesa.
Aliás, nunca ouvi nada desse
técnico, referente a tática e a
estratégia.
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,E *•g* * "ma PX JJJ'4^TbJSl^'
dido pelas sua,. .„„"!üis.aP*
atacante
mente
menta

Rubei
"Sadas |o| ,

vezes mais/SÍTO*
cederam cíois penffi "?
bens chutou as' iutílitdes em cima d0 goleift" 

'£
bas as vezes com chuto £A primeira ve/, aos nn". 

"y
tos do primeiro Vm™"",»segunda vez aos 35 da'et,™derradeira. aP5
.Entretanto que,,, caiu ...simpatias do publico o „ 2queiio Babá. Eotiutauná*.

publico eom sua veloS!bons centros. ' ade e
.A defesa brasileira não»vm preocupada, entrefi®

seu melhor elemento foi Lsiderado Pavão, ™
Os teams jogaram com asseguintes constituições' J
FLAMENGO - Aníbal- T»mires c Pavão; Jadir, Deotnha e Jordan; Paulinho R.bens, índio, Evaristo e BãbiBODEN _ Asberg; H ?H

quis e Huthbcrg; V, Viksfi,G. Vikstroein e H. LinciquK'Karlsson; NorriiinSi Nortó
Johnansson e Lindvtll -

No segundo tempo'Hundmtó.
entrou no lugar de Aabere
Abdersson substituiu a »«,
dling.

O Flamengo jogará _ _¦¦>próxima partido em Bmea mestá a 300 quilômetros .._de Boden.

Copa foeraliS'
sinto

MADRID, 27 (Ü.P.) -Re;]
e Atlético de Madrid, AIlillM
de Bilbao o Espanhol sc és-
sificaram hoje para as sa!.finais do Torneio Ce Fcai-â
da Copa do Generalísslmo,

Nas segundas partidas Ja
quarto de finais, disputada
hoje. se registraram os S(p:-
tes resultados: Villa .ollj !i
Real Madrid -l: At. dc Maéill
5 x Jaen 0: Barcelona 4 x E-
panhol 4: At. dc Bilbao:;
Osasuna 2.

DENTADURAS MODELAS QUE
NÃO. SE DESPRENDEI DA B0CI

PAGAMENTOS FACILITADOS E FIÍÍANCIADOS
Aderência Imediata tanto na superior conu, na inlrrior. mmoveis (Itoaclis) c fixas. Consertos cm 30 minutos. Reformas dift

ladinas, Tudo rápido. Prótese própria, nr. N. ISIDORO, lina E:»
Boamorte n.° 285, sob. Próximo no SAPS da Praçii da BamlcInB
riamente, de 8 ãs 19 horas. Telefone 48-1073. Informações c ntc.inra
sem compromisso.

Torna a vencer o Vasco na Hvrai

••••••

. ¦ . rM^Vy~f~~~~^^l
Agora chegou a Slia Vez
de comprar o seu terreno em

Balido o Racing, de Lens, por 2x1 — No prime»)
f-empo venciam os franceses por 1 x 0

LENS. França, 26 (UP) — A
equipe brasileira de foot-ball
do Vasco da Gama derrotou,
esta noite, o quadro local do
RaciiiR club. por 2 x 1,

Ao terminar o primeiro '.mt-
po. vencia o Racing por 1x0.

O score íoi aberto por Cour-
tln,' para n equipe local. No
segundo tempo, os brasileiros
se mostraram mais agressivos
e empataram a peleja quando

CAMPEONATO
BAIANO

SALVADOR. 27 (Meridional)— Pelo campeonato baiano,
sustentando a liderança, o
Bahia derrotou hoje o Galicia
pela contagem de 2 x 1. On-
tem, empataram pelo score dc
2 x 2 os quadros do Botafogo
o do Guarani.

um do.s zagueiros do Bato
enviou a bola contra suas pitf;
prias redes, ao tcnlar rebati;
a pelota.

Poucos minuto.'- mali tarde,
o centro-avante brasileiro Va-
vá assinalou o segundo goal*
Vasco, com o que o quadro li"
sitante obteve uma vltóií»
apertada.

«••ooeeee»

Lotes i partir de C ,i 400,00,.,
!>

• • 03

mes!

O,-,.

f• - -*

Há oportunidade para tudo, inclusive para comprar e para vender.
Este è o momento par* comprar — porque em Vila Mar de Guaratibs o

Sr. ainda pode ser o primeiro proprietário de esplêndidos lotes,
sem a sobrecarga da valorização dos terrenos que passam rie mao em mão.

Venho ver no próximo domingo, com seus próprioi
olhos, o que é Vila Mor do Guarotibo I

Loteamento urbanizado, ã beira-mar, servido por linhas regulares de bondei,
ônibus e lotações, dotado de luz, força e água em abundância

e abastecido de gêneros alimentícios pelas zonas produtoras
de Campo Grande e Pedra de Guaratiba

Lotcamcnfo Inscrilo no S • o/ício do H. O. I. iob n.oi jfl c ül. •

Lol e s t partir de CrJ 40.000,00 (Glebi t ]
em 100 prestações

sim juros!

MAIS UM NOTÁVEL EMPREENDIMENTO DA

COMPANHIA CONSTRUTORA
CONTINENTAL DE SÃO PAULO

AVENIDA 13 DE MAIO, 1J - 1?.' ANDAR . TEUFONE: 32-95*1 -
. NO MÍIE5: CINE IMRERATOR - IOJA "G" - TELEFONE: n ¦ téV

(fiesorvo mio coadvfão gratuito p*fo lekfcM: il-ríl )

VENCEU O
SÃO PAULO

SAO PAULO. 27 (Meridio-
nal) — Jogando hoje em Ri-
beirão Preto, o São Paulo ven-ceu o Comercial por 2 xl, goalsde Zezinho e Canhoteiro. umem cada tempo, para os ven-
cedores e Hélio, para os ven-cidos. Arbitragem fRlha dcJoão Etzcl e renda de OrS208.000.00. '"

Outros Jogos no interior:
Taubaté 2 x Guarani 1. cmTaubaté.
Ituano 0 x Ponte Preta 2.cm Itu.

GRANDE OPORTUNIDADE

Sómenífl este mês
t 

¦ HF

O

C

Ã

O

bnsaw ijrun' 1%ríjgígO SOU (ORIUI "IUI.Mll'1' \,
apcnns CrJ 500,0(1 de entra»'
os restam ri em 30 P«il "
<lc CtS JSO.O0, eM«»d»,J!St

RUY MAFRA & «MM
165-.1

_ Tel.: 28-7M7, e ®H
OA MONSENHOR fW
538-A, rni frenle a lW

«CUMPRIMOS O Qí*
ANUNCIAMOS

ESTEJA EM DIA COM 0 ESPORTE!

ORGANIZAÇÃO ii VtNPAS •* PtAMIl

*tB*

RADIO TAMOIO
. 

" 

j, r ^j^"AEMISSORA BRASILEIKA DOS ESPOBTK"' 
APRESENTA — DIARIAMENTE

As r.1,05 horas:"ESPORTES AO MEIO DIA
RUI VIOTTI -JÚLIO DeTaMARE - JSÍÍvS^RICARDO ALFREDO e IZMC ZlhMANN

As 20,05 horas:
PARADA DOS ESPORTES

com
ODUVALDO COZZI

SÉRGIO PAIVA o LUIZ BR.\M>*°
As 2300 horas:

ULTIMAS DO ESPORTE

«

rom
AMAURY MATTOS

A partir de 7*0 horas. «Ie h<"r» et- hw»--» .'¦'!>: ar (-ju noras, «c »»« —— ^

SENTINELA DO ESPORTE

«¦¦fm^.^^.^g^.. ..if*^ •* *¦'*• *^^«- f***>SJ!9%ffl@Ep!
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Repetiu Yustrich o Feito de Oto Glória, em Portugd
o f. c. DO PORTO
DUPLO CAMPEÃO
Sagrou-se o quadro de Yustrich também campeio da Taça de Por-

tugal — Batido o Terreense, na final, por 2x0

tisBOA, 27 (Serviço especial
S Press)- Pela primei-'to n« l"stória da. "Taça

_ Portugal" duas equipes da
S 

' disputaram a" filial
tü importante competição.
Siente houve as surpresas
Sido foot-ball eno final
(fi classificados o Torreen-r™F.C- do Porto para cie-
;_rem o titulo, o que aconte-
f na tarde de Hoje, no Está-

1 Nacional de Lisboa, iieran-
numerosa assistência.,C 
REPETIU O BENFICA '

„ p c. do Porto, campeão
.«riiiüitès da temporada 1955-
g¦$$,*!io feito do Benfica,
fano passado, quando con-
«ii ou o titulo de campeão
SÉ e vencedor da Taça
fSal. O team dirigido

pelo brasileiro Yustrich derro-
tou o Torreense pela contagem
de 2 a 0, com um goal em cada
etapa.

DETALHES DO JOGO
A partida apresentou um pri-

meiro tempo monótono. Logo
ttos 3 minutos, o P. C. do Por-
to abriu a contagem, por inter-
médio do ponteiro Hernani,
aproveitando uni centro da es-
querda. Na etapa final, Herna-
ni aos 13 minutos, cobrando
um penalty cometido
por Fernandes em Perdigão, as-
sinalou o segundo goal do P.
C. do Porto, selando a sorte
da partida que chegou ao seu
final com a justa vitória do
club portuense pela contagem
de 2 a 0.

MANECO FOI CAMPEÃO
MESMO DEPOIS DE MORTO

CAMPEÃO O AMÉRICA DO TORNEIO DE JUVENIS
_- DOMINGO, A FESTA DOS CAMPEÕES

% partida preliminar, em
«jueira de Melo, o Olaria der-
ratou o São Cristóvão pela con-
£ de 4x2, goals Cieuto 12),
Humberto e Wilson para os
olarienses. enquanto que Wil-
ion e Joáo Reis marcaram pa-
a o" alvos.

Arbitragem de Cláudio Ma-
talháes- Foram expulsos, na
x-unda etapa, os jogadores•jud-lliio, do Olaria e Zé Luiz,
a, Sáo Cristóvão.
ÍJÍÉMCA, l *; MADUREIRA, 1
\'a partida principal, o Amé-

lita levou a melhor sólbre o
Msdtirelra por 4x1, sagrando-
«ompeão invicto do certame.
So primeiro tempo, os a meri-
finos venciam por 2x0, goals
ce Joari aos 2 minutos e Sérgio
lios 6 minutos. Na fase final,"f**!o II aos 3 e Joari, aos 10
«autos, conquistaram para o
América e Bir.t aos 12 minutos
assinalou o tento do honra do
Madureira -

AS DUAS EQUIPES
AMÉRICA — Didi (Milton);

Jorge e Augusto; Jailton, Ade-
inar (Walmar) e Ivan: Correia
Iffildiri. Alexandre, Joari
Soirlso), Sérgio I e Sérgio II.
MADUREIRA — Júlio; Ru-

ta e Souza; Mirim, Aimir e
1B| Fernando, Bira, Nelson,
Si e Nomésio.

Eton Lopes de Souza diri-
jh cotejo, com desempenho

i iüi.
| «MEROS 1)0 CAMPEÃO

0 América levantou de ma-
[ itira brilhante o Torneio de

Juvenis, vencendo todos os sjus
íirersârlos; o Olaria por 9x0;
o São Cristóvão Dor 3x0; a Por-
llijliêsa por 1x0 e finalmente,
o Madureira por 4x1. Como se

observa, os rubros tiveram um
saldo de goals realmente espe.
tacular, pois marcaram nas qua-
tro pelejas realizadas nada me-
nos de 17 tentos contra um goal
apenas.

A colocação final foi a se-
guinte:

l.° lugar — América — (cam.
peão) 0;

2.° lugar — Madureira — (vi-
ce-campeão) 3;

3-° lugar — Olaria e Portu-
guêsa — 5;

4-° lugar — São Cristóvão — 1.
A FESTA DOS CAMPEÕES
No próximo domingo, com

início previsto para as 10 horas
e 10 minutos, será realizada a
festa dos campeões do certame,
com n América enfrentando o
selecionado formado por joga-
dores dos demais clubs que par-
ticiparam do Torneio.

O selecionado terá a seguinte
formação: Jorge (Portuguesa);
Rubens (Olaria) e Nelson (São
Cristóvão); ÇJabriel (Olaria),
Aimir ..(Madureira) e Mesquita
(Portuguesa); Tião (Portuguê-
sa), Guaracy (Olaria), Bira
(Madureira), Wilson (São Cris-
tóvão) e Hélio (São Cristóvão).

Ao final da peleja de domin.
go em Figueira de Meio, será
feita a entrega do Troféu João
Coleta ao América F. C. e ain-
da medalhas de ouro à familia
do falecido Maneco V5 dirigiu,
com grande brilhantismo, a
equipe americana até o seu 0e-
núltimo compromisso e ainda
outra medalha ao meia-esquer-
da Sérgio I, do "América, 

que
toi apontado como o melhor

I jogador do certame- (Sport
1 Press).

Ao final do encontro, o ca-
pitfio da equipe do F. C. do
Porto, Virgilio, Tecebeu a Taça

.de Portugal.
F. C do Porto: Pinho; Vir-

gilio e Osvaldo (Perdigão); Pe-
droto, Monteiro da Costa e
Arcanjo; Hernani, Gastão, Ja-
buru, Carlos Duarte e Perdigão
(Osvaldo).

Torreense: Gama; Amilcar e
Fernandes; Belém, Fornérl e
Antônio Manuel; Carlos Alber-

A arbitragem pertenceu a
Herminio Soares, que íoi mui-
to vaiado por ocasião da mar-
cação dá penalidade máxima
contra o Torreense.
to, José da Costa, João Men-
donça, Gonçalves e Fernando
Mendonça.

08 CAMPEÕES DA
TAÇA DE PORTUGAL

Desde 1939 disputa-se a Taça"
de Pofcugal e até hoje são os
seguintes os vencedores:

1939 — Acadêmica vencendo
ao Benfica por 4 a 3;

1940 — Benfica- derrotando
ao Belenenses por 3 a 1;

1941 — Sporting vencendo ao
Belenenses por 4 a 1;

1942 — Belenenses ' vencendo
ao Guimarães por 2 a 0;

1943 — Benfica vencendo ao
Vitoria.de Setúbal por 5 a 1;

1944 — Benfica vencendo ao
Estoril por 8 a 0;

1945 — Sporting vencendo ao
Olhanense por 1 a 0;

1946 — Sporting vencendo ao
Atlético por 4 a 2;

1947 — Sporting derrotando
ao Belenenses por 3 a 1;

1949 — Benfica vencendo ao
Atlético por 2 a 1;

1951 — Benfica derrotando
ao Acadêmica por 5 a 1;

1952 — Benfica derrotando o
Sporting por 5 a 4;

1953 — Benfica abatendo o
F. C. do Porto por 5 a 0;

1954 — Sporting vencendo ao
Vitória de Setúbal por 3 a 2;

1955 — Benfica derrotando o
Sporting por 2 a/l.

Como se verifica, também es-
ta é a primeira vez que o F.
C. do Porto conquista a Taça
de Portugal.
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TORNAM ERDER OS
CAMPEÕES 00 MUNOO

VENCIDOS, EM BERLIM MESMO PELOS INGLESES POR 3 x 1

Yustrich, em seu primeiro ano de atividades na terra lusa, Igualou Oto Gloria, con-
juisiando o titulo do país e a Copa de Portugal 

'¦

SELECIONADOS OS PARAGUAIOS
nPARA A "COPA OSWALDO CRUZ

VINTE E CINCO ELEMENTOS FORMARÃO O PLANTEL PARA
OS JOGOS COM OS BRASILEIROS

ASSUNÇÃO, 26 (U. P.) — A
Liga Paraguaia de Footbail de-
signou o seu plantei definitivo
de 26 jogadores para enfrentar
a seleção brasileira que virá a
esta capital disputar dois jogos
pela Copa Oswaldo Cruz, em
12 e 17 de junho próximo.

O selecionado será formado
com os seguimes jogadores:

A. Cabaliero e A. Zaldivar,
goleiros.

VITORIOSO
O CRUZEIRO

JUIZ DE FORA, 27 (Meri-
dional) — Em peleja amistosa,
realizada nesta cidade, o Cru-
zeiro, de Belo Horizonte, trlun-
fou sobre o Tupi pelo score de
2x1.

R. Maciel, C. Gomez. D.
Martinez e D. Segoia, zaguei-
ros.

S. Villalba, A. Ricardo, V.
Leguizamgan, F. Laguardla, I.
Hermosilla e E. Echauge, mé-
dios.

H. Gonzalez, J. Aguero, J.
Viilabla, O. Quinones, E. In-
tran, E. Jara, J. Romero, D.
Jara, J. Aveiro, M. Rolon. V.
Dominguez, J. Canete e J. Ca-
brera, dianteiros.

As duas partidas entre para-
guaios e brasileiros serão dispu-
tadas em homenagem ao 50.°
aniversário da Liga Paraguaia.
O team brasileiro é esperado
em Assunção no dia 11 de *i'-
nho.

O presidente da Liga, dr. Al-
Sonso Capurro, que ontem re-
gressou de Montevidéu, anun-

ciou que a seleção do Uruguai
também nesta capital, no dia
24 de junho, disputando uma
partida amistosa.

CAMPEONATO

MONTEVIDÉU. 27 (U. P.)
— Foram os seguintes os re-
Bultados da rodada de hoje do
campeonato uruguaio de foot-
bali:

Nacional x Danúbio —lxl.
Wanderers x Liverpool — 2 x

Sudauierica x K a m p la Ju-
liiors — 4x2.

Racing x Cerro — 2x1.
Ontem, o Penarol Venceu o

Defensor por 3x1.

BERLIM, 26 (U. P.) — A In-
glaterra derrotou a Alemanha
por 3 x 1 na partida de foot-
bali jogada hoje no Estádio
Olímpico de Berlim, ante 90 mil
espectadores.

A Inglaterra já ve:iciH no
primeiro tempo por um a zero.
Os dois teams entraram em
canino com as seguinte s cons-
tituiçõesj

Inglaterra: Matthews; Hall e
Byrne; Clayton, Wrigtli e Ed-
wards; Astali, Haynes, Taylor,
Wilson e Grainger,

Alemanha: Herkenrath; Ret-
ter e Juskowiak; Schliemz, We-
ver e Mai; Waldner, Morlock,
Otmar Walter e Schaefer.

A partida foi disputada com
ceu nublado e íoi dirigida pelo
árbitro húngaro Istvan Zsolt.

Esta íoi a nona derrota dos
alemães em 12 partidas inter-
nacionais jogadas desde que
conseguiram o titulo de cam-
peões mundiais de 1954. A po-
bre atuação dos locais no jugo
de hoje poucas emoções poude
dar aos alemães que forem em
grande numero assistir a der-
rota dos seus representantes.

O primeiro tempo íoi mais
ou menos equilibrado, porem no
segundo periodo os inglese,? cio-
minaram completamente o jo-
go-

O goleiro inglês no primeiro
tempo ainda fes algumas defe-
sas porém tno periodo comple-
mentar qua?e nada teve que ia-
zer, limitando-se a apreciar o
jogo como qualquer torcedor
que fica atrás do goal. Só nos
últimos instam ne da partida foi
surpreendido e batido por Fritz
Walter, autor do único tento
alemão.

Os ingleses conseguiram seu
primeiro goal sos 26 minutos
do primeiro tempo quando Ed-
wards burlou a três adversa-
nos o concluiu seu avanço com
um potentissimo tiro que não
deixou tempo a Herkenrath se-
quer esboçar uma defesa.

Um minuto antes de finali-
zar o priiTjgJro tempo Morlock

sofreu uma distensão muscular
a qual o obrigou a deixar o
campo. Fritz Walter passou a
ocupar o seu lugar e entrou na
meia-esquerda Píaff.

Os ingleses iniciaram o sc-
gundo tempo com uma serie
de ataques penetrantes os quais
deram fruto positivo aos 17 nu-'
nutos, quando Grainger esca-
pou pela direita e venceu o go-
leiro alemão pela segunda voz.

Sete minutos mais tarde a
contagem chegou a três a zero.
Atacaram os ingleses, a bola ba-
teu no poste voltando até Hay-
nes que venceu tranqüilamente

o goal germânico, enquanto
Herkenratz estava atirado ao
solo, dominado pela jogada an-
terior.

Os alemães ficaram definiu-
vãmente vencidos com este goal,.
porém cinco minutos antes rio
final conseguiram um goal t.'.o
consolação. Schaefer escapou
pela ponta esquerda com velo-
cidade e deu um excelente pus-
se a Fritz que estava desmar-
eado. Fritz Walter venceu o
arco inglês com um formidável.'
tiro de cifico metros, tiranao
toda a possibilidade a Mi::-
thews defender seu goal.

Vitória do Madureira em Anápolis
BATIDO UM COMBINADO LOCAL, POR 4 X 1

GOIÂNIA, 26 (Sport Press)
— Estreou auspiciosamente
o Madureira etn gramados
goianos, atuando ua tarde de
hoje, na cidade de Anápolis,
onde abateu o combinado lo-
cal. Formado por jogadores
do Jundiai e Ipiranga, pela
contagem de 4x1.

No primeiro tempo os tricô-
lores suburbanos venciam por
3x0, goals de Machado, Zezt-
nho e Tião. Na fase final,

I
7Zézinho assinalou o quarto

tento do Madureira, enquan-
to Irani marcou o tento qu
honra dos locais.

A exibição cio Madureira
Impressionou vivamente ao
público de Anápolis.

O quadro do Madureira tor-
mou com Eli; Salvador e Dar-
ci; Bitum, Nilo (Juscelino c
Apel; Tião, Machado. CFro,-
zão), Nelson fOsvaldo), Zezi-
nho e Wellis.

-€4t-€H> as' piá s ti c d S

Para tampos de mesa - hal
- casinhas americanas - lambrís N'|

- bares domésticos - laboratórios etc.
Sortimento de dezenas de cores e padrões ii

GERLINGER & CiA. LTDA.<fe>
AV. CHURCHItl, 97 . SALAS 405/8 ^^ J

TElEFONESi 32-0412 • 22-4160

X

VASCO .40 TAUBATÉ '
4 x 2, em reação espetacular no segundo período —
Os cruxma hinos, orientados por Alfredo, perdiam na
primeira etapa por 1x0 — Os artilheiros — Renda

Mod. COIOMSO
Tão nerfeit.n aue n-r-.

parece conversível. Linhas
moderna», acabamento
primoroso.

Com o objetivo de manter
to ação o ouadro misto (aspi-•setes e juvenis i que obedece
i dirccãn do veterano Alfredo
D, o Vasco promoveu um jogoffliistoso Interestadual, trazen-
«" o team misto do Taubaté,
lendo ti nclrja, oue se efetuou
» estádio de são Januário,
Popirüionou uma arrecadação
M CrS 48.03ií)O (com os asso-
f:ados vascainos 'ião pagandoi"?res*oi, o que dá a justa me-
mi da "secura" da torcida ra-
[j"*a p:ln suu diversão predi-m e nu" os clubs. numa poli-M ve-.a.1eiramente suicida,«iriam em neg.ar-lhe. O en-
Wro correspondeu a expeeta-
Pi Ksultando num espeta-™» agradável, tendo sido bas-
Pte favorável o batismo de«iredo com,i técnico, na sua
Mineira apresentação no Rio,«Me que, anteriormente, seu«a somente havia atuado nontítior.

Depois de terminado o pri-
meiro tempo, derrotado por 1x0,
goal de Osmar, o Vasco reagiu
bem na fase final, que lhe per-
tenceu inteiramente, marom-
do ouatro goal por intermédio
de iliüiz, Roberto 'de penalty),
Castelo e novamente Roberto,
enquanto Maurinho assinalava
o segundo e último goal do Tan-
bate, fixando a contagem de,
4x2 para o Vasco.

A peleja foi arbitrada por
Rui dc Souza, com boa atua-
ção e os dms quadros sc apre-
sentaram assim constituídos:

VASCO — Carlos Alberto:
Tomaz e Pedro; Rcnis, Jofe e
Juvelino: Wilson, Luiz, Caste-
io, Roberto e Domingos-

TAUBATÉ' — Ivan; Nilton e
Geraldinho; Baltazar, Celso e
Ivan II; Maurinho, Arllndo,
Diecio. Osmar e Cruz.

Instituto it Aposentadoria
e Pensões dos Marítimos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DO MATERIAL
tonrorrómia Pública n." 3/56, para aquisição dc Tendas dc

«•tonlo. para n Hosullal Central dos Marítimos.
1 — lie nrdrm do Sr. Diretor do Departamento de Adml-

niMrapão, do Instituto dc Aposentadoria e Pensües dos
Marítimos, baseado no quc consta do processo I.A.P.
M-. n.» 17.511/56, faço Público que nesla data fica
aberta a Concorrência Pública n." 3/56, para o fim
arima indicado, quc será realizada is 15 horas do dia
14 de Junho de 1956. na DIvIsSo do Material, à Ave-
rWa Venezuela n.o 134, 6." andar, Bloco n, com Inte-
cral observância das condições estabelecidas nêstê
Frtltal e das fixadas na lcRislacSo Vicente, esnerlal-
"ente no nceulamenlo Geral de Contabilidade Pft-
blica.

I — \» f¦pcriticaçõps completas se acham a disposlçün dc
intirrssadns, oos dias úteis das 12 âs 17 horas no cn-
•'treço acima indicado, exceto aos sábados.

»!•¦''in dn Material do Departamento de Adminlst ração do' «o de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, em 31 de
tle IJ56 — SYI.VIO UMA DA SILVA, Chefe da Dirlsão'ii
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^^^^^^^g NITERÓI: 
\ V E NI D A AMARAL PEIXOTO 96
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¦

ou 6,400a á visl»

Mod. ELEGÂNCIA
__¦

^— Magestoso. decorativo, é
realmente um toque de
elegância para o seu living.

Paia tua maior comodidad», at
loquintes Lojas Drago funcionam
•m horários complementarei:

COPACABANA:
diariamente oté f*n *2 horai;

TIJUCA • CASCADURA:
_»?=•• 5 «feitos alé os 22horas;

NITCSÔIi
às 5.-' («ires até às 22 horas.

-RUA 7 DE SETEMBRO 164
RUA 7 DE SETEMBRO 209

CATETE -RUA DO CATETE 141 ATIJUCA -PRAÇA SAENZ PENA 65
COPACABANA- AV. PRINCESA ISABEL 72 ACASCADURA - AVENIDA ERNANI CARDOSO 52

NITERÓI: AVENIDA AMARAL PEIXOTO

it-ena* mês

» vim

A VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAMO 0E TODO O BRASII
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manifcr, Ju nítida preferêrtcln para cem os
clementes jariocns, em detrimento afs.m. dos
paulistas, como, sobretudo, a CBD desciinslue-
rara o supervisor Paulo de Carvalho (paulista;,
liSo o tendo, sequer, duvido a respvit j das. de.
liberações tomadas sobre os Jogos com os
paragunlos, pela "Copa do Atlanticu''.

TUDO RESOLVIDO
A situação parcela, assim, se tornar tensa

e grav.e. El3, porém, que um simples telefone-
ma resolveu tudo. De lato. cnr.iunlcando-se
teleíonlcamente ki.ii o nieirjh;,i dt. c.j~ r'-i
CBD, Abrahlm Tebbet, Paulo de Carvalho
desautorizou intelrauienu* o u.ey..íaú; ..„,,•
donça Falcão. Declarou, efctivnmentb, o Lupei.'
visor que tanto hipotecava plena solidariedade
as deliberações tomadas pela CBD, como dava
inteiro apõlo à Indicação dt Flavio Costa para
técnico das seleções para os novas cempromis-
sos internacionais. . -, .

E disse mesmo o supervisor Paulo" de Car-
valho:

— Flavio Costa é o meu técnico,

\ma

DO BOTAFOGO EM SAPUCAIA
4 XI SÔBRE O SAPUCAIA F. C.

SAPUCAIA. Estado do Rio.
27 (De Alexandre Madureira
para a Sport Press) — O qua-
dro de amadores do Botafogo,
sob a orientação de Geninho.
apresentou-se na tarde de ho-
je, nesta cidade, enfrentando o
Sapucaia F. C. num compro-
mlsso que ea-a aguardado com
grande expectatica pelo publi-
co local. Os amadores alvi-ne-
gros desenvolveram um jogo
que surpreendeu a todos e con-

seguiram sensacional vitória
pela contagem de 4 x 1. No
primeiro tempo, òs botafogucn-
ses venciam por 2x0.

A contagem foi Iniciada aos
9 minutos, por intermédio de
Amoroso. Aos 44 minutos, o
mesmo Amoroso marcou o se-
gunrio tento.

Na fase final. Garrincha aos
21 minutos consignou o tercei-
ro goal e Delson, aos 33 mlnu-
tos, completou o placard do

i^.jpmaaaiKasciS3gaaan «pm v. wn' www '^MMimmm
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m^mãfUlGUUBB .ém„
ESTRÉIA HOJE, SEGUNDA-FEIRA. AS 21 HORAS

TEATRO MUNICIPAL
5IREÇAÒ DA COMISSÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

SANDRO Apresenta
SOMENTE HOJE, AS 21 HORAS
M* di a nm a rncTi

5S

esperai:
:í hnfà:

w
De GABQIA LORCA

Hoje, à6 16 horas — Terça-feira, dia 29,
; - "MANE .UIM?; de H. Pongetti.

WmÊÊIImA
DOMINGO - 3 de Junho

sa» TV - Ilio
«m: Fernando /Honfenejjro

André Villan
Fada Santoro
Graça Mello

e Beatriz Veiga

as 20 hs. ®UF0 !

~Ê na peça de
EMILY BRONTE

MORRO DOS VENTOS UIVANTES

!feí

1 I wSSnS 11
Aniariliã. à;; 21 hs. — 5" Felrr., Vesperal. ás 16 hs

1EATRO

"MA
COPACABANA

Ar refrigerado - tel,: 57-1818 ramal teatro"OS ARTISTAS UNIDOS"
apresentam

DEMOISELLE"
do Jtiioipiós Dcvai — Trad. Bandeira Duartefirt.VÇA MELLO — Cenírlo FAUSTO ALBUQUERQUE

Modelos de JACYRA•o-ii IRACEMA ALENCAR - GRAÇA MELLO - LAUHA B
SUAREZ - ANNA BEATRIZ - PAULO PADILHA -
AURIMAR ROCHA - LAURO SIMÕES e GLORIA COMETHAmanlifi, às 21,30 hs. — 6" Feira. Vesperal, kt 16 hs,

Botalo^o. O teruo ue nonia
dos locais, -foi assinalado por
Cláudio, aos 4-1 minutos.

Os dois quadros formaram
assim:

BOTAFOGO — Zé Oarlos~
(João). Cezario e Medeiros. !
Raul, Ademar (Marcelo) e Ney;
Garrincha 'Ney'- Rosíri, Amo-
roso (China). De!«on i> AíAsíI

SAPUCAIA - Nagil). Oto c
Nonondo: Walter. Abejar e
Walmlro; Carlinhos. Cacy
(Acioli), Boca Rica, Peninho e
Cláudio.

Funcionou n a arbitragem,
Walter Cardoso, com boa atua-
çao.

A arrecadação atingiu r. so-
ma de 19 mil cruzeiros.

.ldente da' entidade, Mendon-
ça Falcão.

Teremos- pois, a relação ja
divulgada por estas colunns,
na sexta-feira, como a oil-
ciulmente aceita pelo Conse-
lho Técnico, das mãos do
supervisor que compareesrã.
prestigiando a CBD nesta
luta política em que Men-
donça Falcão perdeu o' pri-
meiro round.

O primeiro coletivo da re-
presen lação nacional será
i-eolizndo no dia 1". possível-
113'nte rm São Januário.

3BE3

BBEJ
O arbitro foi o suíço Schl-

ckeíj.
O match se realizou com tem-

po excelente e fresco. A Por-
tugueaa se lançou ao ataque
çfpsdn o começo, nressionriinlo
a defesa suiça. porém, 'apesar
uu superioridade des 'b asüel-
ros, que ficaram no melo do
campo suíço, não conseguiram
vencer 0 arco dos locais, devi-
do principalmente aos tiros pa-ra fora de goal e a tática mal
empregada em campo. Os vi-
sitantes abusaram de JogadasIndividuais, em vez de jogaremem conjpnto, e a sólida defe-
sa dos locais, encabeçada peloInternacional Ferruchoud. con-
teve todos os ataques dog bra-
sileiros.

Os suíços atacaram somente
umas seis vezes no primeirotempo, poréjm sempre apresen-
tavam mais perigo "ile os bra-
sileiros porque encontravam a
defesa destes últimos "aberta".

O unlco goal da partida foi
marcado aos de« minutos do
segundo tempo, quando Luclo
bateu um penalty. O tiro foi
forte e bem dirigido não dan-
do nenhuma possibilidade ao
goleiro suiço para a defesa.

Os suíços também tiveram um
penalty a seu favor, porém
Maurer atirou para fora.

nico em Buenos Aires, esta
multo bem: de lá para cá, a
CBD pagará. Mas. de íorm«
alguma de Londres para o
Rio. Neste sentido seguiu um
telegrama & Federação Itália-
na, que está. assim, ciente do
ponto de vista da entidade
máximo do Brasil Caso nâo
goste, a CBD optará por um
árbitro sul-americano, do
Uruguai oik da Argentina,
convidando um dos juizes
Io quadro nfidal da UTFÁ

my SLJ3
sul-americanos correm peri-
go. é a questão das percenta-
gens da FIFA e da entidade
continental no tocante ás
percentagens dos jogos -Inter-
nacionais. Pela atual norma
observada, está sendo cobra-
da uma taxa de 2% da renda
bruta, da qual 1% cabe a
FIFA e soma idêntica á Con-
federação Sul-Americana.
Quer, agora, a FIFA acabar
com a parte da entidade con-
tlnental, ficando com os 2%
sozinha, no que, está claro,
não encontrará o apoio i dos
represantantfis sul-amerlca-
nos. E nem mesmo o dos eu-
ropíus, digo-se d-e passagem,
já que estes também vão que-
rer ficar com o seu quinhão
nas partidas internacionais
que disputam.

MAIS DOIS MEMBROS
PARA A COMISSÃO

EXECUTIVA
Outra missão, importante

dos representantes brasileiros
será a de apoiar uma pretçn-
sáo da Argentina que sugeri-
rá a nomeação de mais dois
membros para a Comissão
Executiva da FIFA, um d S
quais seria de pais sul-amferl-

cano. Isto significa, que além
de Luiz Villlzlo, outra figura,
talvez brasileira, íaria parte
do órgão realmente lmportan-
te da entidade mundial, que
e, justamente, a sua Comis-
são Executiva.

EMBARQUE NO DIA 5
.Como se vê, a viagem do sr

Luto Murgel será das mais
üteis i necessárias, já que
s&o vários os assuntos impor-
tantes que terá de assistir dc
perto, influindo na decisão
respectiva. O embarque do
representante brasileiro dar-
se-á no próximo dia 5,. estan-
do Murgel, consequentemen-
te, Já no dia 6 em Lisboa.
AH, encontrar-se-á com o ou-
tro representante brasileiro
Romeu Santò^, que já está
na Europa, ou, melhor, per-
maneceu no velho mundo,
depois da excursão do scratch,
que acompanhou como o te-
sourplro oficial da delegação-

CONTATO COM OS
HÚNGAROS

Estando o club principal da
Hungria, o Honved. na capl-
tal portuguesa no dia 13, Luis
Murgel terá. agora, a oportu-
nidade de travar contato pes-
soai com os mentores do foot-
bali magyar, ocaslSo que será
por êle aproveitada pára efe-
ttiar. afinal, o esperado as-
sentamtmto para a viagem (jos
vici:-campeões do Mundo ao
Brasil, em 1957.
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V ES PER A L
às 17,30 horas o,, sessão

noturnn às 20,45.

Agora «om nova» enfroln»!

ÚLTIMA
SEMANA

4e ounotdüiilo» no

«IO!

MT El
se está. por sinal, feita em
torno desse match: antes, jo-
gando em Porto Alegre, os
tricolores aceitaram apenas
mais uma exibição, no Para-
ná. Outro convite. d# Uber-
lândia, foi aceito somente pa-
ra a segunda parte de junho,
quando a equipe já- estará
desobrigada do compromisso
com o P C. Porto.

Conto Policial
Solução:

O erro roi não dar aienvã" a<>
fato de serem os sapatos de;
Ehittllng do mesmo tamanho
dos moldes do sússo tirados
das pegadas no chüo lama-
cento. Quando uma pessoa
caminha dentro da lama dei-
xa pegadas maiores do que
us dos seus sapatos. Essa
circunstância poderia ser uma
presunção da inocência dc
Ehlttling.

' '

m-k ira

ATE' 150 cc.
etc.

PRIMEIRA PROVA
(Turismo, até 1.303 cc)

- Fiat 500 — Renault — Dyna Panhard

DE VM A 1.300 cc: — Austin — Fiat 1.100 — Morris -
Ford Anglla — Ford Prefect — Hillman — Pengeot — Simca

Skoda — Volkswagsn — etc.
SEGUNDA PROVA

(Turismo, acima de 1.300 co.)
ATE' 2.700 oc: — Citroen 4 cilindros — Ford Cônsul —

Ford Zephyr — Fiat 1.400 — MG Saloon — Mercedes —
Mona Uxrord — Renault Fregatc — Riley — Rovers — etc.

ACIMA DE 2.700 cc: — Buick — Cadillac — Chrysler —
Chevroiet — Citroen 6 cilindros — Ds Soto — Dodge — Ford

Hudpon — Kalser — Lincoln — Mercury — Nash — Olds-
mobile — Mercedes 300 — Packard — Plymouth — Pontiac —
Studebaker — etc.

TERCEIRA PROVA
(Esporte livre)

— Cisitalia — Stanguellinl — MG —

Ferrari — Lancia — Maserati — et?.

H0LIDAY
ICE «56on

apresentando os mesmos
números deslumbrantes do
mais grandioso espetáculo
de patinação sôbre o galo

APROVEITE ESSES ÚLTIMOS DIAS I

CCATE' 1-500
Forschs — «le.

ATE' 2.000 CC.

Todas as noites, às 20,45 horas
Malinêe - Sábado e Domingo

às 17,30 horas

P
M'

f,*i cc.; — Ferrari — Lancia — Aíaserati —

l,/////' "/^^'*<X
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6IL6ER1 ROIAND
R1CHARP C6AN

• PARTIF
OI MEIO-Ol»fmm
« e»Kiii> oe

E HOH«3

0 ALFORJE PO1 VlhBOh
çoioíiufli
PRimOR
itjiiíiia

(ÜNPtRWMeKl
tuy. recnN/rot o&

«aü eMOçóes e KciezA» submarinaí

GRAN TURISMO: - Allard
gu

Chevrolet Corvette — Ja-
— Austin Hcaley — etc.

Foot-ball amadorista
Foram os seguintes os resultados dos Jogos no setor

do foot-ball independente, realizados ontem:
Dois de Dezembro, 3 x Novo Continente, 0

Preliminar: — 2x0
Maravilha, 3 x Continental, 0

Preliminar — 6x0
Tamoio de Ramos, 7 x Milionários, 3

Preliminar: —Oxl
Celeste, 3 x Rubro-Anll, 3
Lagolnha, 3 x Palestra, 1
Miracèma, 3 x Piranha, 1
S. Diniz, 2 x Esperança, 1

Preliminar: --1x0
Eldorado, 2 x Cosmopolita, 3
Estoril, 2 x São Vicente, 1
Lisboa, 3 x Sparta, 1
Nova Estrela, 1 x Tinidos do Sul. 0
Pauiicéia, 4 x Horizonte, 3
Columbia, 1 x Paraíso, 1
Cometa, 3 x União, 3
Estrela Azul, 1 x Cancela, 1
Palácio, 1 x Nova Aurora, 0
Carioca, 3 x Tomazinho, 1
Santarém, 3 x Faleiro, 3
Sáo Martinho, 5 x Liberdade, 3
Castelo, 4 x Acadêmico, 1
Novo Oriente, 4 x Rui Barbosa, 3
Tijuca, 3 x Endiabrados, 3
Concórdia, 3 x Sagres, 4

Ciinpit um lainiiii com aaticidlntli
Mil eblit millmii luuris 1 («llir filas

TEATRO MUNICIPAL - llll (i A«. 13 dl Mali.
it 11,39 airis

TFJITR0 10Â0 CAETANO • GINÁSIO GILBERTO
CARDOSO (Miuimlünlil) vtndi ilt aiqultanca-
d» • lniiiBit Mimiridis, m di» di iipiUtulg.
a parlir di 19 haras. ¦ paia at vaipuals a pnllr

dl IS haras.

CADÊ RAS NUMERADAS CRS 150,99

GINÁSIO GIÍM/ÍTO CARDOSO
(MARA.CANÃIlIMHO)" 
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flpdMm 2ò,oooLe.cuas Suí^írínlis'
CiNbMAScppt - Paop WALTTlISNEY ~ T'ECW^lCOi>it'. '
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Teatro da Oüucíj
COM A SENSACIONAL

E TRIUNFAL

REVISTA APOTEOSE

Tel. 28-5513. Duas sessões, ài 20 e 22 horasA 8 de JUNHO: O ACONTECIMENTO DO \NONTRÉIA DE GRANDE OTHELO! na comédia musicada
GENTE "BEM" DO MORROOrieinal de Chlanna ile Garcia e SILVIA AUTORI

de agressiva, sem maiores cen-
seqüências, entretanto.

A arbitragem esteve a cargo
do juiz local Oabíno Pios, que
revelou falta de personalidade
e os teams fonnaram assim:

Santo Antônio — Adjalm,.
Pereira e Wilson: Francisco,
Dedite e Nei-in; Teimo iJ. Car-
losl, Jàndui, Machado, Celso e
Lola.

Fluminense: Jairo, Oacá e Pi-
nheiro; Jair, Clovis e Bassu
(Benei; Telê (Converti), Leo,
Valdo (Jandir), Batatais (Tc-
lê) e Escurinho (Quincas).

A delegf.cão do Fluminense
regressou esta noite mesmo ao
Rio.

Econômica - Pura
Saudável • Nutritiva

APRESENTA/jj
TODAS
AS SEMANAS
do 2a. o 6a. feira,-
ÀS 16 HORAS

TEATRO DAS QUATRO
, aos sábados, às 11,30 hs."CAIXA POSTAL DO

TEATRO DAS 4"
RÁDIO TUPI - ONDAS MÉDIAS^

CIRCO HONG
KONG

Estréia, 6a-íeira, 1, no Pav. Alumínio
AV. PRES. VARGAS -\limto a Centrai

3 PICADEIROS AS 20,45
ARTISTAS INTERNACIONAIS

¦ , ^tT^.flilfiír^^!»^ nsi™si"jn-miioiii *f* •*¦4t*tii,lo*,# H
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MAltLÜN BR^Ufl-liRA'NK"ü!NAlH'A ^
JEAN SIMMONS • VIVÍAN BL.\INE KSS

»JBW.Hl MABAÜOEUS 
* «
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ELEFANTES - CAMELOS — CÃES AMESTRADOS — TRAI>EZISTAS
MATINÊES, AS QUtNTAS — SÁBADOS E DOMINGOS
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Io Teatro Ginástico
Grcça Aranha. 187 Reservas: |-.'-45il

HOJE, AS 16 E AS ?l HORAS

VOLPO

rsoji
HORÁRIO 2- 4.6-8 10

'"MriSisj

i- IIIn Johnson — Adap. do STEFAN 2WE1Gni o ELENCO PERMANENTE DO TBC.
Proibido *lé 18 anos
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SOMOS TODOS
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*ILMC ITALIANO

1/lAflOK-iAA/NTTni i ANNA WÍA«|A . PGPPIISIO

l^^i^JS fERRERO * PefILIPPO

tér'.^' FESTIVAL
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8*FEIRA
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WMENSDOKQtRTO
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0 CASTÍtO INVENCIVtl
RICHARD 6R€ENE « SARBARA WAL£

^" "DIVÓRCIO PAHA TRfiS»
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GLENNf 0RO*EU€N0REW»W. IIQLOEN

OflUWDEUOBINHOOD
(mtBANSir-ans/iuifMjtiiçesvtco/e. louveCORNEU WIlPE- ANI^USngE¦¦WIL
RANDOlPfr&OTT.

DESORDEM
GfcENNfORD

A«WDA VINGADORA
rr#e G4u-*vteuoéj Paes vivos

LARRV PARK5-4VWRGUERIT€ CHAPMAN

0 m AVENTUREIRO
^ITttONY DE'XT€R« JÜDV LAWRENCE
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"CANTIGAS DE SÃO JOÃO"
Potpourri — sucesso rio

TRIO MADRIGAI, e MÍELODIA
N, 20.091 Compre hoje M

PROLfX — Av. Nicaragtiu, :;:18

*í$ÕívdQt>
Disco «po 1! — N'. 1"

AGOSTINHO DOS SANTOS c/quartetn vocal c otqueslrs
"O VENDEDOR DE LARANJAS""A ULTIMA VEZ QUE V! PARIS"

Compre l>oje cm
REI DA VOZ — i:ruguni:ina, 38

(pmmkm^M
FRAN2 SCHUBERr — Sinfonia Inacabada

MOZART — Sinfonia N.° 40 cm Sol Menor
Orquestra da OPERA DE VIENA

I,ONG-l'l,AV , . „.
CrS 300,00 (oaipre hoje "'

LOJA PALERMO — Av. 13 de .Maio, 98

rca Victor
t'm grande solo de gaita

"BALANÇA A ROSEIRA'
com FRED WüXIAMS . aN. 301603 < >"1,P"' h"

TONELVX — Senador Dantas 38

mÈ

DISCOS

tES BROM">'"TAKE BACK YOUH NINK"
(do filme "Eles e Elas") . „ &Cr$ 55.00 Compre n"Jf"

POLO ÁRTICO — Av Ri» Branco, 15'
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l NOVAES VENCEU, INDIVIDUALMENTE, A tROVA DE TIRO À SILHUETA

50LETIVÃMÊNTÊT^ A G «OUSE
DO FLUMINENSE

Também vitorioso em Friburgo o atirador tricolor, na prova de Carabina, deita-
fo - Demais resultados das competições

A EQUIPE
federação Metropolitana

realizou cmtem, pela
\m preparo para o
inato Carioca, a oitava
io Torneio Coronel Orsi-
fulano, com tiro Rapmo
¦tas, tendo sido vence-
atirador do Fluminense,
ovais. Coletivamente tri-
0 Fluminense, aliás, pe-
ieira vez neste torneio.
iltados dos cinco primei-
«.«dói foram o» seguin-
lute Novals, do Flumi-'60/566; 3-°, Silvino Fer-

Flamengo, 60/564; 3.°,
i Rocha, Fluminense,
40 Adhaury Rocha, Flu-
?' 60/557; 5.°. Araken
io Carioca, 60/523.
«em de pontos: 1.°, Flu-
t 21 pontos; 2.°, Fia-

8; 3.', Carioca, 3.

ido o Brasil
tO. 27 (UPI — A Ho-
enceu ao Brasil por três
luma partida pelo Cam-
1 do Mundo de Hockey
patins. O campeonato
icio a noite passada e
râ na próxima semana.
alandeses se mostraram
ss experimentados, ga-
por dois a zero no pri-

tmpo, Ssus goals íoram
os por Hcskes e Hek-
eis.

Contagem do Torneio — 1.°,
Flamengo, 130 pontos; 2.°, Flu-
minense, 101 pontos; 3.6, São
Cristóvão, 18; 4.°, Carioca, 6.

EM FRIBURGO
Em Friburgo, foram realiza-

das quatro provas de tiro, nas
armas de carabina, èm três po-sições, revolver, carabina dei-
tado e pistola tiro. rápido a sl-
lhuètas, em disputa resnectlva-
mente das taças José Magessl
Pereira, dr. Antonio Guimarães,
Cesár Torracà e dr. Antônio
Nader. entre as equipes do Flu-
minense e do Sans Soucl.

Os resultados foram os se-
guintes:

1.» prova — Taça Oesar Tor-
raça — Carabina deitado, 60
tiros a 50 e 100 metros:

1.° lugar —• Luiz Novaes —
FFO — 597 pts.

2.° lugar — Adhaury RochaFFC — 590 pts.
3.° lugar — Alberto Braga —

CRF — 588 pts.
Por equipes:
l.o _ ffc — 1.772 pontos2." — STAS — 1.745 pontos.O Fluminense ficou na posse

definitiva da Taça.
2.» prova — Taça Dr. Antônio

Nader — Pistola, tiro rápido a
silhueta — 60 tiros a 25 metros:

1." lugar — Adhaury Rocha
FFC — 60/569.

2.° lugar — Evandro Gulma-
rSes — CRF — 60/569.

3." lugar — Luiz Novaes —
FFC — 60/559.

Prova disputada individual-
mente:

3* prova — Taça José Ma-
gessl Pereira — Carabina, 3
posições, 60 tiros a 50 metros:

1." lugar — Alberto Braga —
CRF — 559 pts.
., 2.° lugar — Fernando Blmol-
to — §TAS — 541 pts.

3.° lugar — Armando Vieira- CRF — 538 pts.Por equipes:
l.o _ FFC — 1.580 ponto».

2.» — STAS — 1.541 pontos.
O Fluminense ficou na posse

transitória da Taça.;
4.» prova — Taça Dr. Anto-

nio Guimarães — Revolver, 40
tiros a 25 metros:

1.° lugar — Luiz Novaes —
FFO — 376 pontos.

2." Jugar — Adhaury Rocha
— Ffc — 371 pontos.

3.° lugar — Fernando Blztoi-
to — STAS — 364 pontos.

NO VOLLEY:

.4BATIDO O BOTAFOGO
PELOS RUBRO-NEGROS

DEMAIS RESULTADOS DA RODADA DO ESPORTE
DA REDE, REALIZADA NA TARDE DE SÁBADO

Na tarde de sábado foi rea.
llzada mais uma rodada do
Campeonato Carioca Feminino
de Volley-ball, destacando-se
como prélio principal 0. en.
contro entre as equipes do Fia-
mengo e dj Botafogo, tendo o
six rubro-negro assinalado uma
vitória sensacional, de vez que
abateu a turma alvi-negra por
15x2 e 15x2. Na segunda dlvi-
são venceram ainda as estre.
las rubro-negraa por 2x0.

Nos outros jogos os resulta-
dos foram os seguintes: Tijuca
x Bangu, Ia Divisão — Tijuca
2x0 (15x7 e 15x12); América x

JM!i CARDOSO PEREIRA
00 METROS

|0 VASCO, OS CICLISTAS VENCEDORES DA PROVA, QUE í
VÁLIDA PARA O CAMPEONATO CARIOCA

iita externa, do Estádio
tcana teve lugar, on-
manhft, o Campeonato
dos 200 metros olímpi-

t a segunda, terceira e
categorias. Preliminar-
tam realizadas as eli-
iis, em series sucessi-

vas. cuja distancia à meta de
chegada era aproximadamente
de 1.000 metros, sendo o tem-
po tomado no trajeto dos 200
metros finais.

Os resultados foram os se-
guintes:

iifou o misto do América
m Visconde de Rio Branco

3 X O SOBRE O NACIONAL
A partida esteve por alguns

instantes paralisada, pois o juiz
AlVaro Martins solicitou garan-
tias para continuar com o jo-
go. A equipe do América for-
mou com: Walter; Souza Fi-
lho e Aloisio; Oto, Agnelo e
Maneco; Ramos, Washington,
Nelsinho (Wilson), David (Ha-
roldo) e Ollclo. A arrecadaç.ão
socou 45 mil cruzeiros.

>UDE DE RIO BRAN-
G., 27 (De Geraldo

especial para a Sport
- Perante numeroso
> quadro misto do Amé-

a direção de Osny do
]ogou esta tarde, nes-

e mineira, enfrentando
conjunto do Nacional,
local. Apôs um pri-impo sem abertura de

a, na etapa final, o
conseguiu encontrar o
da vitória, assinalan-

tentos, o triunfo dos
W 3 x 0, traduziu a
tior atuação na fase
entar. Reapareceu noimericano o meia Wns-
que se encontrava afãs-' face da intervenção'& 

que se .submeteu,
ton atuou muito bem«tor de dois goals.
'AMES DO JOGO
iteeem íoi inaugurada«nal, aos 8 minutos,nseolo de Ollclo. Wa«-aos ss minutos, mar-
Jíundo tento e ainda«o. aos 42 minutos •
jujuutou o terceiro ten-
5Hx"B9 a J*rtlda««ria dos rubros por

4a categoria — Campeão, Ney
Antonio dos Santos, do Vasco;
2o, Belarmino Viegas, do Luso-
Brasileiro; 3», Carlos Alberto
Marinho, do Flamengo. O me-
lhor tempo nesta oategoria foi
conseguido por Aires Sampaio,
do Vasco, classificado em quar-
to lugar, com 13 segundos.

8* categoria — Campeio,
Enéas Simões, E; C. Luiz Bel-
trílo; vice-campeão, Alberto
Gomes de Oliveira, do Vasco;
3°, Almir Belém Moreira, do
Vasco, que conseguiu o me-
lhor tempo nesta categoria,
com 14,6.

2* categoria — OampeSo,
José Cardoso Pereira, do Vas-
co; vlce-campeao, Tito Costa,
do V. C. Jacarepaguá; 3o, Ma-
nuel Bernardino Souza, do Cl-
cie Suburbano. O melhor tem-
po nesta categoria foi obtl-
do por José Cardoso Pereira,
cocn 13,5.

Sírio, 1» Divisão — América
2x0 (15x13 e 15X5).

Em decisão pelo segundo lu-
gar do Campeonato de Volley-
bali da' classe de Aspirantes
masculino, defrontaram-se on-
tem, pela manhã, os quadros
do Tijuca e Fluminense, ven-
cendo o Tijuca por 2x1.

Campeonato
Pernambucano
RECIFE, 26 (Sport Press)

— Prosseguiu na tarde de ho-
je o campeonato pernambu-
cano de foot-ball, com a rea-
lização do encontro entre as
representações do Sport
Club Recife e do íbis. no Es-
tádio da Ilha do Retiro, De-
pois de um primeiro tempo
dos mais equilibrados, sem
abertura de contagem, na fa-
se final, o Sport, campeão
pernambucano da temporada
passada não encontrou difi-
culdades para levar a melhor
pela contagem de 5x0. Nani-
nho foi o artilheiro do "ina-.
tch", assinalando três goals,
cabendo a Geo e Traçata
completarem o placard da
goleada do Sport.

Aos 4o minutos da primei-
ki fase, o goleiro Durval, do
íbis defendeu espetacular-
mente uma penalidade maxi-
ma cobrada por Traçaia.

A arrecadação da partida
somou Cr$ 56-975,00 e as duas
equipes estiveram ossim for-
madas:

Sport Club Recife: Ca rijo;
Bria e Djalma; Zé Maria,
Mirim e Jaiminho; Traçata,
Nanlnho, Ild, Soca e Gêo.

íbis: Durval; Nego e Inal-
do; China, Ivaldlr e índio;
Ronaldo, Carioca, Eloy, More-
no e Zé Maria.

Intervém a CBD no
dissidio Uruguai-Itália

APELA A ENTIDADE BRASILEIRA PARA QUE"AZZURRA" 
JOGUE EM MONTEVIDÉU

MONTEVIDÉU, 27 (U. P.)— A diretoria da Associação
Uruguaia do Foot-ball. reunida
em sessão extraordinária, deci-
dlu deixar sempre aberta a
porta para que o selecionado
italiano possa atuar nesta ca-
pitai, durante sua próxima vi-
sita a América do Sul.

A diretoria ratificou a atua-
ção de seus delegados no Con.
gresso de Foot-bãll do Atlanti-
co (argentino - brasileiro - ura.
guaio), que se celebra atual-
mente em Buenos Aires, e os

íéshas sexuais - impotência
(NOS CASOS INDICADOS)

CONSULTAS CrÇ 30,00
[•JJ-Dlo pela hormontotorapia e alta freqüência eipe-vm velhice precoce da função sexual no homem e«ln». Irritabllldade, fadiga e insônla nos casos indi-f" — Enfermagem a cargo de técnico o profissional—— — diplomado _____

CLINICA DR. SANTOS DIAS
JJPJM* N. 50 - 9.» ANDAR - Conjunto 901. -,M«: 32-6230- Horário: Diariamente, daa 15 àa 19 hs.

autorizou a aceitarem modifi-
cações nas datas assinaladas
para as partidas da Taça doAtlântico, caso a Itália desista,
de sua atual atitude de não jo
gar em Montevidéu.

Se a Itália Insistir em sua
negativa, segundo se informou,
o Uruguai não aceitará mod!-
ficações nas datas menciona-
das.

A diretoria da entidade to.
mou nota, na mesma reunião,
de quo a CBD resolveu inter-
vir no problema italò-urugualo,
enviando um telegrama à Fe-
dereção Italiana, a fim de fa-
ser um apelo para que sua
equipe Jogue em Montevidéu.

Por outro lado, foram rati-
ficadas as modificações Intro-
duzidas no torneio mter-clubs.
Desse torneio participarão ascinco equipes campeãs dos três
países.

0 Campeonato
Suíço

ZURICH, 27 (UP) — O Gras-
shoppers, de Zurich. conquis-
tou o campeonato de foot-ball
da Suiça, ao vencer hoje o
Chaux de Fonds por 3 x 1.

O Grasshoppers tem atiaV
mente nove pontos de vanta-
gem sobre o Chaux de Fondi
quando faltam apenas três rc
dadas para terminar o torneio

Na semana passada, o Gim-
.ihoppers ganhou a Taça 1%
Associação Suiça, de modo qui
agora se classificou como du-
pio campeão. Esta é a eextf.
vez que realiza a façanha.

Os demais resultados de ii'ii.'i
foram:

Bellinzona 1 x F. C. Zu-
rlch 1.

Greuchan 4 x Basiléia 2.
Lugano 1 x Chlasso 2.
Servètte Genebra 3 x 1..

burgo 3.
Young Boys Berne 3 x

Schauffhausen 0.
O Lausanné e o Uraria Go.

bra não jogaram.E a seguinte a colocação dus
clubs suíços de foot-ball. jacom o Grasshoppers campeão
com 23 partidas e 39 pontos.Em segundo Chaux de Funds.
30 pontos: 3o. Young Boys, 2>'4». Servètte, 27; 6o, Lausanp»
24; 6», Bellinzona, 24; 7". mle, 23; 8», Classo. 22: 9a. LJ
gano, 20; 10°. Uranla, 20; IVSohauífhausen. 19; 12°. F. oZurich. 17; 13°. Grenchen, 16;14'. Fribourg, 12.

Novo sucesso de Starling Moss
Triunfou o volante inglês na Corrida Internacional deNuerbuging para carros-esporte — Fangio foi segundo

NUERBUROING

ÉkWÊÊmWÊL
islV

•"» »odo e Brasil
'ob o patrocínio
ma

CANfTAS
CQWtUCTQB

PAÍS DAS
MARAVILHAS

todas as segundas-feiras, às 21,05

(no mwmo dio • horário «m que era apre-
sentado o. "Hotel da Sucessão" ouçam esse
novo • espetacular programa de MAX NUNES
e AFONSO BRANDÃO.rtffifradio

Hggtjin; sáiacio às 19.05 /iQrai^

Alemanha,27 — (U. p.) — Numa duplacom o volante francês Jean
Behra em uma Mnsersti, o
britânico Stirlong Moss ganhouhoje a Corrida Internaclonnl
para Carros Sport com o per-curso de mil quilômetros. Ocampeão mundial Juan ManoelFangio. da Argentina, que le-vava como co-plloto ao notável
corredor Italiano Eugênio Cas-tellotti, se classificou em se-
gundo, com uma Ferrari.

A corrida foi dura e difícil"obre um circuito tortuoso nasmontanhas Eifel, com 44 vol-tas de 22.81 quilômetros de cir-culto, dando um duelo estu-
pendo para os dois primeiroscolocados.

A classificação final foi a je-
Ttilnte: (

) — Mo&s-Behra, Maseratl.7 horas, 43 minutos e 545 se-•nindos. velocidade média df129.7 k/h.
2) — fYtr.glo CutelloU; Fr-rarl. 7,4430 7/10. media 128.63) — Portago-oendeblen. Fer-,rarl. 7, 5355 9/10 media 127.4) — Bcrge-Rlps, Maglloli]Porsche. ~
5) — Hans-Richerd. PoTScheNa classe turismo de J.000 eee msU venceram Benk OlaíMartensso, da Suécia, em dupla«om o conde Ensiedel, «lemSo.oon» uma Mertede-Benz 300 sl

t
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EMPATOU 0 OLARIA
EM RIBEIRÃO PRETO

1 X 1 COM O BOTAFOGO

xx

RIBEIRÃO PRETO, 27 -
(Sport Press) — Dando proase-
Tulmento a sua temporada pelo
Interior de Sáo Paulo, o qua-
tiro de profissionais do Olaria•;xlblu-se na tarde de hoje, nes.''a. cidade, enfrentando o Bota-
?ogo. Público reduzido assistiu
a partida, proporcionando n
fraca renda de sete mil cru-
:3lros.

O primeiro tempo terminou¦am abertura de contagem. Na
íase final, Néco, aos 17 minutos-ibriu a contagem para o Bota-
ogo, cabendo a Rico, aos 25
minutos estabelecer o empate
mra o Olaria, encerrando-se o
prélio com o Justo empate de
um tento.

Eis a formação das duas equi-
pes:

.A prova de tiro de sábado consi'iluíu-se em marcanie êxito. A taça Orsíni Coriolano

foi vencida pelo Fluminense. JVo ilagiante aliradores que participaram da sabatina da

Um

O Sedan, cam-
feãe da Taça de

PARIS, 27 (U.P.) — O SO-
dan se classificou campeão do
torneio da Copa da Associa-
ção Francesa de Foot-ball, ao
vencer hoje na partida final
ao Troyes por três a um.

OLARIA — Walter;. TISo e
Renato; Rico, Mineiro e Dodô;
Bera, Maxwell (Carllnhos), He-
lio, Russo e Ceznr.

BOTAFOGO — Garrito; Fon.
seca e Salvlo (Julião); Loerte,
Mário (Osear) e Gil: Fernando
(Paulo), Ponce (Laerte), Amo-
rim, Néco e Guina-
.Funcionou na arbitragem,

Afist.ocilio Rocha, da Federa-
ção Metropolitana de Foot-ball
com boa atuação-

C&ega Nadinha
pra o Bangu

SA" VADOR, 26 (Sport Press)'
— O goleiro Nadinho, um dos
melh:.es do foot-ball baiano

?ue 
pertencia ao Vitória e queoi contratado pelo Bangu, do

Rio de Janeiro, viajará hoje
para a capital da Republica, a
fim de se apresentar ao seu
novo club.

Nadinho ficou satisfeito por
ingressar no foot-ball carioca,
principalmente no Bangu, onde
tem grandes "ases" do rio-
cer brasileiro, como Zizinho,
Zózimo, etc.

OTELO: a tragédia do ciúme
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uO "Rapte" da "Miss
Café diz o,qye,pensa

A maioridade do-teatro
,.de Lott
brasiiearo

tfa^JmímS^fs^vf^n^r-i v-^i^WBatfy Ifi^i. *'i& .* 1 . -%, 'to* >.i^5l>/, tâttÉbt 'Àvt§''í-* ¦' • v-^"j

Note a espetacular variedade deste número
de O CRUZEIRO:

Você verá a coroação de "iWiss Distrito Federal":
a deslumbrante festa do Quitandinha, o des-
file das candidatas e o "rapto" de Leda
Brandão Rau, a escolhida, por dois repor-
teres de O CRUZEIRO a quem ela revelou
seus sonhos e amores!

E voce encontrará mais:
Café fala de Lott, numa entrevista que só
agora pode vir à luz. ? Em cores, você admi-
rara os acontecimentos máximos da tem-
porada teatral que empolga o Rio. ? Verá a
destruição do Arpoador, engolido pelo mar.? A morte do herói do Alcazar. ? As difi-
culdades financeiras de Ana Magnani. ? O
goleiro sem perna. ? O lançamento dos"tailleurs" 1956 — e muitas outras imagens
palpitantes da atualidade, em reportagens
repletas de fotos.

y
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SÓ AGORA; a entrevista censurada

Seja dos primeiros
a comprar seu

0 dEZEIRO
desta semana

LrTv||> /.UU pela maior e melhor revista
da América Latina
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MISS DISTRITO
.FEDERATíajüda
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BANCO

PROL
Juros de 3 a 7 %
Aberto ininterrupta-
mente até às T 7 horas
RUA SETE, 99

ESCLARECIDO 0 LATROCÍNIO DE VILA OLÍMPIA

COM UMA BARRA DE FERRO
MATOU FRIAMENTE O VIGIA
UM CALDEIRÃO DE COBRE COMO RECOMPENSA

"V-i

Âs melhores ofertas no
Suplemento Imobiliário

V do 0 JORNAL

S, PAULO, 27 (Meridional) —
A D*legacia de Segurança Pes-
soai conseguiu Identificar o au-
tor do misterioso crime ocorri-
do na noite de quarta para
quinta-feira, no interior de um
deposito de ferro velho exlsten-
te na rua Sousa Aranha, 780,
em Vila Olímpia.

Ó vigia daquele estabeleci-
mento, Luiz Gonzaga Xavier,
solteiro, de 22 anos, foi encon-
trado morto apresentando pro-
fundos ferimentos na cabeça,
ferimentos esses provocados por
instrumento corto-contundente.

- durante este mês
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O VENDEDOR DE GARRA-
PAS O ASSASSINO

Entre os suspeitos presos pe-
los policiais estava o garrafeiro
João Batista, de 25 anos, soltei-
ro, residente nas proximidades
do deposito de ferro velho.

Inquirido pelos investigado-
res, Batista negou a autoria do
crime imputando-o a um outro
garrafeiro, que foi, em seguido,
preso.

Entretanto, muito antes que
o segundo suspeito fosse Inter-
rogado, João Batista acabou
confessando a autoria do cri-
me.

MATOU PARA ROUBAR
Segundo declarações por ele

prestadas ao delegado João Lei-
te Sobrinho, na noite do crime*
estava eíh companhia de um
amigo e de duas mulheres, com
r.s quais andou bebendo pêlo."
bares das proximidades. Alta
hora da madrugada, como sua
mãe estivesse em casa, resolveu
ir com os companheiros para
sua residência com o fito de
ali pernoitar.

Quando seus companheiros de
farra dormiram, João saiu sem
sc-r ,pressentido, dirigiu-se ao
deposito de ferro velho e como
soubesse onde e que se encon-
travam os objetos de maior va*
lor, arrombou o cadeado, pro-
curando entrar. O vigia do ae-
posito, Luiz Gonzaga Xavier,
tendo ouvido o barulho, diri-
giu-se ao local de onde o mes-
mo partira, ali encontrando o
seu amigo, com uma barra de
ferro na mão. João investiu
contra o vigia, desíechando-lhe
vários golpes na cabeça, ma-
tando-o instantaneamente.

Apôs cometer o crime, entrou
no deposito e roubou um cal-
deirão de cobre, de três qui-•los e meio, com ele voltou para
sua casa, e, sem acordar seus
ooirçpanhetros, dirigiu-se para
sua cama onde dormiu ao ia-
do da amante.

No dia seguinte, pelas 10 ho-
ras da manhã, foi preso cumo
suspeito e conduzido à delega-
cia de Segurança Pessoal, onde
ontem confessou amplamente o
latrocínio.
71 '——¦ —-:

Esfaqueado
por desconhecido

Agredido a faca por um des-
conhecido no' m o r r o de SSo
Carlos, foi socorrido ontem, no
Hospital Souza Aguiar, o ope-
riirlo Hilário Eduardo, de 23
anos (morro de São Carlos.
barracão sem número)', que «o-
frou ferimento penetrante no
abdômen. Do fato foi fitinn -->-
nheclmento ao comissário do
14." Distrito.

Conquistador e
sanguinário

Hamilton da Costa Guima-
râes, de 31 anos Crua Gor.çal-
ves Barreto, 157, São Mateus),
ontem, com fratura da coxa
esquerda e choque he-norrági-
co, íoi Internado no Hospital
Getulio Vargas, baleado que fô-
ra no Parque Proletário dá Pe-
nha, por João da Silva Santos
que fugiu.

A vitima fora, com a compa-
nheira, a uma festa em ca?a
de João Fedro Magalhães, ai-
tuada na praro, Cruzeiro, onde
Silva n-n'--- "r-ft-ndèií fi" cor-
tejar Clarinda Eis dos Santos,
com o que não concoríou Ha-
milton.

Di-cubirarn, tendo Silva sa-
cado do revólver e alvejado o
comerciário.

Ferida no choque
a família
do Conselheiro da
Embaixada Japonesa

O auto particular do Conse-
lheiro *da Embaixada do Japão,
sr. Akira Takahashi (avenida
Rainha Elizabeth, n. 675, apto,
402), dirigido pelo motorista
Guinzi Nogami (rua. Real
Grandeza, 358), ontem, perdeu
a direção na rua Cosme Velho
e foi chocar-se num poste. Em
conseqüência, saíram ferido- os
meninos Makoto c Fusae, de 12
e 8 anos, respectivamente, íi-
lhos de Akira; sua esposa Sa-
kiko, de 40 anos, e Tsut«.e Ta-
kahashi, de 20 anos, irmão do

conselheiro, e êle próprio, to-
dos oom contusões e escoriações
generalizadas.

Socorridos nó Hospital Souza
Aguiar,' retiraram-se depois: de
medicados, com exceção de Mu-
koto, que se suspeita tenha ira-
(urado o crânio.

PESCADORES CMMNOSOS

FAZEM E
LHE1TA FÁCIL

XPLODIR DINAMITE PARÁ CO-
DE PEIXES INDISCRI1

Estamos na época do vale-
tudo a serviço da ganância, es-
pecialmente, no setor da'ali-
mentação.

Haja visto o que ocorre em
multas praias cariocas, onde
pescadores infringem dispositi-
vos do Código de Pesca, em-
prsgando dinamite em alta es-
cala para colhríta fácil do pes-
rac**. iT)dÜ!T'dos pela lei do me-
nor esforço,
i'cr*iionto
para as famílias

Notiadaments na chamada
Praia dos Bancários, (na Ilha
do Governador, em cujas ime-
diaqões está' localizado um
núcleo residencial de bancários),
o abuso dos pescadores á dina-
mite se torna verdadeiro tor-
mento para as famílias.

A maior part3 dos moradores
nas redondezas da referida
praia trabalha na cidade, com
entrada no serviço. b*m cfdo
ainda. Dnsde madr*;saãa as
bombas pesqueiras estouram
com barulheira infernal; não
permitindo sono tranqüilo a
ninguém.
Danos em prédios

Além desses tormentos, a pes*
ca á dinamite está estendendo
seus malefícios, inclusive a va-
rias moradias edificadas nas
imediações da praia, principal-
mente as localizadas á beira-
mar. Tratando-se de edificacõe?
pequenas várias vezes seus mo-
radores têm suas vidraças que-
bradas, quando das explosões
no mar próximo. Vimos mesmo
uma pequena residência, na
Praia dos Bancários, com o piso
e amurada da varanda da fren-
te inteiramente cstaladas,-con-
firmando seu*; moradores a
orisem da*; rériãs avarias.
Fala o diretor

Sobre o assunto, nossa repor- (

Vidraças partidas nas imediações - Atentado contra a

pública - Até quando será tolerado o abuso ?
saúde

Sardinhas pescadas na Ilha do Governador com emprego criminoso-de dinamite

tagem procurou ouvir a pala-1 Pesca do Ministério da Agricul-
vra do sr. Ascamo de Paria. j tura.
diretor da Divi-ão- de Caça ei — a pesca a dinamite, ou por
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meio de qualquer outro expio-
sivo, é terminantemente proibi-
da pelo Código da Pesca, apro-
vado pelo decreto-lei sob o •.-..
794, de 19 de outubro de 1938,
cm seu artigo 15, letra G.
Ambição desmedida

— Na lei do menor esforço,

na ambição da pe,ca ,,.
te- sao imperdoáveis u^res pelos preJui-TZ^-pesca dessa írji-ma „- !3Í**';* "
o pescado. qufS rl?S fro. Assim, pe|ve, i'*ca*" •
tamanhos são 

™ 
,tl D **

tades os mais vem 
°XÍF

Wenos.sáo relega^'-1 •«:
falai* no prejuiw da í !
çao pois mJui. -M»**
mortas na época Dm X!'" •'
desovar. u" 0|i c

Com vistas
à saude publica

Os pescadores, anos «i.minosa atuação XlS,0?'Ww»cte. .Os peixes j-ffi-Jinteressam, e que vêíín ¦ •"*¦
-sáo atirados nS ,*Sonde ficam ixtondo J0/''-dos, ou atiradosR»
na, causando má,,TJW'atraindo terrível ^S ¦

; Os "pàraquedistas"
I Muitos rapazotes tratam ,- amealhar sardinhas oftL*diabas que conseguem»
da água. AcondictonaS-S1
balaios forrados de »C-bananeira e saem ?»vendendo-as. Quand? a,mque vai limpá-las se mdo engano, encontraadTieí
do deteriorado, já • 

_&o vendedor está lou» 'L
um crime contra a m^Stiva, em conseqüência a, 2á dinamito, pois Sea SSra.. ou dona de casa, bKtende de pescado, nj*
peixes "moidos" lenh™
podres), que sto ingerido-^
vitimas indefesas da «2de pescadores sem coulfi

Que os moradores «to*colaborem com as autoridtSlcomunicando ao Distrito mciai mais próximo quando fe
çeberem que os pescadores-^,de explosivos, em manoiw^
minosa e, portanto, coníata
mair^rcmpróido8,ai

Quatro vôos semanais do Ser\iço|
de Coqueluche da FAB

GRATUITOS
O Servl-o de Coqueluche da

Força Aérea Brasileira (3.- Zo-
na Aérea) atende nSo só os ca-
sos isolados da moléstia, como
também casos coletivos.

A coqueluche, quando se ma-
nifesta nos colégios, asilos ou
creches, assume logo caráter
epidêmico. Poi o que aconte.
ceu no Educandário "Madre
Guel", situado à rua Getulio,
número 72, em Todos os San.
tos. Trata-se de um interna to
feminino, de orientação cato-
lica, dirigida pelas religiosas
Madre Carmem e Irmã Ampa-
ro, da Congregação do Coração
de Maria.

GRATUITOS
Sabedoras dos ótimos resulta-

dos obtidos na cura da coque-
luche através dos vôos, as duos
freiras recorreram ao Serviço
da Aeronáutica, para o trata-
mento de 20 meninas, que con-
seguiram* curar.se.

Os vôos da coqueluche na
Aeronáutica sfio gratuitos. Dc.
les pode participar qualquer
pessoa, desde que prove, com
atestado médico, estar afetada
da moléstia e apta a voar a3.500 metros de altitude.

Esses vôos, em número ds
quatro, realizam-se semanal-

Aumenta a produção
dc amendoim

A maior densidade da produ-çao nacional de amendoimocorre nos Estados do Sul, emMinas Gerais e na Bahia. Deum volume de 218.800 tonela-
das, registrado no ano passa-do, São Paulo contou com194.545 toneladas. A seguir, fl-
gurarom o Rio Grande do Sul,com 8.E36 toneladas, Minas Ge-rais com 5.954, Paraná com2.472 e Bahia com 2.301. NoNordeste, o maior volume per-tence à Paraiba, com 620 to-neladas.

O valor do produto, em 1953.elevou-se a Cr$ 874.809.000,00,
tendo sido cultivada uma are*,de 162.912 hectares, de acordocom os dados do Serviço de Es-tatistlca da Produção, do Mi-nistérlo da Agricultura.

mente, todas as terçM-ldnii
7, 10, 13 e 15 horas, sai* Javiões do Aeroporto SartosBilmont.

Telefones no Brasi!
Há no Brasil maior mir,:;

telefones do aue cm t(íi'
América d0 Stil reuni:!,-*-;
tuada a Argentina. Coate-,"Boletim Estatístico" te(janelro-março 1956), cc
nhamos de 745.617 apaiiS
Janeiro de 1055. quiimht,irmãos do Prata *í ptRb1.080.272. Não ittcltúkt
Guianas, o menor numeioii!
lefoncs pertence ao ftttffl
com 6 mil aparelhos. AB£»
linha 11.400 co Equador, 11 Si
Chile. Colômbia e üruiMÍB*
tre 100 e 150 mil, n VfflíaÈi
93 mil e o Peru, 60.300 tíKta

-Provoca reações
a Instrução 131

PORTO ALEGRE, 21 flfct
dional) — Está causando»»
viva repercussão, entr? (a 0
portadores locais, a iksi
Instrução 131 da SUMOC.»
escondem os esportidír
de soja ,o seu desagrtio l
face daquela medidí do «i
controlador da moeda tloi**
dito.

Segundo fomos inftnt
diversas leaders do CO»
exportador rie sOj.i. no **.'
ontem, seguiram para a (W
Federal a fim de tratar, J»
ns autoridades federais. «J
vogação ou morliticaçSo 0
la portaria.

A propósito, o sr. Altjí'
Coelho Rosauro. pre-id**»*
Associação Brasileira de"
•tadores, telegrafou ao
dente da Republica daMO»
ta da insatisfação aqui |J"
te. devido a Instrução -<••

OFOSCJI
IODO ¦ FÓSFORO

"Dá trabalho
sua redenção."

a um cego e serás o

„.*.'"-OINÇAS DO. V
íjC.OR AÇÃO *
>È'§TOM A GO':•"'fígado
.intestinos

>R. RUBEN OANDÉlMANN(mPrática nor horpilali d» Pc,ií,..riLii*i
Médico - *l3trocarcll0flroi-;M - -Tf"»»-..
du 10 ài 12 hr. • #M U »J <Y\0-
A». Rio Irtince, 257 • M.« «*¦• • ** '*

fei. 3M7M-
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ÓMÃENÕRME GANGORRA GINGANDO NO PÁTIO DA CARES
[IA ONDE SE VÊ 0 MIL REIS FUGINDO NA ESTEIRA DO VINTÉ1
QUADRO

SAUDOSISTA - ENTRE 1930 E 1956

Fciião 
Arroz 
Carne 
Carne seca 
Café ¦¦••
Pensão (comida)
Copo de leite ...

reis
$600 Hoje
$300 "

1SO0O "
l$00O "
$900 "

6O$00O "
$200 "

CrS
23,00
20,00
48,00
52,00
48,00

¦ 500,00
1,80

Este nosso Brasil está mais parecendo uma enorme gangorra
jja no pátio da Carestia de Vida. E nela sentados, nos ex-

mus o Governo e o Povo. Olhando-se com uns olhos de pouco.
•«os Tomados dos sentimentos mais contraditórios. Só hum

,L t\ acliam na mais perfeita concordância: à apreensão e a
1«irtla Como sair da atual conjuntura econômica?

Pode-se dizer que também há um outro ponto em que oi dois
«.om da mesma fôrma: Quando esperam mais dinheiro.
'cjja qual. apreensivo, acompanha o balancim nesse brinque-

y iim.joga, subidas e descidas para notar quando a coisa vai
«Sr ur» sua banda, a fim de tomar pé no chão.

lias tudo isso se explica com nm pouco de bom humor, repas.
i fatos da vida que a gente leva. Com razão ou sem ria,-

liU0'"wrose econômica, alarmaios, uns com o descalabro financeiro
11 pomoromissos a atender, estes os herdados com o triste cs-

¦oTcriiantes e governados estão sofrendo o que chamaríamos
_.jose econômii 

 '*"" "" " '"**" ""* '"'

íiü, dwãntecessores com osacrescidos, que não podem deixar dé
1*1" em toda fase inicial de novo período, o que Já nos deu
'lüwrd de uma proposta orçamentária de 26 bilhões de déficit;
1 «ntros com o cinto apertado no último furo, esperando que
Renovo salário tão anunciado, contanto que os preços não

nW> mil's'
1 dispensa com um valente e gor-

do quilo de carne sangrenta, ou-
tra coisa que hoje constitui um
doe mais sérios problemas das
donas de casa. -

Carne a 10100? Pois sim. Is-

láeDiBh^0 • • .
•Twce que eles querem
^«doquese^P088^1-;-
T Bm, quem, perttmtft •

)£& -'nenhuma função pubU-
ídVou militar e tampouco

¦m (Wiprêgo•'algum, mas se
ll^a simplesmente em vi-
S Rira quem a palavra "au-

Jmto" vale tanto quanto
m vocábulo - imj»»™1 -
1 Napoleáo dizia não existir

, dicionário. Sao os tais ca-
«meiros que se dizem senho-
•t e possuidores do bom-senso,
to estão olhando o ir-e-vlr. o
itima-abaixo de gangorra,
fio certos de que os dois dft
liiingonça virão a bater com
i mala no piso duro. Mas

de espia só para regis-
trar o primeiro.

Ouçamos a sua opinião:
Isso de equilibrar o Deve

(Haver no Caixa não passa
de.um artificio contábil. Ape-
lir para novos encargos, re-
«arado a empréstimos, majo-
mio dc taxas e impostos e
nüiios em geral, vale tanto
tao liberar ao custo da vida
ia ritmo asccnsional acelera-
à£o que ,ià estamos vendo
i'ií se falar em tais "au-

' 
es". Hoje, com 2.400 cru-
isacome-ie, mora-se, e tu-
íismo faziam os nossos ca-'w 

pjt-ricios no principio do
«ío, com 250 mil reis. Os
fi: acariciam a idéia de um
diário minimo de 4.800 cru-
retrós ou de 3.600. não adqul-
téo mais utilidade de con-
rimo necessário do que naque-
la bons tempos se fazia com
1)0$ (ou 300 cruzeiros, dá no
mm), Quando vier esse

i toro saürio mínimo, os preços
Ji estarão tão altos, como uma
,itiaçâo de 2 para 5.

Será assim como sairmos do
tíalto da Avenida e ao che-
rumos ao pé do.trenzinho do
Corcovado, os Preços Já esta-
lio táo altos, lá para cima da

estátua do Cristo Redentor,
ilivando-nos a pensar, impla-
Mnte, com esta blasfêmia:•S«n Nosso Senhor, com os'Jiaços abertos, impediu a su-'m dos tubarões!•-Por que o sr.- fala desse
iiito? Indaga o repórter, curioso,Com a experiência da vida,

,fe continua sendo a mesma.
p da époi-a em que com umaiHttta e vintém comprava-seawduala de ovos. que agora se"uontra pela casa dos 42 cm-
iJTOaVE por se falar em ovos,
UM disque eles Ir&o subir mais• >«ndem a desaparecer do mer-o», «gundo um avlcultor ex-«JMntado. devido a "causas
«lógicas", para as qualí osWiiielros não dão jeito, que la-
go faltar ovos. durante seis'«es na época da muda das"*-.. Sendo o remédio, ain-¦ Hjrundo êle, instalar írlgorl-
mg ovos. para conservá-los e™o-los nos seis meses de™ra. Baclocinemos: Se um
m» natural, aaído donde sái
jw t máo do consumidor, J&Mp 25 réis, agora S cruzeiros,
JP? valerá "írigorificado"?
J*""«iitlmos com a biologia
2,«tm. galinhas. Elas são fe-™in»«; com seu direito de fa-*» "lollette" 

para o maior«wto dos galinheiros... e dos
FJ mas essa frigorlficação 6«rongetor os mais quentesl
ift M resume na crônica
gwfca da moeda nacional, da
G* jo vintém, do tosUto, do
proa e agora do cruzeiro. De
j*»« verdadeiramente gloriosa
^ «a História Pátria a me-
g" do vintém. Aqui mesmo'«maravilhosa cidade do
S. j ,!?iro'' h0"vè uma "Re-
à*io Vintém-, no tempo do
CãWIO, COforafln not r>»gjaar^-

;M"í«.que. hoje. a a cnSel-
mlí?**,' ^olí,!, mRis natural
^- mundo, nio obstante cor-
ST? a 10" vinténs. Tam-
g mn aquele famoso con-
2JW-MWM avôs;

a"hf- ^cm Poupado vintém
W ^""'o ft 1* Orandí
*& Lm J916' «vemos a
fã ri.' bwn 1ue têmpora-"9iíl„uinR Cofapzinha na
-.uZue Aoastecimento do
^J*WWo de Bulhões... NA-
KeoS??? as twas andavam
''bv „,,° ^uelético mil rflí"A IM então noe supria a

so é ladroeira. Não admitimos
esse golpe de tubarões- 900 réis
e... olhe-la!
Com os Vinténs
vivia-se melhor

Os daâos que aqui expomos
sobre os preços referem-se até
1920. acompanhados dos preços
atuais em cruzeiros entre pa-
rentesis.

Naquela época dizer-se de
alguém que possuía "alguns
vinténs" era chamar de rico;
hoje em dia nem se pensa em
falar em cruzeiro, com tal
idéia. Ou se emprega a liu-
guagem dos malandros "tem
a grana"-ou impatrioticamente
indicam a moeda nórte-ameri-
cana "tém o dollar". Aliás
deve-se reconhecer que isso
acontece' por sugestão da pro-
paganda oficial, ferindo l.abl-
tualmente na tecla de muitos
bilhões de.cruzeiros qtre não
chegam pára seu desabafo, que
precisa é.de dollar.

Antes era a libra esterlina,
que se trocava por 2 dollars ou
11SO0O.

- Mas. -o. vintém, se chegava
para comprar muita'coisa, tem-
bém custava ay ser ganho,
quando um salário de 5$ por
dia (hoje Or$ 80,00) dava para
tudo. ... '

.Vejamos- os gênero.- ajlmena/
tlcios: Feijão, k; 33ai).-.'^Gr$ ¦'. -
13,00). — arroz. = k. $900 ;(Cr|
20,00)-' — .farinha'-.ãe mandioca',
k.' .ffíOO (Or$; 6,60) Üt, carne
verde, k. 1Ç000 (01'$ 48,00) —
xarque, k. 1$000 (OrS 52,00), —

açúcar, k. $700 (Cr$ 9,50) —
banha, k. 1$900 (Cr$ 52.001 —
manteiga, k, 3$000 (Cr$ 72,00)
— toucinho, k. 2S500 (Cr$ .,
52.00) — macai-rão, k, $800
(OrS 36,00) — café em pó, k.
S900 (Crs 48,00) — peixe, k.
$600 (CrS 30,00) — galinha, k.
3S500 (Ci'$ 65,00) — batata in-
glesa, k. 5400 (Cr$ 10,50) —
bananas, dz. S200 e $400 (CrS
8,00) — laranja, dz. 5120 (Or$
24.00). No tempo do Vintém
os gêneros eram de, primeira
qualidade. Hoje... Tudo
ruim!...

Outros dados expressivos:
um comerciário, por uma vaga
em pensão com refeições, mês,
60S000 (Or$ 1.500,00) — cine-
ma, $200 (Cr$ 18,00) — uma
média e pão com. manteiga,
$200 (Cr$ 2,00.simples).

Pagava-se por uma casinha
(quarto, 2 salas, cozinha, etc.)
605000 <Or$ 1.500.00 e olhe lá!)
Um copo de leite, $200 ,(Or$
1,80). Um terno de brim co-
fflum com o feitio. 80$000 (CrS
800,00) — H.J.. 160$000(OrS
4.100,00). — Par de sapatos,
55 a 25S000 (Or$ 150,00 a ....
500,00). Uma carteira de ci-
garros.i bom, $400 (Cr$ 4.70) —
fósforo, cx. 020 (CrS 0.50)..

Havia, na rua-Chile, e cerca-
nias, as célebres "Sopas", que
..valiam pelo SAPS dá épooa
$200 (Cr$ 15,00)1
/'Um guarda-livros, que entra-

-ra como'calxeiro,: a èo$000, e
percebia 250$000, depois•"ficou
sócio da casa' e está hoje apo-
sentado 4o comércio: vive de
suas rendas, vive com.-os'seus

'vinténs 
e diz ao repórter que

sempre se deu o melhor troto.
E hoje com o cruzeiro, que

se passa? Com um cruzeiro n&o
se adquire o que se comprava•com um tostão, e até mesmo,
às vezes, nem com um vintém.
A refeição
de três pessoas

As donas de casa naqueles
bons tempos podiam com ....
2$135 (Cr$ 46,10) comprar: lei-
jão, íi quilo — arroz, íi quilo
— farinha de mandioca.; íi
quilo — macarrão, 250 grs. —
toucinho, 100 grs. — banha.
150 grs. — sal, 100 grs. — ce-
bola — tempero (cheiro) —
dois molhos de couve ou legu-
mes (cenoura, nabos, etc),
material suficiente para pre-
parar uma refeição nutritiva
de três pessoas.

E fica explicado porque uma
casa de pasto, com bom lucro,
se contentava em fornecer uma
refeição por 2$000 (CrS 35,00)
e com um salário de 150$000, a
diária de 5S0O0 (CrS 2.400,00 e
diária de Cr$ 80,00) permitia
ao trabalhador vida mais como-
da e mais sadia.

Por Isso é, que dizemos que
dentro de uns seds meses o
cruzeiro sairá dos nossos bolfeos
reduzidos à simples memória,
como hoje fazemos com o tos-
tão, com o vintém ou com* o
dez reis ($010) o nosso menor
cunho divlsionário da lembran-
ça cotidiana do Povo, que ou-
trora vivia para morrer quan-
do a"Deus fosse servido, e ago-
ra morre às horas, para viver...

Laboratório ADJALBAS DE OLIVEIRA
EjXAMES DE SANGDE. URINA ETC,

Metabolismo Basal - Diagnostico precoce de gravldei
(tua Álvaro Alvim, Ul • 8." andar Edli Delta Cinelandia

Tel.: 42-4242 -42-0505 e 52-8585
DIAS ÜTEIS: 7 AS 24 H8 ;i DOMINGOS E FEitlADOH:

8 AS 19 HS.

UMA CALAMIDADE
O ABANDONO DOS CAMPOS

fãMàí
a*ii'..*' **?$i*
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CAMPINA GRANDE, 27 -
(Meridional) — Á Federação do
Comércio da Paraíba apresen-,
tou indicação a reunião doa bis.
pos recomendando "seja o exo-
do considerado- hão como qúes-
tão central, mas como urn as-
pecto do problema de desenvol-
vimento econômico regional,
bem assim indiscriminadamen-
te como calamidade; seja íncen-
tlvada a mecanização dá lavou,
ra e outros métodos para maior
produtividade agrícola na' me.
dida da intensidade do êxodo,
as possibilidades do deslocamen.
to normal da mão dè obra e
condições peculiares das terras

Requereram
pesquisas minerais -

No Departamento Nacional
da Produção Mineral deram en-
trada, nos dias 14 e 15 do cor-
rente, os seguintes pedidos do
pesquisas: Antônio Heis Sobrl-
nho e outro, cristal de rocha.
Borges, Campo Formoso, Bahia;
Vidraria Industrial Figueras
Olivèras. S,A., -íeldspato, Rio
Pardo.. Rio- Grande do Sul;,Be-
larmino. Válerlo ,de Oliveira,,ml-
cá e;'associados, Jacutinga. Mi-
nas Gerais; Mármores Eldorado
S.A., mármores e outro? mlné-
rios associados, Sitio Areado. El-
doradò Paulista, São Paulo-

e das culturr.s; seja aplicado
com empenho a coordenação
das atividades dos diversos óí-
gáos fsderals atuantes no nor-
deste; dos órgãos estaduais c
municipais; seja mobilizada a
opinião pública para uma ati-
tude de colaboração e vigllân-
cia sobre tudo quanto se rela
cionar com a gestão de fundo,'
públicos e contra a legislaçii
de casos individuais e intere'

ses particulares que tanto ter
compometido e ameaça dificu' ¦
tar ainda mais a mobilizaçí

dos recursos para fins produt!
vos, visando a melhoria das con
dições de vida do povo brasi-

1" "O".

Oportunidades
para os marinheiros
que desejam ingressar
no Colégio Naval

A Diretoria do Pessoal da Ma-
rinha vem de abrir uma exce-
lente oportunidade para os ma-
rihhèlrÕB que desejarem Ingres-
sar nò Colégio Naval, a fim de
atingir ad oficialato, tendo ex-
pedido uma blrciiliir, que tomou
o numero 34, de 4 deste mes.
contendo Instruções- E' exigido

que o candidato tenha o curso

ÊMp ¦'.'¦'
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NA TUPI
1280 Kilociclos.

20,00 — PARADA DOS
NOVOS; 20,30 — CAR;
TAZ DA NOITE; 20,55
— ALEGRIA DO SER-
TAO; 21,05 — MAR-
MELANDIA; 21,35 —

HIP, HIP, MUSICA;
22,00 - CACIQUE IN-
FORMA; 22,05 "LA

MEJIC ANITA".
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ginaslal ou esteja cursando.o 4-*
ano e que, a 30 de junho üo ano
da matricula, tenha menos de
18 anos, caso se destine ao Cor-
po da Armada e 19, se se des-
tina ao Corpo de Fuzileiros Na-
vais ou ao Corpo de Intendentes
da Marinha, O ministro, entre-
tanto, pode autorizar a cohces-
são de 2 anos de excesso sôbrc
a idade limite as praças do Cor-

po do Pessoal Subalterno da Ar-
mada que possuírem exemplar
comportamento e forem julga-
oas pelos seus comandantes co-
mo possuindo predicados que re-
comendem sua admissão no ofi-
claiato. Satisfeitas a.s condições,
podem requerer autorização ao
diretor geiál do Pessoal, por In-
lermériio da unidade a que estl-
verem .subordinadas.

MOVE IS*JRéços da fabrica
fornos
%mf* Cr» 8.000.00 ;Crt :2 '¦---¦:¦- ;

• Or» 15.000,00

fe*«.VTARf
£»a«tt;  Cr»
f^Uo),  Cr» .

fi*«*à£?2?fj! ~»^nto.
¦ »»«Tr,»nto.

s.eoo.00
12.000.0C
:s. om.oo
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IO MAIOR
mais conforto para você • toda sua família I

APROVEITE BEM O SEU AUMENTO I
Transforme agora em realidade os
velhos sonhos, cercando o seu lar
sua familia com o conforto
que você bem merecei

Compre os melhores >
artigos para o lar

seus

N'A EXPOSIÇÃO OUVIDOR E N'A EXPOSIÇÃO COPACABANA I
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DORMITÓRIO
PARA

LONDRINO"
CASAL

... 2 grandes lojas d'A Exposição, onde você encanha sempre <
dade de artigos de qualidade, pelos melhores preços do Rio..»
e com as maiores facilidades pelo Crediário I.

maior varie- Modelo •xeluilvo d'A EXPOSIÇÃO i 7 psçai om legitimo pâu marfim, inteiramente des-
montávois. Contrastei «m -Imbuia. 1 omplo guárda-vestldoi com 3 corpos, gavoteiros e es-
pelho. 1 confortável conia de easol com 1,40 x 1,90.. Icamlselro com 4 gavetas. 1 pen-
tsadoira eom dupla utilidade. • espalho. 1 Puff fitofado. 2 mesinhas d* caboceira. com
porta-rsvlsfas. Todas as poças são maeiçai. ---',. t

5 E ENTRADAE N T R A D

ou à vista 17.500,

Wf^^yr^lemV-^''^ -$SV*-.. V 'J

APARELHO PARA JANTAR 42 peças
Ricamfin)» decorado e (listado,
om dois lindos modelos, a sua
escolha. 695,

i^É^^S
APARELHO PARA CHÂ » PECAS
Em finíssima, porcelana rica-
mento decorada o pintado a
ouro.

BALANÇA
DOMÉSTICA'ROMA'
Capacidade
71/2 Vg. A mais
precisa d» todas
as balanças.

490,

590,

»#n^l''*|l|llL_a._

Bü§§? -ini 3

PANELA "MÁGICA
Descasca 1 quilo do batatas

1 minuto. Descasca tam-
bem cenouras, mandloqui-
nhos, otc.

MÁQUINAS OB COSTURA "VlGOREUl"
15 ANOS DE GARAN..TIA

580,

FRIGIDEIRA DUPLEX
"PANEX" - Nao os-
plrro, nâo agarra no fun-
do, escorro a gordura, sor-
vindo tambem como pai-
tadpr dojogume».

N^jHH|||F^A

MOpfLO PORTÁTIL Equi-
pada com motor o podai.
Mala om flbrã dt fino-aca-
bamtnio.

300, de entrada
ou à vista 9.900,

niiifinnn
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MODiíW-5 OAVtTAS. Móvel
Imbuia fino acabamento,' Poda
montado' om rolirnâ.' Assistência
técnico o' domicilio. ' -"

300, do entrada
ou à vista 7.990J.

I ll ^*31l'
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DE ENTRADA

GABINETE DE LUXO Em im-
buia, perobinha ou pau marfim.

300, da entrada
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CONJUNTO LAQUEADO
PARA COPA E COZINHA

Em madolro do suporior qualidadt. 1
Buffot com portos d» vidro corfediço
4 gavofas o prattUlras móveis. -4 ca-
d»iroi confortáveis com assento» em
superior fibra torcido. 1 mesa eom
120 x 0,75 m om [fino acabamento.
Lares: Branco • verde.

OUVIDOR
av. tsa. ouvtooe

úixptóU*"m nnnnnnnmiri

CHUVEIRO HÍTBICO 'SINTIX CATAUNA" COM
DESVIADOR • Excepcional lançamento d'A EXPOSI-
ÇAO. 2 anoi do garantia. Em metal o cobre cromadoi.
Comando de alavanca, paro água quente, morna ou
frio. Desviador plóitieo, com chuveiro, para o banho
do bebe, faier barbo, lavor cabeça, etc. Assistência
técnico e facilidade de substituição de peça».

200
DE ENTRADA
ou à vista
4.980,

CONSOLE OVOÍDE Ótima nm
em legitimo pau-morfim e JacarandA,
com copacidsde paro 12 pessoas. de entrada

à visto 2.500,

200,

COPACABANA
AV. COf*C«MW. 827

Aberta ali è* 32 hmmw I

200
v

DE ENTRADA

A vista 865,

COFRE AMARAL
A prova de fogo • roubo. Paro apor-
tomenfos, lojas, escritórios, etc.

300,
Dt ENÍRADA

GRÁTIS! Acompanha a
sua "Vigore///" uma linda
caixa porá costura ou para
guardar suas jóias (

MOTOR "WAUTA" PARA
MÁQUINA DE COSTURA

Com reostato o farol. Volocidatcs reguláveis
no pedal. Adapta-se a qualquer máquina de
costura.

vmmmmmmmÊÈÈmmm
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de entrada

RÁDIO
MULLARD

QUATRO fAiXAS
DE ONDAS

lalxa de ondn om-
pliada. 6 ¦• ¦' <:-j%
cem 9 funções To.
mada para toca-

300,
DE ENTRADA

CARRINHO PARA CHÁ

Em legilimo pau-marlim— Rolda-
nos giratóries de borracha -
ótimo para servir coqueteii.

4p4
850,

JOGO COM 3 MESINHAS Üt
CENTRO • Em morfim co* imbauo.

200 de entrado
ou c *iita 1.350,
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CAPITÃO DE FERRO Per Frank

SENSAÇÃO ENTRE MUSICÓLOGOS

Dois nomes teria a
lodia Misteriosa

_____. 7

mcEkmo «eeo otPOQutSAs *a€dka\ em
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cS/m«pí oe poessão.. ««/ eHi

poupa «rxEPcsp sua rinpío... ^fláteíl
DEIXEM QÜE O/K? PENETPE NOS -B^*0!
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O snrgcnío Joilo Quirino, com uni cxciu;ilar dn DIÁRIODA NOITE reivindica n'a Mesa Kcdonda, perante o patrocina-dor e o diretor artístico da Tupi, Ao lado, o sr. Monso Uo-drigues de Souza, oficial reformado da Policia .Militar, comos documentos quo levou ao programa

dois

patrocinador do "Pare a Mu-
a entrega do cheque no valor

H.

"-J-EMPLO IDEAL" ou "Fantasias ao Luar" são os*• nomes 
que possui a "Melodia Misteriosa" e cujo "mis-

terio" vai ficar esclarecido, de uma ven por todas na MesaRedonda que a Rádio Tupi e o sr. Carlos Milen promoverãoesta semana, com a participação de musicólogos, críticos e 
'

radialistas. S
Protestos nervosos foram levantados, na ultima quinta-feira, no palco.auditório, da Rádio Tupi,. confgri**c já' foi

amplamente divulgado, no momento i-m que o sr 
"carlos 

Mi-leu (do Sabão em pó Milen),
slca" se preparava para fazer
de 40 mil cruzeiros ao sr. Vic-
tor André Barcelos, idenlifi-
eador da "Melodia Misteriosa".

DOIS NOMES
No momento da entrega do

cheque a quo fazia .jus o sr.
Victor Barcelos que, na últt.
ma audição cie "Pare a Música"
tinha identificado a "Melodia
Misteriosa" como a velha can-
ção "Templo Ideal", de auto.
ria do contra-mestre do Corpo
de Bombeiros, Albertino Piaien-tel, melodia do princípio desteséculo.

Mas dois cidadãos se levan-taram, .no auditório, protestan-do energicamente contra o pre-mio ao sr. Barcelos, de vez qui!o nome da "Melodia Misteriosa

•*. v.v.v.v.v.-.-¦ v.-.v.-.¦,to:v.->V".:.y.:.v.v. tt$^;>v:::v::::¦;-:¦:¦:¦:¦;.;¦; _-«
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KID DINAMITE Por Sam Uf

perdeu!
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pesa redonda para escBarecer a
iquestão - O contra-anesfre Alber-
fitino e a sua canção "Templo

ou "Fantasia ao luar"179

seria "Fnntasia ao íLuar", onome original e não "Templo
Tdeal", de vez que. este, seriao nome que lhe dera- o poetasertanejo Catulo da PaixãoCearense quando colocava umaletra na velha canção do con.tra-mestre Albertino.

MESA REDONDA

.ÍI

; .

MnhiuT Ji^?n,Prt 
"Píf eilta!'& T^, uma vez ° P"íessor Masc».

«!*«.;«« Academii Brasileira dc Artes, com Conchita,
Revlff? (¦ unf'". 

b,elB,S °'Vn'"j *s I9'30' no PfOBràmã Varma en
™vf,1 \ mUilcal «nim»do e de multa movimentação. NuBravura, o professor e a sua principal aluna e espô,«, Conclilt».

Os srs. João Quirino Filho,
segundo.ifnente reformado da
Aeronáutica, e o sr. Afonso
Rodrigues de Souza, oficial re-
formado da Polícia Militar pro.testaram energicamente quan-to a ser entregue o premio a»
sr. Barcelos, pois que o nome
cia "Melodia Misteriosa" gens-Fantasia ao Luar", juslamen.te o nome original. Então am-
bus reivindicavam uma "Mesa
Redonda" na sede de uma as.
seciação de classe para dirimir
as dúvidas, com a assistência

Isso poíquc, o sr. Carlos Milen,
em entrevista ao DIÁRIO DA
NOITE, mês passado, declarar»
que assim procederia caso sur-
Rissem dificuldades na entrega
cio premio.

O auditório foi chamado a «e
pronunciar: »e deveria ser en.
tregue o premio de Quarenta
MU Cruzeiros ao sr. Victor
Hfarcelas que identificara a"Melodia Misteriosa" com o
nome que estava de posse da
direção artística da Tupi ou se
deveria proceder a uma Mesa
Redonda? Mas a palavra final
coube mesmo an patrocinadordo "Pare a Música", sr. Car-
Ios Milen que, doirando sua
palavra, acertava publicamente
a reunião dc uma-Mesa Rcdon.
da para dirimir as dúvidas n
esclarecer os ouvintes e os acer-
(adores ou pretensos acerta,
dores.

SENSAÇÃO NO
TERRENO MUSICAL

O caso está provocando sen*soção no terreno musical um»vez que. o contra.mestre Al*bertino. em 1005. teria compôs
to a melodia e lhe dado umnome. Mas Catulo da Paixito
Cearense fez uma letra. e lhedeu ou tio. Daí terem surgido
dúvidas sobre o verdadeiro no-me ou o nome primitivo tia"Melodia Misteriosa" do "Pa-
re a Música".

TAL4AM
J^ISTA dc pobres radia-

listas que vão protes-

tar energicamente contra
a pretensa extinção dos
crediários, tal qual sc fa-
Ia a boca pequena. lEsta
lista me fo: dada nor pes-soa altamente relaciona-
tia. E ela contém os no-
mes do.s radialistas pobre*
que nada poderão mais
adquirir caio os crediá-
rios sejam extinlos. Eis
a lista; Manuel Barce-
los, Francisco Abreu, Ed-
mundo de Souza, Paulo
Gracindo. Victor Costa,
Ribeiro Ma fir>s e outros
menos votados!

MARTHA Por Wilson Scruggs
líloesceiro-
SIO PA UNM

AESBA...

O DISCO

QNTEM RECEBI um telefonema do sr. Flavio(disco impossível) Cavalcanti. Ele me disse- "Scu
Serafa, o senhor escreveu aí na sua pretensa' se;aoengraçada que a Leny Eversong tinha gravado umdisco Impossível" comigo...» Eu disie: "Sim, é ver-
dos. «Olhe, seu Serafa, a Leny nâo gravou nenhumdisco impossível", é mentira", e eu: "Como' Elan.?°JíSvou msco ^Possível? Como assim...?"' mti-vio Wiou passar mais dois segundos e me disse- "O
que ela gravou, sabe, foi um..." e arrematando,quase aos berros: -.foi um lon-pla, impossíveluai...» (Gracinha de Flavio modelo 1956).

( CilfvIT, SIS A oe-"~>-l>eMPAf}A~.COMO

( FOI-Q ALh/lÔCü
A COM MARTHA ZyM

FALOU DÊ T FALEI DA
SEU CASO P ( MINHA
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emçuAHTo isso, no quarto ce ¦
tfOTeu DE MARTHA,,, 

l "O QUE eu
TEM IA. ACON TECSo, IHSLMn

(APAIXONB-MEPoectlUT.
\ Descobri •mr^y-^ê\ hoje WfàT!*

QUANDO..". ^à&) ,,I
= I BRICK BRADFORD Por Pauí ^©E'S'i

O casamento
O SK. José Messias

(diclt-jockcy da Mun-
dia!) dirá, hoje, á senho-rinha Marlene, as seguiu-
tes palavras: "Eu, Josô
Messias, recebo a vós,
ele...". A ceriiuôni-i es-
lá marcada para as 1»
horas! Madriiiha do José'
Messias: Dlrcinha Bap-
tista!

A apresentação
Q SR. Manuel Panei-

nha Barcelos recebeu,
outro dia, em seu progni-ma. o professor Mário
Mascarenhas avec Con-chita, o mais engraçado
de tudo è que o sr. Ma-
Miei Panclnha Barcelos
anunciou assim: "E ago-i'J... uma surpresa pravocês..." Fèz uma pau*sa: "Aqui está o protes-sor..." E Gritando: Má-
ááário Mascareeeenhas!"
O p-.ofessor apareceu n.--
palco de acordeon e Con-
chita n tiracolo. Então o
o sr. Manuel Bar,-?ina
disse: "O professor não
sabia desta homena-
gem..." Manuel Barcelos

frizou: "...èc, como amaioria... foi o ULTrMO
A SABER!" Depois Bai*cc!os caiu em si e arreina-tou: ".. ,o ultimo a saberda homenagem, natural-
mente!" Depois o profes*ser falou!
Andam dizendo...
...QUE hoje eu não" 

posso falar mais
nada uma vez que d>evoestar, logo mais, no bar-
zinho "Mazurlta" paraver e escutar Claudinha
Morena QUE deve-rei ir escutar Claudinha
Morena juntamente com
meu amigo particular o
locutor Corrêa de Arau-
jo... ...QUE quem me
convidou foi o meu amigo
Correi* I
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É O MÁSCARA Por Charles Flanders

)urati<3yr Chacmjsca

m a
sei pu-

a) — Do lugar onde esleu escrevenco possover lena Magalhães, uma das figuras mais bonitas-jue tenho o prazer de conhecer, a conversor, gesti--ulando, voz muito doce, bonita, bonita, e bonita.
n Deus quiser, todos os dias virei escrever esta sc-
ão çq.ii ns-ía sala, pois ali deíronle sempre esta

¦ ¦„ 
' ^ — A BC''uen•,,0 C'oudete passou c

Ua "O-õi", 
que caracterizo as cantoras de baião.

• • : ...na dizer oara voeis que scu ú 11 i
iccko chama-se "Velho 

gcjá". c) — Nõu
a aue fui inventor esto ABC hnje.

A i n H o estou na loira C c rõo tenho msis
i£jr.lo. d) — Silvie Mnria continua a ep-c-enter

le improviso "O c"-r'cz d-i ntile", diàiioncntc, na'.ódio TL-pi, às 20.C0 hí.-cs. fxrvyr.:» da eereícn-
a um cirt;z o-.sr-iain per die, eu ii;o o çcnsar,

eâ eom mees bolõss, que no yttíais è a Silvia o
cartaz de todos os noif;:. c) — E' a letra da Elvira
Isfrèla, que já acertou seus ponteiros com a Mo-
combo. Gravará um chorinho dc Altamiro Carrilho
i Armando Nunes e uma toada muilo bonita de Fer-
nendo Cezar. O — Que os nemes das referidas
composições darei em outra ocasião. Paro ter a
oportunidade de fotar de novo em minho afilhado
teimoso, gl — C Departamento de Seleção de Re-
pertórios da Tupi ainda r.ão conseguiu deb músicas.
Motivo: cs compositores que aparecem nos cerredo-
tes da Tupi. são os piores possíveis, com rarissimos
exceções, hl — O Guilhgn c quem diz qvü o stm-
jfl "Molambo", depcis de tonf;s grnvc-õts 035rn"» ----9 és forrops. i) — Vera Lv:ia trm viaja-.'.-,
semanalmente pera São Paulo, o fim de t.*cb-:lhar

.. ,";--::? o mai3 suiicra o?!r-iso o e-iíor-
!.o que Vera Lú-ia te.T) ícita pera se íirr-sr uma bca
cantora. E (CCs peuces t.'o vei ccTscguIníp. P •—
f-uxu, ~nàa et*ó aesto letra? KJ — E' o letra eW
Kuí-it-íhck, que noda tem o v?r com o ródio. I) —"O Cruzeiro" descobriu que o Fratito Co»lo: i um

bom cantor. Paro mim islo foi novidade. Até ogo-
ra só o conhecia como um bom rapaz o quem sc
deu o direito dc cantar, rh) — Letra de Mara, a
Abrantes, que continua a ser ume das m e I h o r c s
a.racóes da noite, no "Cangaceiro", 

n) — Recado
oo Walter Silva: Como é, cadê o disco da Marinho?
o) — Recado ao bem amigo Cláudio Ner.o: O pro-
grema 

"Desfile Telc-Neno", na TV-Rio, está indo
muito bem. Precisa apresentar a Custódia Martins.
p) — De Pernambuco. Me fez lembrar um bem
cantor do Norte que virou a cabeça por u'o má can-
i.-.,-o, (do Sul) pcln que! obnr.danou cs*i?sa c filhe;.
Quo coisa! Eitó oi vm t-om assunto pero certas rc-
• i:::s qv.'e eonhaço. r' — Fa!c-se ik ccnlrato enírc
Narma Suely c Rcc';o Nacioncl. Já rõo é sem ten,-
po! Farcce que a c::i,-c:ura rerá hcj?. r)— Meria
Irsbcl p:ssou nçcsa rr-:mo pelo porto c msnda di-
Mr para vocês que o scu senundo disco não custo
si — Lucy Rosana acaba de entrar e esiá senteda
na minha frente. Na quarta-feira passada gravou
um bonito disco na RCA Victor. Músicas: "Só 

pede
ser você", de Fernando Cezcr e "Sc eu pudesse. . .",
uma bela toada do Hionto Pastor de Almeida. Or-
questroção do Gava. f) — A coisa melhor que
aconteceu éste mes, no rádio carioca, foi a visita
do conjunta paulista 

"Titulares do Ritmo". Peno
que eu tenha gasio todos os adjetivos que conheça
qualificando outres criistas que cttõo muito aquem
dos repazes. Só ogoro eu vejo a falta que me ie-
.---i os adjetives mais superletivos que emprcçuei.

ul — De Ubirajara Süvo. Accrd:enista que esta o
aros-luz no frente da péi-imo Mório Moscoreaias,
greveu um LP paro a Musidisc. Infelizmente nio e
bem cemposilor e cisma de grevar coisas quase 10*

das suos. Máu negócio, v) — Volho-me Dcusi
Qv-ando oeaboró oquelo coisa nojenta que a Nacio-
nel -'lima cc "iírònimo, > herói «do Krtõo"? —
yc) — *Pci; é, minha filha, o negócio c conior! Você

rãa r;r.:a níqud. . ." Esfo frese vai cccr.íeccr den-
tro de p:-.ices diar, entre cm ü.-;f->r ca Kacic.-:l e
urrta cerla cântaro brr.i;a, ttr::::. fc-:.:-. »• —
Atsi' de sair (ttl- srla i-m x-:al-rse vei der ?o-
lho. D;--.,i ft certo. .. ri — Zíb-.a. Cc-j c j i . -
mo. Quem dis;e fai o Giilhcn, que me temeu u
"escelinho". Os leitores nco mcrcrcm nrsta. Des-
culpem."l

i!)l!l!lll!líl!lllillli!!ll!!i!l!!!lllillilf!!!i!!f!l!i!!l!!lllillll!ll!!!lj!ll!llll!li!j!^
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EUTAO O MASCAM í'0 HOMIM
QUB VI NO ESCRITÓRIO PO

BANQUBIRO.I1 rr BANQUeiRO/ _J
DAREMOS uma IKÀO AO *Au'.

*\\ MFS »A SEMANA

m

TERRA DOS FARAÓS
(l/in:i of PlKrnos* — Dl

Warner JSroí cem Jo^n íí"U'Ins. Jack Hawklns. Kerllain.
Akxls Mlnot:». Dcwey Mnrtiu.
Sldney otiaplln. Dlreçüo de
Hawcrd Ri\rfcc. Continua nu
cinema Pnthé «m Clnemmscopt*.

NAS GARRAS DA
AMBIÇÃO

Da 20." Century Fox. cvrni
•tar.» RtJSStl, Clark Oíible, lio.*>ert P «n. Nos e!n*Tpa». P«-
líelo, H?«- ? Mídrtd.

ELES E ELAS
(G:\* »nd DoIIs) — Da Mí

tra ro!dwii M*yer. com Tcan
Sí;rn*~n*t. 'i--',, , Pra^do, Vi»•*.in Clain-. Frrnk S'**àt^
r"<i!!t!i-us fos cinemas M-tr-ií.rivc:.?J,,ns, r»rs"'o rm rinr*
" 

UM PECADO EM
CADA ALMA

(TC.e Vlolrnl Mfn> — ti*
Colômbia, rom Gleen Furd,
Barbara Stan^7ck. Bdirard O.

Rnhi:i«on, \1ny U'vnn, tih.nv.t
Fn;tcr. Uriaii Krlth, Warnfi
Andcrscn. nlteelo de Rudolph
Matí. Continua cm cartaz nn»
Hnemas Kcz, Rlan em One-
niascopp.

PARIS. Á MEIA-NOiTE
(Mlnult... Champs r.:¦•¦¦•--)

Distribuída pela DCB. com Ju..
quMInc Plerreux. Roben BerrI,
Albírt Remy. Robert Calbau,
jMn Lara. Paul Azai*. Dlrt-
Cáo d? Roger Blanc. Amor e
trslçâo n~s cabarets d*i Paris,
•hnlnc arenet, Pierre Lcrqiiry,

Nes cinemas. Yltírta CoosiM-
t»ra. America. Santa Alie-,
Eoísící-c* e Icrr.-'.

AMANHÃ SERÁ
MELHOR

Fume brasll-lro jcnicrn. apn-
rs rem nome nora. poíi íste- è n
f-pr qn» tal fclio na ValM.
tllmts mm o roípf ir "Moí?-
Io t^"*. rom IUí» Rr-ar#»«. M*tu
Ctral. José Maura de Vasconr^-
lot. Taimr Barrrlns »tlr» Ml-
renda. Mrnlnn Ranl Lutzl Pi-
ehJ. Valdemar 5*««a*ll, tMrfçJin

de Armandn Coulo. Volta ai>
i-arlaí com intenções de cum-
prir o decreto-Ifl. Nos cinemasi*r-sid?nte. Rlvoll, Ari Pala-rir». Fluminense, Casslnn, Pa-
vUh"i. Tcuassu, Santo Alonso

O ALFORCE DO
DIABO

(Vnderwater) — Da R.K.O.
Radio, com Jane Russel. RI*rhard Egan; Gilhcrt Roland,
Lati Nebon. Robrrt KFiltli Jo-
seph Callrla, Eugene Ulèsiis.Rlc Roman. nin-c.io de JohnSturcrss. Produção Hart-f Ta-tfiman. Realizado de HowirdHnihes. Nos cinemas, Pla.-s.
Astoria, Olinda. Rltz, Colonixl.Hadock Lobo. Primor em Su-
perseope.

FESTIVAL DA
COLUMBIA

Na ClneUndU temos r*\&«mana um 'retl-Ml. SfgTin-da-lelr» — o Filho de HobL-!
,V?Í?- £?lta Loutoe e CorarlwlM». Quarís-íelr» — Impértcua DKOTiem — Glwn penrd.R-ndolnh Scott. Qjlnt»-f*'M— A Espada \*lnsa-ír»rj. *.!.¦:-
r:;e Clsampnían t Larrr pirk-.s-.tta-ífr* _ Bametn do De*»r-V5. Eurl LancaatPT e Jud»- I^-s--r^are. Sibadn — o Canela m-venetvel. Birb«ra, Hs'.f e Ri-
çliard Ornar TVnnSnro — O«ei do Cfcuteto. JikJj- iMwrta:',e Anthonr Dexter. No «r.wnr-Odron.

FESTIVAL RA 20.
CENTURV FOX
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ne. cu.-k ewwu*'g .vr-
T-tú. Henrr raad. .0-'.
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Spot Light Teatral
LUZ PARA CIMA

Está definitivamente resolvida a vinda de Ingrid
Br-rfrmann c dc Roberto Rossclini, ao Brasil, para uma
grande toiirnce pela América do Sul c pela América Cen-
trai, que será iniciada no Rio dc Janeiro, com espetáculo
de gala, na noite dc 9 do junho próximo, A direção geralartística está confiada ao grande reglsscur Roberto Rosse-
lini c a parte musical ao maestro Cczar dc Mcndoza Las-
sallo. Virá, tambem, o extraordinário artista francês Jean
Cláudio, que ha Opera de Paris interpretou o papel de Fré-
re Dominique. No dia 10, domingo, haverá uma unlca ves-
peral, e os bilhetes começarão a ser postos a venda a par-tir do dia 17. Os assinantes da Temporada Oficial Lírica,
de 1955, terão preferencia, a partir de segunda-feira, 14 dc
maio corrente.

Será o seguinte programa: — "Jeanne D'Art au Bu-
cher", tendo como protagonista Ingrld Bergmann e a Sin-
fonla Liturgica do mesmo autor daquele mistério lírico, em
um prólogo c dez quadros, o saudoso compositor francês
Honneger. O poema de Jeanne D'Arc será interpretado no
teste original, em francês, de Paul Claiidcl.

LUZ PARA O CENTRO

HflEUí! Amaral, men-ena bonita como que, está no João Cac-
ijijo com a Cia. Silva Filho, onde a revista '— "Agora a

coisa vai" — obtém sucesso.

Comunica a Empresa que
O Teatro da Tijuca vai re-
volucionar o Teatro por ses-
soes! Duas peças na mesma
noite, uma na sessão das oi-
to, outra na sessão dás dez.
Na sessão das oito a revista"Cupldo nas furnas", com
todas as suas atrações. Na
sessão das dez, um outro
elenco, tendo á frente Gran--de Othelo, com a comedia
musical "Gente "Bem" do
Morro", dc Chianca de Gar-

TODA A LUZ
Luiz Iglczias, segundo sc

anuncia, após a temporada
de Eva, será o diretor de

cia e Silvia Autuori, e que é
um quadro pitoresco da vida
nos morros cariocas com em-
polgaante cenas de revista,
força, comédia e sentimento.
E' a primeira vez que. no j
Brasil, o mesmo Teatro põe
em cena, com dois elencos
diferentes, duas peças tam-
bém completamente difereii-
tes. Essa inovação será a
partir do dia 8 de junho Até
lá, só a revista que está em
cena-

uma Companhia dc Rcvis-
tas, no Serrador.

— O empresário Walter

ivocê político?
tiOCfi já, (leve (er encontra-
I' do o tipo "político" no
escritório ou na loja em que
tiballia nu cm alguma das
«sanlzaçôos que você par-
tfiite. E' o indivíduo de ma-
Brás afáveís e motivos dis-
liciilatios. Em geral, apro-
lüa-se rios outros manda-
nente. quando vê que há ai-
(aa coisa que êle possa ia-
lirpor eles. sugerindo hábil-
mente que os outros algum
li poderiam também fazer
tama coisa por êle. E' tor-
üoso, astuto, perigoso e, co-
d você deve saber, geral-
sente aiitipatizado.

Sáo está gostando talvez
porque essa descrição lhe cal
m cabeça como uma cara-
>;;a? (Atribua 3 pontos ü
aja resposta, afinmatlva).

I - Diz muitas vezes aos
pitas no trabalho que po-
Éi dizer alguma coisa em
Ins dêlcs se viverem ás
tacc-m você?
1-Conseguiu ajeitar as

tia dc tal maneira que
intente lhe toca a vez de
te serviços irritantes e
Eivos?
/-Consegue que os ou-

t-í contraiam obrigações
ci você de tal modo que
oprotejam quando você se
ita, comete erros, sal an-
Ifida hora. etc?
l-É perito em baratinar

«outros pra conseguir as
lilormaçõcs que deseja?

• Gosta muito de espiar
i correspondência dos outros
! cV escutar as conversas
Particulares?

5 - Conserva os seus su-
paiores informados do que .
isntecc quando eles não es-
m olhando?

I - Não mede esforqos .
fiando se trata de agradar X
«de servir aos seus superio-
ll;?
«-Não perde a menor. .

tjortunidridc para aparecer/
i adquirir prestigio, força e
Wluaicla?
J- Quando quer sabei

çul será a reação de patrãu
[«segue convencer um co-y7

;J?a a servir de cobaia?- Paz freqüentemente a
;iBieaja de revólver, coisas
Pira obrigar alguém a lazer
Et serviço desonesto ou dc-
«padívcl para você?

Você é um "político" barato
«squinho e sem princípios•smarcar 24 pontos ou mais.
Wre 12 e 21, você nfio tem
•ivlda em adotar de vez cm
todo recursos servis ou um
Mico desonestos para con-
*Wlr o que deseja. Com mt-
W de 12, cons!Here-«e livre
te qualquer suspita.

". ' ~" '^r*>riTí1i-'7{ "e'° dio para o genle pnsso. V$'Vj£/ Ci STU UM
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Quero será ? ¦ J-~-—-^ h„ .,« k 11 . «, «,.., 0e<""! d* a-emovertm o cadáver, o xerifejr ^r ™—» no um nome* morro na _••-••<: . _ .., ... Iniciou inveitigacotr noi li'4-'i i> fim de
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&m do afogado Es- de "" ""j

SÍS3&3 quanto cholno / tntõo deve ie. algum
\2£L xerife. \ turista Vou chama, u'*,"' ' " l_x^~""^.^-i -^-a—T \ \ legiite ___J-^ ' " c' Vf G"""'<' *' ' <• ¦ • '

Ím) V.?\5* -sÜf!-- HV__„^J—' Põ «o alugara* 
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"""Tr~~~~~V~~~,~"~*CT Oepois de reconhecer o eoroo do mando, Myro IDesculpe. Estava dor- „,„.„ ^ eho<|u, , tomcceu 0 ,0|or Xerife» Acho que o ho.mi nao, Meu moridoi .,i . m. ¦ i mem oao morreu af»-iilu paro ¦ preie. Que ( I .H . -,
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HORIZONTAIS
1 — Papa de umbu'
3 — Desacompanhado.6 — Dptp, tslento.
í — Projétil, pi.
D — Luz que emana oa

ponta dos dedos.
11 — Si ml), quim. do rá-

dio.
13 — Ganho nas tangas.
14 — Possuir.
li — Casa, habitação.
17 — Duque.

VERTICAIS
— Salivar, babular.
— Braço de rio.
— Pedido õe socorro.
— Invocação mística dos

índios.
6 — Outorgantc; que dá.
t — BÔIo fofo.

M — (glr.) Logro; em-
tãute,

1£ — Pruta, de conde.
» — SJmbolo qWmfco «o

erWo.
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CRIME NO SUSSEX
COB A LUZ das lanternas elétricas, enquanlo o professo!

Fordney a tudo assistia em silêncio, os funcionários da
polícia do Sussex, na Inglaterra, estavam tirando moldes
das pegadas que se viam no chão lamacento e que, evi-
dentemente, não eram ns do morto que eslava estendido a
poucos passos dc distância. As pegadas partiam de uma
estrada pavimentada a cinqüenta metros de distância e
para lá voltavam. A vitima fora prostrada com dois ti-
ros, aparentemente do revólver, na cabeça.

Três dias depois, o inspetor Thcodoro Barrington, en-
carregado do caso, disse a Fordney que várias testemunhas
dignas de fé haviam visto um homem chamado Oscar Ehlt-
Uing sair da estrada no ponto onde começavam aspô-
gadas e tomar a direção do lugar onde o corpo fora ?n-
contrado, mais ou menos na hora em que o crime deva
ter sido cometido. A polícia apurou que o morto c Ehit-
tiing tinham sido membros da quadrilha, dc chantagistas
rivais e como o tamanho de seus sapatos correspondia exa-
tamente ao dos moldes dc gèsso, ile fora preso como aus-
peito'de homicídio.

Como vê, — disse Barrington a Fordney —, pode-
mos ser lentos mas somai seguros.

Disso tenho certeza. Mas. diga-me, já Identificou
realmente a vitima como Horace Boné?

Já.
Ele estava com os bolsos vazios quando foi cn-

contrado?
Estava. Por que?
Acontece que estou surpreso. Barrington. Pode ser

que tenha capturado o assassino, mas desculpe dizer-lhe
que cometeu um erro grave.

QUAL FOI O ERRO?

Urtor:
HOF)RIZONTA»S — m, »*,

aro. 4ar, ai. arre, ita.
VERTICAIS — I*traa, »r,

¦ar, oe!, a»r. lai. ra. e\.

T*4a a. correspondê-la ie-
]*Uva a PALAVRAS ORÜ-
ZADAS deve ser enderet^a
a SYLVIO ALVJ*», Rua Ja-
emémm asatoraí. MB, São.
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AGIOLÔGIO: — santos
Agostinho Canturfense e
Germano, bi»po*.

—B—
ixao — Escala, num
iíA/Z. porto brasaeir0i
nfto revelado, de Esquadra
* AfOoto aV Albuquerque.
Yiafamdo *p»fs M iwHas.

1 fíSS — Partida da es-lu,JO quadra holandesa
da Bahia para Recife, le-
vendo o príncipe de Nassau
e suas tropas.
1785 — Críaç»°da Ban*

deira da Efponha-
pelo rei Carlos II.
1 S'>7 — Morte do gene-XVJ-' ral Patrício Cor-
reia da Ce mara Visconae
de Pelotas.
IS IO —Contato das

forças do gene.-el
Caxias, no ribeirto Jague-
ral. com os Insurgentes pau-listas, que *e retiram paraSc^ooaba.

NOTICIÁRIO
GATISFAZENDO os mui-

tos pedidos do publico
da zona Sul, Cole apresen-
ta em reprise o seu sucesso

(la ultima temporada, á re-
vista "Gente Bem & Cliaiii-
panhola", original seu c do
J. Rui, pleno dc graça,
com lindas mulheres, boa
musica, deslumbrante.guai-
da-roupa e desempenhada
por um elenco popular a
frente do qual figuram:
Cole, Ll|ltia;i Fernandes, Al-
meirtinha, Sônia Mamede,
Augusto César. Dalila.
Dédé, Adyr Darcell, etc

* ,. W

T"\EPOIS do êxito no tea-
1 tro de Bolso de Ipana-
ma pelo trio André Villon-
Mario Brasinl-Teresa Aus-
tregésllo. no desempenho da
peça de Miguel Mihura"Três á Meia, Luz" a com-
panhia anuncia como se-
gundo espetáculo uma co-
média alegre de Mário
Braslni que levará por ti-
tulo "Alguém falou de
Amor?". * * »
TTOJE, dia 28, a "DiaWe"
•"• Iniciará suas at!vida-
des teatrais apresentando
ao publico carioca o ro-
manco musical de Viviane
Hidalgo, "A Realidade da
Vida", dirigido pela pi'6-
pria autora. A peça será

Pinto, que já era papal dc
uma menina acaba de o ser
novamente, más de 3 meni-
nos gêmeos. Grande mise-
eu-scene do famoso produ-
tor. Que seja para bem!...

— Sandro procura um tea-
tro para fawr, anualmente,
uma temporada com Maria
Delia Costa no Rio.

BRICIO DE ABREU
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fnsfriti Bergman e Roberto Rosselini que estrearão no Mu-
nicipal dia 9 de junho,

dada em temporada dc sc-
gundas-feiras em duas ses-
soes, sendo que na estrela.
a "Dianc" dará somente
uma sessão ás Zl horas, cm
homenagem á critica e ao
teatro profissional. Num
elenco de dez artistas vão
so destacar a bela Marisa,
Favani Lana de Cordoba
e Nilton Saulo.

* ? a.
"NJO Serrador ultimam-se

os ensaios da comédia
de Raul Praxy. "Vê se mn
esqueces" que no cartaz da-
quele teatro substitui a pe-
ça "Anastsdia" de. Marcelle
Maurctte, que deixou o
cartaz ontem. "Vê se me.
esqueces", uma peça de
grande comicidade, .lá re-
presentada ; em diversos
países com enorme sucesso.

marca a reaparlcão de Eva
Todor num gênero dr. tea-
tro onde sempre conquis-
tou (rlunfos, o gênero ale-
gre.

Ao seu lado aparecem
ainda Manoel Pera, Sama-
ritana Santos, Paulo Gou-
lart, Armando Rosas e ain-
da. Jorge Dóría, há longo
tempo afastado dos palcos
cariocas.

¦** *

X>ARA avaliar a série in-
findável de Complica-

ções que surgem no decoi-
rer da comedia "Os Filhos
da Biruta", basta dizer que
Aida Garrido acaba sendo
m3e c avó simultaneamente;
e muito mais complicada se
torna a história quando,
em vez de nascerem duas.
nascem quatro criancinhas.

jjHHHmwHH| V/J / * /

Angeliia Martinez vai ao foolíng.

Movimento
1) — Movimento decrescente nos bares

sem que se saiba mesmo por que, na sc-
mana quo passou, pois algumas casas —
poucas ó verdade — conseguiram manter
o ritmo, ritmo que tanto é dc muito fa-
turar como de espantar moscas...

_ * _
2) — Hubert de Givenchy, 'ovem de

França e figurinista famoso; na praça com
cinco manequins bem feiotas, provocando
frissons na grãfinada. Aliás, gráfina é doi-
da por írisson. Chi!...

* —
3) — Maria Lopes, protegida do emo-

rito Serafim Ponte Grande, que jáatúòu
no Drink e na Arpége e la para a Night
and Day quando a dita (boite, naturalrecn-
te) pegou fogo, foi convidada para ser
crooncr da "Vcndôme".

_ ¥ _
4) — o Trio Irakitan, detentor do dis-

co fle ouro dc Sylvio Túlio Cardoso no ano
passado, tanto sucesso tem feito no "Cre.
malllêre", que o seu contrato passou de
quarenta c cinco para sessenta mil cruzei-
ros. Os meninos são de ouro.

ir * -'¦:
5) — Em São Paulo, Consuclo Leandro

continua absoluta também em "Mas...
Muito Mesmo", peça que Zilcn Ribeiro já
fez estrear no Teatro dc Alumínio, tendo
a honrá-la a presença do sr. Governador
do Estado.

¥_
6) — Deve ter seguido ontem paia os

States a balzaqulanísslma c excelente (ain-
da) patinadora Sonja Henle, interrompeu,
do repentinamente a sua magnífica tem-
porada e pagando pela rescisão do contrato
com o seu empresário nada menos que
dois milhões de cruzeiros. Sonja vai assi-
nar o divórcio e casar-se outra vez c...
rapidamente. O tempo urge, compreen.
deis... _ * _

7) — Dia trinta, Dlrce que é o nome
verdadeiro de Mara Abrantes vai contar
tempo r as águas rolarão do Cangaceiro.
Os parabéns do Augusto Mister e... Viva a
Marinha! tf —

81 — Uma das canções mais bonitas
que Mister Eco ouviu ultimamente foi "LA
vai São Francisco", dc Paulinho Soledade e
Vinícius dc Moraes. Uma beleza.tf _

9 —Jaymc, bateria dn Maxim"»,
acumula lambem as funções de animador
daquele bar. Canta até num francês capai;
de fazer inveja à Virgínia Lane...-tf _

10 — Acabou-se vtn "grande" amor e
Dottíe Faggln vai voltar às madrugadas
cariocas. Dizem que o Menlnão esta incon-
formado... Mas, será que acabou mesmo?

tf _
11) — Quem quiser saber o que é um

verdadeiro "camarão ã baiana" (Mister
Eco fala de cadeira...), deve procura-lo no
Cabeça Chata, o único legitimo da praça.
Leite de coco e tudo.

-tf —
12) — Marllu Dantas, crooner d-j Drlnlc,

está aprendendo francês com Danv Deltnin,
o engenheiro que virou cantor. Marllu Jásabe dizer "mon amour".

_tf_
13) — Este número d,, sorte cede hoje

lugar a Siwa, a "vedeta sensual do Brasil
e do endosso Inocente", que está multo pre-cisada de bons fluidos. A boite Plata. po-rém, continua fechada.

14) _ e, por falar em Plaza, no outro'lado,., 
precisamente na Avenida Princesa

ilsabel, já, está pronta:.a',nova.decoração do
:: bar' do. mesmo nane, devendo ser re-inau-

gurado nestes dias. Ou será que já íoi?
— tf -

15) — Surgiu finalmente — c foi preciso
que Mister Eco reclamasse com uma foto
"Irresistível" dc Margot Morei — a tão
anunciada "nova secção" na página ã vos-
sa direita. "Ondas sobre ondas" traz a as-
sinatura dc Jurandyr Chamusca, um bom
marujo das hcrtzlanas, sem dúvida. Mão
firme no leme, velho!

_ tf _
161 — O ex-cronista mundano ChucK

Woodward faz em "E o Espetáculo Conti-
nua", show da Beguln como sabeis,- uma
imitação dc Al Jolson, que tem sido bem
recebida, coisa, aliás, que êle há muito vi-
nha fazendo nos clubs elegantes da orla
marítima. tf -

17) — Adyr Darcel está distribuindo
umas caixinhas de fósforos com os seguin-
tes,dizçrcs: «|ldyC«*«tóM *ftn««e"C^jWi
cabana". Coisas. • ' '

_ tf _
18) — Hobby é mania, mania é samba

de Flavio Cavalcanti e muita coisa é mania
que a gente tem. Não há, pois, como cen-
surar a mania de certa vedeta colecionando
copos de cristal. Ali! n história dos copos
de cristal! Mister Eco vai acabar contan.
do...

_ tf _
19) — Jorge Veiga, cm curla têmpora-

da, fazendo grande sucesso no Captains
Bar do Hotel Comodoro cm São Paulo, on-
de Rosinha Lorcal é crooner e Nanai vai
cantando os seus samblnhas ao violão.tf-

20) — O nosso festejado delegado cultu-
ral ao Festival Cinematográfico de Cannes
e manequim nas horas vagas, outra vez exa-
rou parecer sobre as moças que trabalham
em nossas boites, comparando-as à nrtlsta
Sofia Lorcn que, na sua respeitável opini.
§o, é um autêntico bagulho... O conhecido
homem dc letras está a merecer carinhosa
manifestação de apreço das nossas show-
glrls, que se acham comovidas com tão dig-
nificante pronunciamento...tf _

21) — O Kcy-Bar (Mister Eco acha
mais cufõnico do que Kcy-Boltc), resolveu
permitir o uso dc trajes desportivos aos
seus freqüentadores. Pensou bem o Fafã
Lemos, desde que o Club 36 c o Jirnu, seus
vizinhos, sempre trabalharam nessa mesma
base. tf-

221 — Mercis para o Braga Filho pelas
elogiosas referências em seu programa ra-
diofônlco "Patrulha da Madrugada". Por
quem sois, Braga, Mister Eco não merecn
tanto.

tf _
23) — Manon Godoy reclama uma notl-

nha. Seja feita a vontade de Manon Godo".tf-
24) — E, para teuninar. sabei que nun-

ca ó por demais repetir uma sábia senten.
ça, como soem ser as do Augusto, Sóbrio e
Necessário Mister: Barca da Cantareira não
faz marola. Observai...

¦ COISAS DO f ALDECK
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XLHADO numa estação que jeí foi das mais brilhantes do
BS broadeasling carioca e que hoje é apenas uma sombra
== de seu. passado, Waldeck Magalhães vem realizando na
5E Guanabara um trabalho sincero e digno de registro. Sem
—- alarde, dispondo de pouquíssimos e quase inexistentes re-

cursos técnicos c humanos, vem êle se esforçando por afe-
as recer boas audições ã base de musica, literatura e rádio-
rs teatro, cm programas que, embora destituídos do rótulo
rs da grande montagem, agradam pela personalidade e sin-
=— ceridaãe de. seu organizador.
rs: Waldeck é nome conhecido e respeitado no rádio. In-
ss çilieio c batalhador, não há anunciante que resista aos
=s seus argumentos de publicista òàlejaúo pelo trabalho de
s™ anos e anos nesse dificílimo setor da radioíonia. Vem Ua
rs: velha-guarda. Tem seu nome inscrito no arquivo histórico
süs. de Almirante e no aneãolario antológico de Nestor de Ho-

landa. Foeia dos tangos noturnos e das valsas e modinhas
sr , antigas das serenatas brasileiras, sua voz bem timbrada &
rs o acalanto da mocinha sonhadora do subúrbio, é motivo
sr para a gente acender o cigarro noctambulo e ver a fuma-
rs ça subindo em espirais dc recordação. O homem é franca-
sr 7/ienie das coisas do sentimento e da alma, e nisso reside
sr o seií segredo de fazer com que a gente sonhe um pouco,
rs esquecida dos inevitáveis intervalos publicitários áe seu
-— programa, quando abandona um trecho lirico de Bilac e
sr passe» prosaicamente a decantar as virtudes de uma nova
SS marca de sabonete...
rr: Waldeck lançou recentemente na Guanabara uma au-
ss diçáo vespertina de musica, literatura e rãdio-tentro. Muito
ss agradável dc se ouvir, a parte musical selecionada com dis-
zsí crição e bom gosto. Na rádio-teatro, Waldeck 6 o galei
rs u)iico c não convence muito como Ricardo ou Roberto, di-
sr zendo frases de amor com entonação de anuncio, mas vale
sr a sua intenção. Não imporia, que a expressão "eu te amo,
rs querida" sóe como "arrasadora liquidação de tecidos". O
rr: que importa é a honestidade de seus propósitos, o seu de-
SS sejo sincero dc jazer algo aproveitável numa emissora que
ST é hoje apenas uma lembrança nas tradições da cidade.

5E JOSE' FERNANDES
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— Como n mesmo o

seu nome, Mnrlza?
Meu nrme é Ver-

tiilla Brandão.
— F,m que rádio vo-

cí Iniciou a sua barril-
rn? Em nfi.Him. Co-
mecol nm boite, .Tus-
tamente no "Ccpncnba-
na".

— Continua cantati-
do na "Copa"?

Sim. Tnmbém can-
to nu Rádio Nacional.

—• E sravaçõas9Lancei trè.s discos
nn BCA-VIctor,

— E qual íol o su -
cesso nôsses três disco:-;?Foi "Around thr
Clocle" e "Uiichrthu-u Mo-
lody".

— Qur:l o genoramusical pre erido'1Romântico. Samba-
cançfio fox-blue, ç.túi— íjgk :• tentar o cl-

.íiema? . ,„Claro 'Sçiie sim.
Acho qus .sirvo, nfic'

— Quais os canto-
res Americanos prcíeri-des? Nat "Klns" Cole,
Doris Day o E)»o Sto-
vens.

o — E os brasileiros?Dolores Duran. Ne.i-
za Maria o Luclo Alves.10 — Qual é o szu
club?

Meu club t o "'lu-
mlnenso Foot-ball Club.

H * Teatro, hoje, no
O Trairia de Comédia PlraquG apresentara "Ulllmòirror.ra-

ma", .iriiilnal ele Graça Melo, sob a direção (le Vlctç-ç Ileibara,
comi Jleniiele Morineau, Iracema dc Alencar, Fada' Santoro,
Nice te. Bruno, Litiia Danl, Fernanda Montenegro, íeiczliüia
Rubia, Graça Melo-, l.ulz Linhares, Elias Albuquerque, com a
apresentação dc (lllma Coelho

O Teatro Gebara, ás 21,15 horas, levará ao ar "(lucro uma
enfermeira", de Ilzn Silveira, dirislrio por Maurício Slicnnan,
com Heloísa Helena, Mildred Santos, Alberto Perez,

Fechando a programação lealral de hoje, a Trlcvlsáo Tupi
apresentará o Grande Teatro dc Adollo Ccll com a peça rio
Bliutton Vanc, "Fora da narra".

^m*im^UÈZ$--àn^Jm^^ mmmW^^mmW^^^^''-
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i Dilu no "Treze e Cinco ' !

Consuclo — Mais sucesso em São
Paulo "Mas... Muito Mesmo".

reze e
"MA 

quarta-feira da semana passada, o programa"Treze c Cinco", produzido e apresentado porClemente dc Oliveira, diariamente, na Rádio TamcYo,
recepcionou a cantora c compositora Diln Melo que.atualmente, acerta as ultimas providencias vara cx-
curslonor prla Europa. Dilu Melo cantou e contou

coisas de folclore, de que t boa interprete, e da mu-sica popular brasileira, dc. que c delcnsora. O llzgrnn-
te mostra o abraço dc Clemente dc Oliveira em Dilu.
com dois inlegranlcs do "Treze e Cinco", da Tamoio.

NOTICIÁRIO
J^ KADIO TUPI, de

acordo com decisão do
sr. Carlos Milcn, patrocl-
nador do proçrama "Pare
a Música", vai promover
em dias desta semana

uma Mesa Redonda Mu-
slcal para decidir sobre a
controvérsia criada em
tirno do nome da "Melo.
dia Misteriosa". Idenli-
ficada como "Fantasia
ao Luar" c "Templo Ide-
ai". Tomarão parte nes-
sa Mesa Redonda, além
dos interessados, várias
personalidades da critica,
da música e do rádio.

1 Q";(I — Criação d« Real'""" Academia deHis-
toria da Espanha, pela rat-
nha Isabel II.
1 S~iS — Morte, no Rio d»1000 Janeiro, do t»-
nente-corone! Antônio Cor-
rei» da Câmara, pacificador
de Alasoas.

1 «(íi — Chegada a VeraJ""^ Crus do Impera-
<v-' MaximÜisno- do Méxl-
eo.

1 filUl — Escaramuças cmluin* ^guna Tranque-
ra, TuiutI. sendo repelidos
os paraguaios pelo gênero.:
Vítortno Monteiro.

1 VQ i — Nascimento de1(W1 Eduardo Bcne.-.,
presidente da Ttheco-Slova-
kk. sacrificado por agentes
soviéticos.
1880 -d^d°s?":

dor Pra n c i s c o
OcUriano de Almeida Rosa.

político, jornalista e poeta
carioca.
1U1M — Morte de Robcr-

¦„ to Kock. deíco-
bridor do bacilo da tubereu-
lo»e.
1 ()'i.i. — Naicimcnto, em* - Ontario. Canada.

das Quintuplas Dyone. das
ouaIs sobrevivem quatro.
1 (YY/ — Nom e a c ã o dí

* 5a in. primeiro ministro

Q CANTOR Vaiter Levita, pertencente as Associadas,
vem de ser contratado pela Rádio Guarani e Tele-

visão Itacolomi, de Belo Horizonte, onde realizará audi-
(ões todas as sextas-feiras. Vaiter Levita reersvou na
Odeon o velho samba-canção "Favela", que sairá breve.

f) BARÍTONO Hélio Pai-
va. da Rádio Tupi e

integrante do elenco per-
manentr dn Teatro Munli
«•'•pai. cravou ai seu pri-meiro diíco. Sio duas ver.

»õe* de múMrat norte-
amrrieanas de »uresso r<f-
crntr: "Ninsuèm como
lu" (No one biit you). a"O Aswalto' (Moritap).

íi
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J^ÀO FOI surpresa pára os türfi-stás Hstançi a égua Toa do Stud Zclio G.
vitória da paulista Leoc.ídia no G. P. Peixoto de Castro.
Cruzeiro do Sul. Surpreendente sim, foi
a maneira como a filha de Anionym Leocádia teve a di ração do çpnsa-
s- destacou de suas adversárias na -eta grado freio Guilherme Creme júnior,
de chegada, naquela pista de ' 

grama que veio ao Rio buscar um bom pre
tão imprópria. Venceu assim jurb.a car-
;e,ira de 500 mil cruzeiros dè prêmio,
enquanto figureva no segundo posto
uma outra re-jrc:: rf

sente. Nas fotos v^mos o treinador
Carlindo Arthur abraçando o piloto e
um dos proprietários da laureada logo
?ccs a vifór'a",

mm®.
'5*6*. ¦«%£

Tarde morna com n temno ainda nSu
firmar. "Lá e cá" apenas regular, Eis o qu- a2«*

Registro Inicialmente o elcsante
to V-áe\ r^tmeü-dn ri tribuna dc honl
Pfirlc! esteve linda cemo semprelor—

Nov.i rliuit^ ínseoaravel da IVIouse s-, rnu Nctn *> Jft*ul ,iór*rr*i«<. A coirnirn -'" "*)Vles'i*-.« ¦¦
lol^-i-cnfe ep""a**3. Tom*"!(a o sr, r-r-r-llanri *,.., "'"
i. ^nin;. f. fla bonita plteira que vem iisamliiY^
Lontras.-., * "•

Io'--
Desfile da srn. Llcln dn Souza C-irvalhn ,,,

gantr* toilette negra e linda esloln rir pelos Comr.nirios favoráveis... "la"
loc

O casal Nova, Monteiro i>m n:i!"slr;i („p„F-roand- do íVnr-rad". pnrm... rv .r «>i,7. <,^,, ,"•
rr.tlrcii-se I"<rn ?nós o «rlm*,!*'o naco \ nnrfi-,. • "1

,—->q-—
Ae-e^u muito o o-wue"*'".-) chapevz'nl'0 v«tnclho exibido n"l? s"t tTf>*íiin ívuiíoü' 

_l_V0f
E o Pavão não notleria fall.-*r o i„.,r,. :,;

dando pena de tanta pose nu- faz. Coitado do i>avao
Sr. Dagoberto Midosi ssmore sorrindo e

prando boletos certos. RaDaz positivamente feliz
Já o sr Washin-ton CIu—.-t. n.-„ rnnsacertar ns palpites seguramente liá miilln5 an„. *

não desiste pensando nue o d'a o sou dito chegará
O r>V "riT «,..*¦«¦*,**, n-JJ-vill--, t«"«„í.'rt fl--"!-,,

sempr*? im.ne-ávelriientn t-ajado

«IS

if-'o Já n""n é
Aliás u!timnm*ntt

SENSAÇÃO «EM TORNO DO
G. P. "CRUZEIRO DO SUL"

TIMÃO O CANDIDATO
UNICÓ A TRÍPLICE CO-
ROA - PROVÁVEIS CON-
CORRENTES — MAJOR
CHEGOU DO R. GRAN-
DE PARA CORRER O

^mejW' ¦'% Í '» ML
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gara11 amanhã á Gávco. em aos 2.400 metros de domingo é
companhia do treinador Mario () potro MAJOR. O defensor
de Almeida. TIMÃO virá já do Stud Augusto Maria Sisson

T>Ái>E-n. T-.T- iTn-r »,„,.,„ preparado de Cidade Jardim, chegou na sexta-feira o vem deI /VICIOU. UH, UM MILHÃO devendo aprontar• na manhã vencer o Grande Pivmlo '"Cru-
de sexta-feira. xsiro do Sul" no seu E tado

VEIO DO SUI, natal, estando, pois, credencia-
Outro concorrente dá valor do a uma destacada aliwção.

VI

Anfisàr tio lempn Inccrlo. n sr. Jpp,in Giilma.rio-; r-itc-" d,. brn**'!n r ttespenlcndo, Dcrt «-r pm.mrissa... Só podt* ser...
)o(

Pode ser oue eu esteia com a vista um poiimruim, mas acho nue o sr. Hclln Lima ainda engordou
uns qnillnhos ultimamente...

)o(
Notada n elegância londrina do »r. Htjttiii,

Sodré Borges. Esteve em animada pnleslra ram jim
grupo dc amigos.

— Movimento politico tremenda mente aiitado, ftsr. .Torge Marcondeis foi um dos nu-1 mais se movi.
menton.

Arheí simplesmente linrrivfl a cor dn rharten
dn «pt. pinb-irn Ojilmnrãcs. Uma pena. pois p\. p.,ijv,
realmente elegante...

_)0'
A simnlifi.dade alegre da sra. Manoelits Etíto

em bonita tollettc ciii7.a,

O •ri Vicior Gilllhem fanhoii ¦> haialh- ^
ÍÍPffli rt o*rnn+->-«Mli. Çl-*- «WU-tij. Oh-no í-!»-)i t\„ \^fít-..im rne'% Hib»iro e \el«on Monte o "Vivi" Hore
impossível!

—-lor
RéaparecVnento da linrla ?ra. Floriano Bach».

"'¦¦. Oo^tuP'** -,"'"7" - um ho"1'!" c,,i'>r'ii p"'mp'°'r'•¦••i sua toilettc Talvez a mais cementada do <R :
file*...

O Paví" vestl-i onte*»* um nalel" nuf mais n. ;--cio rii-iii-o H- nnrtü *¦" 'intnraria. T. esl.ir.i crente
do sen sucesso, Polire colt-trlo...

_ Ti..c. „,.o ri,-, po.rxi *-.-i,n..in Buicgn a sra. Bu!
cSo esteve positlvnp-iiente elegantf!.

)o(
A ino"t qne torcia <ir,=<,snern*la[ii"i'li' ivprn;

-..«o- ,.„» mo—~ ,1p amores pela moen pelo mentài
teve algum consolo...

)0(
Aiiihinda palestra des srs. Marcelo Ney Pitíl., !

Haroldo Bfirlw-a ' p José Álvaro. Os prlnieirós M>*
"Btn de "barbadas"p o ultimo seguiu fal?'ido dç mil-
lheres...

Casal Floriano Pacheco. Elegàncii no

NA TOCADA MACIA
í Na tarde de ontem/^,
compareceu à sala de
imprensa do hipodromo
da Gávea o presidente
Mario Ribeiro, que ter-
mina o seu mandato na
próxima terça-feira.
Agradeceu aos cronistas
a c o 1 a b o ração da im-
prensa pela prosperidade
do turf.

DE CRUZEIROS.
Domingo próximo, no hipo-

dromo da Gávea, viverá majs
uma tarde de gala, cm virtude
da realização do Grande Pre-
mio "Cruzeiro do Sul" — se-
gunda prova da tríplice coroa
do turf guouabarino.

O "Derby Brasileiro" è a
segunda prova em importância
e dotação do calendário clás.
sico do Jockey Club Brasilei-
ro. Na distancia de 1.400 me-
tros, esta carreira terá a ele-
voda dotação de 
CrS 1.000.000.00, havendo poretc motiVo grande interesse
cm torno da realização desta
importante prova.

Espera-se um grande nume-
ro de inscrições na prova de
domingo, devendo entre eles to-
mar corpo os seguintes produ-
tos de três cincs: — TIMÃO,
ROCKF7T, RONSARD. ROLE-
TA, EUERGLADE. SNOOKER,
PONTIAC, GOVATA', LYNX.
PRETENCIOSO. HOTSPUR.
MAJOR.

CANDIDATO ÚNICO
Em virtude de sua vitoria no

G. P. "Outono", primeira das
tréi provas da triplice coroa, o
potro TTMAO é o candidato
único á coroa e tem condições
para vencer o G. P. "Cruzei-
ro do Sul", já. que seu estado
é o melhor possível.

O filho de Swalow Tail che-

Cora o "Mão de Seda" Guillicrmo Silva. • potro Monte Po-
lar livrou meia cabeça sóbre Tino, num final eletriznntc que
deixou os apontadores com os nervos abalados. O pupilo de

Gonçalino Feljó deu-se bem rom o rer-ime do bridão.

Sob a direção serena de Guillermo Silva, o
potro Monte Polar conquistou a sua secunda Tito-
ria na GáTea, demonstrando adaptar-se melhor ao
rejrime do bridão.
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