
,-v- -..= " I ..{ r f^ra«ro»«»F«iyp»^y^yapi^

ND DO NU UN AO SECRETA O CO
DE CARVALHO CONTRA O QUAL HAV

.ONEL COMUNISTA OLÍMPIO FER-
ORDEM DE PRISÃO DO EXERCITO

osoem O
A iM^ÃP já está elaborando as listas dos artigos necessários à subsistência do
wrcvo - A partir de março a limitação para todo o Brasil - Keiinãr-se-âo, em mesa
redonda, no 35ío. dentro de quinze dias, todos os presidentes das Comissões dePreços - Bala a A NOITE o sr. Benjamim Cabello sobre o assunto

0 Sr. Benjamim Soares Cabello informou ontem a este»
vespertino que ate o dia 15 do próximo mês de março, pos-givelmcnte, todos os gêneros de primeira necessidade paraconsumo no Distrito Federal e nos Estados serão tabelados."Todas as seções técnicas da COFAP foram mobili-
zadas para elaborar o plano do tabelamento geral" — in-
formou ainda o presidente daquele órgão ao comunicar sua
decisão no sentido de cuidar, com a maior brevidade possí-vel, deste problema, considerado de capitai importância
não só para o controle do tabelamento como do abaste-
cimento.
REUNIR-SE-AO NO RIO, DENTRO DE DUAS SEMANAS, OS

PRESIDENTES DE TODAS AS C. O. A. P. S.
"Nos primeiros dias de março próximo, disse-nos o

Sr. Benjamim Cabello, todos os presidentes das Comissões
Estaduais de Abastecimento e Preços deverão estar reuni-
dos no Rio, a fim de discutir os preços-teto de todos os
gêneros de primeira necessidade cujos tabclamentos deve-
rão ser aplicados, também, em todo o país".

Disse o presidente da COFAP que as listas com a con-
ceituação dos gêneros que são de primeira necessidade e
neui respectivos preços estão sendo elaboradas nas seções
técnicas, que deverão apresentar este trabalho dentro" de
duas semanas, ao fim das quais, reunidos em "mesa-redon-
da" no Rio, os presidentes de todas as COAPS discutirão as
diversas variações, de acordo com as peculiaridades surgi-
das. Ao que informou o Sr. Benjamim Cabello esta reunião
se dará antes da Conferência Nacional do Abastecimento,
devido à emergência que o assunto da contenção dos preçosdetermina.

Em Rio Pomba o governa-
dor de Minas

Virá depois ao Rio o Sr.
Juscelino Kubitscheck

BELO HORIZONTE, 8 (Da Su-
cursai de A NOITE) — Viajou
para a cidade do Rio Pomba,
acompanhado do presidente da
Assembléia Legislativa do Es-
tado, Sr. Ribeiro Pena, o go-
vernador Juscelino Kubitscheck
que ali via inaugurar uma ré-
rie de melhoramentos.

As cerimônias também estará
presente o ministro da Justiça,
Sr. Negrão de Lima. Segundo
aqui se divulga, o governador do
Estado seguirá diretamente de
Rio Pomba para a capital da Re-
pública.

Os círculos oficiais, entretan-
to, revelam que o Sr. Juscelino
Kubitschek voltará ainda a Be-
lo Horizonte, antes de seguir
viagem para o Rio, onde conle-
renciará com as autoridades fc-
derais sobre assuntos de inte-
rêsse da adminstração mineira.
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Declara o senador Taft:"Julgo 
que os ff.UU.

já estão em guerra
com os comunis-

tas chineses"
(TEXTO NA 3' PAGINA)

, O coronel Olímpio Ferraz de C orvalho, quando foi surpreendida
• qq. pela polícia, declarou: — Só irei carregado. E assim foi. Teve âja' I ser agarrado por policiais do Exército, a tudo resistindo a Soco»

• pontapés ¦

Articulação comunista na América do Sul:

Nova secção para a Quarta Internacional

A prova de natação Â NOITE
SÍLVIO KELLY, CAMPEÃO TAMBÉM, EM MAR ABERTO — Os irmãos Silvio e MarvioKelly, primeiro e segundo colocados ná "Promt Popular de Natação A NOITE, depois de lon-

ga travessia não demonstraram a menor fadiga. Silvio Kelly, o consagrado vice-campeão sul-americano, pôz à prova sna extraordinária classe não apenas de campeão de nossas piscinasmas, também, cm mar aberto, pelo que recebeu, aplausos entusiásticos no término da competição

í' Descoberto, em Lima, o no-
vo plano de ação dos comu-
nistas — O Brasil, a Bolívia

I e a Venezuela dentro da
trama — Documentos cap-

I turados pela polícia perua-
; na, em virtude da intento-

na de Arequipa — Infiltra-
ção em sindicatos operários
— Publicadas cópias fotos-

táticas das cartas
LIMA, 8 (AFP) — O Brasil,

a Bolívia e a Venezuela figuram
dentro do plano de ação comu-
nisto, ao que se pode depreen-
der dos documentos capturados
pela policia peruana, em virtu-
de da intentona subversiva des-
coberta em Arequipa, importan-
te cidade do interior do Peru.
E' o que se deduz do que decla-
rou, numa entrevista a impron-
sa, um porta-voz governamen-
tal que frisou a amplitude da ov-
ganização. pelo que se pode ava-
liar através das instruções re
eebidas da França e assinadas
por "Alain".

O porta-voz entregou aos cor-
respondentes estrangeiros uma
série de documentos, um dos
quais se refere ao entendimen-
to em cuiso entre a organização
trostkísta boliviana, Partido
Obrero Revolucionário, e o gru-
po venezuelano de Ação Demo-
crática, cujos dirigentes estão
exilados em sua maioria.

O comunista peruano Carlos
Howe, que se assina "Rosas" en-
viou uma carta à Bolívia — cuja
fotocópia foi entregue aos cor-
respondentes — na qual afirma:"Com Joffe, estamos trabalhar.-
do com exilados da Ação Demo-
crática da Venezuela e creio que
nosso trabalho se traduzirá em
(CONTINUA NA 8' PAGINA)

O.TENPORAL INTERROMPEU 0 TREINO DE ONTEM, EM SÃO EOURENÇO
gência, a policia do Minas, nu-
ma caravana chefiada pelo aluül
delegado da Ordem Pública, ca-
pitao Antônio Dutra Ladeira,
varejou a sede da Associação
Mineira Pela Paz Mundial, de
inspiração comunista, instalada
nesta capital no C.» andar do
Edifício Benjamim Couto, à rua
Carijós, 141.

Surpreendidos em flagrante
quando ali se reuniam, foram
detidos o coronel reformado do
Exército, Olímpio Ferraz de
Carvalho, membro da Comissão
Executiva do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro em Minas, quo há
vários meses se encontrava fo-

o mmm
MANTÉM A
LIDERANÇA
Reapareceu o iate "Ondi-
na", em quinto lugar — O"Fortune" de veias arriadas?
— Ainda o "Whiíe Misr"
bem classificado a oito ho-

ras atras do lider
A regilta Buenos Álres-Rlo as-

sinnlou cm sua etapa de ontem,
algumas incidências relevantes, a
dèstrfcaí*, o reaparecimento do
(CONTINHA NA 8* PAÜINA)

HAO I.OUHENÇO, 8 iVe Maurl- entre os habitantes desta linda<'io Moura, espeoial imru A NOI- cidade como dos veranistas. Ai-
I E) — o primeiro treino dc con- \ more Moreira pôs em campo
.""lio dos craques que, serão se- dois conjuntos sem nenhum sen-
lecionados para o "scratch" bra- tido de seleção mus, apenas, pa-siíejrr' qne irá u Lima des- ra avaliar as possibilidades dos
furtou yiinicle interesse não só ''plagers" em suas posições, Pou-

00 teria observado o técnico ain-
da mais porque foi obrigado a
suspender o exercício devido ao
forte temporal que desabou sâ-
bre a cidade, como notírialno-i,
em detalhe, na página eèportl-

i

va. E' do ensaio de ontem o fia-
grante acima, focalizando Ade-
mlr saltando para fugir à mar-
cação de Bauer e Rubens vendo-
se, ainda, no lance Danilo e Bal-

ttiMr

V o
TEM

CRÉDITO
N'A

EXPOSIÇÃO
SEM

F3AD0R i

Ex-dcputado Armando Zillcr, livreiro Roberto Costa, vereador Her minio José de Barros, Raimundo Siqueira dos Santos • o advogado
José Adjuto Filho, todos presos cm Belo Horizonte

Presos quando se achavam reunidos clandes-*"-
tinamente os partidários da "Paz" — O coro-
nel reformado Ferraz de Carvalho foi agar-
rado pela escolta, depois de tenaz resistên.
cia e de declarar que só sairia dali morto ou
carregado - O general Lima Câmara determi-
nou, antes que a detenção se processasse de
qualquer maneira - Estavam preparando um
manifesto para protestar contra o Acordo Mi-
litar Brasil-Estados Unidos - O oficial foi le-
vado a unha para o carro — Vários outros ele-

mentos vermelhos também capturados
BELO HORIZONTE, 8 (Da ragido com um mandado deSucursal) — Em ruidosa dili- captura do comando da -l.» Re-

(CONTINUA NA 3.» PAGINA)

DO ESTUDANTE AMAZONENSE
Mais 7 dos choferes foram a julgamento — 2
condenados a 14 anos, 2 a 12 e 3 absolvidos

MANAUS. 9 (Serviço especial
do A NOITE) — Acaba de ser
cophecida a sentença de mais
sete dos vinte e oiito choferes
indiciados na chacina do estu-
dante ocorrida o ano passado.
0 julgamento que ocupou todo
o dia seis e a noite de seis para
sete, terminando as dez lioras de
ontem, apresentou os seguintes

resultados: Jorge Souza e Pe-
dro Farias, 12 anos cada um do
prisão; os irmãos João e Joa-
quim Bulhões, cada um a H
anos de reclusão. Os três ro*-
tantes — Orlando Lúcio, New-
ton Palmeira e Guilherme Mon-
teiro — foram declarados lno-
contes.

Éri nínr de Eiii m
Com mais de quatrocentos mil votos de diferença sobre a segunda
colocada, foi eleita "Rainha do Rádio" a popularissima artista da Na-
cional — O certame rendeu mais de um milhão de cruzeiros — Delírio
e carnaval entre os milhares de fans da cantora — As colocações das
demais concorrentes — Fala aANOITE a vencedora do concurso

Emilinha Borba pousa, feliz, entre as princesa s, Angela Maria c Rogérla, respectivamente, se*
gunda c terceira colocadas no sensacional concurso da A. U. R.

Embora o resultado nâo tenha j so para escolha da Rainha do , Emilinha Borba, a simpática e""""*  Rádio de 1953, nâo deixou de pro- popularissima artista da Rádio.
vocar sensação o número imen- Nacional, vencedora do certame
so de'votos conquistados por | (CONTINUA NA 8» PAGINA)

constituído uma surpresa para
todos quantos vinham acompa-
nliandü as apurações do concur-
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Em Itaperuna os membros
do I Seminário de Bem-Estar Rura'

Homenagens prestacUs às delegações do sim-
pósio pelo SESI e pelos industriais do açúcar
- Participará do encerramento do conclave o

governador Amaral Peixoto, que viajou ontem
para Campos

P S&.M w1 B lã (lismsk lyloíliHP» A77 n* f fVA t*i VA ra r&±rò?*\ U tmÊ W *n 11 2*wiRt iM *-\ Jff WLt~ Bi Ll AnUR1]!

CAMPOS. 9 (Si'i'vii;ii espeeinl
tlu A NOITC) - Ciieü.-irnin n
cilta fitlade oítlem, vinjiindo tle
iiiiliiriui. os delegados tio Semi-
llàrló de Uein-Kstar liuriil. f|ii»
tini se realiza lio Brasil sub o pu-
trocinio tia OXtI..

Os representantes- dos diversos
países visitaram n usina de (Juei-
Ihndos c foram lu-iiirwiíSçadus
cmn um al.môfo no ShSI e, as 1

etu'1'pgad.o 'lc recepcionar os
membros ilu I Seinintirio rie
JJein - listar llnral é o Sr- José
Mi ura c Silva, secretário tle lídil-
e.;i:ão tio listado dp l-ly>. que se
i.eliii em Èjilipós tlcsdc onlem.

(is membros (Ins tlhersas de-
Ir.i.açües ora em vi sil"» ti Itapcru-
im deverão estar ile vulli. segun-
dti-íeira, din 9. quando luniaifio
píivte num lílmoiJO <|iie llles .será

Yuras. seguimili viaücin rumo 11 i tnerecido pela industria açucarei-
! liiipertimi.' mule ter.í lugui» a se- ' i» na s.etle do Automóvel Uuhc
k-uiidil "ornada do Seminário, cm I desta cidade. O governador |-.i n-i

Depois de ernbeber as vestes em querosene, o
pedreiro retornou correndo, ao barracão -
Vivia tomado de uma profunda tristeza, o

paraibano

i.olR-lusáo á tpie se realizou n-
; ri.iver-iilatlc liuriií. O represe»-' laiitc ilo Governo Fluminense cn-

ri ilo Ainarnl Peixoto está sendo
esperiuio lioje aqui. devendo viu-
jiii» tle avião.

! I, %&/ à
Daniiao Lucas da Si.va, o sui

' eitla

jj|.ci.1ijO.:a-ii,iiçmkmtk-:- mm^m
™, Símbolo

^«r.-^egáraíhtiâ?;
? ENCONTRAM-SE'

;-ÁANÀ^DAS CASAS

Impressionante suicídio rejds-
tr.ou-.se, na manhã de ontern, em
Vila Isabel. Num barraco exis-
tente na rua Teoáoro da Silva,
nos fundos do Hospital Pedro
Ernesto, ícsidem alguns operíi-
lios de unia construção do n."
¦IS daquela rua. Entro, éle* >e
adiava Damião Lucas da Silva,
de 20 anos, 6oltciro, pedreiro, ha
pouco chegado da Paraíba, seu
Estado Nata),

O rapaz ora pouco comunica-
tivo e vivia tomado tie profun-
da tristeza.. Alguma coisa o
amargurava, mas não confiou n
ninguém o motivo dos seus so-
frimentos. Ontem, deixou o bar-
raco pela manhã, dele se distan-
ciando alguns metros. Sem que
seus companheiros percebessem
enibcbeu as vestes em querosene,
aiííindo-llies fogo em seguida.

Como uma fogueira voltou cor-
rendo paia o barracão. Indo
cair próximo à porta do mesmo.
Os outros rapazes correram pa*
ia socorrê-lo e imediatamente
providenciaram uma ambulância
t.o Hospital dc Pronto Socorro.
Tudo inútil, entretanto. O naé-

, dico ao chegar sò póde consta-
j tar a morte.
i Esteve no local o comissário
l I,i.ma. do IS.'-' distrito policial,
I que arrecadou unia maleta com
i roupas dc uso pessoal do suiei-

da, uma carteira profissional e
I a importância tle 23R cruzei rn»!
I pertencentes ao morto, fazendo,

logo após, remover o cadáver
| para o necrotério do Instituto
, Médico Legal.

********-********«******************************************

Depois da pândega
encontrou a morte

Feridos também os três companheiros do mo-

torista - Haviam bebido, cantado e tocado du-

rante toda a noite em Nova Iguaçu - A camio-

neta, em alta velocidade, foi de encontro ao
ônibus da Copanorte

csftifrVeli

asaJHnto
Dajceu Ferreira Lima, criminoso, e José da

prestou u fac ."to
Cru/, que lhe cm-

QUASE DEGOLADO
O criminoso já ia fugindo da luta, quando o

peixeiro ofereceu-lb© a arma e instigou-o a uuh uuii _ ^,..„...
voltar - Num botequim do morro de b^'\m»te£$ÈE& TI

Grave desastre ocorreu, na ma-
drugada de ontem, na Avenida
Brasil, próximo à rua Iramai.

, Uma camioneta procedente oe
! Nova Iguaçu em excessiva veiu-
I cidade, perdendo a direção, loi

contra um ônibus da Copanorte.
Em conseqüência, o motorista da
camioneta, em estado gravlssirnr»,
foi transportado para o Hospital
Getúlio Vargas, onde veio a rale-
cer. lá ficando os sçus outros
três companheiros.

Segundo ficou apurado tudo
foi ocasionado pela imprudência
cio condutor da camioneta. Ma-
nucl Carlos Ferraz, de 26 anos,
solteiro, residente na rua Irmão.
207. em Higienopolis. Em compa-
nhia de Álvaro Dias Barreiro».
Filho, de 23 anos. motorista, re-
sidente na rua Vieira Ferreira,
79: GU3tavo Marinho, de 30 anos,
solteiro, industriárlo, residente
na rua Vieira Ferreira, 81, e José
Barine, de 23 anos, solteiro, re-
sidente na Avenida Teixeira de
Castro, 204, em Bonsucesso. Ma-
nuel Carlos Ferraz resolvera fa-
zer uma farra em Nova Iguaçu

BUENOS AIJtES. 224 E 226
SETE DE SETEMBRO, 166

*,***********************************************************

VIROU"FERA
O guarda municipal feriu cinco pessoas, dis-
parando a esmo no meio da multidão que
acompanhava o bloco carnavalesco - O po-

licial dizia graçolas inconvenientes

zinho a agressão - Presos e autuados os dois
criminosos

::':"'>:.:::;-:;::Av:':::^

Sério incidente verificou-se.
na madrugada tle ontem, na es-
tação da Piedade. Desfilava pe-
Ia rua Clarimundo do Melo o
bloco «Unidos da Cruí:\ quando
a. éle se .imitou um guarda mu-
nicinal, que, fardado, pôs-se a
dançar com os foliões.

Até ai estava tudo cerjtò, roa?

Foi então quando Q policial
virou fera e tirando o revólver
da cintura fez fogo a esmo con-
tra os foliões. Deu ao gatilho
até que a arma ficou desearre-
gada. O \io\o revoltado tentou
linehâ-lo c começou a, persegui-
ção. Por fim. para livrar-se dos
seus perseguidores o guarda en

D''U i
r.Lichiio Santos
Clinica Medica em (ierai,

Fisrado * Intestino* • Estõm«e" i
Edifício dc A NOITK - Sala 613

¦-¦ -"Fone 2.I-Ü975 -

EVOEl VIVA 0 CARNAVAL!

de engraçadinho com as_ moças
que compunham, o cordão. A
turma não gostou das atitudes
desrespeitosas do guarda e re-
solveu bani-lo do bloco.

********0***t*****t*****t******t*ttt*0**0***f*'**,*t*+******4

0 CAMINHÃO CAPOTOU
ESPETACULARMENTE!

Supõe-se que o motorista, cujo estado não ins*
pira cuidados, tenha dormido ao volante

aconteceu que o policial se. fer, trou para a estação da Piedade
1 e lá desaparecei.. Os populares

cá fora. revoltados, apedrejo.-
ram n estação, eausando-lbe vá-
rios estragos. Pouco depois tu-
do serenava eom a chegada de
Ires'giiarniçôcs da Rádio Pa-
tnilha. que providenciaram co-
corros para cinco pessoas feri-
das pelos disparos do incorisr».
quente, policial. Foram todas
medicadas no Pósio de Assis-
tencia do Meier eom ferimen
mentos nas pernas. Sã., as se-
guintes: .rose Leandro dos San-
tos. de 20 anos, solteiro, resi-
dente na rua Andrade de Arou-
io, AO; Neuza Fragoso Neto, de
19 anos,' solteira, residente na
rua Pereira Fragoso, 8(5: Ondl-
na Pereira, da Silva, de 32 anos,
casada, residente na rua Perel-
ra de Figueiredo, !)77; Iracema
Nobrega. Eamos. de 40 anos, viú-
va, residente na rua Andrade
Araújo. 450: Antônio Mario So-
dré, díi 13 anos, solteiro, resi-
dente na rua Uno Rocha, 132.

O comissário Mala, do 23°
distrito, também esteve, no local
« tomou as necessárias provi-
dèncias.

Iranv .losé tios Santos

Co

ouando recebia enrativus' 
trai tle Assistência

ar.'e agressio verificou-se^ Desveneilhantkvsi

1'òslu t-Cil-

na subida do mono do .lacare^
zinho. No botequim de "sei"

Benjamin, naquele morro, o op?-
vário Dalt-eu Ferreira Lima. ca-
sndo. de 30 anos, residente na
rua 17 t'e Fevereiro n." 16õ, em
Bonsi-ccfí-o; José da Cruz, sol-
teiro, de 211 anos. peixeiro, mo-
rador na avenida Suburbana n.*
6. e Irar.y .losé dos Santos, sol-
leiro. tle 27 anos, também, pel-
xeiro, residente no beco dos Cn-
bodos ii-' 15, no referido morro,
desde cedo estavam bebendo.

Em dado momento, entre Ira-'ny e .Tose. surgiu acalorada riU-
cússão travaram luta corporal-
T* ***************************<

NE1VOSOS
Prof. Maurício de Medeiros
|{. MltiUEL COUTO, i th." nd.,
De 3 às 7 — Às 2as., 4as. e sextas
Hora marcada — Fotio: 22-5941.

ESTIVERA
PERIGO

19

Iguem vfisi
O PALHAÇO — Vamos farrear

k vontade, éste ano. Hei Monu
pediu ao liei dos Baratciros que
deixasse os empregados cio O
DRAGÃO entrar na folia.

ARLEQpiM' — Eu c Qolornbinn
ramos fazer o mesmo; ela pediu
ao chefe 8 tlias, pura cair na
farra, por isso vamos nos.rsbal-
ciar.

—- Por tradição do Rei dos
Baralcjros, essa resolução ororre
a Iodos ps seiis einpreííatlos, de-
pois do balanço de fini tle ano.

— Sim, porque O DRAGÃO, o
rei dos lianiteiros, é a maior or-
ganlzação em loucas e artigos fi-
nos para presentes: 

'ludo ali é de
ótima qualidade e custa pouco.
RUA LARGA ns. 191-193 (em frcil-
te à Light). NAO Tl-M FILIAÍS.

0 MOTOR PAROU

O caminhão tombou c o motoris
se vè na

JUIZ DE FOHA. !) (Serviço
especial de. A NOITE) — \'cr|fi-
eou-se. às primeiras horas da mu-
nliã tle hoje, na Parada Barbosa
Lage, nas proximidades de Bcn-
fica, neste Município, cspelaeu-
lur capotagem dc veiculo, fienn-
rio, cm conseqüência, ferido o
**t**tt*******t0*******t**0.**

. «^sJ**» -

se encontrava
em alto-mar

llepl a situação Ia maio-
ria das empresas de ônibus

ta ficou preso na cablne, como
gravura

Motorista Wcliílon Antonio dc
Paula, prontuário n." 6259.Ò.

Õ caininhao placa l.agóa San-
ta, n.' .i-118-82, (pie c propriedade
rio Sr. Johan Winler, transporta-
va carga da Kmprêsa Siil-Amérl-
ca e procedia tle São Paulo c se
destinava a Belo Horizonte,
quando, sem qne fosse abalrootlo
por outro veiculo, tombou espe-
tacularmcnle, prendendo na ca-
bine, rliti-anlc alguns minutos, o
motorista,

Pela natureza do desastre, su-
põe-se tenha o chofer dormido
ao volante ou feito alguma ma-
iiobra brusca, infeliz.

Socorrido pela Rndio-Palnilbii
cie .luiz dc Fora, foi o condutor
tio veiculo retirado c conduzido
pera o Pronto Socorro, onde re-
ceben os primeiros tratamentos.

Mas os sete tripulantes,
seguindo o curso das on-
das, foram dar, são e sal-
vos, à praia de Jurujuba

Ao meio dia de ontem uma
embarcação de passeio, com sete
tripulantes, foi dar á praia num
local próximo ã Fortaleza dc Ju-
rujuba, em Niterói. A existência
de uma embarcação desgoverna-
da, navegando à deriva fora da
barra, foi comunicado inicial-
mente à Policia Marítima, a
quem foi solicitado c envio de
uma lancha para socorrer os
tripulantes do barco. Mas como
aquela repartição não dispuzes-
se de lanchas para tais fins. co-
municou, por sua vez, a ocorrén-
cia ao 1° Distrito Naval, tendo
éste entrado em entendimento
com o comando do Forte em
cuja. direção o barco se encon-
tra.va.

O comandante daquela For.ta-
leza informou à reportagem de
A NOITE que, de fato, um iate
transportando sete pessoas, en-
tre tripulantes c passageiros,
fora ali socorrido ao meio dia.
Fomos ainda informados que
não houve vítimas e que o inci-
dente fora motivado por uma
pane no motor da embarcação,
algum tempo ani es do dar a
mesma, á praia, Uma vez solu-
cionado o impecilho, os próprio-
tãrios ria pequeno iate se reti-
rarain, Não .se sabe a quem per-
lenec a embarcação sinistrada,
nem a quais das bases de iatis-
mo sediadas no Distrito Federal
ou proximidades está ela filiada.

Cf.

Somente uma, dentre as
30 companhias que ope-
ram em transportes urba*
nos na capital gaúcha,
cumpriu as disposições
regulamentares — Há
dois anos perdura a irre-

gularidade
PORTO Al.EGRl-:, 9 (Serviço

especial de A NOITE) •— Um lc-
vanlaineiito efetuado, nesta eitla-
tle pela Prefeitura Municipal rc-
vi.la que entre as vinte c nove
empresas de ônibus que servem
a população somente uma delas
atende ao que preceilua a lei.

A situação irregular foi cons-
talada quando a Prefeitura in-
YÇSÜgou o número de empresas
que atenderam às disposições
prescritas num edital publicado
há dois anos cujas disposições
só foram compridas por uma das
trititn empresas concessionárias
de transporte.

Laboratórios de Pesquisas
Clínicas

DR. LAURO SIÜOART
Exames de urina, escarro, pus,
etc. Soro diagnóstico da sífilis.
Exames de sangue para esclareci-
mentos dc focos. Diagnostica
precoce da gravidez. Tubagem

luotlenal. Metabolismo basal.
Laboratórios: Largo da Carioca

n.» 13-2.» — Salas 4, « c 12.
ABERTO DAS 8 ÀS 1!) HORiS

FONE: 42-3037

E enfiou na mão do ca
ciáver um bilhete denun*
ciando o veículo que ma-
tou a mulher — Às 3,30

o atropelamento
Uma mulher completamente

ensangüentada foi encontrada
estendida na avenida Preeiden-
te Vargas esquina com a rua
Luiz Pinto. O fato foi levac.o
ao conhecimento do comissário
Abelardo, do 13:' distrito poli-
ciai, que imediatamente se diri-
giu ao local. Ali yconstatou que
a mulher estava, morta. Era par-
da, estava modestamente traja-
da e aparentava 30 anos.

A autoridade pós-se a exami-
nar o corpo e qual não foi a
sua surpresa quando divisou um
bilhete na mão do cadáver. Cul-
cVadosamentc retirou o papel c
lá estava, a mensagem de uma
testemunha desconhecida. Firam
os seguintes os dizeres: "8-20-
54 — ônibus Copanorte — libra!
3,30". Ao lado do corpo foi en-
contrado outro bilhete em idén-
ticas condições.

O comissário providenciou a
perícia e findos os exames fez
remover o corpo para o necro-
terio do Instituto Médico Legal.

Fechando às 22 horas os
bares e restaurantes de

Friburgo
FRIBURGO (Estado rio RioV

8 (Serviço especial de A NOITEi
- Os bares e restaurantes cies-
ta cidade continuam cerrando
suas portos ás 22 horas, isso em
conseqüência de uma lei que
criou a taxa especial rie mil cru-
zêiros para o funcionamento tios
estabelecimentos daquele gênero
após a citada hora.

Esfaqueado
Com um ferimento na região

infra-clavicular esquerda, pro-
duzido por faca. foi socorrido,
na noite c.e sábado, no Hospital
Getúlio Vargas, o operário Al-
cides Rodrigues da Silva, preto,
de 23 anos, solteiro, brasileiro,
residente na rua Guarani, 8. Seu
agressor foi Jacinto de Paula,
de 27 anos, brasileiro, residen-
te no mesmo local. Alcides foi
buscar Jacinto num botequim,
ondo o mesmo se embriaga.va e
este não gostou do fato. Enceta-
ram ligeira luta sendo separados
por terceiros. Mais tarde Jacin-
to foi cm casa armando-sc c'ç
uma faca ferindo Alcides quan-
do o mesmo chegou à residèn-
cia.

Morreu üm ex-diretor da
Imprensa Oficiai do Rio

Grande
PORTO ALEGRE, 8 (Serviço

especial de A NOITE) — Fale-
ceu ontem nesta capital o Sr.
Timóteo de Freitas, que duran-
te alguns anos ocupou o cargo
de diretor da Imprensa Oficial
do Estado.

^fs^p*

Em Belo Horizonte o go-
vernador do Acre

BELO HORIZONTE, 9 (Asap.l
— Encontra-se nesta, capital o
engenheiro João Kubitschek. go-' vernador do Território Federal

Ido A" —

Cumpriu a promessa:
MATOU SE
Há muito o rapai-, vinha so-

frendo de pertinaz moléstia.
Chamava-se Tcodondo da Praça
Lisboa, tinha 20 anos e residia
na casa de uma família, na tua
Uruguai. 53Q-A. Há dias con-
fiara seus terríveis intentos â
senhoria:

— Qualquer dia acabo com a
vida. Estou cansado de sofrer.

Ontem de manhã consumou a
ameaça. Bebeu veneno e morreu
instantaneamente. O fato foi co-
municado ao comissário Uchon,
do Í7,« distrito policial, que cn-
controu no quarto do treslouea-
do unia caria em que éle dizia
o último adeus è vida e à fami-
lia.

O corpo foi removido para o
necrotério do Instituto Médico
Lõe-n'

Socorridos pelo Posto de
Salvamento de Copacaba-
na — Não houve nenhum

caso fatal, felizmente
Com o calor estafante de on-

tem, a sdiversas praias destaca-
pitai acolheram, talvez o maior
número de banhistas nessa tem-
porada de verão. E o resultado
foi que os postos de salvamento
estiveram em grande atividade,
sendo que em Copacabana o nú-
mero de socorros atingiu uma
escala quasi nunca registrada.
Nada menos de dezenove pes-
soas foram recolhidas em situa-
i;ão difícil, nas águas de Copaca-
bana e. tiverani que recorrer aos
cuidados médicos. Felizmente,
porém, nào houve nenhum caso
fatal.

Os socorridos
Foram as seguintes, as pessoas

atendidas no Posto de Salvamen-
to do Lido: Sebastião Fernandes
de Freitas, de 28 anos, casado,
português , comerclário, mora-
dor na rua Barão da Torre, 95;
Maria Helena Menezes, de 23
anos, solteira, residente na rua,
São Januário, 497, casa 8; Nel-
son Domingues, dc 16 anos, es-
tudante, residente na rua Bar-
leiros, 141; Antonio Porto, de 22
anos, solteiro, operário, morador
na rua D. Bosco, 92; Jorge Tho-
maz Moreira, de 21 anos, soltei-
ro, comerclário, morador na rua
Poranga, 100; Celestino Gomes
Alves, de 20 anos, solteiro, portu-
guès, morador na rua Barão de
ítapagipe, 457; Nelson Pinto da
Silva, de 20 anos, solteiro, cor-
retor, residente na rua Teixeira
Soares, 51; José Thomaz Morei-
ra, dc 17 anos, morador na rua
Poranga, 100; Nelson Monteiro
Saraiva, de 10 anos, português,
colegial, residente na rua Aure-
liano Portugal, 98; Plinio de
Souza, de 24 anos, solteiro, ban-
cario, morador na rua Sá Fer-
reira, 21, apartamento 101; Zildo
Calado, de 26 anos, solteiro, ma-
ritimo, morador na rua São Ja-
nuário, em número ignorado; Al-
tair José do Carmo, de 23 anos,
solteiro, telefonista, residente na
rua Conselheiro Galvão, 156; Ma-
rio Aureliano, de 15 anos, estu-
dante, morador na rua do Mon-
te, 67; Isa Soares de Castro, de
15 anos, solteira, estudante, re-
sidente na rua Vinte e Quatro de
Maio, 140; Silvia Regina Anfor-
ragues, de 14 anos. estudante,
residente na rua Santos Titara,
168; Maria dc Lourdes Pesito, de
17 anos, solteira, residente na
travessa Jacaré, 44; Rosiida Pe-
rez de Brito, de 11 anos, estu-
dante, residente na rua Maga-
lhães Castro, 278; e Jacob Al-
be.i-to Salomão, de 16 anos, jorna-
íeiro, morador na rua Regente
Feijó, 123. Todos, depois de me-
dicados, retiraram-se.

tle seu atlvcr-
sáiio. que era ir.:t;s forte. Dal-
èeu tentou fugir. Teve, no eo-
tanto, seus passos ombarfarlo;-
por José, aue lhe uprpscntou uni
facão, rio sua propriedade, ins-
tigan:!o-o a que prosseguisse na
contenda, Furiosamente, Dalcsu
investiu contra Irany. vibrando-
lhe quatro profundos golpes, cor-
rendo cm desabalada velocidade
para nio r-er preso, segurando
na mão o facio, enquanto a viti-

! ma flctra estendida no chão.
i Sangrava abundantemente, pois
I um dos f-olpes quase que o dego-
lou.' 

O vigilante municipal numero
[ 126 correu atrás do criminoso.
I alcancando-o na avenida dos De-' mocráticos, esquina da avenida
| Suburbana, dando-lhe voz dc
| prisão.

Irany foi conduzido ao Posto' 
Central de Assistência e inter-

1 nado no Hospital de Pronto So-
! corro, Apresentava ferimentos

no pescoço, mão esquerda, ab-
dome e ante-braço esquerdo.
Também foi preso o peixeiro Jo-
sé da Cruz. ,

O comissário Gondim Montei-
ro mandou autuar os dois prê-
sos

ram de algumas garrafas de ca.
chaça, de dois violões e depois de
retirarem % camioneta de n.° ..
61-1715 da garage da Fabrica de
Vinagre Cristal, onde Manoel
trabalhava, tocaram para Nova
Iguaçu. , ;

Lá passaram a noite bebendo e
cerca das 5 horas da madrugada
resolveram regressar. Estavam
todos bastante embriagados e a
camioneta corria velozmente pe-
Ia estrada Presidente Dutra. Já
na Avenida Brasil apareceu, vin-
do em sentido contrário, o om.-
bus da Copanorte, de n.u 8-17-3S.
Não se sobe como aconteceu. O
fato é que a camioneta desvian-
rio muito de sua mão foi se ch.o-
car violentamente com o ônibus,
eu io motorista fugiu.

Encontrava-se próximo ao lo-
cal o policia de vigilância Iv.vi
Lemos de Araújo, dc n." 2462,
que tomou as providências que o
caso exigia, tudo comunicando
ao comissário Newton Ferreira,
do 21.° distrito, que .solicitou o
compareclmento ria perícia.

Como dissemos. Mu nuel Carlos
Ferraz faleceu no Hospital Go-
túlio Vargas e o cadáver foi re-
movido para o necrotério do Ins.-
tituto Médico Legal. Seus com-
panheiros. Álvaro Dias Barrei-
ros Filho e Gustavo Marinho ti-
veram apenas contusões genera-
lizadas e após medicados retira-
ram-se.

O mesmo não aconteceu eom
José Barine. cujo estado é grave
v por isso ficou Internado.

.<iut.ttt.-i Canos ti-rriií

José Berinr

PUCK
Armações
alemãs

jjJpP^ O mclbor
guarda-chuva portátil

O AKGO-IRIS? Assembléia, *•

Atropelado o operário

Pe#ro Teixeira
Cirurgião e tiroloirUta. K, S- Jopí,
85-1,0> 15 horas. Telefone 42-043!".

Vá trabalhar
O caminhão chapa 7-32-81,

cujo motorista fugiu, atropelou,
na rua Figueira de Melo em
frente ao prédio n." 403, o ope-
ré rio Otávio Cordeiro Neves,
solteiro, de 1.9 anos, morador na
casa n." 402 daquela via publica.

A vitima sofreu fratura do
crânio, contusões e escoriações
generalizadas, sendo
no Posto Central de Assistência
e internada no Hospital de
Pronto Socorro. '

O comissário Carlos Brito, de
serviço no 16.° distrito policial,
registrou a ocorrência.

l*4*}HmtWH.*M»Mfí!W.*W

0 rapazinho não suportou
o- "insulto" e esfaqueou-o

Deu entrada no Hospital Ml-
guel Couto, apresentando um
ferimento penetrante no ab&'tv
me, produzido por faca, Hellô
Alves Cardoso, ds 17 anos, so'--

medícada feiro, ciclista, residente na Es-
trada da Gávea, rua 2, Roclnhs.

Declarou que fera esfaquea-
do por Pedro de tal. de 15 ano*.
Pedro lhe pedira um cruzeiro !
íõra atendido, Pouco üepçis
voltou e tornou a lhe pedir mais
um cruzeiro. Desta vez negou-
lhe dizendo: "Vá trabalhar".
Pedro sa»u e voltou de faca em
punho, agredindo-o.

O comissário Nonato, do 1.*
distrito policial, registrou o fato.

AlbcrtQ Manuel Alves, Elias Sallm, Geraldo tle Carvalho c
Brito Lourenço

José

ruélicos BOI

Dr. Ferreira FiStto
OCÜLISTA

R. Assembléia, 104-3.o and. S. 301
Telefone 42-9545

Tentaram comer as oitocentas listas, mas não
o conseguiram - O comissário Armando Pa-
no fez ir pelos ares mais uma "fortaleza" do

jogo de bicho - Presos dois contraventores, o
vigia e um comerciário que foi fazer "uma

fezinha"
Geraldo foi

Os guardas-vidas do Posto 6,
nas últimas horas da tarde
dc ontem, recolheram, em fren-
te à rua Francisco Sá. o estudan-
te Jorge dos Santos Silva, de 19
anos, morador na avenida AtlAn-
tica, 3590 o qual foi retirado das
águas jn quasi sem vida. Leva-
do para o Posto do Lido, foi
transportado, mais tarde, para o
Hospital Miguel Couto, onde fi-
cou internado.

O comissário Armando Pano.
chefe dá Secção dc Repressão a
Jogos Proibidos, da Delegacia dc
Costumes e Diversões, continua a
apertar o cerco contra os con-
Iraventorcs do jogo tio bicho c
de todos os jogos proibidos. As-
sim é que, fazendo acompanhar-
se de investigadores, prendeu o
Indivíduo .losé Brito Lourenço; de
19 anos, morador na rua São Ml-
guel n. 511, que era o vigia tlu
casa n. 108-1 tia rua Conde de
Bonfim, onde funcionava uma
"fortaleza", pertencente ao ban-
queiro conhecido pela alcunha dc
"Waldemar da Muda".

Dois bicheiros presos
O comissário "estourou" a

"fortaleza", no momento exato
em que os contraventores estavam
atarefados conferindo as listas.
Surpreendidos com a chegada re-
penlina dos policiais, nada mais
puderam fazer, sendo presos em
flagrante os bicheiros, Alberln
Manuel Alves, residente na rua
Cajií n. V2D1 e 101'as Ilabib Sa-
lim. morador na rna Conriiiiba
n. 58.

Tentaram comer as listas
Alberto e Elias quando soube-

ram que se tratava dc policiais,
tentaram desfazer o flagrante,
comendo as listas, mas era mui-
ta coisa. Foram apreendidas cer-
ca de 800 listas, além de diver-
sas caixas de papel carbono.

Foi fazer sua "fezinha"
O comissário Armando Pano,

lambem deteve o eomereiário fie-
raldo dc Garvalhu. residente na
ruu 18 tle Outiihin li, «Íl-A, quan-
tio o mesmo fazia seu joguinho,
Nervoso, (íeraldn exclamoui

— Logo hoje que. eu tinha um
palpite certo, não posso fazer mi-
nha "fezinha". V.' muito peso.

Os dois contraventores foram
autuados no cartório daquela cs-

poitopecializada, e
cm liberdade.
0*******0****00*****00*0**0**********

Arrombou o cadeado
E fugiu pacsanclo às ven-

tas do guarda-civil de
serviço

O aiiarda civil 8. do íerviça
no 6." distrito policial, ontem
de manhã, estava calmameiit»
sentado na sala do comissário,
quando viu um indivíduo pai-
sar correndo pelo corredor a
ganhar a rua. Achou quo íll
havia algo de extraordinário •
foi até ao xadrez. Lá chega.ndr<
constatou, com surpresa, qu»
um dos presos acabava de fugir.
Tratava-se do ladrão Israel "Bis*

po de Jesus que arrombara o
cadeado do cubículo c desapa»
recera.

00**t*tn

¦m/////////r////////w//////////,v///^/M//^^^^

f/ie
FIR.ST NATIONAL

BAN K of BOSTON
Fundado em I78í

Depósitos, Cauções,
Descontos, Cambio,

Cobranças, Cartas
de Crédito para

Importação, Guarda
dc Valores, Cofres de

aluguel e todos os
demais serviços

bancários.

RIO DE JANEIRO
Av Rio Branco, 18

SÃO PAULO
Rua 3 de Dezembro, 50

SANTOS
Rua 15 dei\ovembro,72
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Nova seção para a Quarta
Internacional :

i

áh>

SOCIEDADE
.IffSSAg

Às familias Andrade Braga eCordeiro de Mello mandam ceie-brar missa de 7." dia em sufrá-

Abortado o movimento
grevista' 

BELO HORIZONTE, 9 (Asap.)- As autoridades policiais revê-laram hoje ter abortado ummovimento grevista entre osoperários da Companhia Meri-dional, na cidade de ConselheiroLafayette. Entro os chefes dolracassaao movimento, encontra-vam-sc diversos agitadores co-munistas.

E feriu o cunhado da víti-
me por pretender socor-

rê-la
h»c^SSu,8 (Servl«° esPecla*de A NOITE) - Ficou defini.
nlaf?e^te esclarecido o crime
praticado a 7 de agosto do anopassado quando Amaro Silva,auxiliado por seu primo ManuelCesario da Silva, assassinou comuma facada no coração o moto-nsta Daniel Barros da SilvaDurante a luta, um cunhado dávitima pretendeu socorrê-la, sen-do então gravemente ferido oorcesario. O assassino e seu cúin-
plice estão presos.

OONTINUAÇAU
DA 1* PAGINA

mals uma nova seção para a
Quarta 

"Internacional".
Parte da mesma carta mencio-

na a reunião latino-americana da
Quarta Internacional, que se rea-
lizaria na Bolívia e afirma que
o Brasil, Argentina, Chile e Uru-
suai responderam afirmativa-
mente sobre sua participação.

O porta-voz declarou, respon-
dendo a uma pergunta, que os
documentos capturados dão cia-
ramente e impressão da coorde-
nação dr um movimento coinu-
nista trostkista com certos par-
tidos esouerdistas — a APRA, no
caso peruano — para a prgani-
zação de um movimento artlcu-
lado entre. Peru, Brasil, Bolívia.
Chile, Uruguai, Argentina e Pa-
raguai como se deduz das cons-
tantes alusões encontradas a es-
tas nações na documentação
apreendida.

O porta-voz frisou igualmente
oue desses documentos, ressal-
tar as ligações estabelecidas eu-
tre comunistas e partidos es-
querdistas de certos paises para
empreender campanhas pollti-
cas atvavés dos sindicatos o por
todos os outros meios. O porta-
voz estendeu sobre a mesa os
documentos recolhidos nas bus-
cas policiais e qua eram manti-
dos em segredo, visando as in-
vestigações: registros do Parti-
rio Comunista em Lima, fichas
individuais dos militantes, cor-
respondôncia dentro e fora do
pais, etc.

Declarou também que cm con-
seqüência do movimento reccn-
temente descoberto, estão deti-
das mais dc cem pessoas, muitas
das quais preventivamente. Afir-
moil que grande parte será pos-
ta em liberdade, por não ter vin-
rulação com o assunto ou escassa
responsabilidade no mesmo.

Quanto à sorte dos principais
Implicados, declarou que estando
oiiida em curso o processo do in-
vestlgação, não tem conhecimen-
fo (las medidas ulteriorcs, embo-
rrt tenha aludido á existência, no
Peru, de uma lei promulgada pe-
lo governo Bustamante, decla-
rando ilegal o Partido Comunis-
ta, lei essa que não foi revo-
í ad a.

Para terminar, afirmou que o
Bovêrno faz nítida distinção en-
fre os movimentos sindicais legi-
limos e os dc inspiração politica
ou destinados à subversão da or-
dem, mantendo para os primeiros
n mais amplo clima dc libérda-
dc, mas reprimindo severamente
o« segundos.

TROCA DE CORRESPONDEU-
CIA

LIMA, 8 (INS) — O governo
publicou cópias fotostáticas de
carlas, interceptadas pela policia,trocadas entre elementos comu-
nistas do Peru, da Bolívia, do
Brasil e da Venezuela. Os do-
iiimentos foram exibidos pormotivo do incidente ocorrido na
semana passada cm Arequipa.
Tm alto funcionário do governo
mostrou uma lista de filiados ao
Partido Comunista, que foi des-
coberta pela policia em 1950. O
funcionário declarou que as car-
tas em questão mostram os laços
«ntra a "Ação Democrática" da
Venerada e os comunistas pe-ruanoi, assim eomo as relações
**lstentes entre os comunistas e
«t ootros partidos de esquerda.

Revelon, Igualmente, que, du-'Jante a. semana passada, foram
príí-oi uma centena de dirigentes
d» grande e pequena Importância.
Indicou que o governo tinha da-
dos sobre Infiltração comunista
em alguns sindicatos operários,
há algum tempo, mas que quisesperar para ver sc os própriossindicatos "punham sua casa em
ordemi". Terminou dizendo queurna ínfima minoria conseguiu
apoderar-se do controle de alguns
sindicatos.
*************************************^t**************^^***

.„ CAMPOS DE REZENDE
MOLÉSTIAS DOS OLHOS

Rua Vise. Inhaúma, 134-18.° - Salas: 1819,
1820, 1821 e 1822 (Sede Própria)

Telefones 43-219í — HORÁRIO: 18 às 20 horas
EXAMES PARA ÓCULOS

mWimisÈmm... será inaugurada, dentro de
na semana, um posto mé-
dico do S, A, M. D, U. em

Campos
CAMPOS, 0 (Serviço especial

dc A NOITE) — A imprensa da
cidade informa hoje que cr Posto
Médico do SAMDU criado pnraeste município será instalado
ainda antes do Carnaval.
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A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1953 -

Resistiu à prisão o coronel
 — PhGíÍ.A J

comunista
¦#-> W
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Dezesseis presos arrombaram a porta interior do xa(lrez do 1." distrito, ontem à onite — Surpreendidos emtempo pelo comissário de plantão, alguns tentaram sub-
jugar a autoridade — Dominados finalmente pela Rá-

dio Patrulha e pela Polícia Especial

Alguns dos presos rebeldes quando eram conduzidos para a Dele-
cacia de Vigilância

Dezesseis presos que se. encontravam recolhidos ao xadrês do1." distrito policial, rebelaram-se,
ontem, à noite, provocando pu-meo nas imediações e avarias nu-ma dns celas da delegacia. O mo-viinento de rebeldia só não to-mou caráter mais sério, devido às
providências de pronto adoladas
pelo comissário Neto, ali dc plan-tao, que solicitou socorro à RA-dio Patrulha c a Policia Espe-
ciai. Quando esta última chegou,os presos já estavam praticamen-te dominados.

Rebentaram as grades do
xadrez

Seriam mais ou menos vintehoras quando o comissário, atrai-
do pela barulhada tremenda noxadrés, foi Aquela dependência da
delegacia para verificar o queestava acontecendo. Mas, logo ao
abrir a porta que separa o salão
do recinto das celas, deparou com
vários presos já no corredor. Ao
vê-lo uns recuaram. Outros, po-
*********************r*****t*t
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Derrapagem violenta
O auto de n.° 10-17-28 rodavaem velocidade pela ponto dailha do Governador. Em dadomomento, derrapou violenta-Mente e, em seguida, capotou,aoalroando o auto de número3*93-14, quo vinha em direçãocontrária.
No primeiro veiculo viajavamRoberto Savaget, de 22 anos.solteiro, residente na rua C, 106,"'oco residencial do IAPC deCachambl, que sofreu fraturaoo crânio; Carlos Alberto deUsmos, de 40 anos, casado, re-sidente na rua "iguel Ângelo,o«i que teve fratura da bacia;«ano Romi, de 26 anos, soltei-fo, residente na rua Miguel deUrvantos, rua B, 201, apt. 201,8 Roberto José Ferreira Pires,ae ,11 anos, casado, residente narua Miguel de Cervantes, 49.Todos foram transportadosem ambulância para o Hospital¦¦etulio Vargas, sendo que os«oi-' primeiros lâ ficaram inter-

[«aos e os outros após os cura-«vos, retiraram-se. Dirigia oauto causador do desastre omotorista Waldemiro de tal,l"e fugiu. A policia do 21." dis--rito regi.st.rou o fato.

Jelefone para CARIOCA-
REPÓRTER: 43-3 349

Ferido a navalha em
Mova Iguaçu

No Interior do cinema Impe-nai. em Nllópolis, Estado do Rio,
,, °>>clyi° Manoel Espinhei™'arte, tie 20 nnos, solteiro, mora-«o na rua Manoel Serra, 91, de--"tencleu-se por motivos de so-menas, com o ajudante de pin-«* Silvio Barbosa de Abreu, dè

f anos, solteiro, morador na™ Eliseu de Alvarenga, 852,
y-mio por este agredido a nava-«a. Sofreu um extenso ferimen-( nciso do peito as costas, sen-
hA-Lueínado em estad0 grave nonr|-Pitai de Nova Iguaçu. O cri-minoso foi preso em flagrante e'-'iiuarto na delegacia local.

PERFUMARIAS
CASA BAZIN

Av. Rio Branco, U4 Tel Í2-29ÍF

rem, caminharam cm sua dire-
çao, com o propósito aparento dedominá-lo. Ilápido, porém, o co-missário sacou de seu revolverobrigando-os a parar. Enquantoisso, voltou de novo para o salão,
solicitando, então, o auxilio daItndio Patrulha.

Instantes apôs. chegavam aolocal os carros 40, 42, 44 e 43 I
cujas gunrnlções dominaram os !rebeldes, fazendo-os voltar íi saiude onde haviam fugido. Por pre.caução, porém, o comissário Ne-to pediu um "choque" da Policia
Especial, que esteve no local co-
mandado pelo fiscal Waldemar.
Acalmados os ânimos, constatei'-
se que os presos, utilizando-se do
estrado coletivo, arrombaram a
porta de uma das celas. E, porcerto, arrombariam duas outras
que ainda restavam, caso náo
fossem pressentidos em tempo.
Fizeram o mesmo no 5."

distrito
Os presos que agora se rebela-

ram haviam sido removidos pa-ra a delegacia da Gávea, vindo»
do 5," distrito policial onde ar-
rombaram, também, o xadres,
para fugir. Por medida de segu-
rança foram mandados para o
1.° distrito. Estão todos proces-sados, a maioria por vadiagem e
outros por porte de arma e agres-
são. Sfto eles: José Mário Per-
reira, Manuel Fernandes de Sou-
sa, Renato Reis de Oliveira, Abe-
lardo Luiz da Rosa, Antônio Al-
res Poeta, Antônio Rocha, Lou-
rival Galvão, Mario Corrêa, Al-
bino Carneiro, Irineu Soares,
vulgo "Gauchinho", José Batista
de Oliveira, Geraldo Magela,
Raimundo Franca. Manuel Sabi-
no, vulgo "Rosa Branca", Jon.
sier Carlos de Sousa, vulgo "Mera
Amour" e Flodoardo de Sousa
Cruz, vulgo "Marlene".

Em vista de náo dispor, no dÍ3-
trito, de outras celas onde o.s re-
beldes pudessem ser recolhidos,
o Dr. Raul de Campos Gay, de-
legado substituto, tomou provi-
déncias no sentido de que fos-
sem os mesmos removidos para
a Delegacia de Vigilância.

Ao tentar orna aterrisagem
sofreu um acidente o avião

do taxi aéreo guarani
PORTO ALEGRE, 7 (Asapress)

As 21,30 horas de ontem, quandotentava efetuar uma aterrisagem
noturna no campo de pouso du
cidade de Torres, sofreu grande
acidente o aparelho prefixo PP,
DYD., do taxi aéreo guarani, pilo-
tado por Olinto Pereira.

O avião ficou gr.indemetnc da-
nificado c o piloto seriamente fe-
rido. Desta capital foram envia-
dos socorros médicos.

Assaltaram o tcfioco
O motorista Olimpio de Oli-

veira Ribeiro, na madrugada de
ontem, passava pela rua Viseon-
de de Niterói, próximo ix pontede Mangueira, quando ali viu
um liomcm caido. Socorreu-o,
levando-o à presença do comis-
sário Nogueira, do 19.° distrito.

Tratava-se de Oto Bruner,
techeco, residente na rua Conde
de Leopòldina, 46S, que contou
ter sido assaltado por desconhe-
cidos. Lovaram-lbe o relógio,
130 cruzeiros e depois o espan-
caram.

O comissário registrou a quel-xa e. fêz remover a vitima para
o H.P.S., onde recebeu os de-
vidos curativos.

Ptir w as crianças
Gfíaseises

BANCO DE CREDITO PESSOAL S. A
DESCONTA A 6 — 7 — 8 e 9%

*********

ATENEU AZEREDO NETO (Belo Horizonte) — O escritor José
Elcsbão dc Castro, fundador e presidente do Ateneu Azeredo Neto,
tendo à direita sua filha, professora Holda Oliveira Sampaio de'
Castro, tesoureira dessa Associação dc Letras c ã esquerda sua nc.
tinha, Maria do Rosário Castro Moreira, horas depois da inaugu-
ração da nova sede do Ateneu, casa n." 230 da rua Antonio de Al-
buquerque, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A atual diretoria do
Ateneu ficou assim constituída: José Elesbáo de Castro, presiden-
te; Vasco da Costa Moreira, secretário; Professora Holda Oliveira
Sampaio de Castro, tesoureira; Dr. Antonio Augusto de Mello Can-
çado, orador; Professora Florisbela Sampaio dc Castro Espirito

Santo, arquivista e Dr, Moacyr de Andrade, bibliotecário

Mnry «osti de. contar menti-
rns? Quando e como o 6eu
(¦arôt,> upranáeru a ter l.o.v?
maneVas íi mesn ? Pa a aux'.-
lar os |ais n sabe,- nuaudo se
devem pioacupar, ou qitnio
se trata tiponüs de 'unia 17 e
passageira", o Dr. G.vícI pas-
seu nu io éoú'o estudando n'
criança:. Eu S"!i'çõ.'s do levo
ruim você cnconlr rá, : 'ém
des fia interessam." narrativa,
25 outros rrtigoj de profundo
interesse humano, o o resumo
<lc um I vro faicinrinte: "Illini
de misteri¦> e i ncantáracnlo".
Adquira ainda hoj;n sou ex m-
p'.fir de Soloçõei c'e f.-ve.eiro.
A venda em todas as bancas
de jornais.

Atropelou duas pessoas
Foram colhidos na rui. Condo

de Bonfim, esquina de General
Roca, ontem de madrugada, pe-lo auto l-ic-16, Manoel César
Rocha, de *S anos, casado, re-
sidente na rua Conde de Eon-
fim, 244, o Jacy Pereira Alves,
de 20 anos, estudante, solteiro,
residente na rua Pinheiro Gui-
marães, 16. Ambos sofreram
contusões e escoriações e após
medicados no H. P. S., retira-
ram-se.

O motorista do auto atropela-
dor fugiu, entretanto, o comis-
sário Uchoa, do 17." distrito,
apurou que o carro é de proprle-dade de Abilio Costa Barbosa,
residente na rua Uruguai, 228,
o qual alegou que o veículo fora
furtado da porta do sua resi-
dência.

Cinema? Leia CARIOCA

Os guardas jogavam o
dia inteiro

Por isso os presos
fugiram

BELO HORIZONTE, 9 —
(Asap.) — Foram recapturados
os três detentos que se evadi-
ram da cadeia de Cacto, depois
do serrarem a grade do xadrez,
na terça-feira passada. Dois da-
les foram presos nesta capital,
enquanto o terceiro foi recaptu-
rado ainda cm Caeté. Trata-se
de Josó Tolcntino e José de
Paula Freire, que serão recam-
biados novamente para o xadrez
de Caeté.

José Tolcntino, o principalresponsável pela fuga, declarou
na delegacia de Vigilância Go-
ral, que èle e seus dois cole-
gas conseguiram fugir porqueos soldados encarregados da
guarda jogavam cartas o dia in-
leiro e o carcereiro estava cons-
tantemente embriagado, deixan-
do de fazer as fiscalizações ne-
cessa rias nas grades da prisão.Ambos acham-se conr.enodos
a dois anos de prisão, por cri-
me dc furto.

I I NO A VA U
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gião Militar; bancário Armando
Ziller, ex-deputado estadual pu-
lo Partido Comunista; advoga-
do José Adjuto Filho; o livrei-
ro Roberto Costa; o vereador
Ermílio José de Barros, da C'â-
mara Municipal de Antonio
Dias, onde também preside o
P.T.B. local e o alfaiate Rai-
mundo Siqueira Santos."Daqui só sairei

carregado"
A chegada da policia nenhum

dos participantes da reunião
ofereceu resistência, exceto u
coronel Olímpio Ferraz dc Car-
valho, que foi logo declarando
ao delegado de Ordem Pública
que dali só sairia carregado cu
morto.

Prevendo que o coronel resis-
tlria, o capitão Antonio Dutra
Ladeira mandou chamar na por-
taria do Edifício o tenente-co-
ronel Joaquim Correia da Costa,
quo já ali se encontrava aguar-
dando os acontecimentos, Du-
rante uma hora o trinta minu-
tos o tenente-coronel Correia da
Costa e o delegado Dutra La-
deira procuraram persuadir o
coronel Ferraz a quo se entre»
gasso à prisão, sob a garantia
de que lhe seriam proporciona-
das todas as regalias a que tem
direito como oficial reformado
do Exército.

O coronel, porém, é obstinado:
— Que me espanquem, me

fuzilem e mo matem — brada-
va na sala cercada o coronel
Ferraz, mas daqui só sairei
morto ou carregado.
Interveio o general Lima

Câmara
Tendo em vista a disposição

do coronel Ferraz, o tenente-
coronel Correia da Costa saiu
à procura do general Lima Cá-
mara, sub-comatidante da 4.*
Divisão dc Infantaria.

Aquela alta patente não sc
encontrava nem no quartel, nem
na sua residência, tendo sido
finalmente localizado qualjdo os-
sistia a uma matinée» no Cl-
nema Caia ca. Chamado na pia-
tela pelo porteiro, o general
Lima Câmara, inteirándo-sa dos
acontecimento!:, determinou que
a detenção do coronel Ferraz
fosso levada a cabo de qual-
quer maneira.
Vai carregado o coronel

Ferraz
Cumprindo ns determinações

do seu superior, o tenente-coro-
nel Correia da Costa vollou ii se-
de dn Associação Mineira pela
Paz Mundial, ,iá ngora acompanha-
do do sargento Duilio Carneiro e
três prnças do Exército,

Frente a frente com o coronel
Perrnz, foi dada a ordem h cs-
coita pnra qne, de qualquer mo-
do, agarrasse o rccalcitrantc. O
coronel Ferraz foi enlão inicdla-
tamente subjugado pelo sargento
e as três praças, distribuindo
murros c pontapés, carregado a
unha para o elevador e dai para
um carro que logo o transportou
para o Quartel do Décimo Regi-
mento de Infantaria, onde se cn-
contra recolhido.

Na C?sa de Correção
Depois de Identificados crimi-

nalmcntc, os demais presos em
número de cinco foram carrega-
dos por ordem do delegado do
Ordem Pública para a Casa de
Correção.

Armando Ziller, dc 44 anos, ea-
sado, declarou que realmente to-
ma parte em todos os movimen-
los comunistas, mas que só en-
Irou para a Associação Mineira
pela Paz Mundial ha cerca dc
vinte dias, depois dc estudar-lhe
ns estatutos c concluir que era
'usla n causa defendida pela en-
Idade.

O alfaiate Raimundo Siqueira
Santos, de 42 anos, viúvo, resi-
dente em Juiz dc Fora, disse que
velo a Bela Horizonte a fim de
convidar o deputado Waldomiro
Lobo e o coronel Olimpio Ferraz
de Carvalho para participarem de
Um churrasco que seria oferecido
ao professor Irineu (iuinarães,
que regressou há dias do Con-
gresso Mundial Pró Paz, recente-
mente realizado em Viena.

(I vereador fSnnillio José Bar-
ros, de 58 anos, casado, morador
em Anlonio Dias, onde é presi-
dente do diretório do P.T.B., dis-
se fine esperava que o deputado
Waldomiro Lobo comparecesse
àquela reunião, u fim de fazer um
relatório sobre o que viu no Con-
gresso de Viena.

O livreiro Canuvarro Costa, de
42 nnos, casado declarou que não
taz parle da Associação Mineira
pela Paz Mundial mas que tem
(requentado todas as reuniões ali
realizadas, assim como tem par-
ticipado de diversos congressos
Pró-Paz no país c no estrangeiro.

O advogado José Adjuto Filho,
de 28 anos, solteiro, residente nes-
ta capital, declarou-se também
partidário da Paz c protestou
Igualmente contra a prisão.

Dc um modo geral protesta-
ram todos contra a invasão do Io-
cul pela policia, alegando que a
reunião estava sendo realizada de
portas abertas e nada tinha de
secreta, pois havia sido fartamen-
te nnuncaida, através de boletins
distribuídos na cidade com gran-
de antecedência. Segundo acres-
contaram, a reunião teria por fi-
nalidade a aprovação de uni ma-
nlfesto a ser endereçado ao gene-
ral Lima de Figueiredo no qual
a Associação Mineira pela Paz
Mundial protestava contra a assi-
natura do Acordo Militar Brasil-
Estados Unidos.

O coronel Ferraz de Carvalho,
que uinda hoje deverá ser ouvi-
do pelo delegado dc Ordem Pú-
blica, no Quartel do Décimo Re-
glmento de Infantaria, celebrizou-
se na crônica policial da cidade
por haver hâ tempos escapulido
espetacularmente da prisão, quan-
do se encòntraca numa residência
da rua da Bahia, nesta capital.
Acusado de atividades subversi-
vas, embora exercesse a função
de secretário dn Comissão lixe-
eutiva do Partido Trabalhista Bra-
silelro em Minas, teve o seu :io-
me focalizado no rumoroso inqué-
rilo mandado instaurar aqui pelo
Ministério da Guerra, sob a pre-
sldêneia do coronel Correia Lima.
Foragido há vários meses, havia
contra o coronel Ferraz uni man-
dado de captura expedido pelo Co-
mando da Quarta Região Mili-
lar.
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Um flagrante da apu ração do concurso pnra a Rai nha do Rádio de 1958

A VITÓRIA ESPETACULAR DEEMILINHA BORBA
'*\ _>. O O N TI NO A Ç A O

DA M PAGINA
promovido pela Associação Bra.
sileira de Rádio.

A nova Rainha dos radialistas
brasileiros, que é, sem dúvida,
possuidora de uma popularidadeinegualável, conquistou o supre,
mo titulo da classe a que perten-ce, obtendo, sobre a segunda co»
locada, um número de votos su-
perlor a quatrocentos mil, con-
forme a relação abaixo:
Emilinha Borba  691.515
Angela Maria  216.492
Rogéria  188.488
Aidê Miranda  122.770
Marly Sorel . .
Hilma Alves . .
Regina Mnrla
Linda Silva . .
Leci Bastos

118.093
15.000
11.465
3.500
2.070

A vitória espetacular de Eml.
linha provocou verdadeiro deli.
rio entre a sua imensa legião de
fnns. Um sensacional carnaval
logo teve Inicio e milhares de
pessoas saíram às ruas, vlsitan-
do redações de jornais para co-
munlcar o grato e sensacional
acontecimento, Aos brados de"Emilinha é a maior" e entoan-
do as músicas preferidas do re-
pertórío da nova Rainha foram

formados vários blocos, típica,
mente carnavalescos, que só se
desmancharam altas horas da
noite.

A principal "força eleitoral"
de Emilinha íoi constituída do
elemento feminino de todo o pais,
sendo que da cidade de Manhum
Assú, em Minas Gerais, velo, pa.
ra assistir a última apuração,
uma delegação de moças da so-
ciedade daquela prospera região.
Centenas de outras moças toma-
ram conta das dependências da
A.B.R. não parando um só mo-
mento de aplaudir a sua candi-
data querida e vitoriosa.

Emilinha, que esteve presente
à apuração, deixou a A.B.R.
guardada por uma perfeita mu-
ralha humana, para que assim
conseguisse escapar das mani.
festaçôes calorosas, manifesta-
ções de carinho, mas que, devi-
do as circunstâncias, poderiam
causar-lhe atropelo, tal o entu-
siasmo dos fans.

Os trabalhos da última apura-
ção foram dirigidos pelo presiden-
te da Associação dos Radialista de
Minas Gerais, Sr. Paulo Nunes
Vieira, funcionando como escru-
tinadores Mary Gonçalves, a Ral-
nha do Rádio de 1952, Celso Gut-

************************************************************i
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insrawça
Feriu a navalha o ex-sci-

dado que o prendera
Há tempos, quando soldado da

Policia Militcr, Nilton Tomo, de
25 anos, solteiro, morador na
rua. Matupiri, sem número,
prendeu, no morro de Santa
Marta, um indivíduo qut! ali
promovia desordens. Agora, po-
rém, Nilton já deu baixa. E, a
despeito de estar morando na
localidade de Benfica, no Es-
tado do Rio, vai sempre ao
morro de Santa Marta. Ontem,
o mesmo indivíduo que prende-
ra, quando militar, o reconhe-
ceu no morro, desferindo-lha
vários golpes de navalha cm
ambos os braços. Depois fugiu,
sem ser identificado. Nilton foi
medicado no Hospital Miguel
Couto, retirando-se. O 3.' dis-
trito policial tomou conheci-
mento do fato.

Reforço poücia! para Cam-
pos durante o Carnaval
CAMPOS. 9 (Serviço especial

de A NOITE) — O delegado Má-
rio Mendonça, acaba de solicitar
dn Secretaria dc Segurança do
Fstado pessoal e viaturas para
proceder ao policiamento da ei-
dade durante 'os dias de Car-naval.

Campos terá uma patrulha
de cavaferianos para auxl-

liar o policiamento
CAMPOS, 9 (Serviço especial

de A NOITE) — Já está delibe-
rado que um piquete de cavalaria
da Policia Militar fluminense fi-
cará sediado nesta cidade afim
de agir como elemento auxiliar
do policiamento. O destacamento
será instalado nas oficinas da
Limpeza Pública,

Agressão a navalha
Ontem, à noite, numa tendinha

no morro de Santa Maria, o tin-
tureiro Otávio Ciprlano, de 26
anos, solteiro, ali residente, foi
anavalhndo por um desconheci-
do. Sofreu diversos ferimentos
incisos pelo corpo, sendo merica-
do c internado no Hospital Mi-
gue! Couto. 0 agressor fugiu,
sendo o fato registrado no 3.»
distrito.

Declara o 
"senador 

Taít:
(Títulos principais na í.« página)

WASHINGTON, 8 (AFP) —
Julgo que os Estados Unidos "já
estão em guerra com os comu-
nistas chineses", declarou hoje à
noite o senador Robert Taft, nu-
ma entrevista irradiada.

"Se tivéssemos dado a Chiang
Kai Shek, durante a guerra cl-
vil, um verdadeiro apoio —
acrescentou — teríamos agora
mais de metade da China."

Fazendo em seguida alusão
aos projetos propostos outrora
pelo ex-comandante-chefe das
tropas das Nações Unidas na Co-
réia para o bombardeio da
Mandchuria c bloqueio das cos-
tar. chinesas, o senador Taft de-
clarou: "Nunca 

pensei que ne-
nhum dos atos encarados polo
general Mac Arlhur provocaria
uma terceira guerra mundial".

latitude
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iate Ondiiia, o veleiro classe-I3ra-
sil comandado pelo apaixonado
desportista Joaquim Belém e que
contra toda expectativa, vinha
figurando npagadamente.

Do fato, as noticias chegadas e
que logramos obter graças à gen-
tileza dos encarregados da PPS-9
— Estação de Rádio do Iate Clu-
be do Rio dc Janeiro — confir
mam que o iate vencedor da re
gata Santos-Rio alcançou melhor
posição, e já se destaca entre os
concorrentes que melhor figura
estão cumprindo na terceira pro-
va de iatismo entre as duas im-
portantes capitais sul-america-
nas.

Podemos ainda adiantar aos
nossos leitores que o Ondlnn on-
lem navegava cm quinto lugar
*********»***********^tt*****

na seguinte posição:
30,55 e longitude 50,31.

Noite menOvS favorável
para o "Vendava!"

Por outro lado, com a baixa
dos ventos, a noite de sábado
foi menos favorável ao late líder
do certame e que defende a hle-
rarqula do marco mais rápido.
Como conseqüência, o Vendaval
não progrediu sobre o seu mais
forte adversário, o norte-amerl-
cano White Mist, o qual, com os
descontos dos handicaps está
ainda na frente dc quantos dlspu-
tam o certame.

Os ventos foram fracos e o
White Mist, emparelhado com o
Joana, ficou situado na seguinte
posição: latitude 28.35 e longi-
tilde 47.50. O Joana, latitude
28.35 e longitude 47.33.

A posição do Vendaval era a
seguinte: latitude 27,56 e longi-
tudo 47,45.

Melhorou o tempo no dia
de ontem

As informações sóbre o tem-
po no dia de ontem modifica-
ram o panorama dn calmaria. O
vento soprava na direção N. E.
com rajadas de força de 2 a 3
e o mar parecia agitado o quedeverá favorecer o "Vendaval"
que está navegando a 40 milhas
do través da barra sul de Fio-
rianópolis, isto cerca das 19 ho-
ras de ontem significando ha-
ver atingido metade do percur-so.

Barco tlesarvorado: o"Fortune" ou o "Santa
Rosa"?

Um dos catallnas da FAB
após a ronda da tarde de ontem
transmitiu noticia sobre um dos
concorrentes cuja identificação
não póáe precisar. O barco es-
tava com os dois panos arrla-
dos justamente na posição 30.43
de latitude e 50.10 de longitude,
parecendo pelo perfil que se tra-
ta do "Fortune" ou do "Santa
Rosa". Até a última hora não
tinha sido confirmado qual de-
les era o late em questão. Não
há dúvida de quo se trata de
um dos concorrentes do lata
Clube Argentino e que parece em
dificuldades sérias para prosse-
guir a regata.

0 "Nathaly" 
já desen-

calhado
Na mesma fonte de Informa-

ções obtivemos a confirmação
de que o iate nacional "Nathaly"
que havia dado à costa próximo
do Rio Grande foi desencalhacVo.
Posições de outros barcos

Foi possível obter a posiçãodos seguintes barcos no decurso
do dia de ontem: 14,55 o "Ma-
joy" foi assinalado a 32.26 do
latitude e 50.12 de longitude.

A mesma hora o "Sinbad" en-
cont.rava-se a 31,20 tVe latitude o
50.01 de longitude.

O "Aldnbaram" pelas 11 horas
foi assinalado a 32.00 de latitude
e 50.30 de longitude. O "Circo"
a 31.05 e 50.35.
0 "Venc-aval" ainda doze

horas atrás do "White

maráes, Fernando Jaques, Jalu
Taumaturgo, Linda Rodrigues,
Mário Liefio e Raul Bruninl.

A coroaçâo da nova Rainha se-
rá na próxima terça-feira, no
Teatro JoSo Caetano, no VI Bai-
le do Rádio.

A renda total do certame foi
exatamente a Importância de Cr$
1.369.383.

A partir de hoje aa estações d»
rádio cariocas passarão a incluir
nos seus programas momento»
de homenagem à nova soberana,
escolhida pelos fans do radlalls-
mo nacional.

Fala a A NOITE a nova
rainha

"Seria dificil para qualquer
artista de rádio — como está
sendo agora para mim — des-
crever a alegria que invade uma
pessoa quando ela é eleita pelos
seus admiradores rainha de seus
companheiros de profissão".

Estas palavras são de Emilinha
Borba, que,, realmente, tecendo
considerações através das qual»
seu júbilo podia ser constatado,
explicou que acha que a sua
vitória é fruto do puro pres-
tigio entre os fãs, uma ven
que sua candidatura não te-
vc, como as outras candidaturas
vitoriosas dos anos anteriores,
qualquer patrocinador. E a maior
alegria dc Emilinha — disse-nos
ela — vem do fato de constatar,
com isso, o quanto é estimada
pelos radiouvlntes.

Emilinha Borba, que há 15 anos
interpreta no rádio os maiores"hils" de nossa música popular
já concorreu ao titulo que carac-
teriza a figura de maior presti-
glo no "broadeasting" brasileiro
há cinco anos atrás, cm 1947, nâo
tendo logrado o cobiçado titula
Aquela época. Voltando agora, pô-
de a popular criadora de "Chi-
quita Bacana" constatar que sen
prestigio está plenamente consola
dado, tendo com sua eleição com»
provado isso. ,

Supersticiosa "
Emilinha, eomo quase todas %$

artista, i profundamente super*-
ticlosa:

"Sohbe que • fato de ta
mandar confeccionar qnalçrae?
roupa para tomar posse oo ie»
proclamada qualquer coisa — dlí»
sc ela ao ropórter — dá peso; poP
isso, só agora, depois dos resul-
tados finais, 6 que decidi esco-
iher feitio e mandar executar <»
vestido para o baile de tcrça-fel-
ra. E até lá concluiu ela, só tenho
mesmo a segunda-feira.

Mist'
Para esclarecer os leitores d«

A NOITE sobre a situação da
sensacional regata liderada peloiate "Vendaval" registamos o
avanço conquistado sobre os de-
mais adversários que o torna
no tocante a classificação pelotempo o segundo colocado atrásapenas do "White Mist" do qualdescontou já sote horas haven-
do portanto ainda a favor do
norte-americano uma vantagem
de doze horas.

A corrida do Iate brasileiro
tem sido realmente sensacional
e há toda esperança de que com
o largo tempo que ainda tem a
vencer no percurso de Santa Ca-
tarina ao Rio sua guarnição lo-
gre descontar a citada diferen-
ça, Os ventos dirão a última pa-lavra...

"RAINHA DA PRAIA" — Den-
tre as candidatas ao concurso
para eleição da "Rainha da
Praia", certame promovido pe-los nossos confrades de "Ultima
Hora", figura em lugar de des-
taque e com grandes possibllida-
des de vitória a encantadora
Daisy Senticiro, uma carloqul»
nha morena e brejeira, cândida-
ta do Porto 4. E' de Daisy a fa-
to acima e para conhecimento ge-ral, afirmamos que a morenl-
nha do Posto 4 nâo é apenas de
praia, é, também, uma ótima
cantora, dançarina e amante da
pintura e aplicada estudante de

música

Cinema? Leia CARIOCA

Sofreu fratura do maxilar
Um lotação de chapa Ignora-

da atropelou, na noite de sába-
do, na rua Bento Cardoso, em
frente ao prédio n.° 478, Jesus
Uopes Rosado, de 23 anos, sol-
tclro, brasileiro, residente na
rua Fortaleza, 23.

A vítima sofreu fratura do
maxilar superior, sendo medica-
do no Hospital Getúlio Vargas,
onde ficou internado.

O comissário Nilton, do 21.°
distrito policial, tomou conheci-
mento do fato.

firreu aoUTíoparar com
o ladrão

PORTO ALEGRE, 9 (Serviço
especial de A NOITE) — Um ei-
dadão de nome Vcloeino Gaspar
Dias faleceu hoje, vitimado porum ataque cardíaco ao deparar
com um gatuno que invadira sua
casa.
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Fazem anos hoje:
Senhores:
General José Carlos Sena Ma-

üii reira.
General Renato Paqucl.
I). João riu Mata de Andrade

: Amaral, Bispo de Niterói.
Djalma Maciel, jornalista.
Martins da Fonseca, jornalista.
Francisco Ceeillnno, funciona-

rio da administração deste jor-
uai.

Senhoras:
Leonidia de líorjn Reis, viu-

va do nosso companheiro de rc-
daçâo Raul de Borjn Reis.

-^v**-

CLÍNICA DR SENHORAS
E CRIANÇAS

Doenças da Nutrição

ira. I
15(111 A .Noite í)
;' 4.* <• B.* àhf

; lei j:i-Ü9Tr>
aE 19 duras

Regina
viúva do
Io Leal de Souza.
CASAUHNWS

Maria Leal de Souza,
jornalista l.uiz Alber-

Realiza-se no dia 14 do cor-
rente o casamento dn senhorita
Olilia do Evangelho Mnrchion
eom o Sr. Milton Ferreira do
Valle, residentes cm redro do
Rio, Petrópolis.

A noiva e filha do agricultor
fluminense e chefe político lo-
cal Sr. Júlio Adães Mnrchion c
de sua esposa, D. Diamantina
do Evangelho Marchiori. c o
noivo pertence a uma família
tradicional, no comércio e agri-
cultura locnl. É filho do Sr. José
Carlos do Valle c sua esposa, D,
Elisa Rodrigues do Valle.

Serão testemunhas, do noivo,
no civil, o Dr. Manoel Rodrigues
Pereira c Sra. Rita de. Carvalho
Pereira e, no religioso, o jorna-
lista Ivo Arruda e a Sra. Mana
Amorim Arruda, c, da noiva, p
comerciante carioca Sr. Antônio
Mendes Ferreira e a Sra. Marti-
na Torres Mendes e o Sr. Rei-

. duval Trigo c senhora.
A cerimônia civil terá lugar

! na residência do Sr. Júlio Mar-,
ichiori, "Grande Jardim" e a

Luiz Emidio Pereira e sua cs- religiosa na Igreja de Secreta-
da Silva Pereira, i Hn. de que o Sr. José Carlos do!

OS DESAPARECIDOS
posa, I'aimira ,
,,,1-niam um casal muito pobre.
Residem em Santa Cruz. hle
estA gravemente enfermo, Le-
volveu l.uiz obter uma passagem
no Ministério do Trabalho para
Ilajubii, Minas, de onde e filho,
e tem pnrenlcs. Ao descerem de]
Santa Cruz para 0 Albergue da
Roa Vontade, com os lilhos. o
de seis anos, Ademir, vinha pela
mão de seu compadre Francisco
Marcelino dos Sanlos. em poder
tle que se encontravam docu-
mentos c roupas. No meio do
caminho desapareceu com o me-
nino. Ao que parece Francisco,
disse-nos l.uiz. agi» l.iltencio-
nnlmcnte. A situação, assim, do
casal sc tornou mais desespera-
da. Já procurou Francisco por
tódn a cidade c não q encontrou.
Veio a A NOITE formular um
apelo pnrn quem souber qual-
quer noticia avisá-lo naquele
albcreitc oll para o telefone:
2*!-1556. Serviço de Informações
de A NOITE,"Telefone 

para CARIOCA-
REPÓRTER: 43-3 349

Valle é um dos grandes benfci-j
tores.

Os noivos receberão cumpri-
mentos no pnlaccle de residcii-
cia dns pais da noiva, que ofe-
recerSo uma recepção aos con-
vidados.
C.OC.K-TAIL

O Grupo de Regatas Gragoa-
lá oferece hoje. em sua sede.
ns 20 horns. uni "cock-tflil" a
crônica carnavalesca de Niterói.

DR. CARLOS F. DE ABREU
MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

Das 15 hs. cm diante. Res. 87-6087
Una Assembléia. 73-2.°. T. 22-7oí3

ürMiltonúbAlmeida
OUVIDOS- NARIZ-GARGANTA
DlftGHflSTICDS-TRMAnmDS-OPERACfllS
3* 5*-s SÁBADOS -15 cs 13 HORAS
LARGO CARIOCA. 5-I-oad. SALA 101

TEL 22-0707 6 46* 129)2

******~^*»*»<<>»<^"^""^^^^:
DOENÇAS DA PELE E CABELOh
M-m mar
Tratamento dos cravos, espinhas e eezemas. r*£*fió-;>fggj»

arca dos pêlos do rosto e verrugas. - Queda do cape o

Prat.hoSp. Berlim, Paris. Viena. Nova Iorque.

RUA MÉXICO. 31-15A Tel. 22-0425 De 3 as G

! HORÓSCOPO PARA HOJÍ \

Carnaval alegre
só com trajes «.próprias
E NÓS TEMOS OS MAIS ELEGANTES,

PARA ENFRENTAR O CALOR ESTONTE*

ANTE DESTES DIAS DE VERÀO!

O Carnaval é a coqueluche da cidade, E

nestes tfias cálidos de verão, é preciso que todos

usem trajes apropriados para poderem enfrentar

a canicula. Para Senhoras e para Homens nós te*

mos a roupa leve que lhes convém, pelos m-cno*

r« preços da cidade. E d«imos o exemplo:

PARA SENHORAS;

Calças de gorguráo 3/4 ""(¦ ?8,00

Calças de gorguráo compridas 50,00
Calças de tropical compridas 135.00
Calças de linho 295,00
"Slacks" de gorguráo 198,00
Saias de linho 315,00
Saias de tropical 165,00
Blusas de jersey, cores sort 33,00
Corpetes de lastex 45,00
Shorts de gorguráo 59,00
Shorts de fustão 60,00
Fantasias Marinheiro  desde 168,00

PARA HOMENS

Camisa sport Albene fantasia 260,00
Camisa sport Albene Novidade 270,00
Camisa sport Albene pele de ovo... 210,00
Camisa sport de surah 150.00
Camisa sport de gorguráo 150,00
Calças de tropical  198.00
Calças de linho cinza 240.00
Short de gabardfne, em cores 90,00

. E tudo mais assim!

VENDAS À VISTA
OU A PRESTAÇÃO

AÇÀZIN LOiV
Rua da Carioca, 12 e 14

- A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro de lüo-i

AS RAZÕES DA QUEDA DE PINAY
Para que se alterasse a atual estrutura poli*
tica da França foi preciso fazer a derrubada
- Pela primeira vez, depois de sua derrocada,
o partido de De Gaulle aceitou compromissos

(De I.nis Wiznit/.er, especial para A NOITE, pela SAS)

Paris — janeiro. I desvio, nas próximas eleições,
A formação cie uni novo go- j do povo, paru os partidos anli-

vêrno francês, sob a liderança do | gos; em poucas palavras, a que-
radical Rcné Mny-cr, represen- "
ta, sem a menor dúvida, uma fo-

I

que nas-
for Slella ...............¦•..—.-¦-¦••¦

á wi^^*^.^^»^oabo
neiras agradáveis. Sao alegres, empai mias «/J^tto 

Kw V™-

U i«£»F?St SS xstssx
pulsiv-us, mormente quando se trata> e ma-ac"»w te

tiL CasoZiM sa-ao multo dcsdiiosos no casamento.
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Dr. José de Albuquerque | DR. MANOEL BRONSTEIH
Membro efetivo da Sociedad*/ Análise* médicas «Av. Kio llran-

nOENÇASSlBxtLS%OrHOMK?i U -57, l^i-iw* TH. »**Hft
R dr» Rosário. 88. De 13 a- 18 lis I - Diariamente de 8 a» It. horas

t********t***************************+*****+**********tt,t*M
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BRONQUITE, ASMA E COQUELUCHE?

INFLUENCIAS CELESTES PARA AMANHA
Aotíimo — 21 de janeiro a 10 de fovereiro "-Bom dia pav"

Sr * t*"*** o atormenta * éxig« d*1

ttv org.iniriiuo um eBforço «ubrchuma-
no. produzindo nnsias, «sfixias e vuptu*
ra de rasos wpil-.r'*",, ohiados « dôic,
do ptlto, evite chegar a esses «ir';
mos, tomantlo alffumns doses do RE
MtDIO PO OR. RRYNGATH!, as «"•
tas r,\lí dão alivio imediato na» tosses
rebeldes, conuelu"hes e bionquitea orft-
nicê» ou recente», «oca» nu eatar

ral I rn a nico vitimo «*
dn ÜR. K1CYNOATB c
tiArá dcsolistruir *¦•••• VÍ»B
loininliziir » respiração.

o REMÉDIO
o l»H8tHiitr

resptratóriu*.
dando alivio

e bfiu ceiai irncdialo. porque o niucus
é dissolvido e a respirarão «ylla ao
rilmo normal. Ouem tem bronquite
encontra nu REMÉDIO DO DR. REY
GATK a su» «alvncâo.
e droBflvin» Iocríi.
Teles. Mendeünns,

N»B fnrmáriHs
PpIo reemhoiao ftn.i
Rio.

se decisiva da vicia política
francesa do após guerra; ela foi
cercada de acontecimentos tão
significativos e cria agora si-
tuações tão inéditas, que não po-
demos deixar tle analisá-las, se.
querèpos entender algo dos tem-
pos futuro.

Agora parece evidente que a
queda do governo oe. Pinay foi
motivada pelos acordos que ti*
ririam sido urdidos secretamente,
nas últimas semanas, entre os
republicanos cristãos e os de-
gaulista.s, no sentido dn os dok?
partido colaborarem. O degim-
lismo queria, sa.ir de seu isola-
mento parlamentar; há quatro
meses, houve uma séria cisão no
seio do grupo degaulista c.a as-
sembléia, do qual um tereu dei-
xou o general T3c Gaulle pura
formar um partido independente,
decidido a apoiar o governo de
Pinay. Para evitar uma nova
cisão, que poderia ter sido fatal
ao partido degaulista, este re-
solve.u entrar nas alianças com
outros partidos o. ceixar a opo-
sição. Para realizar esta mu-
dança de. tática, foi preciso des-
truir o governo. Os republicanos
cristãos sc encarregaram dessa
tarefa c. sob o pretexto de um
desacordo sobre um detalhe de
lei social, abandonavam Pinay a
seu próprio destino. Quinze dias
depois, o rac.ical P«ené Mayer
conseguiu a formação de um go-
vèrno com a participação e o
apoio de todos os partidos dn
direita e do centro, inclusive os
degaulistas • degaulistas dissi-
dentes,

E' a primeira vez. desde a que- I
do do general De Gaulle. que seu j1 
partido aceita um compromisso ,

! com outros partidos, dentro (ln
estrutura constitucional, que éle

i tanto a.tacou e desprezou. Os
i motivos íiccrctus desta completa
\ mudança, ce atitude por parle de
j um homem tão intransigente co-' 

mo o general precisariam de lon-
'< 

gos comentários. Mas creio que
estes podem ser resumidos da
maneira mais clara se dissermos
que o governo de Pinay marcou
a volta, dos homens e dos me-
todos da direita francesa de an-
tes da guerra, e de Vicby; as
realizações de Pinay, sua estabi-
lização dos preços, sua restitui-
ção da confiança, sua política fi-
nanceira estável, sua dureza eni
relação aos comunistas, tudo is-
to agradou a muitos franceses
das classes média c conservado-
ra. Satisfeitos pela primeira vea
desde a guerra, estes eleitorea
iam abandonar o partlc.0 degau-
lista, cuja atitude negativa c gra-
tuita de hostilidade "a prjori i
perdia sempre mais sua razão <<?.
ser. Ao mesmo tempo, essa pçli-
tica. conservadora tinha caldo
nas mãos dos homens de antas
da guerra e da colaboração, isto
c. da direita clássica. K os par-
ticos centristas c direitistas da
resistência, os cristãos, os de-
gaulistas, viam escapar das
suas mãos todas as rédeas da v.-
da politica do pais, Por isso e
que se deu a aliança inesporadn
cie Eiclault e de De Giuillc; os
dois partidos, surgidos da P.çsie
tència, resolveram não se deixar
surpreender pelos "velhos", aliar
suas forças c seus homens, quo
durante a guerra estavam Uni-
dos sob o general, retomar o
controle da situação, impedir o

a
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»1 de janeiro a 10 de fovereiro - Bom dia para
ntes. Trate de empreender unu
i de fevereiro a "0 de março —

«antar resolver a «oVu» amigo. Reflita ante. de assumir

tal responsabilidade.
ARIES — 21 de mareo a iO de aoru Examine certos assim-

t0S 
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se. envo,va em

parto 
Êde"íaS 

píeocuíãeffqSe sao infundadas, procurando fazer

° "cÀNOTR6-22 
de junho a 23 de julho - Se estiver -«brecar-

regado de trabalho, execute-o sem queixar-se, porque recebera re*

C°mítlo 
- 24 de julho a 23 de agosto - Nao tirará proveito

nlruni eni revoltar-se. A paciência é ainda uma boa política.
* 

VIRGO - 2* de agosto a 28 de setembro - Kvle despesas
«iiníríluas no momento. Gastos inesperados surgirão.

PUBHÀ - ide setembro a 23 de outubro - Toda diplomacia
r-crá pouca, hoje em assuntos do interesse pessoal. Evite indis-

pur-se com alguém que pode ser-lbo mvjlto ut> •
ESCORT-lAO — U de outubro a 22 de noiembrp — Mio per

distraia do seu trabalho, impedindo-o de ter-
mito que outrem o
mtaSAGITARTO - 23 de novembro a 22 de do/embro - As ati-

sidades sociais estão particularmente favorecidas neste dia. Nao

'eTAPRIOÔRmOn- 
28 de dezembro a 20 de janeiro -Momen-

U, oportuno à realização dos seus planos. Os astros estão a seu

Javor.
**^**^****»************************************************

Leiam sempre na CARIOCA as melhores
rádio, cinema e teatro — Modas —-

IATE CLUBE DO RIO DE
JANEIRO

BAILES DE CARNAVAL
Comunica a Diretoria que, para o Carnaval, íoi

organizado o seguinte programa:

Sábado, dia 14, baile das 23 às 4 horas;
Segunda-feira, dia 16, baile infantil, das 15 à&

19 horas;
Terça-feira, dia 17, baile, das 23 às .4 horas,

com concurso de fantasias e prêmios às
melhores.

A Secretaria, desde já, atenderá aos senhores
sócios, nos pedidos de convites e reserva de mesas,

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1053.

A DIRETORIA I

reportagens sobre assuntos iü
Contos — Atualidades Mundiais

A ESCOLHA DA RAINHA DO RÁDIO
Df? 1952 — Emiliníia Borba na

reta final da vitória.
•

UMA FESTA TRADICIONAL NO R.4-
DIO BRASILEIRO — Com flagran-
tes fotográficos de grande mime-
ro de astros e estréias.

•

DIRCINHA BATISTA, A CANTOR\
QUERIDA DA CIDADE — Decorar
10 musicas por semana e fazer
no mesmo dia um programa no

Rio e outro em São Paulo.
*

SUAS EXCELÊNCIAS AS GAROTAS
BRASILEIRAS — Sugestões de fan-
tasias para o Carnaval de 1953.

•

RUA HAYW0RTH DE N0Y0 EM
FOCO -— Onde o principal ponto
de atração de sua beleza? Nas

pernas? Na boca? Nos olhos?
MORENA CEM POR CENTO BRASILEIRA — Angela Maria e os seus sucessos

uara o Carnaval de 53.
#

Miss Ano Novo ou a "blitz-krieg" dos ingleses contra o cinema americano -—

Nicetc Bruno e os seus comediantes — Adelaide Chiozzo, uma carreira que
sc afirma brilhante no rádio e no cinema — Pato Preto dançou com Qinger
Rogers — No Rio, a "Rainha do Carnaval" uruguaio — A mais linda jovem
do mundo tem duas irmãs mais bonitas do que ela — Flagrantes do Rádio
com Heleninha Costa. Carmclin Alves, Linda, Marlene, Emilinha, Dircinha,

Haydée Miranda, Aida Salas e outros,

-*»********+*************** t**********************+*************t************************+*****+**"*****+**»**"********™
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Qiiè é a vila do cétáro^ dos músculos > dis corjiov.. Tônico de todos

da de Pinay, a crise e "«"a solu
ção, foram motivadas por unia
espécie de revolta dos conserva-
dores "novos" contra os "ve-
lhos".

Esta operação, naturalmente,
não foi tão fácil como se Iniagi-
nuu. Sobre numerosos pontos es
cristãos c os degaulistas podiam
fazer concessões reciprocas; ha-
via, porem., entre os doia gru-
pos uma diferença fundamental:
era a questão do Exército Euro-
peu, dn política estrangeira, de
um modo geral; desde quatro
anos, o cristão Robcrt Schumann
tomava inteiramente conta da
politica estrangeira dn. Franca,
orientando-a para a organização
européia, dando seu nome n'i
consórcio de aço n carvão, lu-
tando em Estrasburgo para a
Federação Européia, entendendo-
sc com Adcniiucr. apesar das vi-
vas criticas c dos impiedosos
ataques de jornais c deputados,
apesar da inimizade, dos pro-
prios chefes co governo, do
qual òle fazia parte; Incansável,
isolado, só, Schumann perseguia
sun politica inspirada por uma
visão grandiosa dos Estados
Unidos Europeus. Sua idéia da
Exército Europeu. Integrando o
alemão e impedindo a criação de
um exército alemão independei!-
te, impediu que os americanos
criassem, no lado de uma Fran-
ça militarniente débil, unia Ale-
manha rcmilitàrlzada e ameaça-
dòrà. Com os seus esforços, a
França deve ter tido durante ns
últimos anos a liderança politi-
ca da Europa, com o apoio ame-
rieano, apesar de ter sido menos
"interessante", menos proveito-
sa para ns americanos do que H
Alemanha, e nienns obediente,
menos "alinhada" co que a Ita-
lia.

Robcrt Schumann não ocupa-
i,*i mais o cargo dos Negócios
Estrangeiros. Kle foi sacrifi-
cado sobro o altar do reconci-
linqão rosistcnciulisla, Sua
substituição por Georges Bi-
dault, presidente do Partido
Republicano Cristão, significa
que o partido continuará cnm

cargo, mns que a linha podo-
rá ser modificada; os golpes le-
vados contra o planu do Exér-
cito Europeu pelo general De
Gaulle, e polo próprio presi-
dente du ("amara, o prudente
radical Herriot, demonstram
Cjiie a opinião pública francesa
riào está a favor da política cie

, Schumann, r. que Bidaull será
| o instrumento da revisão dn jI I ratado europeu a possivclmcn- i
: te das modificações nu política |

cíitrangcira dn França. Não é
possível prever desde jã u me-

, elida exala das modificações, |
nem a relativa dependência 

'

econômica, da França eni rela- ;
ção aus Estados Unidos possibl- j
l.la unia mudilicaçãu muito

| profunda da sua jlúliticã! li
j França com certeza périnanc-
! cera fiel às suas alianças; ma.-, i', 

será capuz <k> exigir mais em |
í iroon de menos e. quem sao1?, I

(\c obter menus do general Ei- ;
i senhower do que linua cons-n?

guido dos democratas.
A queda de Rubcrt Schu-

mann, nu que concerne au re.s-
j to du mundo, é a primeira ver-
| «ladeira queda de governo fran-

cts; a primeira queda que pode
afetar aB relações da Frar. ;n

I com os demais paises. e não
LÓmente os negocio? Internos.

Temos destacado dois aepcc-
tos essenciais dos aeontsclrrien*
toa dos últimos dias. A entra-
ria do degaulibino na. vida pul,-
lica do pais, e a queda de Kp*
bert Sctiumnnn, Um terceiro
HKpp.c.to tão importante como
cotes dois não deverá uer es-
cjuepido, pois terá üou valor pa*
ra o entendimento da situação
atual da França.

O governo de Rcné. Mayer
composto c apoiado pelos qua-
tro partidos do centro o direi-
ta: Cristão, Radicais, Indepen-
dentes c Degaulistas já não
existe oposição à direita, Esis-
te, pela primeira vez, um bloco, ^
uma maioria que vai dns ban- j
eadas do centro até às da J
extrema direita. Há uma coa- i
lisáo. pela primeiro voz cn-
tre os conservadores e modo- |

i rados velhos e novos. Há uma i
í reconciliação prática e pra,:,- ji mática da reação francesa, l-c- ,
: ia primeira vez só restam na

..posição dos partidos dn es- '.
fjiierda, os dois partidos que re- |
presentani as classes oper.árias, ;
ps socialistas c os comunistas. :

Ê verdade que os dois par-
tidos se detestam mais do que
detestam os conservadores; er.-
Ire staiihistas e social-ciemocva-
ms há um antagonismo mortal;
os comunistas aliam-se ma,:,
facilmente com fascistas dp que
com socialistas e os socialistas
preferem antes, entrar cm coa-
lizões conservadores de que se
deixem liderar pelos Intrahsl-
gentes comunistas. Os dois par-
lidos injuriam-se mutuamente
de traidores. Porém, o tato, que
a nova situação os obriga, pe-
Io menos de um modo negativo.
a votarem juntos, e a fazer no
futuro uma propaganda «do
contra», uma oposição sistema-
tica ao novo governo. Os doi.i
Irmãos desunidos constituam
agora uma nova «frente popu-
lar», sem o querer. Nao ha po-
rigo do que Isto os reconcilie.
Mas resta o fato importantlssí-
mo: pela primeira vez em mui-
tos, muitos anos, a França esta

governada sem que as classes
operárias, sem que o progres-

! sismo seja representado dentro
! do governo. A França está ago-
| ra governada CONTRA us ope

rários, sejam eles marxistas ou
simplesmente spclàis-democra-

i las. Existe 
' assim uni perigo

. muito grande de reconciliar a
ilasse operária -'apesar do An-

i tagonishio entre ós anis parti-'• 
rios c passando por cima des-

j tes-. Num pais tão Industr.lali,
I zado e lão adiantado como a
i Franca, parece-me uma perigo

ra situação, esta de governar
só com o apoio c só para a sa.tis-
facão das classes capitalistas .;
moderadas. A união negativa
rios esquerdistas poderia algum
dia resultar numa aliança posj-
ti-,::, e a BXpêrjênríin ensina que
or, socialistas nunca levam vau-
tageni a aliar-se com ns co-
hilinistas. Governar sem os so-
r-iuüslasj com o bloco do centre
c da direita, podorá ter como
insultado imediato o de em-
•.'jvràr os socialistas para os
braços êoniiinistas é de servir,
¦•ninai d,? contas à caysa do bpl-'-'no.

PARA INFORMAÇÕES E RESERVAb:

AG MAR. INTERMARES 23*4883 A. GRACIOSO & FILHO
CHARGEURS REUNIS . 43-4915
COMP. COM. MARÍTIMA 23*2930
S. A. MARTINEIJJ . . 43-355Õ
LLOYD BRASILEIRO . 23-H'l

As Companhias e Agências participam
SAIDA dos seguintes NAVIOS:

PARA A EUROPA

IJNEA "O" - AG. IVÍAR 
'

(RIO) S. 23-582,
WILSON SONS & O.» Ltd. 23-5981

CHARGEURS REUNIS
l^AENNEC - Las Palmas,
Lisboa e Bordcaux
LAVOISIBR - Las Pai-
mas. Vigo c Le Haue.
CLAUDE BERNARD —
Las Palmas, Lisboa e Boi-
deaux.

COMP. COM. MARÍTIMA
13/ a VERA CRUZ — Bahia,

São Vicente, Funchal e
Lisboa.
PROVENCE — Bahia,
Daknr, Barcelona, Marse-
lha e Gênova
SERPA PINTO — Recife.
São Vicente, Funchal e
Lisboa.
BRETAGNE — Bahia,
Dakar. Barcelona, Marse-
llia e Gênova
PROVENCE — Bahia,
Dakar, Barcelona, Marse-
lha e Gênova.

LLOYD BRASILEIRO
fx) LOIDE SAO DOMIN-
GOS - Vitória, Barra de
Ilhéus, Salvador. Recife,
São Vicente, Havre, Dun-

17/ 'l

9/ 3

II 4

5/ 5

8/ 2

querque, Antuérpia, Roí.
terdam, Bremen e, Ham*
burgo.
(x) LOIDE MÉXICO -.
Vitória, B. Ilhéus, Salva-
dor, Recife, São Vicente,
Casablanca, Tanger, Gt-
braltar, Marselha, Nápo*
les, Livorno e Gênova,

GRACIOSO & FILHO Lido,
3 SESTRIERE - Las Pai-

mas, Gênova e Nápoles
GÊNOVA — Las Palmai,
Gênova e Nápoles.
ALPE — Las Palmas, Ge.
nova e Nápoles.

LINEA "C" - AG. MAR.
(RIO) S. A.

ANDRÉA C - Bahl*.
i eventual) Las Palma;,
Camies e Gênova.
ANNA C — Bahia, (even-
t.tinl), Las Palmas, Lisboa
Cannes e Gênova.

WILSON, SONS & CO. LTD.
18/ 2 AUDORA — Finlândia.

S. A. MARTINELL!
18/ 2 GAASTERLAND

TU 2

A.
1/

5/ 3

28'3

9/ 3

17/ 3

ÁFRICA DO SUL
A. MARTINELLI 13/ 2 TEGELBERG.

PARA O RIO DA PRATA
CHARGEURS REUNIS

20/ 2 CLAUDE BERNARD —
Montevidéu c B. 12/ 3Santos,

Aires
6/ 3 CHARLES TELLIER —

«Santos. Montevidéu e B.
Aires

20/ 3 LOUIS LUMIÈRE — San- j 
W 2

tos, Montevidéu e Buenoj'
Aires. ' 30/ 2

COMP COM. MAHITIMA
26/ 3 BRETAGNE -- San'os,

Montevidéu e B. Aires.
22/ 4 PROVENCE — Santos, j

Montevidéu e Buenos Ai 23/2
res.

A, GRACIOSO & FILHO Ltda
1172 SESTRIERE — Santos, 6/ 3

Montevidéu e B. Aires
PARA OS ESTADOS

AG. MARÍTIMA INTERMARES
13/ 2 BRIGITTE TORM — Nev,

Yor!-:, Boston, Philadel-
phia Norfolk e Baltlmore. 15/

LI.OYD BRASILEIRO*
10,' 2 (Xi LOIDE-NICARAGUA

PARA O NORTE

16/ 2 GÊNOVA — Santos, Mon*
tevidéu e Buenos Aires
ALPE — Santos, Montcvl*
déu e Buenos Aires.

WILSON. SONS 5 CO. LTD.
SANTOS MARU
nos Aires.
MONTE UDAIA
nos Aires.

Ru?-

MAK,

San"-

LINEA "C" - AG.
(RIO) S. A.

ANDRÉA C -
Montevidéu o Buenos Ai-
res
ANNA C — Santos, Mon*
tevidéu e Buenos Airei
UNIDOS

— Vitória, Baltimore, Ti-
ladélíia c New Orleans.

12/ 2

LLOYD 8RASILEIRO , 17/ 2
CABEDELO - Vitória |
Salvador Maceió. Recife
Matai e Cabedelo.
PÒCÒNE' - Vitória. Sal- 20/ 2'•ador. Maceió. Recife.

Portaleea, Sáo Luiz e Be-
lérn i
RODRIGUES ALVES -- '
Salvador, Recife, Cabcde- ¦ 23/ 2
Io c Natal.

PARA O SUL

í*0 LOIDE AMÉRICA -
Vitória, Cabedelo, -New
Orleans e Houston.

(Brasil)
RIO PARNAIBA - Reri-
fe. Cabedelo, Fortalç?»,
Belém. Santarém, óbidõí,
Panntins, Itacoatiaro c
Manaus.
CAMPOS SALES -- Vité*
ria. «Salvador, Recife, Por*
talera, Belém, Santarér*,
Óbidos, Panntins, Itacoa*
tiara e Manaus.

! COMANDANTE CAPELA
-- Salvador c Uhcus.-

Brasil)
10/ 2 INCONFIDENTE Rio Grande, Pelotas • Porto Alem

TOOAS AS DATAS ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÃO
US NáVtOa ABShVALAOUB COM ÜU (st) KIO Tt>'

ACOMODAÇÕES PARA PA8SA.GEIRQS

ANÚNCIOS PARA ESTE INDICADOR
Telefonai para 23*1910 — ramais 59 ou 38

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE DE "A NOIT6V
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O i AilfiBIO IJVRE ilSOKALiZA
AS T-R^NSÃÇ$È§ MERCANTIS

Leia cm PN desta quinzena, as Importantes declarações tio
Sr. Ru.v Gomes de Almeida, vicc-Presidcntc da Assuciação Co*

mercial do Rio de Janeiro sobre a debati*
da questão do câmbio livre.

publica ainda iu

na edição de 5 de fevereim:

ARREPENDEU-SE DE TER DEIXADO O BRASIL -
(Decepções de um publicitário ua Argentina).

-- CHEGOU A HORA DAS AGÊNCIAS BRASILEIRAS DE
PUBLICIDADE.
iReportagem sòbrc a Record Propaganda, suas rcaliw-
ções e seus melados de trabalho).
NOVA LUZ NA QUESTÃO CINEMA VS. TELEVISÃO
(Estudo da Applied Psychologv Associates, determinando
as razões por que os filmes na televisão não têm a tnw*
ma força c o mesmo interesse dos que aparecem nas te
las dos cinemas).
COMO ANUNCIA (EM NÜMEROS E PERCENTAGENS)
A GRANDE INDUSTRIA AMERICANA
SAVIGNAC —O HUMORISTA DOS MUROS DE PARIS
(Reportagem de Roberto Doisncau)
FALTA DF. ORIENTAÇÃO FILOSÓFICA E IDEOLÓGI-
CA DO GOVERNO BRASILEIRO
(Considerações sobre Horácio Lafer, espirito tormado
dentro das convicções liberais c dos princípios rir econo-
mia clássica, t «obre Benjamin Cabello. de formafáo
marxista, amigo intimo de Luir Carlos Prestes.
O REPÓRTER CHICO BARBOSA JA FOI DELEGADO
DE POLICIA
(Vida trepldante do conhecido profissional da impreii»i')
OR RESULTADOS DA CAMPANHA DAS APÓLICES
DO IV CENTENÁRIO DE S. PAULO
(Entrevista com o Sr. Mário Bcni, secretário ria Faxcn*
da do Estado de São Paulo).
O INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ ENTREGUE A
LEGÍTIMAS EXPRESSÕES DAS CLASSES RURAIS
(Declarações a PN do Deputado íris Meiiibcrg).

O ALGODÃO PROVOCA UM CHOQUE DE CRISTAIS
(Alguns capítulos da Instaria de um produto gravoso, qu"
«lita as esferas governamentais c derruba n presidente
d a Banco do Brasil).
Mais as seções lialiitimisi "Copyclinica", "Espcllm ii;l
Imprensa'". "Rádio", "Discos", "Chumbo Miúdo", "Muii*
do Publicitário".

LEIA J&j cB Bifll^BL a revista dos que prlcisam
bem informados

star

NAS BANCAS — CR* ¦''•',09

*****f*****t*****************^**********e*********!^¦r**tt,,,

ATÉ CRS 3,000.00
Coillpra.nios iiiá'juiiias Sinj;rr, l'!':ift. máquinas tle ajour r

nuerdas «lü posppnlar, pagapios até Cr| 3.000,00. Não faz •¦*:,'.It"'
ertiv.ereni bipnadas on defeituosas. Aléiidemos rápido a doni"1'
iiiiniin cm Caxins. Trl.
Ariõtiilcí, Lobo n," 134.
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AE/ MOMO MÍOU £ D/SSf.

!1

ECIDOS POR ÂO

l>J5W

Rei Momo vê os preços do» tecidos c vê o povo comprar |

CETIM largura 0,60
Todas as cores
de 9,80.

Preço dc Caranaval 7,50

Cetim Lumier
Cores modernas
de 14,50.

Preço de Carnaval 12,00

Cetim Lumier - largura 0,90
Cores variadas
de 26,00.

Preço de Carnaval 21,50

Cetim Lumier - largura 1,40
Todas as cores
de 42,50.

Preço de Carnaval 29,00

Tafetá Acetato -
largura 0,90

Cores escolhidas
de 36,00.

Preço de Carnaval 28.00

Cetim Fantasia
largura 0,90
Lindos desenhos

ae 42,00
Preço de Carnaval 38,50

í¥.o.ré
Todas as cores
de 16,50

Preço de Carnaval 312,í}í>

Moiré - largura 0,90
Cores escolhidas
de 26,00.

Preço de Carnaval 22,0$

Romano estampado
Diversos desenhos
de 28,50.

Preço de Carnaval 20,00

Crepe Romano - larg. 0,80
I odas as cores
de 22,00.

Preço de Carnaval Í5,C3

Rei Momo e os clientes de A TRÍÜNFANTE entram na farra

IIiij

fachada tia Avenida Marechal floriano com as suas onze portas por onde Rei Momo entrou

Chita estampada
Própria para "sujo"
de 4,00.

Preço de Carnaval 3,50 jj

Organtii estampado
Bonitos padrões
de 22,00.

Preço de Carnaval 15,0

C A M I S A R I A
CAMISAS

OLÍMPICAS
dc 86,01)

Preço dc Carnaval
50,00

CAMISA SPORT
Desenho "Pied 1?

Poule" dc 76,00
Preço dc Carnaval

68,00

CAMISA SPORT
DÈ CAMBRálA

côrés elóssicas dc
120,00

Preço dc Carnaval
95,00

CAMISA SPORT
DE PI.IZKI.A

Còrcs selcclouadas
&<? 150,011

Preço dc Carnaval
1,18.00

Grande variedade de cliitõcs, cc-
tinetas estampadas, gazes, voiles,
organdis suíços e nacionais e
novidades das mais afamadas fá-
bricas, sempre a preços abaixo

dos preços de todos. '
Kei Momo também comprou as suas vestes reais na A TRIUNFANTIf

PREÇOS DE ARRAZAR PARA O POVO PODER BRINCAR
A CASA DAS DUAS FRENTES

Yi——*-—:flL-.™ DOS PREÇOS, A MENOR.
DOS TECIDOS. A GIGANTE

8- M. não ef<nicccij rie visitar a eeção áe. i-amfsa ria. Fi-lo. escolhendo uma Iluda camiba esporte.
para u Carmou!

AV, MAROTA!, FLORIANO 197 - ANTIGA RUA IARGA U EM muil A ÜGHT
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1148 a 1184

'"-t^iOHBuELUBEZJ:
&'£%.
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MARIO BRAZINI SERÁ 0 DIRETOR DA COMPANHIA
i———————————¦ mmmm^~

A ABCT NOMEOU UMA COMISSÃO
Na reunião de sexta-feira du Associação Brasileira de

Críticos Teatrais ficou decidido que uma comissão nomeada
especialmente pura o caso entregará até o dia 20 de março
um ante-projeto tle reforma dos estatutos. Os membros des-
sa comissão c.cvom solicitar dc todos os associados sugestões
paia a reforma e incluí-las naquele ante-projeto. A modifi-
cação essencial será impedlr-àa a votação nos "melhores do
ano", de críticos não militantes e também especificar (em-
bora isso pareça infantil) o quo é uni "critico de teatro mi-
litante",

Mais Importante que reformai- estatutos será exigir-se
das mesas que presidem as assembléias que cumpram o re-
gulamento da sociedade, pois, na última eleição, a mesa não
teve esta força. O sócio benemérito Bandeira Duarte propôs,
no momento, que so concedessem prêmios aos amadores, o
que foi aplaudido pela maioria. Acontece, porém, que o só-
cio benemérito Bandeira Duarte não poderia sugerir a trans-
gressão do regulamento, nem aquela assembléia (convocada
cspecificadnmente para eleição dos "Melhores profissionais
.do ano") tinha poderes para aprovar tal sugestão. O presi-
dento Lopes Gonçalves, como nos confessou, nada obstou
para "não criar caso". Vamos, porém, sofrer um pouco mais
os espinhos do cargo c "criar estes casos", quando fôr ne-
cessa rio, pois estaremos, com isso, prestigiando a própria
ABCT. Pascoal Carlos Magno, um dos "amadores" premia-
dos, merece mais do que uma medalha de ouro, pois o tea-
tro nacional tem mesmo valores com que pagar tudo quanto
osso gigante já fez neste setor. Mas vamos evitar que, ama-
nhã, amadores e profissionais estejam disputando a mesma
láurea, láurea que íoi criada, expressamente, para o teatro
profissional.

r_. i i ii ¦ i ___^—,_____^—

Esta. linda garota é Liana Maria, um» das "starlcts" da revista
do Teatro Serrador, "Deixa o velho trabalhar", que estará em
¦cartaz até sexta-feira próxima. Quem ainda não viu Spina e as
lindas estrelinhas da revista de De Chocolat tem apenas quatro

dias par»-, fazê-lo

A MANCHETE DO DIA
BRAZINI COM ALDA GARRIDO

Podemos informar com segurança que Mário Brazini assi-
nou contrato para dirigir a peça de Pedro Bloch, "Dona Xe-
pa", para a Companhia Alda Garrido e já está ao lado do nu-
tor estudando todos os detalhes da comédia. Brazini foi o vi-
torloeo diretor de Marlene em "Depois do Casamento", o
grande sucesso do fim de 52 no Regina.

AUTORES E ELENCO ESCOLHIDOS POR GEYSA BOSCOLI
De Thomaz Ribeiro Collaço a Nelson Rodrigues —
elenco — Joana D'Arc e mais cinco "yedéttes" —

nheiros no corpo técnico

Déo Maia estará no
Arquitetos e erige-

Geysa Boscoli nos dá, em pri-
meira mão, as últimas notícias
sôbre a grande companhia de
revistas que está organizando pa-
ra o Carlos Gomes. Vimos o con-
trato da sociedade (Joana D'Arc
é outra sócia) ciando a Geysa
carta branca para contratar, fí-
xnr salários, tomar qualquer com-
promlsso, sendo o responsável ar-
tístico e administrativo da nova
sociedade. Como êle nos declara,
será o responsável único pelo
sucesso ou fracasso da iniciativa.

— Terei o teatro no dia 10 de
março e estrearemos a 10 de
abril, depois da Semana Santa.
Faço questão de frisar que não
venho para o Carlos Gomes com-
bater Walter Pinto ou qualquer
outro grande empresário. Sem-
pre fui de opinião que há lugar
para todos, a concorrência é be-
néfica, e um bom espetáculo en-
tusiasmará o espectador levan-
do-o a assistir à revista do meu
colega. Há muitos anos meu
grande sonho era montar um
grande espetáculo, continuar a
obra de Jardel. Nunca pude rea-
lizá-lo por falta de capitais, ten-
do de me contentar com o meu
modesto teatrinho de Copaca-

cabana. Agora, entretanto, tive u
honra de encontrar um capilis-
ta que me deu carta branca pa-
ra agir e eu só aceitaria o negó-
elo nessas condições. Não pre-
tendo, como disse, desbanenr
quem quer que seja, mas sim,
apresentar o melhor do que sei,
do que Já vi e aprendi nos meus
27 anos de teatro. Em nossa em-
presa nfto haverá improvisado-
res; cada setor estará confiado a
um técnico de reconhecida com-
potência, tanto a iluminação,
maquinaria, cores, como a ceno-
técnica. Terei engenheiros espe-
clallstas e um dos já contratados
é o Sr. Lauro Lessa.

— Qual o elenco?
Por enquanto, posso lhe adi-

amai os numes uu-, seguintes:
Dercy Gonçalves, Silva Pilho,
Joana D'Arc, Maria Sampaio 'já
anunciados por nós em reporta-
gem anterior), Déo Maia, Ankito,
Perpétuo Silva. Irmãos Guarás.
Trio Nagô, Rose Rondelli, Carlos
GUI. Helena Martins, Diana Mo-
rei, Wladimir Irman e o maestro
Jayme Mendes. Teremos atrações
internacionais e nada menos de
cinco vedetas .

Você terá, realmente, dez
autores na revista?

Exatamente. Já fiz esta ex-
pertencia no Jardel, na revista
"Brotinhos e Tubarões" e foi um
sucesso, isto porque, eu acredito,
fico como supervlslonador do tex-
to. Em média, cada autor convi-

NEY MACHADO
dado teve três minutos para o
seu quadro. Os convidados e que
já aceitaram a incumbência fn-
ram os seguintes: Thomaz Ribei-
ro Collaço, Raimundo Maga-
lliães Júnior (estes dois já me
entregaram os trabalhos), Jora-
cy Camargo, Luis Iglezias, Luis
Peixoto, Henrique Pongetti, Gui-
llicrme Figueiredo. Silveira Sam-
paio, Nelson Rodrigues, este com
a obrigação de me dar um quadro
de "gran guignol", e eu próprio.
O direito autoral, como é natu-
ral. será proporcional. Estas são
as últimas notícias que tenho
para lhe dar e posso ainda lhe
dizer que todo o meu tempo está
sendo dedicado, exclusivamente,
a esse empreendimento.
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VILLARET NO MUSIC-HALL
O gigante Vlllaret, o mais aplaudido declamador da língua por-
tuguesa e ator de méritos, será o grande astro do próximo "show"
da "boite" Casablanca, "Como é diferente o amor em Portugal",
a, estrear no dia 21 de fevereiro. Sábado último, assistindo a um
ensaio, Silveira Sampaio se entusiasmou com a participação de
Villaret e prognosticou o maior sucesso já acontecido cm "shows"
de "boite". Será. realmente, um "show" maravilhoso, cheio de

ritmo, côr, humorismo, romance, coreografia e graça.
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AVIAÇÃO
Transferências e classifi-

cações na Aeronáutica
Por determinação do diretor ge-

ral do Pessoal da Aeronáutica, fo-
rum transferidos pnra adidos às
unidades abaixo os aspirantes a
oficiais aviadores nue se achavam
adidos àquela Diretoria e que são
os seguintes: ao 1." Grupo dc
Aviação dc Caça (B. Aé. Sta.
Cruz): Paulo de Tarso Albuquer-
(|iic Araújo, Newton dc Oóis Orsl-
ne dc Castro, José Mariotto I-"cr-
reira. José Carlos Cândido Gomes,
I.einar Gonçalves, Pedro Paulo
Perraro Maia, Mauro Miranda VI-
eira, José Pessoa Cavalvante de
Albuquerque Filho, Arthur Soares
de Almeida. João Hoeppncy Neto,
Mareio Nóbrcga do Ayrosa Mo-
reira, Ilans Cnrl Nordhaus, Car-
los Robrcto Gomes Ilihciro e
Francisco Borges dos Santos Sil-
va, ao I/'l.° Grupo de Aviação (B.
Aé. Fortaleza): Mario Fernando
Cecclii. Roberto Gonçalves, Flávio
Hcncponles Pereira, ftoberto de
Carvalho Rangel, Enio Russo, Pli-
nio Lemos de Abreu, Helcio May-
rink de Carvalho, Agostinho Cos-
ta, Augusto César Macedo Gcisel,
José Arioso Franzen Hernning,
Paulo de Souza Leal, Juarez Sil-
veira do Mendonça, Willy Mario
Mensch, Hippolito Marçues de
Oliveira e João Vicente Carlos
Vercesi,

Classificação de oficiais
O diretor geral do Pessoal cias-

slficou nas unidades e estabele-
cimentos abaixo, os seguintes ofl-
ciais: na Base Aérea de Santa
Cruz, os capitães aviadores Edgar-
do Lustosa de Andrade, Francisco
Gabriel Xavier de Alcântara e
Carlos Barcelos Guimarães; no
1." Grupo dc Aviação de Caça, on
capitães aviadores Adelio Del Te-
desco, Gesildo Beliazzi Passos,
Clovis da Cosia Oliveira, Celso Vi-
nicius de Araújo Pinto e Eduardo
Bruno Barbosa; 2os. tenentes
aviadores Roberto Doria Lcuzir,-
ger, Huiío Pedro da Costa Mar-
ques, Gilberto Zani dc Melo, Hei-
unido Monleiro de Rezende. José
de Pinho e Tlieodosio Pereira da
Silva; na Escola dc Aeronáutica
os capitães aviadores Haroldo Ri-
beiro Fraga, Moacyr da Costa Bra-
ga, José Biagini Morais, José Pin-
to Pinheiro Jiinior, Renato Bar-
biere, Mario Sobrinho Doniencch,
Alipio Corria de Castilho, Walter
Pontes dc Faria, Ililson Gleche de
Albuquerque, José Esteves da
Costa e João Luiz Moreira da Fon-
seca,

Concurso para médicos
da Aeronáutica

Terão inicio, no dia 23 do cor-
rente mês, as provas escritas do
Concurso ao Curso Especial de
Saúde da Aeronáutica. Para
maiores esclarecimentos os can-
didatos residentes no Rio de Ja-
neiro, deverão procurar a Dire-
torla de Saúde da Aeronáutica
(Avenida Churchill, 157, 5.» an-
dar — Ministério da Aeronáu-
tica).

Dr. Almerio de Lemos Basto
Cirurgia Geral — Doençaa de

senhoras — Partos — Tratamento
Pré-Natal

ASSEMBLÉIA, 98-7.»
Diariamente — 13 às 16 (exceto

aos sábados) — Tel 22-1549
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MADALENA
Anjo ou Demônio?

Rainha ou Escrava ?

MADALENA - * «notória
sublime de uma mulher ipai-

xonante—é a novela que está
continuando o sucesso de "O

Direito de Nascer" no Rádio-
Teatro Colgate-Palmolive da
Rádio Nacional.

Convide seus amigos a ou-

Tirem esta extraordinária no»

feia qu* marcou época no Rá-

dio Mexicano e está proporclo-
nando aos ouvintes brasileiros
momentos Inesquecíveis de en

lévoi encantamento e ternura.

MADALENAi
è mais uma apresentação do Rádio-Teatro
COLGATE-PALMOLIVE - Rádio Nacional -

2cs.» 4as. e 6as. feiras-às 3 horas da noite.
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no arte de cozinhar e aprenda

o manejo prático, eficiente e

econômico de fogões o çjóil
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PBEÇO
PORCU85Q

CR$

40,00
40,00
40,00

60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

60.00

PARA NÚMERO
IMPREOAOAS OEAUIAS

Trivial 6
Trivial fino 6
Maim 6

VARA
OONAS 01 CASA

TrlvUI 6
Trivial fino 6
V-rl-do 6
Ejpeclíl *
MaiM» o

í Salgadinho»
• Doca» 6

Ê_¥ *'x

Ôiitribuiçâo gratuito dos re»
coitas dos pratos ensinados.

As alunas podem levar para
as suas residências provas do»
doces preparados nas aulas,

Todos os ingredientes serão
fornecidos pela Companhia.
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S. A. DU GAZ DE RfO DE JANEIRO

CASABLANCA
4 GRANDES BAILES

"COM ATAULFO ALVES E SUAS PASTORAS"
O carnaval mais alegre do Rio!

Refrigeração perfeita. Informações
TELS.: ífi-7.),n OU ÍC-17SJ

"CLARIS EM FÁ" — SÓ ATÉ DIA 13!

COPÃCABANA£L?1Z0
AR REFRIGERADO

AMANHA, ÀS 21,30 HORA3
"OS ARTISTAS UNIDOS" apresentam

A FAMOSA PEÇA DE GEORGE KELLI

3 "A MULHER SEM ALMA"
(CRAIG-S WIFE)

com MORINEAU, JARDEL FILHO, AU-
RORA ABOIM e um grande elenco,

LAURA SÜAREZ, na protagonista.
MODELOS LEBELSON MODAS

DE BOLSO TEL: -.7-1037
(PRAÇA GENERAL OSÓRIO - IPANEMA

NOVA PEÇA DE
SILVEIRA SAMPAI'
HOJE e AMANHA, às 20 e 22 horas"FLAGRANTES DO RIO N.° 2"

(Imp. até 18 anos.i
MAGALHÃES GRAÇA, Vanda Oltlcica, Sônia Corrêa e Arlston

As 21 horas — Sábados e Domingos às 20 e 22 horas
«i—¦_——w—_¦—¦_—¦., ¦¦¦ _—_pwww—bswww ¦" ' ti-u —nar

SERRADOR telefone íz-m»
CARLOS BLASIFÉRA, apresenta

A moderna revista Carnavalesca DE CHOCOLAT • R. KUDi"DEIXA 0 VELHO TRABALHAR"
com SPINA, Flora Mattos, Llzette, Idnlia, Lamour n Latour,

Mára A^rantes, Murilo de Alencar, Mário Costa,
e um Grando Elenco

AMANHA, AS 20 E 22 HORAS

PREÇOS POPULARES

"NIGHT AND D A Y"
A "BOITE" DOS ASTROS AR REFRIGERADO

HOJE, E TODAS AS NOITES GRANDE ÊXITO DE

VIVA O iAKNAVALf
Um passatempo carnavalesco musical de Ary Barroso oom
Ary Barroso, W. Botelho, Jurema Magalhães, íris Detanar,
Giida Valençá, Grijó Sobrinho, Lulslta Raiz, Floricéa, Trio
de Ouro, Grande Ballet Night And Day, Escola de Samba com
Jufira e suas cabrochas, o maior elenco de todos os tempos,

DIARIAMENTE CHA-DANÇANTE COM SHOW
Reservas — Tel 42-7119 r. 32-9863

BOITE VOGUE
Os 4 Bailes de Carnaval do

VOGUE
Como cada ano serão os mais alegres.

RESERVAS: 27-8712

COPACABANA
Av. N, S. de CoDocobono, 659-Fone: 37-8777

PÇA. DA BANDEIRA
íuo Teixeiro Soares, 38 - Fonei 48-3630
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GRANDE DESFILE DE ESCOLAS DE SAMBA
Homenagem da classe teatral ao presiden-

te da República no dia 9 do corrente
Realiza-se hoje, segunda-feira, a partir das 21 horas, na

Avenida Atlântica, o quarto desfile das Escolas de Samba, fes-
ta' anualmente promovida pela classe teatral, em homenagem
ao presidente da República. A festa tem o patrocínio dos nos-
sos confrades da "Revista de Copacabana, "O Radical" e "Cor-
"Correio da Noite". A comissão promotora está assim consti-
tuida — Oscarito, Cole, Walter D'Avila, Jardel Filho, Henricte
Morineau, Renata Fronzi e César Ladeira, Francisco Moreno,
Aldo Calvet, Paulo Magalhães, Celeste Aída, Zaquia Jorge, Né-
lia Paula, Araci Cortes, Mara Rubia e Virgínia Lane. O Sr. Pe-
dro Paranaguá ofereceu sua residência à Av. Atlântica, 3018,
para a realização de um churrasco a ser também oferecido ao
presidente da República. A Avenida Atlântica receberá feérica
ornamentação e' iluminação, da rua Constante Ramos à rua
Francisco Sá. A Light ofereceu condução — ida e volta — para
as Escolas de Samba.

Vai sair o "Bloco Cata Por Baixo"
Constituído pelos funcionários

da Neofarm Lida., e sob n dire-
ção de Jorge, Êúclides, Francisco
c Moacir, sairá este ano nova-
mente o bloco "Cutuca por liai-
xo", que c-oni tanto êxito e ani-
mação percorreu as principais
artérias da cidade nos anos an-
teriores. Km pre-estréia carnava-
lesca sensacional, ,será coroada

no dia 12 do corrente, "Rainha
do Bloco", a senhorita Cecília,
gentil representante do departa-
mento feminino da Drogaria Sul-
Americana, eleita após renhido e
animado pleito. Constará do ro-
leiro do bloco, que pari irá do
largo de São Francisco, uma vi-
sila de cordialidade á A NOITE
e à "A Manhã".
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Moléstias sexuais--impotência
CONSULTAS: CR$ 30.G0

Tratamento e cura pela hormonioterapia c alta freqüência
especifica, da velhice precoce função sexual no homem e na
mulher, irritabilidade, fadiga e insônia nos casos indicado'-

CLINICA DR. SANTOS DIAS
Rua São José, 50 - 9.° andar - Conjunto 903

Tel.: 32-6230
Enfermagem • cargo de técnico e profissional diplomado.

Horário: — Diariamente, das 14 às 19 horas

MÚSICAS PARA A FOLIA
NO MUNDO DA LUA !...

(MARCHA)
Letra e música de Gontran
Prazeres, (Nilo) e Souza Neto

(Charlestom)
Em homenagem ao Bloco:"Mama na burra"

Coro: (Bis)
No carnaval
A minlin sogra va! sair
De que?!...
De perereca
Porque ela é sapecai,,.

Solo: (Bis)
Velha assanhada
A se remexer 1
Vai dar muito que fazer...

Coro: (Bis)
E o meu sogro
Muito bem há dc ficar
De que?!...
De gavião
Porque é um sabidãol...

Solo: (Ris)
Velho atrevido
Sempre a conquistar
Ninguém o pode atenuar...

J AKDÜL HOJE: 20,30 e 22,20 hs.
DERÇtf GONÇALVES •

NA REVISTA D0 CARNAVAL DE 53"EU SOU TARADA I
De Luís Peixoto e Geisa Boscoli:~:
JVUTINÉES AOS SÁBADOS E D0MIN-;
0ÒS,às 16 hs.(Bilhetes desde 12 hs.).
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OR. CARLOS KÓS
DOENÇAS E OPERAÇÕES

OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
TRATAMENTO CIRÚRGICO OA SURDEÍ

^0.ns-!»oAn;„„Almlrante Barr<>s°. 72- 9." - Salas 911/12/13 -
Tel.: 22-9433 Residência: TeL: 27-2331
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AVÔ! FILHA! E MÂE!f
TODAS DEVEM USAR A

FLUXO-SED/VrritA
.(O REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES
ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS

Emprega-se com vantagem pata
combater as irregularidades das fun*
cões periódicas das senhoras. É cal*
mante e regulador dessas funçõss.
FLUXO SEDATINA, pela sua com-
provada eficácia, é muito receita-
do. Deve ser usado com confiança.

************4**4*****4*4*******4**44+4++tt+++4+f+t+t+++444*f

4**_&V ^«Mtt

Os bailes do Qüüipico Clube
líslão quase concluídos os tra-

balhos de decoração dos amplos
salões da rua Álvaro Alvim, onde
serão realizados os ,j;i tradicionais
bailes de Carnaval do Olímpico
Clube, das 15 às 18 horas; __
*4»***4*44^t>4*4t*444*44**4444***44444*4**444»*44**4*4*t**4*44444**4******4444*4*444444444*t*

mm*ELA E WÊM. CITANDO OS; S0HIMÜNT0S DO SEXO; COM

r. Brandino Corrêa
Doenças dos órctnoi
Genito-Urinário»
ambos oa sexos

R, MÉXICO 11 -
8.o and. empo 803

— üb 14 horas

SIAN
^iVlf^POPOLU E 0 MAIS EFICAZ RECDÍADOI DA MOLHEÍ
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CINEMA BRASILEIRO
A CKNSUKA E OS FILMKS BRASIMUK03

lem provocado verdadeira celeuma o as mais desencon-
Iradas versões o caso da ré-censura das policulas brasileiras.
A llm do colocar o caso nos seus devidos termoB tivemos a
ópoctunldado de ouvir as entidades é pessoas diretamente li-
gadas ao ruiUMOBo assunto. Km feli/. oportunidade, podemos
iriiii-r. agora, aos leitores, um exato retrospecto'de como
rcalnicitte, se inissarani os acontecimentos. Nfw> foi confor-
me muitos iiuficiai-um, dc iniciativa da Censura o ré-exame
(|e uma série de celulóides brasileiros, ,jâ anteriorinentc «pro-
vados. Quem tonipu n ueliueimão, e em mcmoritU dirigido ao

ministro Negrão de Lima,

8r. Fernando Ribeiro, chefe, do
Serviço do Censura Federal

cm (setembro de 1052, foi o
Sindicato das lOm presas Oi-
iieniHtosráficas do Kstado
de Sáo Paulo. Alegando os
motivos os mais diversos e,
inclusive, prejuízo financei-
ro dos cxibírtoreu, a(|U«le
Sindicato pediu u cancela-
meiilo d» Censura os se-
jruintes filmes; «Flor do lo-
do»; (cLIfvue a .íeeadoru»,
«r a I h a <; o atormentado»,
«Inocência», «Fogo na caugi-
ca», «Cascalho», «Colar de
coral», «Dominó negro», «O
cavalo IS». «Folias cario-
cas», «Maria da Traia» e «A
vida é uma gargalhada». O
ministro Negrão de Lima
enviou o memorial ao Sr,
chefe dc Policia e êste, por
sua vez, ao chefe da Censu-
ra, Considerações e estudos,
os mais diversos possíveis,
foram efetuados. For sua
ver., o próprio Sindicato dns
Km presas Exibidoras de S.
Paulo ré-examinou o as-
«unto e, espontaneamente,
em novo memorial, do 16 de
outubro, p. p„ solicitou do
Sr. ministro que a primitivaiMa fosse reduzida para apenas quatro filmes, a saber: «Cou-

fllto», «Colar cie eoral», «O rei do samba» e «O Brasil no 1."
Campeonato Mundial», Quando da decisão final, os citados
filmes foram presenciados por representantes oficiais dos
Sindicatos dos Produtores, dos E.vibidores, de Ires censores,
c do próprio Sr. Fernando Ribeiro, chefe do Serviço de Gen-
snra. E, somente por decisão unânime, de todos os Interessa-
dns é que as cpiafro produções acima .foram desclassificadas
«Ia anterior classificação de boa qualidade, fisle foi o segui-
mento exato dos acontecimentos.

nfrKSTKUTURAÇAO l)A A. B. C. C.
Importantes decisões Ini-am tomadas no Assembléia Ge-

ral cia Associação Brasileira de Críticos Cinematográficos.
Perante a quase totalidade cIon associados e. pnr proposta dc
Mário Nunes, foram unanimemente aprovadas as seguintes
decisões: a) prorrogação do mandato, por mais de sessenta
diiis, da diretoria que tem por presidente e vice-presidente,
l-cspccflvanicntfl Joaquim Menezes e Oswaldo de Oliveira; b)
designação dr- umo comissão de frõs membros a fim de pro-
redor, no referido praso, à reforma dos estatutos; c) Findo
us sessenta dias. após a aprovação do Estatuto, a eleição do
novo Conselho Deliberativo e presidente para p novo man-
cinto. Tura a referida comissão foram aclamados, também
por unanimidade, os associados Mário Nunes. Celestino Sil-
u'irn c Júlio André Moreira.

2.í MOSTRA DO CINEMA BRASILEIRO
Trabalha ativamente o Museu de Arte Moderna, dc S.

Pjiulo, pela realizarão da segunda mostra do Cinema Brasi-
Ir-.iro. Caio K. Seheiby o Trigueirinho Neto, em notável Ira-
Imllio de pesquisa, têm descoberto autênticas preciosidades
que. passam, assim, a ser alvo de valiosos estudos cm torno
do desenvolvimento dn nosso cinema.

EM BELO HORIZONTE, A SEMANA DO CINEMA
BBASILEIRO

Foi transferida para a segunda quinzena de março, na
capital mineiro, da realização da quinzena do cinema brasi-
iclm. Com n apoio oficial do governador Juscellno Kubitschek
o da Rádio Inconfidência serão promovidas uma série de
atraentes festividades quo terão a presença de técnico», ar*
Hstn# o crítico» que serão especialmente convidados.

- JQXAin

A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1953
ffflETKO ÍTIETRO xmETRO
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Cursos de desenho da

Fundação Getúlio Vargas
A Fundação Getúlio Yajras

avisa por nosso intermédio, quo
te aclifiiii abertas até 20 de fc-
vereiro as inscrições para os cur-
sos de Desenhu Básico c dc Dc-
senho Especializado em Aiqnitc-
tura. Propaganda e Máquina;-,.
Local e informações: Secretaria
Geral dos Cursos, Av. 13 de Mnio
n.p 23, 12." andar, todos os dia-,
ateis exceto aos sábados, no hora-
rio de 12 às 18 horas.

Dr. Pedro de Albiuuien.iie
Doença» sexual» i

tina Rosário !1S Ile

CABELLOSBRANCOS

JUVENTUDE|
ALEXANDRE fe

lUSA-SECOMOLOCÀOl

Prof. Dr, Paginar A. Chaves
OIITOIMODIA V. TUAUMATOl.UtilA

( nteilrútieo tia 1'ac. de Ciência»
Módicas e do Pas l'lumi nense clr
Medicina. Docente da Universida
de AV. RIO BRANCO. •.'57-2.' -
Satãs 2Do c 20!l. Telefone uli-DliH'

urinaria*
I,'! H» IS hs ralcocalcndtila l'ar» coivira
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No Colégio Pedro II (In*
ternato) — Exames dc

admissão ao Curso
ginasial

Os candidatos inscritos nos exa-
meí> de admissão à primeira série
do curso ginasial dcvei-âo estar
lircsentes no lntcrnuto IJcdro li —
Campo de S. Cristóvão. 177 —
lis cator/.e horas, a fim de .se sub-
meterem à prova escrita de por-

i lucíiic-s, que tem carnlpr elimina-j
| lúrin.

Ucvcriin os cancliilalos chegar
c-ciii inciii hora dp aiilccecjciicia c
vir miiniclos cio indisponsiivcl car-;
iáo de inscrição, alem dc canela-
tinleiro ilinta preta on luiil-pre-
lal. borracha c niata-liorrão.

A distribuição cios candidatos;
pc-lns salas do Cojéjjio ohcdcccrr.
a escala (ijiaixo, segundo a ordem:
dc inscrição:

Sala l!i ¦•- miiiicros I a II):
Salas II •-• números -11 a 811; I
Saiu íl — núincros 81 a I2U: !
Saia 7 - mimeros 121 a llil); l
Sala -S números 181 a 2U0: I
Sala in — números 201 ,i 2,'IH;
Sala 12 — números 21)1 a 270;
Sala II — números 271 a IIIO:
Sala l."i -- númci-os 811 a ,')áll;
Sala lli -- mi meros Ilãl a -KJU;
Sala 17 - números -t!ll a 430.
As demais provas escritas olic-

ciecelfio ,i escala scuiintc:
Matcmí.tica. dia II, ás II horns;:
Geografia; dia 10 ás 13 horns; e
(içogrnfla, dia IU. ás 13 horas; c
História, dia 10. às tô horas.
Oportunamente será divulgado

n horário das provas orais.
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Adfião F, Porto
.PASSAOENS,AÉREAS, OU

MARÍTIMAS? PASSAPORTES?
¦- APÓUCES?

5,9; «. TEOFILO ÒTOM, 59-A
TEL:' 23-2260

Rsuniu-se a Comissão
Nacional de Folclore

Nó salão do leitura dn Biblio.
teca cio Palácio Itamaruti, K;it-
n.:u-se o Conselho Técnico Coi>
SUltlvp cia Comissão Nacional
de Folclore, do Instituto Krn. i-
leiro de Eduóaçfio, Ciência e Cul-
tura, sob a presidência do í'>i .
nonato Almeida, seu setretán.)
geral.

O Sr. llonolo Almoi-h,. secre-
14rip geral depois da ,.in:i n
sessão comunicou iCi.eiplroente o
falecimento do Sr Antônio
Viana, .secretário jru.H dn (.'o-
missão Baiana cie lolciorç.;, a-v.
homenagens n,ue haviii r'i'e«ta.clo
ê -si'^ ir.cmória, as '.(iiiúolènci.is
recebidas, e, em seguida, profe-iiu u: ,a oiaijrio icir.uanclci o
ceiudorò compahhé,
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,' t 11 ii '. í 1 íi.11» fit '.ivin rrc. Miilii> '1 * .. . .'Passou ciepuis o sec,!etário gc- pular. ?;r,;- , ns ,.,1:aihentoc
ral dn comissão a expor os cr.ten- j leitos, dc ¦-¦¦oi\U-i coni Xcreciiius
climciuo.s havidos com a comia. ! conseguidos, abrindo-sc um lon-sao do IV Çwiver.á' io de. Sao ¦, go debate, cm que falaram 03
Paulo, pai.i .1 real ::;,,¦• o cie um Srs. pi.ég-j .-. Junioi bindolfó
Congreso
Paulo.
IEECC,
cl.ó.pico

li: Comes. Nóbrçga da Cunl-.a.
FrançJscvo Brandão e Osmar Go-
mes. O Sr. Renatu Almeida < o-

***********************»********„„+„„» .»"«»,„ 
«,.,ip«,„„Bl."., , concio . iwpoí.iyiip cie Ailc Po ' 

mpnicou ainda que o Sr. niin,,- 
l 

beiro r Manoel DlèSUíXjÜnior.

-ernaciona! dc São
rer 11 invi ..du pelo
u- >:ri PVíi/val Poi-

iv.-tpoeiijãci dr Ario Po

iro das Rèla.Qõca lüJvterioré
apoiava cõrcl a maior s.a.patia :>.
iniciativa. No tocante au terna-
rio. ficou decidido cp-.e oe cons.
iituiss:e uma goúiísjÍo para c-.s-
ludar o Hõsunto, tci.de 0 Sr. Kv
nato Almeiua clesii.na.ic os Sra.'
Edison Cainciru. hw.uim R.|.
beiro r Manoel D.lègufs Júnior

PARA
HOJE

ÜA1A0I0, 8IO LTIíE. BOIT, CA-
.S10CA, BOTAFOGO, IPANEMA.
ItfEAL, SANTA ALICE • MO^ITE
MSTELO —- 2." «emann — "Carna-

(vqI Atlàntide". filme nacionnl, eom
,Olcarito, M,3i'ifl Antonieta Pon», Ornn-

oa Oielo, liÍHaiin e outros — Xã 14 —
1B — IS — 20 c 22 horas.

| VITORIA, niAN o AMERICA —
' "SiásHniW '1c Mulher", com Gene
Tlérnr. c Bay Milland. — A» 14 — 16

*8 — 20 e 22 horan.
FLAZA, ASTOIIIA. COLONIAL,

PRIMOR, H. LOBO e MASCOTE —
"O 4.Q Mandamento"j com Gene Tier-
My « John Lund. — Às 14 — 16 —
18 - 20 d 22 horas.

METIIO PASSEIO — "O Retrato do'.'orisn c",ray", coni Geortre Sandeu e
Ijcnna Ural. — Às 11,45 — 18,60 —
15.50 — IS -- 20 e 22 horas.

METROS TIJUCA e COPACABANA
"O llcírato de Dorian Grny", com

'.-«rse Satidsr. <-¦ Bcnna Keed. ~ À»
13,60 — lu,50 — 18 — 20 e 22 ho-
Mi.

0PEOH « LEBLON — "DIaa Sem
riir.", cora John Garfield e Ann Shc-
tidan. — Às 14 — 15,40 — 17,20 —
1» - 20.40 e 22.20 horas.

PATHÉ. AItT-PALAClO, TAX e
IHESIDENTE — "Os Kilhos do Be-
?erto", com o Gordo c o Magro. —
oCttÔgí a partir das íi horas.

OLINDA c RITZ — "Almas em Fo-*l»", cera Bárbara Stanwick « Won-
_c-!l Coruy. — Àa H — 16 —• 13 —'O t 22 horaa.

AZTKCA o MIRAMAR — "Bairro
'• Perdição", com Arfiiro de Cordova
» Virgínia Luaiie. — Às 11 — 16 —
16 — 20 t 22 hora».

RIVOLI ¦- "Tarde demais", comOlivia dc Havillnnd » Montgomery
Çl|ft. 

-. Às H — 16 — 18 — 20 fc

IMPÉRIO - "A Máscara de Dijon".'om Eric Von Stroheim. — A» 1.4 —
15,10 - 17,20 — 10 — 20,40 e 22,20

RKX — "O Rnrco daa IIusícs", com
*«i Gatdner, (i "O Trem daa Surprê-l>i", com Hnrjori e Main. — A par-''•• óaa 14 horns.

CINEAC TKIANON — Jornais, de-•"Mói, comédias, "aborta", etc —
Sttíõa continuas a partir das 10míu.

C|PITó,LIO — Deaonhoa. comediu»,
IMOais, "shorts", ete. — Sessões con-"alto a partir daa 10 horas.
_ WYAL — Desenhos, comédia»,><mt . Jornais, miniaturas, etc —
«iMjica continuas a partir das 10

'ÍP JOSÉ — "Está eom tudo", com««matinha. — Às 12 — 14 — 16"" ]° JO t 22 horas.

ÍRIS — "Luta Incsrts" e "T*»tru-
!h« rroBt«lri{à". — A partir dai U
noras.

PIRAJX — "Club* Ha»ani" . "Cèi"
e» * Quadrilha" — A partir dt* J4
hora».

RIO BBANCO — "Sorabrai do Mal",A partir du 14 hora».
CATUMBI - "Minha Filha". - A

partir das H horas.
FLUMINENSE — "Madona dai 7

Luas" • "A Travessa Aríete". — A
partir daa 14 horas.

M.EIER — "Terrível Suspeita", —
A partir das 14 horas.

CACHAMBI — "Bonio", — A par-
tlr das 14 horas.

BANDEIRANTES — "Pista Violen-
ta" e "Rápido no Gatilho". — A par-
lir das H horns.

PARA TODOS e MAUÀ — "O Fi-
lho do Xoquo". — Às 14 — 16 — 18

20 e 22 horaa.
ROSÁRIO — "Tripoli". — A partir

dan .14 hornif.
SÀO PEDRO — "O mundo a seus

pi::". — A partir dos 14 horas.
SANTA CECÍLIA — "Retribuivão"

e "Jaca da Morte". — A partir das
14 horas.

SANTA HELENA — "Noites de sá-
bado". — A partir das 14 horas.

NOVO HORIZONTE — "Não me
dlgA adeus1'. — Sessões a partir das
14 horaa (quintas, sábados c domin-
Cos). Demais dias a partir das 19
horas.

EM NITERÓI
ODEON — "Lágrimas de Mulher".

—• A partir daa 14 horas.
ICARAI — 2.1 «emana — "Carnaral

AtiânHda". cora Oscimto. — A partir
das 14 horas.

EM PETROPOLIS
PETROPOLIS — 2.» semana —

"Carnaval Atlántida", com Oscarito.—
A partir das 15,30 horas.

CAPITOIO — "Dias sem fim". —
A partir das 14 horas.
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HÔ<JZ
PATHE'"

ART PALÁCIO
PRESIDENTE

Palavras Cruzadas

IlIMITi CÍI
I cr$ ntf8i
1100.000,00 __¦ I
1 juros mm I

MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO

U. cios Andradas, 51 - Tel. 43-6787
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PROBLEMA N." 7s3
HORIZONTAIS — 1, ParenU --

4. Camareira — 7. Ramagem — 6.
ódio — 10. Isolado — 12. Perversa

13. Batráquio — 14. In&immentn
de fapa — lõ. Aqui — 17. Nota mu-
sica| — 19. Rio do Peru — 21. Re-
questar, cortejar — 14. Planta dn
família daa Leguminosas-Papilionácca.!

25. Senhor.
VERTICAIS — 1. Vos imitativa de

ruido dc vidro que se parto — 2. Se-
liuia — «3i Aranha amazônica — 4.
Constelação austral.— 5. Dois romã-
nos — 6. Cn.ioa dc casen de madeim
ueada pelos índios do Amazonas --
5. Argola — 11. Medida grega dc
comprimento — 12. Epidemia — 15.
Tubo — 16. Planta dn família dn*
Crtporidáccas — 1S. Tenebroso — 10.
Ii-timo — 20. Altar dos nacriffcfpf --
?,fl Aspecto — 2ü. Prefixo que deno-
ta posição em derredor.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA N.° 782
HORIZONTAIS: raatelo — olê —

mar — si — Ra — ira — «tingi —
era — dc .—• lá — ova — Nod — so-
nante.

VERTICAIS: rostrsdos — ali — Só
em — lar — oralidado — Arho —

ité — Ana — evo — Lot — an —NN.

/rQfvx

clá uma real sensação
de bein-estar

Colaboração para: Red. dc A NOITE
— Palavras Cruzadas.

CONTRA TOSSES, BRONQUITES, ROUQUIDÃO E SUAS MANIFESTAÇÕES

BRAMMÜ H -X^|#X

Cada copo dc Água Tônica de Quinino
rJrahma oferece uma real sensação d«
bem-estar. Porque a Água Tônica d«

Quinino Brahma contém realmente

quinino. Seu eleito tonifkantc é notável e.
além disso, a Água Tônica de Quinino
Brahma é um refrigerante inigualável par»
os dias quentes. Exija sempre a verdadeir»

Água Tônica de Quinino Braunia.

é mmescám/
PRODUTO D A C I A. CERVEJARIA BRAHMA

§1 »*«..»_, **********************************************************************t***»************»**»**************»****^
tecord 1029

**********************************E 
_|____^ ,m. .h~^~-*j.**~ ^.

K E.H_^___E^B_ttaMa^M^ 
* 

_____ ___*._, .^^i^tmt^í\\%^t\\9M*^Ã\\\^L*^nV*\\^Kn^BÊM^OFS*9fttmWÊ ¦ >_l XX 
'^^^^*^^^^***aM*WM*^^^,*^*^^M*n™^*Mt^^sM»^g»WPMBMMMsgWslsBIMwwa^

^K"-!^^^^* 
* r^^*y-'^iH^B*jffim'L,T ¦'"* ©Jt \.i .T.VtísJkl \\JmJ ™ 

^pÜíüc;S6MSk^raE|ffiwW»- W ¦ C™™»JBíWiK*" J^ ™*!*M.^.^i^*y^^BBmKrVl,^ím^ini^n*lnmU^m^mmm9infnHKmwB^ t tí!jÍí«>";-'Í*"*'. X-1^___________________ ^^^l__iaial L'- IsattkW. .___68 
*' 

¦ í^í^. it-B^ftW-W^s—— s^affflifíwis—in 9

^^^^^^^^^^^"MMBIWIWWIWIW,,,tWW>'^"»ww^iiW«wwwwiaBBeBBwssi»ii>Maiiii«»«w^wB«iiiiiiiii«, ii.mu.imwn»

i

W-y "^
--^---¦- v-.~^llW^gW^W^'"iTyfn;~*r'3KÃM«M«MM«C»'Pi!W'JI msammKaaãmiÊÊmtWmm^mmm*^^



¦ ¦«.-.' IV 4 #£

M_|___P_llM||_|i_WWBIB8»aWHMW^ QI^HinpifinjanNHiMmpiw»

FÁGiWA A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1953

-Ponte"«topos Braga», sobre o Igarapé da Cachoeira Grande, na estrada que con
duz ao Bombeamento do águas do Estado e Colônia Agrícola dos Franceses

;¦:¦.".¦ v.v.y.1. ¦.'.¦•'.
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Rodovia BB-17 — corte em trecho Já construído, no Km. 9 Rodovia BB-17 — detalho da construção da pista

S LIM SUBURBANOS DE MANAUS PARA O CORAÇÃO DA FLORESTA -- O GRANDE TRA»

COMISSÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM -- INCREMENTO DA COLONIZAÇÃO DAS

MARGINAIS -- ONDE ESTÁ O MAIS LINDO BALNEÁRIO DO NORTE DO BRASIL

^T <' Jfei
¦¦A- ,A{AAAA-AAA;A.A:A'.:,.AA/A :,:;;:, :í \ ;>:.;:. ::í.,::.:y:: : ::í;. ¦¦; mAfAA:AAMA:AA4:AWAÁ<AAAmí§imAAM^^':
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Quem percorre o Amazonas sem aquele mero propósito
turístico ou esportivo dos que o visitam sem objetivo, sente

que a imensidão territorial é, ali, o primeiro e angustiante

problema a ser resolvido para a reincorporação da planí-
cie à realidade nacional. As distâncias imensas, povoadas
dc mistérios e de silêncios, aviltam a capacidade dc resis-

tencia e realização do homem, tornando-o um apático

dentro da exuberância do meio fecundo. Sem meios mate-

riais para quebrar o circulo de troncos e raizes que o com-

primem, empurrando-o para o rio, o homem amazônico plan-
tou uma civilização escassa à beira dos barrancos, ahando-

nando as imensas possibilidades de riqueza que dormitam

à sombra das árvores seculares, no coração da floresta ei-

clópica.
A pequenez da área ocupada gerou e está gerando ainda,

de forma Implacável, muitos dos fenômenos negativos quo
estão comprometendo a economia do Vale e o "standard" de

vida de seus habitantes. Conquistar a terra, por conseguinte,
alargar as fronteiras da civilização, empurrar para bem longe

a parede dc árvores que asfixia o nativo, é, ali, imperativo

de progresso.
Sentindo em toda a sua significação essa realidade é

que ninguém pode deixar de entusiasmar-se ao entrar em

contato com o movimento rodoviário que atualmente sa-

eode o Amazonas.
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Hodovia BK-17 — Máquinas operando num trecho era preparo

A Comissão de Estradas de
Rodagem, órgão executor do pro-
grama rodoviário do Governo do
Estado, que obedece à direção do
eminente brasileiro, Dr. Álvaro
Botelho Maia, andou um largo
período de tempo completamente
divorciada de suas finalidades es-
pecíficas, tropeçando em insu-
cessos de natureza técnica, dis-
sipando tempo em realizações
estranhas ao seu metier, até que
se reencontrasse com suas ver-
dadeiras finalidades e desse cur-
so ao programa de obras que lhe
estava traçado.

Hoje, porém, quem visita Ma-
naus encontra uma estrada am-
pia, bem traçada, tecnicamente
perfeita, nascida nos limites su-
burbanos da cidade e rumando
vitoriosamente para o coração
da floresta — é a BR. 17. Seu"ysÉIÍ;- 
objetivo final é CARACARAI,;: ;; :í no Território Federal do Rio
Branco, porto de embarque das
partidas de gado que demandam
daquele Território para o abas-

.. teclmento de Manaus e ponto
: terminal da linha regular de na-

Y. ,- ,: vegação entre Manaus e aquela
' ,...- ¦' a cidade. Obedecendo aos requisi-
Y tos de uma estrada de primeira

: -y ;jsj#Y |;Y dassei a BR. 17 é hoje a menina*y•^•y.Yíl dos olhos da Administração da
CER do Amazonas e motivo de

justo. orgulho para a gente ma-
riauárá. Da sua estaca zero, co-
locada no Bairro de Adrianópolls,
até à altura do Parque 10 de No-
vembro, o mais lindo balneário
do norte do Brasil, como comu-
mente é cognominado o aprazí-
vel logradouro, a BR. 17 está pa-
vlmentada a concreto simples,
numa pista de oito metros, com
artística plantação de grama às
margens. Dai até o Bairro de
Flores, a seis quilômetros de Ma-
naus, a excelente rodovia rece-
beu pavimentação a solocimento
com revestimento asfáltico, cujos
trabalhos, quando da nossa visi-
ta, estavam sendo ultimados. Dal
para diante a estrada oferece-se
ainda com revestimento de plçar-
ra e areia, conforme a natureza
do terreno, sempre, contudo, com
as mesmas características de per-
feição técnica. De acordo com o
Programa de Obras que tivemos
oportunidade de compulsar, ela-
borado pelo dinâmico diretor da
CER, senhor Xenofonte Antony,
para o ano corrente, a BR. 17
deverá receber pavimentação a
solocimento em um novo trecho
de dez quilômetros de extensão, o
que virá aumentar de muito o
encanto que Já agora oferece a

(Continua na página seguinte)
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Rodovia BR-17 — trabalho de pavim entação em concreto, Já concluído
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WÊS
Rodovia BR-17 — trecho construído

•), •... : jecto da Ponte «Engenheiro Lo-ies Braga», súbre o Igarapé da Cacboet
ra Grando

Rodovia BR-G3 — (Humaltà-Labrea) — máquinas em açfto no serviço de desma-
tamento

Bairro de São Raimundo. Detalho da homenagem quo a população prestou eo V
retor da CER, na sede do Süo RaimundoEsport Clube, por ocasião da entrega «
ciai ao povo das obras realizadas pela CER. A senhorita, representanto do d» '
coloca na lapela do Diretor da Comissão de Estradas do Rodagem uma me<ln|n

de curo.
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EANOS DE MANAUS PARA O C

DA COMISSÃO DE ESTRADAS DE RODAGE
TERRAS MARGINAIS - ONDE ESTÁ O MAIS LI

DA FLORESTA -- O GRANDE TRA-
CREMENTO DA COLONIZAÇÃO DAS

EÁRIO DO NORTE DO BRASIL
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Rodovia BK-17 — máquinas opera ndo na construção de novo trecho
_?S8___ESS?'

Estrada Circular, em bairro operário, recentemente repavimontada pela CER, com camada asfáltlca
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Rodovia BR-17 — ângulo de uma curva em trecho já construído
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Rodovia BR-17 — FontilMo Ariulco em treclio construído

(Continuação da página anterior)

bela rodovia para quantos per-
correm-na diariamente em pas*
seios de veículos. Na BR. 17 o
visitante tem, ainda, oportunida-
de de apreciar várias obras de
arte, entre as quais pontllhões de
alvenaria e concreto, pontllhões
armlcos, etc.

Outra grande conseqüência da
construção dessa importante ro-
dovia tem sido o Incremento da
colonização de suas terras mar-
glnals, agora Já em grande par-
te ocupadas por colonos nativos
e nordestinos, dando como re-
sultado o aparecimento de uma
animadora agricultura para de-
safogar o comprometido processo
de abastecimento alimentar de
Manaus. Nesta parte tem sido
notável o trabalho desenvolvido
pelo Diretor da CER, entusiasta
decidido pelo cultivo da terra,
não só facilitando a condução
dos colonos e suas famílias no
trabalho da localização nas ter-
ras, como ainda, não poucas ve»
zes, facilitando o transnorte do
produto do trabalho desses co-
lonos para a cidade, aproveitai!-
do as viagens de serviço das via-
turas da CER.

Desta forma vai a BR. 17, rea-
lizando o vatlclnio oracular do
um grande estadista, cumprindo
o destino singular das estradas cie
rodagem, ou seja, de caminho da
civilização Dor onde passa a gran-
de procissão do processo.

Mns não se resume nisso as
atividades da CER do Amazonas,
Outra grande estrada, esta da
sentido municipal ou inter-munl-
cipal, está sendo igualmente ata-
cada pela operosa administração
da CER, em cumprimento ás de-
terminações do senhor Governa-
dor do Estado, doutor Álvaro
Botelho Maia. Trata-se da BR.
63, rodovia cue Usará entre si
os municípios amazoneses de
Humaitá a Lábrea.

A região a ser percorrida pela
estrada é fertilíssima e de umn
topografia rica e variada. Em
grande parte ocupada por cam-
pos gerais, o seu aproveltamen-
to poderá ser a chave para a
solução do grande problema da
pecuária no Amazonas. Além do
mais, essa estrada virá posslbi
litar o escoamento dos produtos
do Município de Lébrea — bor-
racha, castanha, etc. — pelo pôr-
to de Humaitá. mais acessível fi
mais próximo da cidade de Ma-
naus. onde se situam os merca-
dos consumidores ou comprado*
les. Atualmente a Br. 63" conta
com uma extensão de vinte e dois
quilômetros preDarados e quase
em condições de receber pavi-
mentação. A inclemência do in- ^verno que assola a região, con- M
tudo, infelizmente, tem-se cons- s
tituido um entrave multo sério
para a continuação dos serviços,
que, de modo geral, estão para-
lísados a espera de época mato
propicia. Não obstante, o que já
ali se vê atesta eloauentemente
o tirocínio administrativo da
atual Diretoria da CER e a ex-
celência do programa de obras
que, em consonância com as dl-
retrlzes do Governador do Esta- §
do, foi traçado e está sendo exe-
cutado pela repartição rodovia-
rio do grande Estado.

Ainda outra .rodovia-, esta de
menor vulto embora de igual va-
lor econômico para a região a
que serve, tivemos oportunidade
de conhecer em Manaus. Trata-
se da Estrada do Aleixo, antigo
caminho de automóveis que dá
acesso à Colônia Leprosário "An-
tonio Aleixo" e zona madeireira
cia Capital. Nesta estrada a CER
está executando pavimentação n
concreto simples, cujo primeiro
trecho, de um quilômetro, estava
em vias de ser inaugurado e en-
tregue ao tráfego. Sua concreti-
zação virá servir igualmente e
com a mesma intensidade ao ?:
problema da colonização das
áreas circunvizinhas à cidade e,
por via de conseqüência, contri-
bulr para melhorar de muito o
precário abastecimento de legü-
mes e frutas para Manaus, ciue
sc ressente muito desta falha
Nesta estrada tivemos oportuni-
dade de examinar um pequeno
pontilhão de concreto e alvenaria
sobre um igarapé, o que veio
ciar ao encanto da paisagem uma
nota pitoresca.

Concomitantemente com essas
obras essencialmente rodoviárias,
a CER do Amazonas vem auxl-
liando grandemente e fundamen-
talmente a Prefeitura Municipal
nas obras de urbanização da ci-
dade, como atestam os belos e
valiosos trabalhos de remodela-
ção executados no Bairro de São
Raimundo, antigo lugarejo aban-
donado da cidade e hoje flores-
cente bairro moderno, com dois
clubes, bares, ruas asfaltadas,
etc. Essa Bairro foi ligado à ci-
dade por uma ótima estrada pa-
vímentada à soloclmento com re-
vestimenta asfáltico, hoje ponto
predileto para a população de
Manaus nos seus passeios do-
mingueiros.

No programa deste ano outras
importantes obras estão sendo
estudadas, entre as quais a cons-
trução de uma estrada ligando as
povoações de Rosàrinho a Am-
brosio Ayres, no Município de
Itacoatiara, velhos sonhos das
populações locais. Essa estrada
irá ligar o Autaz-Assú ao Madei-
ra, dois importantes pontos, de
vida econômica intensa e que
muito contribuem para a balan-
ça comercial do Estado.

Desta forma a CER, sob a di-
níimica orientação do senhor Xe-
riofonte Antony, dos mais eficl-
entes colaboradores da atual ad-
ministração do Estado, vai cuni-
prindo eficientemente a sua mis-
são, Integrando o Amazonas no
grande movimento rodoviárir
brasileiro, que está fadado a
abrir novos horizontes para o
progresso pátrio e para a feli-
cidade e bem estar do povo brn-
sileiro.
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Bairro proletário de São Raimundo, vendo-se a pavl mentacilo asfáltlca quo a CER realizou ali
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Rodovia BR-17 — outro ângulo da pista já concluída
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Rodovia BR-17 — trecho ini ciai já pavimentado a concreto
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ANOITE nas Escolas

O ALUNO N? 1
(Classificação feita de aoôrdo eom ai provas finais

de 1951)
ALUNOS PREMIADOS

ESCOLA GENERAL MITRE (P. D. F.V
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,*TDEINE
BÉRGAMO

«¦«*•» Marca registrada "-

- Ce real vantagem no tra-
tamento do Fígado, Estômago
«Intestino*

v-— Yavorece a digestão a
Mmnede a auto-intoxicação.

í! aceitável pelos eniei.
mos mais fastidiosos-

N&o tem coatra-índicaçao.

Analisado e aprovado pe<
10 S.N.F.M., do Rio de Janel,
ro. sob n.° 901, em 22-5-1919.

LABORATÓRIO BÉRGAMO
Av. Pires do Rio, 23 - Itaquera

E. F. C. B. - S. Paulo
R-prtMntsnts. ns Distrito Fe__ro,
• E-todo do Râo • Espirito Sonto:

Noefann Ltda „ Drogaria silva Gomes
Ru» da Cono-icão. _. • Rio «Is .sátiro

CARLOS ALBERTO OHAKER NEDER — Premiado com
um cofre, com depósito de Crf 100,00 doado pelo Banco
Andrade Arnaud S. A; LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES
— Contemplado com uma caneta-tinteiro e tinta ofereci-

das pela Empresa Industrial de Tintas Sardinha Ltda-
-gESCOLA GOIÁS (P. D. F.)

0 PRECEITO DO DIA
UM ATRATIVO PESSOAL

Os dentes normalmente im-
plantados c bem conservados
constituem nm atrativo pes-
soai. Sua limpeza deve ser fei-
ta todos os dias com escova e
pasta. As melhores escovas são
tu de. cerda resistentes, capa-
zes dc retirar, de entre os den-
tes, restos dc alimentos. A cs-
cava deve ser passada no sen-
tido vertical, dc cima para
baixo, nos dentes dc cima, —
c de baixo para cima, nos den-
tes tle baixo; no lado da fren-
te « no lado dc. trás, e, em se-
atda, na borda livre. Escove
os dcnles, com riflar, ao levan-
tar-se, pela manhã, depois de
cada refeição, c, à noite, an-
tu dc dcitnr-sc. — SNES,

DR. SPINOSA R0THIER
Doenças sexuais e nrinárias, la-
vagens endoscópicas da vcBÍcoJa,
tratamento dos tumores da prós-
tata por cletro-reasecção trans-

urctral.
RUA SENADOR DANTAS, .5 B.,
ajít.o 902 — Das 12 às 19 horas.

Telefone 22-3867
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PAULO NOGUEIRA DE AN-
DRADE — Premiado com
uma caneta-tinteiro e tinta,
oferecidas pela Empresa In-
dustrial de Tintas Sardinha

Ltda.

SstMopn PARA OP.LAÇAO
VERM-NUS

+++t**++***+**+*+*+*********+***n*************+****+****-***4

INTERNATO - PETRÓPOLIS

COLÉGIO SÃO JOSÉ
AV. K0ELBR, 260 — WL. M57

Algumas vaga» noi curso»:

PRIMÁRIO — ADMISSÃO E 6.HASIAI.
informações c rstattrtos no Rio: Agência de A NOITE.

Roa Rodrigo Silva, ,.7-B — Estj. de 7 de Setembro. Tel. 42-7541

VIAS URINAR!AS — RINS — BEXIGA — PRÓSTATA

01. k AOKERMANN GINECOLOGIA
ÚTERO E

OVÁMOS
BLENORRAGIA — TRATAMENTO RÁPIDO

DISTÚRBIOS SEXUAIS
Aparelhagem completa para diagnose • tratamento das doenças
dos órgãos gônito-urínáríos. Exames no Laboratório para controle
do cura. Trata pelos processoB empregados nas clinicas de Berlim,

Viena, Paris a New Vork
Das 13 is 19 horas - RUA URUGUAIANA, J4 — tel. 82-2447.
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helo à indústria
A Federação das Indústrias do Kio de Janeiro, tendo em

vista a gravidade da situação de fornecimento de energia a
esta capital, reconhecida pela Comissão de Racionamento
em reunião ontem realizada, vem encarecer a valiosa e In-
dispensável colaboração da Indústria carioca, no sentido de
restringir ao minimo o consumo de energia elétrica, prlnci-
palmente nos próximos oito dias, quando se espera seja nor-
mallzada a situação. Km atenção a soltcItaçBes que temos
feito à Comissão de Racionamento, vêm sendo Impedidos os
cortes de circuitos, tão prejudiciais aos Interesses da produ-
ção, pelos quais têm Insistido os representantes da Comra-
nhla concessionária.

Devem, pois, as empresas industriais do Distrito Federal,
bem compreendendo as altas finalidades do que estão invés-
tidas, neste difícil momento, reduzir ao estritamente Indls- |pensavol o seu consumo, para que possa ser vencida a crise gatual, sem necessidade de se permitir seja vitorioso o siste-
ma de «cortes dc circuitos», nefasto aos interesses gerais.

A DIRETORIA

Periódico de Saúde
INSTITUTO HfLCO DO

DR. JOAQUIM SANTOS
Mote bem. Vindo & consulta, não urinar antes, on trazei 100 *r». d»

primeira urina da manhã com uma colherde chã de cânfora em pó
SIFILIS - DORES - REUMATISMOS

_,,.,„,_ l,,d.ÍY"^',°„ de áRnaB ""'"««íb - Regime alimentar
SÍES-,13 

"ZÜSSSSi 
1 EST0MAG<> ~ FÍGADO - INTESTINOS -

S£o£ 
~.,I??.K..Ç^S D0 CORAÇÃO E VASOS - ARTERIOESCLE--.U3)_ .__..i_l«nci._ circulatória, dormência nas mãos - pé»torneiras, etc).

BÍLCE-iAS DO ESTÔMAGO ,lí,rc,> »"'». «"•- ?****¦
„>,i._ _~~ - mento com melhoras ttpidas, sem operação e sem aplicações de aparelhos elétricos.

ARTRITSSfVIO S 
Sf"aS 00,!se<fu&><:iaS - Reumatismo artriticow deformante e muscular - Gota - Bulsltes -

fi_i._in mi. ..- . i-, Ac"10, úr}co - Arcias c cálculos dos rins <
iin.;„.r«J ^ ^ ar"d.S °. doidaB' nrinas turva« e fétidas - Tr_tamento Hidromineral do Artrltismo na residência, sen, «plicarõe,

elétricas.

CISTITES ou DORES AO URINAR
Nas cist.it.es rebeldes de fundo artritico, único tratamento .ficai è *ltidromineral na residência, sem operação, sem aplicações elé>ric_(sem remédios, controlado pelo teste nrinário.

NARIZES - ÜLCERAS - ECZEMAS -
EDEMAS

Publicações
Recebemos e agradecemos: Bo-

lelim comemorativo do 10." ani-
versário do Serviço Especial de
Saúde Pública (SESP) do Minis-
iério da Educação e Saúde, 17 de
iuüio dc 1952; Jornal dc Deba-
les, números dc 12 e 19 de se-
timbro; Rio; Ressurge, Gôal
quinenário editado na Índia cm
idioma português, S0 de julho,
Bombaim; Dcpnrtamento de As-
sisténcia ao Cooperativismo, pu-
blicaçõcs números 197|199 da Se-
cretaria de Estado dos Negócios

da Agricultura de Sâo Paulo;
Boletim dei Banco Central de Rc-
serva dei Peru, junho e julho,
Lima; O Lojista, setembro, Rio:
Reformador, revista espirita, sc-
lembro, Rio; BrazUia Esperantis-
In, números de maio a agosto,
Rio; El Radiqucno, setembro, No-
va Iorque; Corning Evcnts In
Brltain, agosto, Londres; Carta
Mensal Econômica, editada pelo
Tlic National City Bank of New
York, setembro, Rio; Boletim In-
formativo da B. M. K., junho.

*Y /M ^

Indispensável nos bsres,
padarias, confeitarias,
.coligues, casas de cam_,
restaurantes e lndi__irlas
— onde nSo pode haver
moscas.

iSMNTA
AS MOSCAS E

nm&cA
O AMBIENTE

^^Hi^l a LILL4*
Ventilador «è teto de ptiiiien»-»
«timenSoes, ronslderüvel pottn-
cia e baixo consumo de entrcla.

CIA.

Rh Plntl-i-ti, 1137

Rio; Oportunidades de Prepara-
ção no Ensino Militar (Exército,
Marinha, Aeronáutica c Policia
Militar) publicação n." tiS, edita-'
da pelo Instituto Nacional dc Es-
tudos Pedagógicos do Ministério
da Educação e Saúde, ano 1951,
Rio; Nação Brasileira, setembro.
Rio; Mocidnde, órgão da Confe-
deração da Mocidadc Prcshiterin-
na, junho e julho, Rio; Correio
dn SENAC, 1 a 15, de setembro.
Rio; Revista dc La Associación
de .lefcs de Propagnnda, agosto,
Buenos Aires; El Caballo, selem-
tiro, Buenos Aires; El dossier

marroqui, por Claudc Bourdetc.
Los derechos dei liombrt cn Mar-
ruecos, La política dei Protecto-
rado através dc las cifras e Con-
diciones cspecialcs d elos trabaja-
dores ell Marruecos, lollu-tos, Be-
legncion dei Partido Istiqlal (Par-
lido da Independência rie Marro-
cos na América do Sul).

'UUA" %£P DE MAQUINAS
INDÚSTRIA C COMfftCIO

Fundada em 191B

C-iu . istil 231 — SU Pnli

0 PRECEITO DO DIA
FADIGA E SAÚDE

A fadiga concorre para tn-
Iraquecer as defesas do orga-
nismo contra as doenças in-
fecciosas. Os exercícios violen-
tos, os excessos de prazeres e
trabalho, esgotam a resistên-
cia do corpo. Defenda a suu-
de, evitando o excesso de Ira-
balho ou divertimentos. —
.S.Y..S.

PROF. JOSÉ GUILHERME:
- RADIOLOGIA CLÍNICA
(•RAÇA FLORIANO, 55-_.« -

Tel. 22-3293 • DIARIAMENTE

v '^f%w^Y%^

CAMPANHA DO BEM ESTAR SO-
CIAL — O SENAC Regional do
Distrito Federai oferece nos co-
merciãrios e candidatos a em-
prego no comércio, gratuitamen-
to, cursos dc corrcspondeência c
rádio, datilografia, cstenografia,
contabilidade, de secretário e
outros c, ainda, amplo serviço
de assistência recreativa e ali-
mentor aos seus alunos. As eSco-
las do SENAC cstfto distribuídas
pelo centro e diversos bairros cl i
cidade. O clichê acima é um fia-
grante das atividades educacio-
nais e sociais dessa instituição
educacional, mantida pelos ho-

mens do comércio.

DR. MOISÉS FISCH
DOENÇAS DE SENHORAS

VIAS URINARIAS
CIRURGIA

ASSEMBLÉIA, 98 - 7.»
Diariamente: 15 ns 18 horas
(exceto aos sábados). T. 22-1549

DOENÇAS DOS INTESTINOS
RETO E ÂNUS

DR. BUENO BRANDÃO
Rua da Assembléia, 98-2." andat.
Das 14 às 19 - Telefone 22-0522
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FRAQUEZA EM GERAL

VINHO CRE0S0TAD0
"SILVEIRA"

mm******»******************.

CURSOS PRÁTICOS
DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Diurnos e noturnos, inteiramente gratuitos, para

comerciários e filhos de comerciários
MATRÍCULAS ABERTAS ATÉ 25 DE FEVEREIRO

SENAC
ADMINISTl. AÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Além de Cursos dc aprendizagem (diurnos). Cursos do
Adaptação (diurno e noturno). Curso de Iniciação Profissio.
nai (diurno e noturno) e Cursos de Especialização (noturnos),
mantém o SENAC do Distrito Federal os seguintes CURSOS
PRÁTICOS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (noturnos):

CONTABILIDADE
DATILOGRAFIA
F.STENOGRAFIA
INGLÊS

constando do currículo de cada um desse» Cursos mais a« st-
jruintes matérias: Português, Matemática e Educação Moral c
Cívica.

Informações e matrículas nas seguintes escolas:
SEDE — Rua Santa Luila, 735-2.» andar, de 8 às 22 hora»,
ESCOLA MODELO WALDEMAR FERREIRA MARQUES

Rua 21 do Maio, 543 (Estação do Rlachuelo) de S ài
22 horas.

CN-3 — MADUREIRA (Escola Normal Carmela Dutra) -
Estrada Marechal Rangel, 31, de 19h...0m às 22 horas.

CN-4 — OLARIA (Escola Chile) — Praça Belmont, s/n dt
18 às 22 horas.

CN-5 — COPACABANA (Escola Côclo Barcelos) — Rn»
Barão de Ipanema, 34, dc 18 às 22.

CN-6 — BRAZ DE PINA (Escola Sáo Paulo) — Ru»
Najá, 160, de 18 às 22 horas.

CN-7 — TIJUCA (Escola Underwood) — Praça Saem
Pefia, 35-2.» andar, do 20 às 22 horas (somente Datl.
lografia, Estenografia e Português).

COMERCIARIO — Aproveita a oportunidade que o SENAC
oferece de te Instruircs e progredira sem » menor

despesa.

t****4*e**en*tee********************»*******************4Hi

ENTRADAS
i m 200,00

Vendemos ótimas maquinas dc r .<-
tura, noras, c/10 anos dc Garantia.
Entrada: Cr$ 200,00. RUX MAFRA A
IRMÃO — Rua Aristldcs Lobo, 134,
Tel. 28-7547 — Bondes Estrela e Sant»
Alexandrina â porta.

ft*f**t**********M4*H**e***»*********+****+******+*Htt

O ABASTECIMENTO
DO AMAZONAS

In li .'trações duras. Erislpels e Klebtu-.
Perturbações circulatórias das pernas

Consultas de S às 12 e II às 18 horas, menos aos sábado. Uperarli»
de 9 às 11. tem 507- de abatimento.

RUA PO CARMO, 9-7.' AND, TEL 52-4861 — RAIOS l

Entregue o encargo â COFAP, conseguiu aquele
órgão, pela primeira /ez, superar a crise anual
de carne, durante as enchentes do Amazonas
- d enérgico controle dos preços foi a maior

proteção â economia popular

No r_ealbar de um ano noto, quando Ingressamos em
Mova etapa de lutas e sacrifícios, c dc inteira justiça salien-

tar o trabalho desenvolvido por uma repartição federal, no
sentido da preservação do abastecimento diário do povo —

numa fase em que contingências nacionais dificultaram, sob
todas as formas, a regularização das fontes produtoras —

dando possibilidade, assim, a um perfeito fornecimento de
recursos indispensáveis ao sustento da população brasileira.

Esse departamento do serviço público, que trabalha
«em alarde nem demonstrações demagógicas ou ostentações,

prejudiciais âs suas atividades, movimentando-se quanto
podo, mobilizando todos os recursos, para integral desem-
penho de suas elevadas finalidades, é a Comissão do Abas-
tecimento e Preços, no Amazonas, diriaida, com dedicação e
dinamismo pelo Dr. Manuel José Antunes.

Seguindo, passo a passo, a grande e notável política
nacional de suprimentos e preços, posta em prática pela
Comissão Federal de Abastecimento e Preços — COFAP —
órgão federal que conta com a sábia direção do Dr. Ben-
jamim Cabello, a similar amazonense — COAP — assinalou,
durante o ano de 1952, uma grande folha de serviços pres-
tados à população, controlando o abastecimento diário e
impedindo, por todas as formas, que "tubarões" ganan-
ciosos sc espojassem na economia do povo do longínquo Es-
tado do setcntiião brasileiro.

Superando todos os óbices, transpondo as mais alcan-
tiladas muralhas dc resistência dos sugadores do povo, a
COAP conseguiu incutir no ânimo da gente amazonense.<
mercê de sua ação enérgica e decisiva, uma confiança que

suplanta todas as críticas, pelo bem estar que proporciona
à coletividade.

Composta dc homens pertencentes a todas as classea
sociais, seja do comércio, da indústria, da economia, da

produção, das forças armadas e da imprensa, o órgão con-
trolador dc preços, no Amazonas, representa a defesa perene
da população regional.

Um dos mais expressivos resultados da ação da COAP,
naquele Estado, foi a preservação do abastecimento de gado
à população de Manaus, que não ficou privada, cm 1953,
dêsse alimento básico, que é a carne, graças às medidas to*
madas, as quais consistiram na estocagem de várias ma-
nadas, vindas do Baixo Amazonas, para corte e encami-
nhatlas a diversos campos dc repouso o engorda. Dêsse
modo, quando chegou a época dc escassez, dispunha a COAP
de milhares de cabeças de gado, conseguindo, dessa forma,
contornar a crise que, durante muito anos, assoberbou a
capital amazonense, nos períodos de enchente daquela parte
do rio Amazonas. Por outro lado, regulada a matança, evi-
taram-se excessos no abate, consequentemente, a falta do
produto.

Outra campanha cm que a COAP se empenhou, logrando
vencer, foi a do preço do pão, cujo aumento pleiteado foi
recusado pela unanimidade de seus membros.

E, assim, o órgão controlador da economia regional vai
conquistando a simpatia do povo daquela unidade federativa,
pois continuará se esforçando pela manutenção dessa po-
litica de .salvação, n'<n tem no preclaro presidente Getúlio
Vargas o seu grande c impertérrito defensor.



A CLASSE MÉDICA

Anohist e a gripe
Cumpre-nos inteirar a distinta classe médica brasileira que

o produto ANOHIST (Anahist dos Estac.os Unidos), compri-
midos antihistamínicos, aplicados nas alergias e resfriados
comuns, continua a ser fabricado pelos nossos laboratórios,**, base de tonzylamlna (25 mlgrs), em vidros de 15 e de 40
comprimidos, e encontra-se à venda cm qualquer farmácia
ou drogaria do país.

ANOHIST tem sido mlnistrarVo em todo o Mundo, ee-
peclalmente nos Estados Unidos, como medida profilática no
rombate à epidemia dos resfriados, com enorme sucesso. In-
teiramente às ordens da classe médica.

ENO-SCOTT & BOWNE, INC. OF BRAZIL

AV. CIDADE DE LIMA n.° 175 — RIO DE JANEIRO

RUA JOSÉ ANTÔNIO COELHO n.° 719 — S£0 PAULO

,************************************************************

LÚCIA BENEDETTI

Antes de dizer que não, de uma volta pelo mundo, evitando a
China que é atualmente um lugar que não convém e depois diga
ee tenho razão ou não. Mulher de pé pequeno como a brasileira
é impossível. Pé pequeno por obra de Deus, que nesta terra nin-
guém usa artifícios para diminuir o pé. As vezes a mulher é ai-
ta, os ombros largos, o vulto imponente. Vai-se olhar o pé, é uma
insignificancia, um pezinho de menina que parece incapaz de su-
portar com bravura aquela corpulência. Senhoras e senhontas
com pés numero trinta e dois e trinta e três. são comuníssimas.
Nól temos cs pés pequenos, conferimos a honra e passamos
adiante. Passemos para onde? Para os sapatos. Sim, podíamos
agora dar um salto e examinar a cabeça, porém fiquemos hu-
nilldes e simplesmente pelos sapatos. Eles já foram — conversa
saudosista, esta! — já foram dignos dos nossos minúsculos pés.
Eram delicados, bem feitos, confortáveis e atestavam um poten-
cinl do fantasia nos seus fabricantes, que acabou levando a fa-
ma dos pés para longe e ocupando o primeiro lugar nos elogios.
Sim, nossos sapatos já foram Isso. Famosos. Os sapatos brasi-
leiros eram olhados com admiração na América, na Europa e não
•.ei se em outras partes do mundo. Mas, com certeza sim. Era o
oom gosto, cra a qualidade, era a fantasia, era o conforto, era a
durabilidade e até o prego. Mas, deixemos o passado, vamos olhar
de frente a realidade. As crianças brasileiras oferecem a triste
perspectiva de oitenta por cento de pés chatos. Pergunta-se a
um ortopedista a razão disto. Os sapatos modernos, feitos para
as crianças não têm «alma». Sapato sem alma é fonte de pés
sem arco, pés anômalos, fracos e causadores dc mil incômodos.
São sapatos coloridos, alegres, porém desalmadissimos. Caros,
a ponto de só olhar o preço o verificar de longe a ausência da
alma. E. além do mais, criminosos. Essa geração que vem ai
de pés chatos por falta de uma confecção perfeita nos sapatos,
encontrará no caminho uma outra geração torturada, cheia de
calos, bolhas, joanetes, que é a geração que vem vindo dos duris-
slmos calçados feitos a machado, e sem nenhum escrúpulo. Para
agravar ainda mais a situação, devemos lembrar que atualmente
os saltos se quebram com mais assiduidade que nunca. Toda vida
existiram sapatos de enormes saltos, chamados Luiz XV. Era
raríssimo que um deles se quebrasse. Atualmente, quebram-se
uma vez por semana, com a monotonia de um. Bastariam estas
lamentações para que o país das Cinderclas compreendesse a tris-
te situação da mulher moderna, incapaz de andar de pés no
chão. Porém, ainda não esgotei as minhas lamentações. Outro
detalhe muito interessante da falta do cuidado com que são
feitos os sapatos femininos está no fato dos saltos estarem sempre
fora do centro. Experimentar um sapato do salto alto, hoje, re-
presenta um exercicio arriscado. No momento em que a pessoa
fica de pé, os saltos, com uma naturalidade espantosa, voltam-se
para. fora, produzindo um desequilíbrio completo. Saltar de um
bonde ou de um ônibus, trazendo uns sapatos assim, eqüivale a
-idquirir um passaporte para o Hospital. O mínimo que pode
causar é um tornozelo torcido.

Esse é o panorama. Alguém deve entender de sapatos nesta
Um. Não é possivel que todos estejam ignorando por complc-
to a arte e a ciência do calçar a população. Mas, acontece que
ensa Inteligência especial anda escondida. Ou foi posta fora da
circulação. E nós marchamos perigosamente sôbre pés chatos,
doloridos, rebentados e posso afirmar com segurança e experiên-
clã que estamos pagando caro tudo Isso...
fH********************************************************4

ACORDEONS
Desde Cr$ 100,00 por mês

CASA AG0RDE0H AZUL
AV. RIO BRANCO, 277 - Dentro d» (ia.
teria do Edifício São Borja • TeL J2-875U

********

TELEVISÃO
TELEVISÃO

TELEVISÃO
TELEVISÃO
1U1H

Casa BERT0NI
(Õ Rei das Geladeiras)

RUA RAMALHO 0RTIGÃ0, 22

A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro de 19o*j

NO MUSEU DE BUDAPEST
PÁGINA 11

AV. MAR. FLORIANO, 146
Tels.: 43-7885 e 23-1065

RIO DE JANEIRO

USE PASTA
DENTIFR1CIA

Forftaiís
NÃO CUSTA MAIS QUE
OS DENTIFRlCIOS COMUNS

Aumento para ds trabalha-
dores na indústria de

perfumaria
Acordo entre empregado-

res e empregados
Os trabalhadores nas indús-

Irias dc perfumadas desla capi-
tal reunidos na nova sede do seu
sindicato, na avenida Presidente
Vargas, 3.956, aceitaram, cm as-
samblóia geral, por unanimidi.ik',
a proposta patronal para ur.i au-
mento geral de salários, nas ba-
ses de 40% sobro os ordenados
vigentes em 211 dc março dc
1050. As outras cláusulas prin-
clpais do acordo a ser firmado
com os empregadores ,são: nu-
mento a partir de 1 de fevereiro
próximo; serão compensados os
aumentos espontaneamente con-
cedidos pelos patrões desde mar-
ço de 50 a 31 de janeiro corren-
tc; os nbonos e gratificações pa-
gos mensalmente serão compu-
tudos para efeito dos cálculos de
majoração; haverá cláusula dc
assiduidade semanal, seja qual
fôr a forma dc pagamento e não
serão computados, para efeito de
desconto, os atrasados no serviço
e, tão somente, as faltas não
justificadas, na forma da Lei;
nos casos de aplicação rigorosa
ou excessiva da cláusula de nssi-
riuidade Integral, o assunto será
examinado pelas diretoriasa dos
dois sindicatos convenentes; não
haverá restituição ou diminui-
ção de salários; para os empre-
gados admitidos entre março dc
50 n 1 do janeiro corrente, o au-
mento será correspondente n
tantas vezes um vinte e oilo
nvos por cento do salário de
admissão quantos forem os me-1
ses de vigência do contrato de
trabalho nesse per|odo; o ncór-
do, após homologação pela Jus-
tiça do Trabalho, vigorará pelo
prazo dc dois anos, podendo ser
revisto, após 12 meses, na hipó-
tese da variação percentual do
custo da vida, aprovada pelos
órgãos do govírno, exceder a
15 %; c, por fim, o ncôrdo ai-
cançará a todos os integrantes
da categoria econômica do grupo
dc trabalhadores em perfuma-
rias.

Aceita a proposta patronal, n
diretoria do Sindicato dos Tra-
balhadores em Perfumarias, ten-
do â frente o seu presidente, Sr.
Ari Campistn, promoverá estn
semana, ainda, n assinatura do
acordo com o respectivo órgão
dos empregadores, para imediata
homologação na Justiça do Tra-
balho.
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Enviados pelos espíritos, para manifestar sua realidade e seu poder
- Até duas tartarugas vivas - Ma teriaiização dos objetos pelos espí-
ritos em transe - O célebre "médium" Louis Pap - Teste final, em

Londres - Presentes do Além à nossa pobre humanidade...
De R. LONDON — (Copyright da News Press)

cemitério suburbano afastado,
aparecendo subitamente na sa-
la de sessão. A boa íé dos mem-
bros do círculo não pode ser pos-
ta em dúvida. Vários estranhos
jl foram convidados para as ses-
soes e, embora céticos, nunca en-
centraram motivos para duvidar
ae seus olhos.

Um homem grave, portador de magnífica barba negra, com
a respeitabilidade de um perfeito cavalheiro, semblante de um
professor de matemática —- tal é aspecto do famoso viédium
húngaro Louis Pap. Na verdade, Louis Pap 6 um homem quase
miraculoso para os círculos ocultistas, e atraiu a atenção do Ins-
tituto de Pesquisas Psíquicas de Londres, que acaba de convida-
lo para realizar na capital britânica uma série de experiências.
Com essas experiências, espera o Instituto aproximar os segre-
dos do outro mundo dc nossas noções físicas.

Louis Pap adquiriu reputação mundial como médium cujas
relações com o mundo sobrenatural são atestadas por numerosos
objetos que vem colocar-se ao seu lado, misteriosamente, no de-
correr das sessões espiritas. Trata-se da malcrialização ou rema-
teriaiização de objetos diversos durante o transe do médium,
objetos que parecem vir do que esiaynos habituados a chamar de'nada". Nunca, porém, se soube de um médium com o qual essas
viatcrializnçõcs fossem tão freqüentes quanto no caso de Louis
Pap. Nunca se viu um mortal que recebesse tantos presentes do
além. Os espíritos parecem servir-se dc Louis Pap como de um
intermediário entre eles e a humanidade incrédula.

No museu, em Budapest
No Museu de Pesquisas Esplrl-

las de Budnpcst, há uma dezena
ue caixas contendo os objetos en-
viadus pelos espíritos, por inter-
médio de Louis Pap, aos membros
do Circulo dc Estudos Metaflsi-
cos. Os membros desse Circulo são
homens e mulheres da elite, de
reputação pública e capacidade in-
teleetual reconhecida. Entre files
se encontra um professor de qui-
mica aposentado, o cirurgião che-
fe de um hospital de Budapest,
dois conselheiros da cidade e um
antigo ministro — todos, enfim,
pessoas acostumadas a contar rom
as frias realidades da vida. Uslão
todos convencidos — e dizem mes-
mo que "sabem" — que todos
os objetos conservados no "Museu
de Pesquisas Espiritas dc Iluda-
pest vieram ns suas mãos por
umn via sobrenatural, não Irazi-
dos pelos meios físicos ordiná-
rios, mas "apanhados" na «t-
mos fera pelo médium Louis Pap,
Esses objetos teriam sido envia-
dos pelos "espíritos" para ma-
nlfestar sua realidade c seu po-
der. São na verdade objetos di-
versos: grãos de trigo, balas dc
fuzil, ratos brancos, duas tarta-
rugas vivas, flores, uma garrafa
de mel, um fragmento de lápide
pesando dez quilos, lagartos, pe-
drns e um par de salsichas.

A explicação
O processo dc transmissão

pelos espíritos dc "Inteligência"
é explicado por Louis Pap c
membros do circulo espirita da
maneira seguinte: Está ao alcan-
ce dos espíritos de "Inteligência"
materializar os objetos cm qua
quer lugar que estejam, levá-lo3
desmateriaüzados no lugar da
sessão espiritn e ali reconstitui-
los, rematerializá-Ios por inter-
médio do médium em transe. Fre-
quentemente, os espíritos mate-
rializam precisamente os objetos
pedidos. Desta maneira, os grãos
de trigo apareceram no curso
de uma sessão quando um dos
membros do circulo disse que gos-
taria dc comer qualquer coisa. Na
ocasião da tnaterialização das sal-
sicbas, o espirito ofereceu tam-
bém um pouco de alho, porém nl-
guém declarou que não podia su-
portar o odor do alho, quando cn-
tão o espirito, por intermédio de
Pap, respondeu quo ia enviar um
perfume muilo agradável. Efetiva-
mente, alguns segundos depois.

CARIOCA pertence aos fãs
do cinema e do rádio

*******************************************************************************
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Os que sofrem do fígado
Sabem como são arrozes os padeeimentos causados pe-
las perturbações do aparelho digestivo como o engorgi-

tamente* do fígado e conseqüente prisão de ventre. As

PÍLULAS bo abbade moss
com ação direta sôbre o aparelho digestivo

descongestionam o fígado, evitam a prisco de

ventre e normalizam de um modo definitivo

as funções do estômago, fígado e intestinos.

Licenciadas pela Saúde Pública, sõo usadas

por milhares de pessoas.  „
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n sala estava inundada por um
odor desconhecido, mas muito
suave.

Dois espíritos
Dois espíritos visitam Louis

Pap com muita freqüência. Um
sc chama "Consuelo" e o outro"rabino Isaac". Este último es-
pírito gosta muito de fazer hu-
mor. Poi este quem enviou os
presentes como o alho, as tar-
tarugas e os ratos brancos.

Nada de fraudes
Naturalmente os Incrédulos dl-

rão que todos esses objetos ío-
ram colocados previamente na
sala onde a experiência la reali-
zar-se. No entanto, todas as pre-
cauções são adotadas para que
tal não aconteça. A sessão é
realizada no escuro, mas os mem-
bros do circulo vestem roupas
especiais, sem aberturas e borda-
das com linhas fosforecente, de
modo que todos os seus gestos
são visíveis. A mesa de três pés
que serve para a experiência
também tem as bordas fosfore-
centes e o mesmo acontece com a
cesta onde são depositados os
presentes. Antes e depois das
sessões, todos os que assistem às
experiências são cuidadosamen-
te revistados.

Durante os transes, Louis Pap
se exprime com uma voz muito
diferente de seu timbre habitual,
Certo dia, as balas de íuzil de-
sapareceram da casa de um
membro do circulo, noutro balr-
ro da cidade e se "remateriall-
zaram" no decorrer de uma ses-
sito ulterior, tendo sido encontra-
dos no vaso especial. O fragmen-
to de lápide desapareceu de um
*****************************

Rumo a Londres
Agora, Louis Pap, o homem por

Intermédio do qual os espíritos
fuzem presentes à nossa incré-
dula humanidade, irá a Londres
a convite do Instituto de Pesqul-
sas Psíquicas. Resta saber se•'Consuelo" e o "Rabino Isaac"
querem continuar no outro lado
do canal as experiências inicia-
das às margens do Danúbio. O
Instituto londrino é a mais alta
autoridade do mundo èm matéria
de pesquisas metafísicas, de mo-
do que se espera que os dois"espíritos" não desejarão deixar
em má situação, nesta oportuni-
dade, o grave médium de barba
negra.

Sandálias «Vai levando» Grande novidade, para o Carnaval. Ho-
monto nas Casas Fllipl — Bua Uruguainna, 7 — 1' « Caetano Mo-

das — Rua Dias da Cruz, 232 — Mcyor
************************************************************

LABORATÓRIOS
SILVA ARAUJO-ROUSSEI S/A

lAXAKTe
ErrRVtSCÍKTt
ANTIACIDO
KrEESCANTC
SABOROSO

AVISO
Participamos k Classe Médica, aos nossos clientes c

amiRoa em uoral, que o Sede Social, a Fábrica c a Filial
destes Laboratórios nesta cidade, respectivamente situa-
dos à Avenida Beira-Mar, 262 - C», rua Ana Neri, 1.368, o
à rua Primeiro dc Março, 4 c 6, estarão fechados no pc-
ríodo compreendido entre 16 de fevereiro e 14 dc março
de 1953, para concessão dc férias coletivas aos nossos
funcionários. Permanecerá, entretanto, na Filial n rua
Primeiro de Março, 6-1.° andar, um plantão para aten-
der aos pedidos dc amostras dos Srs. Médicos, atendendo-
se também pelo telefone 43-0516.

PICOf
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CLINICA DA FACE
TRATAMENTO DOS CABELOS - CIRURGIA PLÁSTICA

DR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA
CRAVOS, ESPINHAS, VERRUGAS, PELOS, MANCHAS E RUGAS

Senador Dantas, 45 - S.<> — 42-3291 — De 3 às 6 horas
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jurji Forfificante indicado nos casos da Fraqueza,' Desnutrição e nas Convalescenças

Padre
reclama luz

O subúrbio tle Padre Mi-
guel, antes Moça Bonita, não
tem senão poucos logradouros
dotados dc iluminação públi-
ea. Nesse sentido é muito mal
servido. Mesmo os de maior
movimento, mais edificados,
não desfrutam esse benefí-
cio, como acontece com a pra-
ça dos Abrolhos e na rua Mu-
ui- de Souza. A propósito rc-
cebemos uma carta de mora-
dores apelando para o dire-
tor do Departamento de Ilu-
minae-io para que S. S, man-
de examinar aqueles logra-
douros, verificar o seu pro-
gressu, pois estão certos os
missivistas dc que se ressal-
tara n necessidade de que
têm da luz pública. E segun-
do esclarecem, não será difl-
cil, pois o cabo está próximo.

81:811
A NOITE
MAIS POLICIAMENTO PARA PAQUETA

Recebemos:
"A ilha de Paquctá, que vem iâ há alguns anos sendo gran-

demente procurada por grande número de veranistas, entre os
meses de dezembro a março, tem também a sua população au-
mentada entre os dias de sábados e domingos e, como é muito

natural, o policiamento da
ilha requer nesses dias maio-
res atenções, principalmente
quando "escolas de samba"
c outros grupos de cario-
cas alegres, transformam
aquela ilha em um paraíso
perdido, de excessiva liber-
dade e licencwsidade. Daí a
necessidade imperiosa dc se
adaptar o Comissariado lo-
cal de maiores recursos, da
um maior número de poli-
ciais que possam, com van-
tagem, atender às necessi-
dades do policiamento, pois.
com apenas quatro homens
da Pediria Militar ali de ser-
viço, torna-se inõqua e con-
traproducente, mesmo qual-
quer ação preventiva ou
repressiva. Aproximando-se,
agora o triduo carnavalesco,
cm cujos dias o ilha náo es-
capa à alegria momesca,
sugerem os moradores de
Paonetá ao senhor chefe ds
Polícia, medidas acautela-
doras para uma melhor as-

sistência policial àquela população insulana da Guanabara, en-
viando-sc para ali um reforço, reforço esse que deve ser man-
tido todes os domingos. it

Aqui fica, pois, o apelo dos paquetaenses .

A MUDANÇA DOS MfCRO-ÔNIBUS
Nos "Instantdneos", do Guanabara. A NOITE fez oportu-

no comentário sôbre o silencio qua pesa na tão decantada re-
forma dos serviços de micro-
ônibus. E' preciso — e nun-
ca c aemais ventilar êsse as-
santo — alargar o comenta-
rio. A numeração desses vai-
atlos, iâ o dissemos par
muitas vezes, é necessidade,
tão premente, que é de cai'.-
sur estranheza não haver, iá
Itú mnis tempo, exkido das
umprssas essa medida. Co-
mo, por que excluir da exi-
sõiu.ia os miao-ônibits,
quando os ônibus a isso sõo
obrigados? Urge, também,
determinar nontas de parti-
das. Estas poderão ser conjugadas com as daqueles. Afinal, mi-
cro-ônibus constituem serviços dc transporte coletivo e devem
sofrer as mesmas exigências dot demais. Outro abuso que
se generalizou foi a colocarão dos números dos ônibus ao
lado dos nomes das linhas. O mndèlo aprovado em vigor é o
da colocação separadamente e sôhrc o dístico com aue sc !tir-
na visível ii distância necessária para o passageiro ler e fatc

o sinal de parar. Nada disso observa o Departamento de Con-
cessões, one parece ter um único prornsito: o dc facilitar tudo
às empresas, contra interesses do público.

N R- - Conte-no» o «co «ao, «e éle «« relaclnnsr com r vidn da
rlHndc e o» «eus problema». Esrreva para esta «eçio nu telefone oara
2.1-1556 e 2.1-1910. ramal 77 — a qualquer hora do dia ou da noite —
que o repórter pc encarrcRtirá do resto.

Folhinha carioca
Há, precisamente, um quar-

to de século, a cidade tinha a
Receila dc CrS 167.565.344,00,
A despesa, muito mais. No
Andaraí foi onde mais sc
construiu, 618. sendo o total,
no ano de 7.065 prédios. Ca-
sas comerciais, \2 mil. O Or-
qamento para 1953 passa dos
cinco bilhões!

Os rádios vendidos
pela nossa casa
têm direito a uma
reforma geral no
final do pagamento
*******t*******ftf**********************

Avenida Passos, 36 a 38

TELEFONES?

43-6780 - 43-2421
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LUIZ ARANHA HOJE EM BUENOS A
Tratará da "Copa Roca" com os a rgentinos - A explanação de sabá-
do na C.B.D. - Importantes assunios de interesse sul-americano em
foco - Também, a participação do Vasco da Gama e um certame do

A convite da Confederação
3rasilelra dc Desportos, .-euni-
,-am-se sábado, na sede da en-
¦idade máxima, representantes
Ia crônica esportiva carioca e
«autista.

Ao encontro, estiveram pre-
lentes além dos confrades dos
lois listados, os Srs. itvflda-
via Correia Melcr. Castelo Bran-
•o, Scrzedelo Machado, repre-
«ontante da Federação Metro-
nolltana do Futebol junto á
r.B.D.. Roberto Pcdrosa. pro-
«Mente d:i Federação Paulista
He Futebol. Manuel Cahalero c
iiitras pessoas gradas.

O motivo daquela reuntfio foi
n ás conhecer as providências
ine estão sendo tomadas pela
C.B.P. pBra melhor aproxima
tão entre o futebol brasileiro c
argentino, através uma expia-
íaeão do Sr. Luiz Aranha.

Koaário
HOJE EM BUENOS AÍRKS .cia a visita do Sr. Li'.'.z< Ara-

O patrono dos esportes bra- nha a Buenos Aires. S.s re-
sileiros tornou público a sua \ tornará na nulnta-feiru e de-
viagem hoje. segunda-feira, a i pois em novo contacto com a
torde. pnra Buenos Abes. por crônica falada c .escrito, ««ra
via aérea. Disse o Sr Lule a. conhecer os resultados de sua |
Aranha que Iria tratar das du- missão^ viagem. ...cr,n
las sobre a Tara Roca. jsm bo- A PARTICIPACXO DO VASCO
mo retribuir a visita reita há i EM UM .CERTAME DE
tempos pelo Sr. Valentim Sua- RO.SAMU ;
rn. presidente da A..F.A. Tambem, o Sr buli Ara-ihal

Segue este destacado despor- foi autorizado pelo u K
tista credenciado lambem pelo co da Gama, para concluir os
Sr. Vargas Neto, em nome «o entendimentos e assinar-_conUa-
Conselho Nacional de Despor- | to com os clubes de Roaulo, .
tos. sabendo-se que nosta opor- | para a participação do qua.lio
lunidade, na qualidade de vice-
presidente da F.I.P.A.. o Sr.
Luiz Aranha tratar» de assun-
tos de interesse sul-americano
para o Congresso extra des'. a
entidade, cm Paris, cm outubro
próximo.

Empresta-se grande impor!?\n-

0 CAMPEONATO MUNDIAL DE
BASQUETESOL FEMININO

va-cair.o em um certame fen-
sacíonal, a ser efetuado em Ro-
s.irio.

Faleceu o Sr. J&sejüi Bloch
Faleceu, onicm, neüta cidade.

o Sr. Joseph Bloch, fundador das
oreanizacôcs Bloch e uni dos pio-
neiros dá moderna arte sráiica
r.o Brasil.

Homem cie grandes iniciativas,
abriu com o seu arrojo o c.imi-
nho paia o tine somos, atual-
menle. no terreno da arte gráfi

 j

O GORDO DE NITERÓI
Lemb'-am-se do cais íharoux? Logo ali, na praça rio Carmo

perto da rua Direita e da praia de Plaçaba? í: onde fica o Paço
imperial a antiga cadeia velha... Pois bem, ali, naquele cais, Vo.

1

I

cnndidal.1 vitoriosa S.vlvis Fernanda ao Indo do general Meiides de Moraes, vendo-se ai
"princesaü" eleita»

SILVIA FERNA NOA, RAINHA 00 CARNAVAL!
Ontem verificou-se a etapa fí- I ns cronistas especialisados dos ''foi 

proclamada a Rainha do
inclusive, nal (Io concurso que indicaria ¦ prntli emissoras cariocas , Carnaval Carioca por haver ob-

SANTIAGO, tf A ..P.P.-) — O
(;iiile orgnnizii atu.-iliiiente com
indescritível entusiasmo o l."
Campeonato Mundial de Basquete-
bo) Feminino, campeonato que re-
quer uma Inversão de uns quatro
milhões dc pesos chilenos, visto
que O Chile custeará todos 05
gastos dos participantes, inclusi-
ve transporte de vinda e regres-
10.

12 paises estarão presentes no
rampoonato, todos eles membros
da confederação sul-americana de
basquete feminino, e, ademais ,iá
sc inscreveram até o presente mo-
mento o Canadá. México, EE.UU.,
llálla. rtussltl e Tcboroslovaquia,
que já anunciaram sua presença
a qual será confirmada posterior-
menle.

O quadro do Chile está cmisli

, ce podendo competir.'com 
o que ha dc mais novo cm I qual seria a fíccinlra do Coma- j tendo sido o inrt prcsiuiao peio 1 nao nm iui.ui wmib Vunw..

centro, 1-edora 1'aneli. Onésima 1 qualquer parte vai de ifíõS. O pleito se deseu- 1 general Aiwelo Mendes dc .¥•>- j Scguiram-sc-llic Ivone Itoari-
Neves e Lucrecia Tíran. Ata- q seu sepuítamento se verlfi-j rolara em várias provas a ul- I i-acs, grande. benemérito ãa l mi.es com SS8S pontos Didciniur
cantes: Carmeni Gamazón, Ema j;m£ ll0je às 10.30 no cemitério \tima dns quais teve lugar, no A.C.C. promotora do concurso. Santos com 8872; Aim Salas,
rírbefta, Maria <'n'lardo. Maria | iSMlbi4ta da Vila Rosali. saindo o teatro Carlos Comes, com o drs- Depois de feita a apuração ve- ; com S75J, e Lueemn lhas bom

Lauro ElcnaGuzman
Vavar.

Na selação figuram jogadoras
de renome internacional como
Alicia Hcrnandez, Marta Orliz.
Fedora Panelli c Maria Gallardo.
Também figuram nomes novos
que constituem revelações rio es-
porte: Onésima Beycs, Emrna
Erbcla c Maria Luisa Guzman,
por exemplo.

As noticias chegadas a Sanlia-
go iirocedentcs do Brasil indicam
que um torneio entre as seleções
dò Rio de Janeiro, Paraná, São
Paulo. Santos e Sorocaba, deter-
minará a seleção que jogará em

feretro da rua Cinco cie Julho,! file das candida.tas antes sc?c- rificou-sc a vitória da abris,
82. em Copacabana. I cionadas. Os julgadores foram 1 Silvia Fernanda, que, assim,

f**

8693, Ò general. A ngclo Mendes
dc Moraes, qno sc vê na gravu-
ra ao lado da nova Rainha do
Carnaval Carioca, fez, dando
término ao concurso o procla-
inação da rainha c das prince-
sas sendo recebido snb nclama-
rfirs a eleição de Silvia Fernau-
da.

ida a Niterói aos cuidados da Cantareira. Levem lápis e papet
para. na viagem dc volta, passar 

"Os Lusíadas" para prosa c tra.
duzií a prosa para o Javancs.

Ao desembarcar do outro lado. perguntem ao primeiro tran-
seunte onde mora Gomes Filho. Êle lhes respondera que "c 

^
naquela rua. naquela casa", apontando com o dedo. Vão ao en-
deréco indicado. Batam na porta. Quando esta sc abrir, não dl.
oam coisa alguma — entrem. Sentem-se na primeira cadeira. pe.
cam pijamas e chinelos. Piquem à vontade. Estiquem as pernas
sóbre outras cadeiras e puxem um assunto com o dono da casa.

Êl» oferecerá uma pinga bem gostosa. Mandará vir cervejas
do boteco mais próximo e contará histórias divertidas mas. Nin

-. contará anedotas, n&o. Dirá coisas mais engraçadas ainda - dirá
i coisas suas, improvisadas, pães qucntlnhos, saídos do forno.

I Então vocês conhecerão o homem que esta fazendo falta ao' 
rádio. E, palestrando com êle. verificarão que a razão esta M.

I tnigo quando afirmo qne êle está fazendo falta ao radio
Há 20 anos seguidos que vocês ouvem a canção Festa Tluml-

nada", não é verdade? Pois é dele. Lembram-se dos sambas «To-

ma o lenço e vai". "Cachorro da lourlnha . 'Linda Balalaica",
"Renda Nova"? Pois são dèlc. Todos marcaram época no canelo-
neiro popular. ... . ,,, _ .,.,

E aquelas crônicas gostosas, no "Imparcial , na Gazeta it
Noticias", no "O Radical"?!

E aqueles programas munidos dc beleza e personalidade, na»
antigas Educadora. Transmissora, Ipanema?!

Vale a pena sofrer na Cantareira e ir reencontrar Gomes Fi-
Ul0'f'le 

tem o "Rosário de Mamãe Vida", coletânea de poesias
oue vai publicar. Tem a prosa magnífica que compensa até o pc
rigo (té a barca ser apanhada pelo bordo por um transatlântico
dc luxo, o "Vera Cruz", por exemplo.

Só que vocês vão encontrá-lo mais gordo, mais corado e, te.
confio até, mais broto. Anda metido com a burocracia dos alto.
escritórios comerciais, embolsando gaita, com cara dc tubarão-

nnhMS5 
é o mesmo rapaz que deixou o curso de medicina no ses-raabM _ ". .' íí. c-J. ,i,vMtm- «: n mesmo temperamento cie noc-

tuido com o que há de mais re- Santiago.
presentativo do basquete nacio- O Paraná se apresentará coTn
nal: para a defesa figuram Alia- um quinteto renovado, treinando
cia Hcrnandez, .Itilia Leon. Mar- sob a direção de Carlos líojns y
Ia Ortiz. Hilda Ramos, l.ucy Ta- | Rojas, especialista peruano con-
pia e Anmlifl Villalobos, Para o ! tratado pelas atletas paraguaias.

WATER-POLO
[MPATÂRAM GUANABARA E BOTAFOGO
3x3, o resultado da peleja realizada na pisei-
na do grêmio azul-turqueza — Vitória fácil do

Guanabara na divisão secundária
Na piscina do Guanabara, prós- 1 car para ri escore final dc 3.\íi,

seguiu o Campeonato Carioca dc
Water-Polo, com a realização do
encontro entre os quadros do Bo-
1alogo dc Futebol e Hegatus. e do
grêmio local. O Guanabara ern
apontado como favorito, já que
atuaria cm seus próprios domi-
Mios. Com om quadro de melhor
categoria e melhor armado pare-
cia poder levar a melhor sobre
o Botafogo. Entretanto, após um
período de jogo tranguilo em que
mesmo com o marcador desfavo-
ravel, dava a impressão que a
«rualquer momento modificaria a
aituaçfio a seu favor, já na meta-
de final da partida quando o Bo-
lafogo se ressentia da falta de
um melhor preparo, eis que des-
controla-se o Guanabara e, per-
mite o entusiasmo por parte dos
da "eitrela solitária" que dese-
crulllbram o marcador a seu fa-
vor, para, nos Instantes finais,
também se descontrolarem e per-
mitirem ao Guanabara um tento
que equilibrava de novo, o pia-

Elementos representativos das colànias sueca, füandésa, norueguesa
e dinamarquesa, aqui domiciliados, convidados pela Supcrintendên-

cia Comercial do Loide Brasileiro

Surpreendeu a mulher em
ODídqufo com outro

E feriu este a faca
Jacinto dc Paula, dc 26 ano.».

to ano, Sô para não ser doutor. 80 mesmo temf^men
ivago. boêmio inveterado, amante das madnigadaí Si
£n£mk continuam sendo as mesmas,-proibidas pela lei

car para o escore final
como terminou a peleja.

US QUADROS

Os dois quadros que aluaram ,
estavam assim formados:

GUANABARA — I.ucio; Marnjo j
e l.éo: Edson, Lourenço. Nelson 

'.

e Dcnir.
BOTAFOGO — Alexandre; Sa- ;

mucl c Edinaldo; Amazonas; Nu- j
no Caetano c Toca.

Os gols foram marcados por
Dcnir, Lourenço e Nelson, para
o Guanabra, e, Tuca (2) e Nuno, |
para o Botafogo.

Dirigiu o encontro, com boa
atuação, o Sr. Júlio Delamare.

VENCEU O GUANABARA

Na peleja de divisão secunda-
ria, o Guanabara derrotou o Bo-
tafogo, pela contagem de 7x1, ten-
tos de Mareio (3), Turco 12) e
Peitão (I). Marcou o único tento
do Botafogo, Carlão.

Suas sar-

gamadas continuam sendo »-- mpsnws.-nroimon.- Pna lei do si-

lètVCE 
quando íe fala cm rádio. 61c responde somente que vai

voltar que qualquer dia estará novamente ao microfone - mas

náo voUa É mentira. É mentira, porque êle ja sabe como andam

^coisas \lpor dentro daquele rádio que èle abandonou ha pou-
eos anos, mas ainda deixou as coisas com possibUIdades deite,

vacilo dò nivel intelectual. E, mesmo afastado .ele esta vendo

nue a Ribeirão das Lages do "broadeasting" anda secando como

casado, morador „a rua Guará- i o VlE Vé que os «rnsumidnr. dc ™,a do r«... Un>

8tó ^KTO * 1UZ «" "á° r
mulher. Inácia Dias dc Miran
da. com o vizinho, Alcidio Ro
drigues cia Silva, de 26 anos, cs
tucador, morador na casa 1, Se
guia-os dc todos os modos, sen
con;

necessária
DeDOis de conhecer domes Pilho, sua prosa e seus trabalho

mermos voeis na viagem de volta na Cantarc.ra verifica âo

òowue O rádio está funcionando muito com lâmpadas de 5 «.

SS3K: pAXZ'iect ci0"and0energia •*det£rminaçâ0 SSárg^M^SSÍ

No clichê acima vê-se um grupo formado pelos Srs. Allnan Peterson, Nils Aunc, Ulf Wibcrj,
Fnhmollebro c n Sr. Bartolomcu Barbosa, representante do Lóidc. An lado dc três senhoras, re-

presentantes femininas sorriem satisfeitos pelo bom domingo oferecido pelo Lóidc Brasileiro I gàroín"à CadéIa"PúbÍica. O chefe

suspeitas. Ontem, todavia, en
controu oi- dois cm coMquiOs nas
proximidades da residência. Sft
cou. e-itr-p. de uma faca, avançou
para Alcidio, desíerindo-lhc dois
golpes no loraw Quando tenta
va fugir foi alcançado por mo-
radores das imediações do local
onde se verificou a agressão e
conduüido paia a delegacia de
Síio Joãc, dc Mcreti. onde foi au-
tuado nu forma da lei.

GOIÂNIA, '.1 íAsap.) — Na cl-
dade dc l.iuiania, deste Kslado,
o lavrador Rodolfo dc Souza San-
los, foi assassinado por alguns
parentes qne imediatamente pro-
videnclaram a remessa do cada-
ver para a cidade onde o miro-

CONCÜ

ESPORTE NO ESTADO DO RIO
Está finalmente decidido o

campeonato niteroiense dc vo-
libol masculino com a sensa-
cional vitória do «six1» do Can-
to do Rio após derrotar duas
vezes seguidas, o seu brioso
adversário Grupo do Regatas do
Gragoatá. O triunfo de ontem
foi dificílimo para os alvi-ce-
lestes de vez que os mavari?os
acreditavam na vitória, dai tor
imposto uma resistência das
mais árduas ao seu adversário.
O 1.» 4-set» o Canto do Rio
logrou dificil triunfo por 15 x
13 e no set» seguinte ainda
venceram os cantorienses por
17 x 15. Assim, pois, com 2x0
no placar, o Canto do Rio con-
seguiu seu grande triunfo e
laurear-se campeão de. volibol
masculino de 1952. Os dois qua-
dros jogaram assim constitui-
dos: Canto do Rio — Liroz,
Peri, Murilo, Gelson, Jamil,
Jamperclo. Gragoatá -- Ruy,
Zé Fernandes, Nato, Dedéco,
Dilermando, Geraldo, Peralta e
Roberto.

Na partida efetuada, ontem,
k noite, pelo campeonato nite-

roiense do futebol jogaram Cru-
zeiro A. C. e Espirito Santo.
A peleja foi das mais fracas
embora o entusiasmo predomi-
nasse até o fim da peleja. O
1.' tempo terminou com 3x2
para o Cruzeiro, mas no final
do tempo regulamentar o Es-
pirit.o Santo logrou vencer o Beu
adversário por 5x4. Dionisio,
Batana (2), Popinha e Wil-
son marcaram para os vencedo-
res o Zé Carlos, .Tonas o Bal-
donedo marcaram para os ven-
cidos. Os dois quadros joga-
ram assim constituídos: Cruzei-
ro — Pedrinho; Delio e Derci;
Pia, Mario e Bacharel: Gessl,
Baldonedo. Zé Carlos, Jonas o
Enlo. Espirito Sanlo — Darci;
Miltinho c Malhado; Julinho,
Antônio e Geraldo; Alfredo, Ba-
lana, Popinha. Dionisio e Wil-
son. Serviu de juiz u Sr. Al-
darico Veríssimo com arbitra-
gem regular. Na preliminar o
Ipiranga venceu por 3x0.

CARIOCA pertence ao»
"/ans" do cinema e do

rádio

Cartaz amadorista
ESPETACULAR VITORIA DO GUANABARA
5x0 o escore da derrota do Oriente - O Cam-
po Grande foi derrotado pelo Torres Homem
— Não se realizou o encontro entre o Distinta

e o Oití
Procurando sempreProsseguiu ontem, o "Torneio

extra Campo Grande" com a re-
alização de dois encontros uma
vez que foi transferido pelo De-
partamento Autônomo o prélio
entre o Oiti e o Distinta. Em
Santa Cruz teve lugar o prin-
cipal embate da rodada que re-
uniu os quadros do Oriente e o
Guanabara. O jogo foi presen-
ciado por numerosa massa de
torcedores, que não se cansaram
de aplaudir os seus atletas pre-
diletos. Coube a vitória no Gua-
nabara, marcando a arrasadora
contagem de fi x 0, sóbre o clu-
be da Luiz Gonzaga. Diga-so no
entanto que o bi-ca.mpeão do De-
partamento Autônomo da F. M.
F., lutou muito nos minutos ini-
ciais da contenda, mas os gua-
nabarenses fazendo alarde de
nm jogo raals técnico e brilban-
te não teve dificuldades em assi-
nalar a contagem de 5 x 0. Com
esta vitória os pupilos de Guer-
ra, continuaram na posição de
lider. Uma ve?. que os campo-
grandenses foram derrotado? pe-
Io Torres Homem pelo escore de
3x1. Adriano Benitez, atuou a

contendo.
acertar,

f 
No outro encontro realizado pelo"Torneio extra Campo Grande",

os pupilos de Modesto Rodri-

Elementos representativos das
colônias sueca, finlandesa, no-
rueguêsa e dinamarquesa, domi-
ciliados nesta capital, tiveram,
ontem, um domingo diferente,
cheio de graça e encantamento,
reunidos que foram pela Supe-
rintendência Comercial do Lól-
de Brasileiro para, a bordo do
nuvio Mocanguê. rallzarem um
passeio pelos mais pitorescos
recantos da baia de Guanabara.

A feliz iniciativa, que propl-
ciou a reunião rica de cordiall-
dade de cidadãos dos paises es-
candinavos, representa a reali-
zação do programa turístico 'or-

ganizndo pela nossa principal
empresa de navegação, no sen-
tido de aproximar, em contac-
tos amistosos e de fundo recrea-
tivo. ns diversas colônias es-
trangeiras existentes cm nosso
pais, proporcionando um melhor
e mais rápido conhecimento das
nossas coisas e da nossa gente
e criando, assim, um clima de
entendimentos entre aqueles
que. vindos de fora. aqui vivem,
entregues às mais diversas ati-
vidades em prol do desenvolvi-
monto comum do nosso país.

— Turismo do bom tipo ê o
que nos está proporcionando o ]Lóide Brasileiro — declarou, a j
reportagem do A NOITE, o Sr
Nils Aune. norueguês, chefe da
firma Carl Aune, adiantando
que sc sentia encantado nâo
apenas pelo passeio, mas, tam-
bém, pela oportunidade de avia-
tar com patriotas e amigos o
com clns trocar idéias e traçar
planos para. passeios e negócios
futuros nos quais, naturalmente,
não ficará alheio o Lóide Bra-
sileiro.

Opiniões idênticas obtivemos
dos Srs. Allan Peterson, sueco,
da firma Facit S. A., Ulf Wi-
berg. finladês, da firma Addo
do Brasil, o de muitos outro»
que atenderam ao convite do
Lóide Brasileiro e que participa-
ram do festivo passeio acompa-
nhados das =uas respetivas fa-
mílias.

Como representante do Lóide
0++**+*****++*********-****-**+

CARIOCA pertence aos
"/ans" do cinema « do

rádio
**>+*****+****(¦****+++**+*****
gues, não confirmaram as suas
últimas performances tendo si-
do derrotado pelo Torres Ho-
mem, pela contagem dc 3 x 1.
Na preliminar tambem regis-
trou-se a vitória do Torres Ho-
mem, pela contagem dc 3 x 0.

Brasileiro, estava presente o Sr.
Bartolomeu Barbosa que, por
todos os meios a seu alcance,

fêz com que o passeio obtivesse j dc Policia tomou conhecimento
o êxito esperado pelos seus pro- do fato através da reportagem c
motores. ' mandou instaurar inquérito.

>**+*+ttt*tf+*+t**+*+t+++***rf*+**t+*++f+++++++***+rrrr r*r frrrffrrffffff fr ffrfrfrf rfffrffffff ^ f

Estudarão este ano em colégios parti
por conta da Prefeitura do Distrito Federal
mmm

RENUNCIA AO
DOS "MELHORES DE 52"
Carta de Celso Guimarães a Anselmo Domin-

gos - Solicita aos fans que votem em seus no-
vos colegas da Rádio Nacional - Atitude nobre

do popular rádio-ator
cMcu caro Anselmo Domin-

Celso Guimarães, popular va-
dio-ator da Nacional e assisten-
te da direção-gcra.1 da mesma

Celso Guimarães desiste do con-
curso dos "Melhores de 53".

emissora, procurou-nos, a fim
de fazer uma solicitação ao res-

ponsàvcl por esta seção de iá-
dio. Pediu-nos Celso Guimarães
a divulgação da seguinte car-
ta, por ele escrita para o jor-

1 r.alista Anselmo Domingos, di-
1 retor da «Revista do Rádios-:

NA "COPA MONTEVIDÉU":

gos.
Tenho em mãos o n' 175 os

sua popular revista e verifico
com prazer que estou, como
rádio-ator, entre 03 candidatei
aos «Melhores de 1952». Contu-
do, venho rogar-lho a fineza d«
excluir meu nome do referido
concurso, dando disso ciência
aos seus leitores. A razão dc--
ea meu gesto é a seguinte: ea
gostaria de pedir àqueleò qm
ainda me quisessem distinguir
com os seus votos que o flzes-
sem em nome de meus compa-
nheiros mais novos da Rádio
Nacional. Qualquer deles é w
recedor dn consagração publica
e isso lhes representaria uni es-
timulo de grande valor. Pelos
novos, essa minha renuncia di
veterano é feita sincera e pra-
zeirosamente. Aproveito o cr.-
sejo para dizer, de coração, um
«muito obrigado» a quantos Jà
me honraram com os seus vi-
tos e àqueles que me enicndi1-
legas de emissora. A você, An-
selmo, reitero a solicitação dt
publicar a presenta na ¦ Revle-
ta do Rádio», agradeço tambem
a atenção e oíereço os meus
préstimos. Com um abraço, ai
suas ordens, aqui fica. cordial-
mente, (a) Celso Guimarães?

Está. atendido o apelo de Cel-
so Guimarães. Seu gesto, rc-
mmeiando 00 concurso dos «Me-
lhores de 52», merece louvores.
% uma atitude nobre c ron
nos dins que correm. Celso prr-
fere ver um de seus novos co-
legas vitorioso no certame, rc-
conhecendo que isso represen-
ta graride estimulo para qu^'1
se inicia aó microfone,
rem, apoiando um dc meus co-

No gabinete do secretário ge- 1 Presentes vinte e oito direto-
ral de Educação e Cultura da.
Prefeitura do Distrito Federal
foi realizada a abertura, das
propostas para o internamente
de menores no corrente ano cm
colégios particulares da cidade.
ir******+*+**,**************#»*\

CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA

Comunicam-nos:"A Cruz Vermelha Brasileira
recebeu de um anônimo .1 ini-
porláncia de Cr.* 2.000,00 que
antecipa d a 111 ente agradece".

VilÉ sensacional dos Yslen brasileiros
Batidos os chilenos pela contagem de 4x0 — Teléco (2), Perácio e

Canhoto, os marcadores

res de vários estabelecimentos
de ensino foram abertas as pro-
portas, dentro da mais ampla
liberdade do manifestarão, sen-

II

Um flagrante da cerimônia dc abertura das p ropostas dos colégios dc oferecimento dc vagas
pnra a Prefeitura

Por falta de verbas disponíveis houve um ex- y
cesso de 223 vagas no total oferecido por 28
estabelecimentos — Internamento e diária de 30

cruzeiros

Por causa da "

Deu dois tiros na rival
No sábado, à noite. Inácio

Francisco Saraiva, mais conhe-
ciclo pelo vblgo àc "China", de
25 anos, solteiro, trabalhador ria
resistência, estava na batalha
que se realizava na rua São Pe-

do encerrados os trabalhos com j dro, esquina com a rua Amazo.
a verificação de que foram ofe- nas conversando com a decaída
recldas k muniçlpalidado cerca conhecida pelo vulgo de "Boli-
de 2.888 vagas, à diária, de trin- nha" quando se aproximou dos
ta cruzeiros, num excesso de | dois o Indivíduo Danilo de tal,
22.T vagas, já que o total limi- ; amásio da mulher. Depois de li-
tado pelas verbas disponíveis è | geira Irora de insultos, Danilo

I BATIDO 0 BOTÂfOGO POR 1X0

de 2.665
Estiveram presen les ao ato,

além dos interessados, o pro-
fessor Roberto Acloli. que pre-
sidtu a sessão, e o Sr. Roberto
Gonçalves Lima. presidente cm
exercício da Câmara do Distri-
to Federal.

deu dois tiros em Inácio, fugin-
do. A vitima sofreu ferimentos
penetrantes no abdome, sendo
medicada e internada em estado
grave no Hospital Carlos Cha-
gas A deJegaeia rle São João de
Meretl tomou conhecimento do
falo

************ t*ft*f4?*t****+*?n»***t**(*****et*tn4*tt*tnet,

Commicádüi áutetoíA
SAO PAULO. 8 (Serviço espe-

ciai de A NOITE) — Foi Inau-
gurado na tarde de sábado, o
Campeonato Sul-Americano de
Futebol, na classe de veteranos,
que conta com a participação
de brasileiros, chilenos, argenti-
nos e uruguaios. Trata-se sem
dúvida de uma competição das
mais expressivas, pois reunirá
antigos «ases;- dos campos con-

Na peleja de abertura, defron-
taram-se os quadros do Brasil e
do Chile. Cumprindo espeta-
cular atuação, os brasileiros le-
varam a melhor p^la contagem
de 4x0. Já no primeiro tempo!
os nossos venciam por 2x0. ten-
tos de Perácio. aos quatro mi-
nut.os e Teléco, aos trinta e um
minutos.

Na etapa derradeira. Canhoto.
tinentais E para se ter uma ; aos 19 minutos e Teléco. aos 31)
idéia do Interesse que este tor- i aumentavam para os brasileiros,
neio despertou, bn ;ta dizei mos! OS QUADROS
que a renda atingiu ;i aprecia- Os dois quadros que prelia-
cel soma de Cr? 330.030,00. ' ram estavam assim formados:

BRASIL — Jurandir; Domin-
gos e Caieira; Procopio (Brito),
Dinu c Argemlro; Mendes (Lui-
zinho), Canhoto. Leonidas (Te-
léco). Perácio e Hércules (Pipi),

CHILE - Boto; Klen (Asca-
nio) e Postenes; Aller. Hormo-
zabal c Atlagich; Sorrel (Ra-
mon), Alcântara (Carbajal), Do-
mlngucz. Casanova i Ascende-
nho) e Rojas.

Arbitrou u encontro, o juiz
uruguaio Francisco Mateuci,
cem i egular atuação.

OdaSéia Vieira de Salles Cunha
'MISSA DE 7.° DIA)

tAnrônio 
de Salles Cunha Filho, filhos e demais

parentes agradecem as manifestações de pesar rc-
cebidas por ocasião do falecimento de sua querida es-
posa, mãe e parenta ODAUA VIEIRA DE SALLES1
CUNHA e convidam para a missa de sétimo dia que será
celebrada na Igreja do Santuário do Sagrado Coração de
Maria. Méier, terça-feira, dia 10, os 9 horas Antecipa- I &° ,?'cotl :'^m reduzido o ai-

I damente agradecem. r^üS* ' ,lí',Y',lcnu'ntos
¦> | Hcagiu o Botafogo, apesar ds

MONTEVIDÉU, 8 (Serviço cs-
pecial rie A NOITE') — Unia ex-
pectaliva extraordinária cercou a
peleja desta noite no Estádio
Centenário, entre o Botafofiu e o
Nacional, considerado pratica-
mente decisivo para a sorte da'•Copa Montevidéu". A assistiu-
cia que acorreu para presenciar
o grande embate foi números-
sima, sendo de notar que desde
us primeiros instantes o público
aclamava frcneticainente o- quadro
uruguaio, ao passo que, nas me-
nores oportunidades, apupava de-
inoradamente os brasileiros.

0x0 NO PRIMEIRO TEMPO
A primeira fase da peleja foi

movlmentadtsslma, observando-
so maior volume de ações do Na-
cional, enquanto o Botafogo agiu
mais na defensiva.

Explicava-se essa tática pelo
fato do Botafogo não contar com
o arquelro titular Oswaldo, su-,
bstltuido por Gilson, devido a i brasileiro^ ^um "torsicolo" sofrido pelo po- VIENA, o ¦ '

pular "Balisa".
Apesar de algumas oportuni-

dades oferecidas aos dois adver-
sérios, o período inicial terminou
sem abertura da contagem.

NACIONAL, I s 0
Aos onze minutos do segundo

periodo, foi o Nacional a frente
e .lulio Pcrez comandou o avan-
CO- Santos falhou na rebatida .;
Clllrou o ponteiro Solo, marcan-
do o l.o tenln do Nacional.

ARATI EXPULSO
Aos trinta c mil minutos do se-

gundo tempo, depois dc um cho-
que com o ponteiro Selo, foi ex-
p.ulso o médio Aratl, rio Botafo-

Na preliminar o quadro do M"
ena abateu o do Presldenu
Hayes, rio Paraguai, pnr 5 x n

SÁBADO, PELA MANHA. Ç
COMPLEMENTO 1» 'Í(,1V

FOGO x PENAEOL
Picou decidido ontem, era M^'

tevldéu que ns 35 minutos '
tantes da partida entre o Boi»*

desvantagem numérica ' T1B"
alcançou o empate, mas o jutf 'ol
um implacável inimigo rio ç**»'
dro brasileiro e o jogo terminou
com a contagem de I s 0 |mn
Nacional.

OS QUADROS
Botafogo — Gilson: Gerson '

Santos; Arati. Ruarinho e tw-
cbard) e Juvenal, Paraguaio
(Braguinha), Geninho. r.iiberri.
Bravo (Dinoi. Zezinho e Bragui-
nha (Jaime).

Nacional — Paz; Santamarla
Oldway; Gonzales, Carballo •
Cruz; Soto (Junhono), AmbrW
Ral (More!), Júlio Perez c E»' ;
rico (Soto).

O ARBITRO
Dirigiu a peleja o árbitro I"*

glés Edsvard Law, servindo co- :
mo auxiliares'o inglês Barnr' :
o uruguaio La Torre. A arbitra-
gem foi sempre contrária a»

fogo e o Penarol serão dlsputao?
no próximo sábado, pela 111l,n"''
no Estádio Centenário, de F'
toes fechados. So a Impren»;
rádio e autoridades terSo RCe'.
so à praça de esportes dn cap»»'
uruguaia.

Telefone para CARIOCA-
REPÓRTER: 13-3349

WSEKÇWJWnüftüBW
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j Nova tentativa para subir ao cimo
Everéstdo

SÃO SALVADOR. 8 (U. P.) — Um pacto militar são, terá lugar muito breve em Tegucigalpa, Honduras,
anti-comunista será assinado pela maioria dos paises cen- entre a República do Salvador, Costa Rica, Honduras, Ni-
Iro-americanos. segundo informaram pessoas responsa- carógua e Panamá. O governo da Guatemala não recebeu
veis. A cerimônia de assinatura do Pacto, segundo a ver- convite pnra subscrever o Pacto.

ij I |li I flf-ifL mtí^iáMà^^^L^^^S^m..^^^^^^B^m

LONDRES, X (AFP) — ü coronel folin llunl, chefe, da ex-
p".dtriw britânica do monte Euercst, que partirá para a índia no
próxima semana, faluu ab microfone da li. B. C. acerca do pro-
blcina qne representa o Bvércst,"A solução dôsse problema, que anajxona a Iodos os alpinis-
lus - disse o Sr. Ilitnt - reside no "lilíiiho torreão da cidadela
7. os trezentos últimos metros que ainda não foram pisados peto
homem". ,',-., ~" ,O ,:\ploradoi declarou, cm seziinln, auc a sitbiau sc torna cx-
tr,'.mamente difícil acima de sele mil metros -. a parli: dosln aliiirih
as dificuldades aumentam em progressão actanélricd, a acllmataçàn
lá nào é possível, as tecidos musculares sc destruem, enfraquece
n resistência no /no c o alpinista r>erd,\ pouco a pouco, o apeli-
ir, a urde õ 0 sono. il. ilú entanto, èt-j tem qne subir ainda mil e
uúocr.nlos metros.

O coronel liiint confia, porém, nu sncesro desta missão, que sr
aproveitará da experiência udiiuiri(ta crias expedições precedentes,
r disp >e de excelente equipamento. Reunida sob ¦> patrocínio ila
"Roval Gcographlo Sociuly' e dn 'Club Alpin'' comporta itmu
equipe dc dr: homens das quais somvnlc dr,is nunca estalaram os
encosta* abruptos du Himalaia

Continua doente o siamês sobrevivente
CHICAGO, H (INS) — Uudlivy

Oee Rrodíe. o irmão RêtlK'0 sia-
r.,é" sobrevivente da histórica in-
Mvençáo i-irijijíiia (|iie O separou
Ho seu irmão, ai) qual istuva uni-
do pola cabci;.". continun liittihüll
contra uma inlceçâo, porém os
luédlcoí r-llC o asslslriii lèin es-
|.(i*ancas de que se salvará.

II» gêmeos nnsecraiu há (leses-
jpü meses, O IrmSüzInho de
Dódney, HoSer l)ce, faleceu em
20 de .(anciro passado, depois de
haver permanecido em coma des-
i!r 17 de dezembro do ano pas-
•.ndo. data cm que se efetuou a
¦insular operação.

Atualmente, o irmão -obrevT'

vi>nt«i üodncv, continua com
um* abertura no crânio, e com
1,111.1 infecçáo respiratória, embo-

W$[?f^r^ ¦I i I nl m^mll^W^m\
»Í!

PERTURBAÇÕES NA ILHA DES, THOMlil
OS INDÍGENAS ATACARAM A POLICIA

BAILE CARIOCA
NO WAIDORF

NOVA IORQUE, 8 (U, P.)
— No próximo domingo, dia

! l."i tlc fevereiro, será realiza-
! do no "Wnldorf Astorln Ho- •
i lei" uni baile carioca, ein be- j

ii solução dc conihítililndc
Mia ClliSli craniana

eni

i noticio da Fundação

LISBOA, 8 'AFP) — Confirma-se no Ministério do Ultram-r, nesta capital, que [j^,,^™";
se produziram perturbações, nos últimos dias, na ilha dc São Tome, entre indige-
nas e a policia. Esta última foi atacada, principalmente, em Trindade, pelos indi-

genas, que se puseram cm fuga. Houve vitimas, embora não sc possa precisar o
seu número. A polícia procede atualmente a pesquisas nas florestas vizinhas da ci-
dade, para prender os indígenas. O Ministério do Ultramar confirma que a ordem
esto agora restabeleebida, e que a vida se torna normal. O Ministério não preci-
sou a origem dessas perturbações.

I.áurea-

i« PãecicÉunÉ
As relações entre a Argentina e o Uruguai

MONTEVIDÉU, 3 (U. P.) — O deputado naciona-
lista independente Pantaleon Astiaiaran solicitou infor-
maçces do chanceler Fructuose Pittaluga sobre o estado
das relações atuais entre o Uruguai e a Argentina. Disse
o deputado que as medidas do governo argentino com
relação aos viajantes uruguaios são tão rigorosas que
praticamente tornam impossível íi visita de cidadãos uru-
guaios à Argentina. Acrescentou Astiazaran que 

"tais

medidas são vexatórias ò nossa soberania" e que apesari - cirurgia plástica já lenha rc- ,. „
iibcrto trís quartas partes des- disso a Chancelaria tem permanecido impassível"

FURACÃO NA
VENEZUELA

MARACAIBO, Venezuela. 8
(U. P.) — Intorma-sa que
vasta zona da Venezuela está
«endo assolada por violento
luracão e chuvas torrenciais.
Alé o momento, registraram-
se onze mortes, Ob danos
são elevado» pois há nume-
rosas zonas inundadas, com
a destruição de pontes, li-
nhas de comunicações, co-
lheilas etc. Unidades do exér-
cito loram enviadas parn
prestar socorro às popula-
ções llagcladas.

--->..«..#..«..,..«,.«..,..,

INTERESSE DÉ EISENHOWER
PELA AMÉRICA LATINA

CARACAS. 8 'INS) — Nelson Rockcfellei, falando cm -
roda de jornalistas, aludiu ontem ao recente editorial do j
jornal "Times", de Nova Iorque, no qual se tc.-ia notar que Io presidente Blsenhower tinha omitido menção alguma da 1
América Latina em sua mensagem no Congresso, sóbre o es- I
lado da união. Rockefellcr disse, entretanto, que lhe consta Isumo interesse que tem Eisenhower na América Latina, cujo ¦¦modelo cieveria seguir a Europa, e avtgurou "que êsse interes- {
so será manifestado quando sr acabem de nomear auxiliarei: »
do secretário rie Estado John FosteL* Dtillcs. |

As trapalhadas de
Weinzeibaum

CHICAGO. D UNS) — Seis nua-
(lios a óleo foram encontra-
(los, oilleni, entre os arquivos
deixados nesta cidade pelo advo-
gado Maurice S. WlllzolbítUlh, qne
atualmente íc acha no Brasil. As
autoridades investigam atual-
monte as transações de Weinzel-
hauiu com mais de meio milhão
d» dólares, que lhe foi confiado,
segundo se aleía. para n realiza-
ção dc investimentos.

Os peritos em arte que examl-
liaram os quadros a óleo declara-
ram que um deles c a reprodn-
ção cie "Menina de azul", do
Whisller, enquanto os cinco on-
lios quadros eram de autores rc-
Intivninclilc desconhecidos.

mninmmiii)-in«iiy

Clara Booth, embaixatriz
na Itália

ROMA, !) (AFP) — A deci-
são do presidente Eisenhower
dc nomear a Sra. Clare Booth
Luca como embaixador dos
Estados Unidos na Itália, è
comentada favoravelmente nos
vícios diplomáticos ifnlintios.

A Sra. Luce, esteve várias
vezes na península, onde é per-
feitamente conhecida sobretu-
do como jornalista, e autora,
dramática. Veio a Roma, no
inicio de mil novecentos c
quarenta, para sondar as in-
Icnçòcs do governo fascista.

E' a primeira ve» que uma
mulher ficará à frente de uma
representação diplomática na
Itália. O fato da Sra. Luce
haver se convertido ao catou-
cismo há anos, permite per-
gnntar se a futura embaixa-
triz não se aproveitará de suas
funções para 'estabelecer con-
latos entre os Estados Unidos
e a Santa. Si, que deixaram de
c.mfir com a chamada, em
mil novecentos e cinqüenta, do
Sr, Mgron Taylor, que tinha a
qualidade de representante,
prssoal do presidente. Truman.

(VIUVA PROF. EDUAKDO RABELLO),
(MISSA DE 7." DIA)

Francisco Eduardo Rabello e
senhora, Maurício Eduardo Rabello,
senhora e filho, Armando Martins de

Freitas, senhora e filho, Lauro de Sá e Sil-
va, senhora e filhos, Filenila Accioli de Vas-
concellos, agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento
de sua querida mãe, sogra, avó e irmã SI-
NHASINHA e convidam demais parentes e
amigos para a missa de 7." dia, que man-
dam celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, terça-feira, dia 10, às 10,30 ho-
ras, no altar mór da igreja de São Francis-
co de Paula, agradecendo antecipadamen-
te o comparecimento.

¦

iLuciiiâ âecioii Rabello!

PROPOSTA DE PERON A STALIN:

: EXPANSÃO DO COMERCIO ENTRE Á RÚSSIA E ARGENTINA
MOSCOU. 8 (Dc Henry Shapiro,

aa UP) - O novo embaixador da \
Argentina na Rússia, Leopoldo j
Bravo, revelou que o presidên- I
t« Peron propôs a Stalin a ex- j
pansão do comércio entre as \

.-»..-¦..#¦•?••«-••• ¦>•¦«¦¦ ¦<¦¦¦¦¦¦>••?"?••«"•¦¦•••«"•'¦' .... i.. *..»..»..».....»..»,.»..*,-»....,,..«..«..«..».....«..,..+ ..»,,».. ...»..»..•..-,,.-

MATOU, ESQUARTEJOU E COMEU !
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0 aumento da população
oa Espanha

MADRI, !) (AFP) — A popu-
Vição espanhola aumenta 1(0
duzentos c dez mil, trezentos 1
cinqüenta e nove habitantes par
tino — escreve hoje o jornal
monarquista "A. B. C." que con-
sagra vma página, ás questões
demográficas nacionais, lem-
hrando que. pouco depois da
Uiierra civil, o general Franc'i
exprimira, o desejo dc que a Es-
ponha atingisse, um dia, qua-
renta milhões de habitantes.

O jornal frisa que, no "iltiwn
rteenseamento, a trinta e um do
dezembro de mil novecentos «

SALTA, 8 (AFP) — Um crime que passará à Hisrória como um dos mais
monstruosos foi cometido por um homem num rancho situado no Departamento

duas nações. Leopoldo Bravo t de Anta. Depois de assassinar a mulher, que dormia, esquartcjou-a e comeu-lhe
compareceu à noite passada ao , partes do corpo. O resto, enterrou cm lugares diferentes para despistar a polícia,

fugindo cm seguida

.M15LBOURNE, 9 (AFP) -
l'm ferry-boat, o "Misslssipi",
com 154 passageiros a bordo,
naufragou lioje 110 rio Yaira.
Todos os ocupantes do barco,
oom exceção de. um que está de-
.«aparecido, foram salvos. Trata-
va-so, nn maioria, de imigrantes
ucranianos (juc efetuavam uma
excursão.

Vai a Londres o burgomes-
Ire de Berlim

BERLIM, 9 (AFP) — Os ser-
viços autorizados ao Senado de

, ¦ , , Berlim confirmam que o btir-otoquenta e dois, a população to- amestre Reuter irá a Londre.**M espanhola era de vinte e oi- na proxima sen provável-Po milhões, cento • dezessete mil wonte no (j*a 12 
«-•.»¦»•

aeltooentos » setenta e trts Acreditam os' meios políticosfumantes, o que significa que ,iga(los ao Sena(Jo 
p 
£™wmentev. de cinqüenta por ven- mutn assinalara \B aulorl§a,te et» «ínotienta anos » quase dea brltânlcaa a çt.avldadG dadobrou em um século. «A. B.C." s|tuação p,.0vocada pelo afluxoeoncM que a Espanha poderá de ,&#&„ da zona soviéth,vchegar a quarenta milhões de Acentuará igualmente, sem dú-habitantes em mil novecentos vlda que u auxi]lo do tMtente • um ou «il noveoentoa seiro para a so]uçao d6sse pro.B MeMa e Sois. blema fortaleceria a posiçãoLembra.se finalmente que Ma- econômlca e politica dc Bcl.,|m.ori confd atualmente um milhão

Kremlin, onde coníorenciou com
o generalíssimo Slalin o o chan-
celer Vishinslty. Falando aoi
jornalistas, hoje, Bravo Irisou
quo achou Stalin do ótima saú-
dc. AcreBcentou que disse a Sla-
lin que a Argenlina deseja re-
ceber a visita da seleção de lu-
l^bol soviética. Indicou que a
Argentina está interessada prin-
cipalmente em vender à Rússia
couros curtidos e sem curtir c
carne, e adquirir da Rússia má-
quinas agrícolas c do oulra na-
ture-a. A recepção olerecida por
Slalin ao embaixador Bravo A
considerada nos círculos eslran-
geiros de Moscou como extra-
ordinário gesta de boa vontade
da União Soviética para com a
Argenlina.

Expurgo na Hungria .
BUDAPEST, 9 (U. PO — 0

governo comunista continua ren-
liüiindo expurgo cm seu seio,

(VIUVA PROF. EDUARDO RABELLO)

(MISSA DE 7.° DIA)
Almir Accioli Antunes e família,

Alair Accioli Antunes e família, Silvio
Piergili e família, Luiz Pinto de Miran-

da Montenegro e família, José Carlos Pinto
de Miranda Montenegro e família, Manoel
Gusmão Filho e família, Quintila Accioli An-
Umes, agradecem as manifestações de pe-
sar recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida tia SINHASINHA e convidam
demais parentes e amigos paru a missa de
7.° dia, que mandam celebrar em intenção
de sua alma, amanrm, terça-feira, dia 10,
às 10,30 horas, na ir?"-Ía vp. São Francisco
de Pauiaj agradecendo antecipadamente o
compa' o ;*\ento.
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A primeira íita iri-dimen-
sional da Paramount

HOLLYWOOD; 8 (1SS) —
Informa-se que, cm breve, será.
exibida a película musical prota-
gónizada por Arlcne Dahi c o or-
gculino Fernando Lamas, insti-
talada "Sangarec", 

que é o pri-
meira fita, tri-dimcnsional, pro-
dnzida pela Paramount. A in-
(lúslria cinematográfica, cm ge-
ral, está utilizando cada vez
mais o sistema tri-dimcnsional.

Boubado o carro da em-
baixada soviética

ROMA, 9 (AFP) A polícialio.ic foi demitido do cargo o mi- romana foi alertada em conse

Postei* Dulles regressa aos EE. UU
LUXEMBURGO. íl (De Joseph Grigg .ir., da U. P.l — Cor.-

tràrinmente no quo se informara, o secretário de Estado norte-
americano, Sr, John Foster Dulles, e u diretor da Segurança Mú-
tua. Sr. Harold Slassen, partirnm esta noite de réçvesso a Wash-
in(ítoii. Na capita] norte-americana, o Sr. Foster Dulles infor-
mará ao presidente Eisenhower a respeito dos resultados de suas
conversações na Itália, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Holan-
da, Bélgica e Luxemburgo sobre a formação do Exército Eu-
ropeu.

Nesses paises, os Srs. Foster DilUn.* c Harold Stassen decla-
raram aos governos dos mesmos nue os Estados Unidos desejam
quanto antes a ratificação do Tratado dn Exército Europeu pc-
los seus respectivos parlamentos.

O Sr. Foster Dulles iniciou a viagem de regresso aos Esla-
dos Unidos com a firme convicção de que há boas perspectivas
para a formação de uma sólida frente européia de defesa em
11153. Contudo, o Sr. Dulles não recebeu nenhuma promessa se-
gura dc que o referido pacto será ratificado com a rapidez dese-
jada pelos Estados Unidos.

Ao partir, o Sr. .John Foster Dulles afirmou que o povo e o
governo dos Estados Unidos estão convencidos de que a paz mim-
dia! pode ser preservada somente com esforços coletivos. Ao
mesmo tempo, advertiu aos sete paises europeus que visitou que,"a Europa deve fazer uma contribuição vital à causa da união
comum".

j Bgjg—

nistro da Justiça, Sr. Hylu Uo
chi, que foi substituído pelo Sr.
Dela Kovach, desconhecido ante-
riormente na vida política do
pais.

-«f-eenfo- e dezoito mil quatro-
centos « trinta « cinco 7ia6irnn-
Ut.

HOSPITALIZADO
HERBERT HOOYER

CRISE ENTRE A GRÃ BRETANHA
E OS ESTADOS UNIDOS

MIAMX, 9 (AFP) — Inter-
liou-se numa casa de saúde,
Dor precaução, o ex-prnsi-
Hr-nte dos Estados Unidos,
.Sr. Herbert Hoover, que se
encontrava nn cidac'e, em
vileEriatura. O ox-president.p,
atacado de gripe, tem pas-
t-ado bem e. seu estado não
inf,píj-n. cuidado.

LONDRES, 8 (AFP) — Numa carta aberta dirigida ao pre.il-dente Eisenhower, publicada hoje no órgão trabalhista de domin-
go "Sunday Pictorial", sob manchete, um cditoriallsta escreve:"Quando o senhor assumiu suas funções, há dezenove dias. po-dia contar com a boa vontade do povo britânico. Pensávamos no
senhor como um velho amigo. Amávamos "Ike". Hoje, ainda, co-
mo amigos, é nosso dever dizer-lhe: "Seus primeiros dezenove dias
íoram desastrosos. Provocaram uma crise entre a Grã-Bretanha e
os Estados Unidos. Atraíram o perigo de uma terceira guerra mun-
dial. Fizeram com que as democracias ocidentais perdessem a sim-
patia dc milhões de pessoas na Ásia".

Explicando porque escreveu o parágrafo acima, o jornalista
ÍWnii em An nn-an Pinnrnr rxPôe 03 seguintes argumentos: "A nova política dos Estados Uni-
70Sl)U'S° 06 nOVO blflRCl dos para com Chtang Kai Chck terá como resultado, no minimo,

uma derrocada militar, e, na pior das hipóteses, a extensão da
guerra da Coréia. Um bloqueio das costa da China (medida que,
segundo noticias de Washington o senhor estaria projetando sé-
riamente) levaria a América a dois dedos de tuna verdadeira guer-
ra com a China. Este bloqueio traria novos aborrecimentos com
a União Soviética e afastaria ainda mais a índia de nossa causa.

Cortaria, também, — prossegue o edltorialista — toda esperan-
ça de uma trégua na Coréia e esta medida poderia provocar a de-
tenção c inspeção de navios em alto mar. A linguagem emprega-
cia pelo Sr. John Foster Dulles em relação à Europa náo foi a de
um amigo e associado, mas a de um patrão".

"Percebemos, senhor presidente, que o futuro do mundo livre
depende de nossa estreita colaboração. Sabemos também que a
Grã-Bretanha deseja vivamente partilhar a tarefa de defender a
democracia, mar, quer fazé-lo livremente, numa base cie associados
iguais. Não nos deixaremos levar a uma guerra com a China. Não
nos deixaremos impelir para um caminho qne torna mais possível
uma outra guerra mundial" conclui o artigo do "Sunday Pictorial".

Roger
HOLLYWOOD, !) (AFP) -

Casaram-se ontem, nr.sta cida-
rie, o ex-advogado parisiense
Jacques de Bergorac e a atriz
americana GIngor Tiogcrs. Miss
Itogers. de que é este o quarto
casamento, declarou ter -i-1 anos- o noivo, 26. A noiva usava
vestido de tafetá beige, com boi-
*"„ íapatop, luvas e brincos dou-
rados. Ao car-amento. aeguiu-ae
'ima reunião do Racket Club de
Los Angeles. Os noivos Sc r°-
nheceram durante a viagem de
iniís Rogers ã Europa, o ano
passado.

quência de um roubo de um car-
ro dum funcionário da embal-
xada da União Soviética na Ita-
lia. O carro, que serve habitual-
mente para as viagens dos che-
fes de serviços de informações
da embaixada, foi roubado du-
rante a noite, estacionado sem
motorista numa das ruas cen-
trais.

O jornal "II Tempo" frisa, n
propósito, que sc trata de au-
tomóvel dc modelo antigo, em
geral desdenhado pelos ladrões
e aventa a hipótese de. por trás
dc um roubo banal, ocultar-se a!-
po ce misterioso.

Heroina para 900 cápsulas
LOS ANGELES, Ü (INS) — Os

funcionários encarregados de
perseguir o IrálVgo dc drogas cs-
tupiifacientos capturaram, onlcm,
Fred D. Ardíamos e Nevlyn
Wiley. Os ascnlcs da lei infor-
ninrnm haver encontrado sufi-
ciente heroina para fazer nove-
centos cápsulas o disseram que
os dois presos abasteciam n três
vendedores de drogas nu parle
It.slc dc l.os Angeles.

FBRNANDALE, Maryland, (1
(INS) — Forças policiais puze-
ram fim a um grave motim dc
cinqüenta doentes nicnlais deli-
quentes, que se achavam em uni
pavilhão isolado do Hospital dc
Estado dc Maryland.

Os amotinados incedinrara o
edifício, destruíram o mobiliário
c se fortificaram ein alguns lu-
giires, prendendo quatro guardas
i-oino reféns. A policia dominou
os doentes nicnlais com gazes la-
crijiiogànios, Os guardas foram
postos em liberdade, porém três
deles haviam sido barbaramente
espancados.

0 governador do Ksiudo dc
Maryland, Thcodnre McKcldiin,
ordenou a abertura de tini inqué-
liln, para que se investigue o
motivo dêsle motim de protesto.

ADOECEU QUANDO OPERAVA
\l morreu logo ao chegar à casa

KOIUA, 8 (II. P.) — O Dr. Enrico Caiar-o, nm dos mais
notáveis especialistas romanos em enfermidades do coração.
faleceu repentinamente, anteontem, aos 'IH anos dc idade, O
Dr. Oaiazzo adoeceu subitamente, quando assistia á um pa-
ciente, Todavia, conseguiu terminar sua tarefa e chegar á
sua casa, onde faleceu, poucas horas depois.

A reconciliação entre a
Ciência e a Religião
NEW HAVEN, Connecli-

cut, S (INS) — Um desta-
cado líder e homem dc ciên-
cia da Universidade do Ya-
le declarou que a "reconvi-
liação" entre a Ciência e a
Religião é, hoje em dia, tão
difícil quanto nos tempos do
naturalista inglês Darwin,
Edmund W. Sinolt, decano
da Escola para. Graduados
c diretor da Faculdade de,
Ciências dc Yalc, atribuiu
hoje. as mais fundamentais
divergências entre a Ciên-
cia c a Religião às "preten-
soes" desta ultima dc, ser
infalível c dc possuir a. ver-
dade completa c final.

Nega ísrminantemente
CIDADE DO MÉXICO, 9 -

(INS) — Jorge William Uchoa
negou hoje, terminanlcmcnte.
ser autor dos delitos que lhe
Imputam as autoridades norte-
americanas dn Laredo, Texas, e
disse que é "vitima dc animaca
versão das autoridades desse Es-
tado contra toda pessoa dc ori-
gem mexicana.

Uchoa é acusado pelas autori-
dades de Texas dc haver assnssi-
nado a áois norte-americanos

om um hotel de Laredo há dois
nnos.

(FALECIMENTO)

Filhos, genros, noras, irmõos, netos, bisnetos, sobrl-

nhos c demais membros da familia dc JOSEPH BLOCH

comunicam o seu falecimento, ocorrido ontem, nesta ea-

pitai, e convidam a todos os amigos para o scpultamento,

que será realizado hoje, no cemitério israelita da Vila

Rosali, saindo o féretro da rua Cinco de Julho, 82. Co*

pacabana. Antecipadamente grata pela solidariedade, a

família enlutada pede dispensa de flores.

IS ^fcjp m Sbãa ak% *»> Am «Sr-* íaia-i >*• *à>>j'< .v

(FALECIMENTO)

Boris Bloch, Arnaldo Bloch, Adolpho Bloch c Oscar

Bloch Sigelmann, diretores de Gráficos Bloch S. A. e de

Bloch Editores Ltda. (revista 
"Manchete"), comunicam

o falecimento de seu inesquecível pai e avô JOSEPH
BLOCH, fundador das organizações BLOCH, a convidam

a todos os seus amigos para o seu sepultamento, que será
realizado hoje, no cemitério israelita da Vila Rosali, sain-

do o féretro às 10,30 horas, da residência da família en-
lutada, à rua Cinco de Julho, 82, Copacabana.

ER

roes na Embaixada do Brasil em tea ROMA, 8 (U. P.) — A polícia informou que ladrões
penetraram ria Embaixada do Brasil e roubaram uma
máquina de escrever, outra de calcular, vários objetos
e o código para decifrar mensagens.

(FIFINA) — FALECIMENTO

A familia de MARIA JOSEPHINA VANNIER co-
munica aos demais parentes e amigos seu faleci-

mento ocorrido ontem e convida para o seu sepultamento,
hoje. segunda-feira, dia 9, òs 11 horas, saindo o féretro
da Capela do Cemitério São Francisco Xavier para a mes-
ma necrópole. Antecipadamente, agradece a todos que
comparecerem.

DR. GABRIEL DE LUCENIA
(MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS)

Amigos do DR. GABRIEL DE LUCENA convidam
para a missa que mandam celebrar amanhã, terça-fei-
ra, dia 10, ãs 9 horas, na matriz dc São Paulo Apóstolo,
ã rua Barão dc Ipanema (Copacabana), cm regozijo
pela merecida justiça que lhe foi feita pelo Tribunal de
Contas.

so da àiiva
A familia de Noemi Pedrono da Silva Nunes, na ininosslbl»

lidado dc agradecer pessoalmente a todos os parentes e ami-
gos as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu

falecimento o faz por êsse meio e convida para a missa dc scttmo
dia que será rezada em intenção dc sua boníssima alma, às 8,30 ho-
ras do dia 10 dc fevereiro, nn matriz do Cristo Rd, & rua Carijós,
no Mcyer.

Agradece, igualmente, a presença a esse nio de piedade cristã.

O ÊXITO DAS ESCOLAS SINDICAIS
Cursos de aperfeiçoamento e um vasto pro-
grama de treinamento para funcionários téc-
nicos - Estágios nos Estados Unidos - Fala A
NOITE o Dr. Roque Ferrer, que diz só ter
em vista o cumprimento do programa do pre-

sidente Vargas
^nm encontro casual com o

Or, Roque Vicente Ferrer, dire-
tor do Departamento Nacional
rio Trabalho, tivemos oportuni-
nade de abordar vários assuntos
fie interesse coletivo, tendo o di-
retor do DNT. nessa ocasião, fei-
lo as seguintes declarações:

t— De acordo com as solicita-
''oes das entidades sindicais.
vem o Departamento Nacional
(io Trabalho dando apoio c co-
operação às escolas sindicais
fle.stinadas ao treinamento dos
novos dirigentes recém eleitos
Pelas classes. Na execução des-
se programa de trabalho, uma
vez por semana, tenho viajado
Para os Estados, mantendo con-
tato cmn as várias entidades
sindicais, O meu gabinete é uma
v*rdadp.ira oficina de trabalho ta
"te hoje só lenho motivos para

orgulhar-me de meus auxiliares.
Graças a cies tenho conseguido
manter o DNT em dia com os
problemas trabalhistas e sindi-
cais c à altura de suas respon-
sabilidades.

Durante dois anos dc ativida-
de no Ministério do Trabalho —

prossegue o Dr. Roque Ferrer —
tenho realizado cursos de aper-
feiçoamento e um vasto progra-
ma de treinamento paia funcio-
nários técnicos. Mais do duzen-
tas mesas redondas e do encon-
tros amistosos c construtivos cn-
tre empregados e empregadores
sáo a prova da atuação do Mi-
Mistério do Trabalho. De acordo
com a.s instruções do rairiisf.ro
Kagadas Viana, temos mantido
contatos permanentes com os
problemas da alçada do Deparl.a-
mento Nacional do Trabalho. IS,

na solução dos mesmos, só uma
coisa temos em vista: cumprir
o programa trabalhista do pre-
sidente Getúlio Vargas.

E, sem interromper o fio do
suas considerações, continua o
diretor do DNT:

— A maior prova do êxito do
programa dc treinamento reali-
tado no nosso departamento —
de acordo com o programa do
governo — é o fato do governo
americano haver convidado dez
funcionários, rigorosamente se-
lecionados e sem qualquer Ânus
para o Brasil, para um estágio
nas universidades americanas.

E conclui:
—- O Departamento Nacional

do Trabalho impóz-se à confian-
ça dos trabalhadores, seguindo
estritamente a orientação do mi-
nistro Segadas Viana e realizan-
do, no que lhe cabe, o programa
do presidente Vargas.

CARIOCA pertence tuii

7<f*i-" do cinema e rli

rri r/c

fESTA MUNDIAL DO ÇAVALOII A
PARIS, 8 (AFP) — Os con-

vites para a «Festa Mundial do
Cavalo», que deve se realizar
no parque dos Príncipes, de 13
u 20 de junho vindouro, acabam
de ser enviados a todos os pai-
ses capazes de participar.

Sabe-se que esta competição,
organizada pela federação fran-
tesa de esportes hípicos, socie-
dade Hipica Francesa c «Jum-
ping:> de Paris, porá cm con-
fronto cavaleiros de classe in-
ternacional no campeonato do
mundo de saltos cm obstáculos,

disputado segundo lima formula
original :os •! finalistas deverão
montar no ultimo percurso,
alem do seu próprio cavalo,
também os dos 3 outros concor-
tentes.

Por decisão da Federação Hi-
pica Internacionul esse cam-
pconato não poderá ser dispu-
tado a nâo ser que no mínimo
7 nações estejam representa-
das.

Parece que em razão da di-
fleuldade das provas somente

I se poderá contar com cavalei-
i ros dos .seguintes países, porá

li Europa: Inglaterra, Alemã-
nlia, Bélgica. Holanda. Irlanda, I
Itália, Espanha. Portugal, Sue- |
cia e Suiça. Para a América:
Brasil, Estados Unidos, México.
Argentina c Chile.

IMpüiou oo poso e
morreu

Ontem, à tarde, o barbeiro
Juarcz Plácido da Silv;», de 22
anos, solteiro, morador na run
Francisco Real. HMO, juntou-se n
alguns companheiros c foi sc l
banhar num poço de cêrca dn!
nove metros dc profundidade |
aberto pela correnteza da caixa
dágua geral do Guandu, na cs-1
Irada do mesmo nome. em Ban-
gu. Todavia, deu O mergulho.
e desapareceu no água suja e
escura. Após incessantes bus-
cas, sen corpo Toi. afinal, en
contrado e içado com auxilio de
cordas. O comissário Torres
Fialho, do 27." D.P. fc-Jr, remp-1
ver parn. o necrotério do Insti
tutu Medico Legal,

L ME R
(AGRADECIMENTO) 

'

Na ini possibilidade dc fazê-lo diretamente,
a família de ALMERIO RAMOS vem apresentar
o sen profundo agradecimento a todas as pes-
soas (juc a confortaram, prestando sua última
homenagem ao extinto, ou enviando pêsames,
pessoalmente- por meio dc telegramas, telefone,
cartas e cartões, comparecendo a missa dc 7.° dia,
ou, ainda, cumprindo a vontade do boníssimo
ALMERIO, destinando à formação de uma bolsa
para fins filantrópicos dcícnninados, as quão tias
que empregariam na compra de flores e coroas.
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PÁGINA 14 A NOITE — Segunda-feira, 9 cle fevereiro de 1953

Minas Gerais ganhou mais uma vez o Campeonato Brasileiro Iníanto-Juvenii de Natação.
Os mineiros marcaram duzentos e dezesseis pontos e os cariocas cento e cinqüenta e oito

niiTRfl <HiPF<rcn â IV PRflVA
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ENSE, O V ENCEDOR
A nadadora Marfône Damiani Pinto, vencedora entre as nadadoras inscritas --

portos da Marinha venceram os prêmios coletivos — Triunfou o C. R, do 
" equipes do Scaraí e do Departamento de Des-

peBo maior número de nadadores classificados
Tudo que fora previsto para

lar cirioca aconteceu ontem, na
a festa de gala da natação popu-
manha radiante de um sol lim-
po e forte.

Tudo ajudou na realização da
XV Prova Popular de Natação A
NOITE. Manhã formosa e ami-
ga; facilitando o máximo interôs-
se na praia do Flamengo para
assistir à um certame de tanta
emoção e fértil de aspectos emo-
cionántes, que só podem acon-
tecre em competições de mar
aberto, onde as incertezas das
correntes tornam diferente o
"habitat" das piscinas fechadas.

Impressionante a largada en-
tusiástica de mais de uma cen-
teria de nadadores de ambos os
sexos, grandes, menores e tam-
bém anfnimas figuras dos bra-
vos esportistas amantes da nu
tação. Um total magnífico de
participantes e um coeficiente
tão ínfimo de desistentes do per-
curso, resultados, enfim, capazes
de considerar a linda prova po-
pular do ontem como um dês-
ses grandes e inolvidâveis êxitos
para essa competição que A
NOITE lançou em 1939 e que
vem seguindo uma tradição ad-
miráveí, até os dias de hoje.

Viveu, assim, a aquática ca-
rioca, o seu dia maior do ano,
com aquela festa que empolgou
durante mais de uma hora aque-
Ia multidão frenética que ocu-
pou toda a orla granítica da
praia do Flamengo.
A FAMÍLIA KELLY DOS SAN-

TOS DOMINOU!
Sabia-se que o Fluminense

concorreria à XV Prova Popu-
lar de Natação A NOITE, com
esplêndido potencial técnico, dis-
posto a triunfar não só na parti;

individual como na coletiva. Suai
equipe era pouco numerosa, ma:;
constituída de grandes figuras
do "ranking" nacional,

O Fluminense era o favorito,
realmente, mas não concorreu a
tudo. proferindo entregar à "fa-
milia" Kelly dos Santos a tare-
fa gloriosa de vencer os pri-
meiros lugares, desinteressando-
se dos prêmios coletivos.

E a dupla Silvio-Marvio Kellv
dos Sanots cumpriu o que o Flu-
minense esperava e deu ensè-
jo à intensa vibração popular,
quando Silvio, o grande fundis-
ta nacional, cruzou a linha de
chegada, cinco metros à fren-
te de Marvio, que é um dos
maiores velocistsa atuais!

Houve a sensação natural dos
emocionantes finais dos grandes
eventos e Silvio e Marvio foram
recebidos em delírio, depois de
cumprido o largo percurso, co-
mo dominadores desde o início
da grande massa de competido-
res.

Magnífico o feito dos dois ir-
mãos e confirmação tle prognós-
ticos que se faziam seguramen-
te, antes da realização do gran-
de certame.

Assim, Silvio Kelly dos San-
tos é o "medalha de ouro" de
53, na Prova Popular de Nata-
ção A NOITE.
MARLENE DAMIANI PINTO
VENCEU TODOS OS DUELOS

Marlene Daminni Pinto, a
consagrada nadadora do Ç. R
Icaraí preparou-se magnífica-
mente para o «duelo» que iria
travar contra Piedade Couti-
nho. Com a ausência da ecain-
peonisélma», a vigorosa nadado-
ra do Icaraí ficou a vontade
(CONTINUA NA 15' FáUINA)
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TREINOU 0 VASCO DA GAMA
Preparativos para os próximos compromissos
amistosos nos Estados do país — Mirim, com

atuação destacada

BOA VITÒKIA DO BOCA JUNIORS •— Sem precisar demonstrar mais uo que aqui.-.) que o fez no Kio, o Boca, .Fumors suplantou pcricitamciite bem, o Canto do Rio.
Niterói, reaparecendo depois do campeonato, com falhas gritan tes, principalmente cm seu sistema ofensivo, embaralhado e indi vlrlualista. Já o Boca esteve presente,

dimento, da defesa firme, e do ataque manobreiro. T udo normal em Caio Martins, com pouca gente, e ai estão dois t entos do Boca Juniors, o primeiro e"NUNCA USV3 ESCORE FOI TÃO JUSTO

Não foi feliz o quadro iTe
aluando à base do enten-

o treceiro

Embora desfalcado dos Joga-
dores que se encontram convo-
cados para a representação na-
cional, o Vasco da Gama reali-
iou ontem, em sua praça de es-
portes, em São Januário, um
treino de conjunto dos restantes
jogadores, a fim de mantê-los em
plena forma, uma vez que o qua-
dra vascaino terá quo tomar
parto nos futuros compromissos
amistosos, nos Estados do pais.
TREINO SEM ABERTURA DE

CONTAGEM
Durante noventa minutos, efe-

tivos e reservas fizeram um exer-
cicio bastante movimentado, po-
rém ambas as defesas portaram-
se com galhardia, evitando a

queda de seu reduto. Dirigiu o
ensaio o treinador Carlos Volan-
te, estando presento o treina-
dor Flavio Costa.

Mirim foi a principal figura
do ensaio, demonstrou ostentar
magnífica forma física e técni-
ca.

OS QUADROS
Os dois quadros apresenta-

ram-so assim formados:
TITULARES — Herrera; Au-

gusto e Belini; Alfredo, Mirim
e Jorge; Friuça, Vavá, Nelsinho,
Alvinho e Chico.

RESERVAS — Carlos Albor-
to; Crenile e Conceição; Amaúri,
Bira e Sarno; Camelinho, Vadi-
nho, Genuíno, Hugo e Djair.

Prova Popular de Natação
A NOITE

OS DEZ PRIMEIROS CLASSIFICADOS
1.° -— Sylvio Kelly dos Santos (Fluminense F.

C), tempo — 32,22.9 s.
2.° — Marvio Kelly dos Santos (Fluminense

F. C), tempo — 34,04 s-
3.° — João Gonçalves Filho (Forte de São João),

tempo — 35,15 s.
4.° — Moacyr Alves (Vasco da Gama).
5.° — Luiz de Góes (D. E. Marinha).
6.° — Antônio Guilherme de Souza Campos

(Icaraí).
7.° — Carlos Torres (Botafogo).
8.° — Bruno de Otero Hermany (Forte de

São João).
9.° — Sylvio de Souza Bouças (Vasco da Gama)-
10.° — Eduardo Carlos Schneider (Guanabara).

COMO 0 DÂ PELEJA ENTRE 0 BOCA JUNIORS E 0 CANTO DO RIO
Os argentinos mereceram os três tentos, e o Canto do Rio, só a um fez jus

Afinal de contas, tudo foi co-
mo mandava o figurino. O Boca
Júnior é uni quadro de reconhe-
cida categoria, enquanto no Can-
to do Rio fica a credencial do
último campeonato carioca. Um
confronto entre ambos, teria que
pender para o portenhos, senho-
res dc maiores condições pura le-
varem tle vencida uma disputa.
Criou-se em torno do único jogo
acessível aos cariocas um clima
de propaganda scnsneionalista,
querendo-se, é claro, evitar o fra-
casso financeiro de unia -autín-
tica aventura. Nada salvou o
jogo. Tipo de espetáculo para
ocupar uma data que a torcida
não se incomodaria de perder,
Se do Boca ficou a impressão
exata do real valor de sua equl-
pe, do Canto do Rio só restou n

lembrança de um conjunto mais
desarticulado do que aquele que
interveio nas partidas oficiais
do certame carioca. Jogadores
sem condições técnicas para pele-
jarem contra adversários capa-
zes, e conjunto mal armado, pra-
ticando um futebol de várzea.
Se o espetáculo chegou a provocar
apupos, foram os rapazes do Ni-
terói os principais responsáveis
por tal estado. Uma partida cm
que chegou-se a acreditar no Can-

to do Rio, mostrou nflual um
Boca Juniors atuando à vontade
para construir uma contagem
que teve tudo de justa. Pode-
riam ter feito mais os argentinos,
se tivessem contado com uma
ofensiva mais ou menos objetiva,
aproveitando o alimento cons-
tante que chegava dos homens
dc meia cancha. Foi o panorama
do jogo francamente favorável
ao Boca, pelo menos nas primei-
ras manobras. Mesmo depois quo

EM» Gall O D A B -Mia

S. PAULO, 8 (Da Sucursal dc
A NOITE) — A peleja internaco-

PREJUDICADO IRO TREINO
FORTE TEMPORAL OBRIGOU A SUSPENSÃO DO ENSAIO
PINGA (2) E RODRIGUES, OS MARCADORES - BARDOSA, ES-!
PETACULAR - CONTUNDIDO BALTAZAR - OUTROS DETALHES

SAO LOURENÇO, 8 (Do cn-
viado especial de A NOITE) —
Reinava vivo interesse nesta
cidade pela primeira exibição
dos Jogadores brasileiros con-
Vacados para a seleção que dispu-
tara o Campeonato Sul-Ameriça-
no de Futebol, a ser efetuado em
Lima. Sob as ordens do técnico
Aimoré Moreira, tivemos na tar-
de de hoje, o primeiro ensaio dos
defensores da Confederação Bra-
sileira de Desportos, no gramado
do estádio "Solo Mayor", sendo
esta prática, com entradas pagas,
promovida pela Prefeitura local.
Em se tratando do primeiro trei-
no, era natural que os atleta»
não se empregassem com todo «r-
dor, deixando para díir melhor
impressão por ocasião da rfcip-i-
did.t, no dia 15, Mesmo assim, ai-
jruns jogadores revelaram condi-
ções fisiens e técnicas favoráveis.
Barbosa, por exemploi teve opor-
tnn,'d«de de praticar inúmeras
dcVsax espetaculares A raga
formada por Mauro <i Haroldo
iniciou indecisa, firmnndo-se dc-
pois. Msucr, magnífico na mnicn.
ção e no auxilio ao ataque, c. na

ofensiva, Zizinho, Ipojucan c
Pinga, um trio perigoso.

Na Outra equipe. Gilmar de-
monstrou que realmente é uni
magnífico goleiro, llélvio c Alfre-
do, uma zaga. por vezes, confusa,
mas revelando llélvio, boa forma
física. Paulinho, Brandãozinlio <•
r.li, uma 'intermediária com bom
entendimento. Um ataque com
grandes valores, como sejam
Baltazar, Ademir, Cláudio c Ro-
drigues, cohiplelando-a Rubens,
do. América, que aqui encontra-
se a passeio.

OS QUADROS
Os dois quadros iniciaram as-

sim formados:
Quadro Branco — Barbosa;

Mauro e Haroldo; Ojaltmi Santos,
Danilo e Bauer: Jnlinho, Zizinho,
Ipcj"can, Pinga e Carmclinho
(clube local).

Quadro A211I — Gilmar; llélvio
e Alfredo; Paulinho, Rrandãozi-
nho e Eli; Cláudio, Rubens ido
Anil''.»), Baltazar, Ademir e Ho-
driguei.

PINGA, PRIMEIRO C-.Oh
Aos oito minutos de jogo, Djal-

ma Santos domina u;n uvanço

1JOs últimos jogos da "Copa Montevidéo
A "Copa Montevidéu" terá prosseguimento

amanhã, terça-íeira, com a realização dos seguintes
encontros: Fluminense x Dinamo, de Zagreb e Pena-
rol x Viena, da Áustria. 0 importante certame uni-
guaio será encerrado sexta-eira, à noite, com a rea-
lização dos seguintes jogos: Botafogo x Colo-Colo e
Fluminense x Nacional. Reina grande interesse na
capital uruguaia, em torno do choque entre tricolo-
res e "camisas brancas", já que o clube brasileiro
tudo fará para derrotar o famoso clube oriental.

de Baltazar e consegue entregar
o couro & Ipojucan. O atacante
vascaino passa por dois contra-
rios e passa ao meia Pinga, que
atira forte o marca o primeiro
tento do quadro "Branco".
ESPETACULAR DEFESA DE

BARBOSA
São decorridos doze minutos

de exercício, quando Barbosa
pratica espetacular defesa. Ro-
drigues de posse do couro, cen-
(í-ONTINUA NA lõ» TAüINA)

0 "SCRAICH" BRASILHRO SURGIRÁ NO TREINO DO DIA 15
SÃO LOURENÇO, 8 (Serviço especial de A NOITE) - O téc-

nico Aimoré Moreira falando ao representante de A NOITE, de-
clarou que a seleção brasileira s-jrá escalada após o ensaio cole-
tivo marcado para o dia 15 do corrente. Espera o "coach" bra-
sileiro contar com todos os valores, inclusive os elementos que
se encontram em Montevidéu - Castilho, Pinheiro, Didi e Santos.
Há possibilidades da convocação do ponteiro Paraguaio, perten-
cente ao Botafogo.

nal realizada ontem no Estádio
do Pacaembu. entre os quadros
do S. Paulo F. Clube e do Ha-
cing, de Buenos Aires, terminou
com a vitória do Rncing, pela
contagem de 2x0.

O grêmio sampaulino não con-
tou com o concurso de seus jo-
gadores titulares Mauro, Bauer e
Alfredo, que, como se sabe, eslão
concentrados cm Suo Lourenço,
nos preparativos da seleção bra-
sileira, que intervirá no próximo
Campeonato Sul-Americano de
Futebol, a realizar-se em Lima.

Os tentos do Kacing foram mar-
cados por Bbyé e Cipolla.

CONTRA O CORINTIANS
A terceira e última exibição do

Racing em gramados brasileiros
será na próxima terça-feira, á
noite, contra o Corintians Pau-
lista, campeão bandeirante de
11)52. Tal como aconteceu com o
Sáo Paulo, também o Corintians
náo contará com os seus jogado-
res titulares (pie se encontram
em São Lourenço. São eles: Gil-
mar, Cláudio c Baltazar.

0 FLUMINENSE VENCEU
Melhor atuação do quadro tricolor no segundo tempo - Marinho (2)

cadores — Não agradou a atuação do juiz
Robson, os mar-

MONTEVIDÉU, 9 (Serviço es-
necia! de A NOITE) — O certa-
me em disputa da "Copa Monto-
vidéu" teve prosseguimento na
noite de sábado, com a realiza-
çúo dos encontros Fluminense x
Colo-Colo, na primeira peleja,
e, Penarol x Dinamo, c.e Za-
greb.

O encontro que reuniu os con-
juntos do Fluminense e do Co-
lo-Co!o teve um transcurso mo-
vimentado. Desta vez conseguiu
o quadro orientado por Zezé Mo-
reira apresentar suas normais
características de jogo, o qu«
até então, por motivos ainda não
revelados, não vinha acontecen-
do.

Apresentando uni primeiro
tempo discreto, os jogadores tri-
colores marearam também dis-
creta vantagem no marcador, já
que terminou esto periodo com o
placar assinalando um a zero a
seu favor. Retornando ao gra-
mado para o segundo periodo
da luta, os tricolores desenvql-
vendo excelente atuação conse-
gúlram ampliar o escore paru
três a zero, com o qual terminou
a refrega.

COMO FORAM MARCADOS OS
TENTOS

MARINHO — Os tricolores
vão à frente e Tele avança ra-
pidamente, cruza sobre a área
e Marinho consegue, com um
golpe de cabeça mandar o couro
ao fundo das redes, vencendo o
goleiro Escuti que sairá para re-
colher a pelota. Sete minutos de
jogo — Fluminense, 1x0.

MARINHO — Manobram os
tricolores pelo centro e Marinho

6 lançado na área onde toca o
couro, mandando ao fundo dns
redes. Era o segundo tento do
Fluminense, aos vinte e tres ml-
nutos do segundo tempo. Os chi-

lenos reclamaram impedimento
mas o auxiliar do árbitro o con-
firmou a legalidade do tento.

ROBSON — Simões receben-
(CONTINUA NA lõ." PAGINA)
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RESULTADOS
Brasil (Vet.)
Fluminense
São Paulo
Canto do Rio
Flamengo

4 x Chile (Vet.) 0
3 x Colo-Colo 0
0 x Racing 2
lxBoca Juniors 3
2 x A. Mineiro 1
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"Arame olímpico" cer-
cando o estádio de Lima

r.IMA, 8 (U; P.) — Aten-
dendo a um pedido do Brasil
e tJruguai. durante o Cam-
peónato Sul-Americano de
Futebol, a inaugurar-se a 22
deste, a cancha do Estádio
Nacional, onde serão realiza-
dos os "malchs", será total-
mente cercada eom arame
olímpico.

Jogando melhor o rubro
Foi

zonle
i Flamengo
enfrentur o

peleja

a Belo IlorI-
Atlético Mi-

cm que o l'Ü-

I

sofreu o empate, portou-se o clu-
be da popularidade argentina, co-
mo um verdadeiro senhor da pa-
rada. Marcou seu segundo tento,
e na segunda fase liquidou qual-
quer pretensão do Canto do Rio.
Tudo correu bem cm Niterói. On
argentinos são verdadeiros cava-
lheiros, e o futuro comportamer.-
to desses rapazes cm suas terras,
poderá provar a verdadeira linha
do atual futebol portenho.

A VITORIA ESTEVE SEMPRE
PARA ELES

Mal se movimentaram ns equl.
des depois de uma sério de gen-
tilezas, notou-se que era o Boia
a melhor representação que es-
tava em campo. Bola ao chão,
dribling executados nos momen-
los devidos, e controle natural
das ações. Já para o lado do
Canto do Rio, eram onze jogado-
rem a quererem acertar, sem lo-
grá-lo, porém. Aluando com um
centro-médio qne só tinha tamã-
nho, e nada mais, exigiu da tor-
cida sua troca por Carnngo, e a(
(CONTINUA NA 15' PAGINA)

Em Portugal
0 Sporting continua na

liderança
LISBOA. 8 (AFP) — No Cam-

peonato de Futebol de Portu-
gal foram disputados hoje os
jogos seguintes, com os seguintes
resultados: Benfica 3 x Belenen-
ses 1; Sporting 5 x Braga 3; Pôr-
to 3 x Setúbal 0; Barreirense 4
x Boavista 0; Lusitano 3 x Gui-
marães 0; Atlético 2 x CovilliR
2; Esotril 2 x Acadêmica 1,

Classificação: 1.° — Sportini;,
27 pontos; 2,« — Fôrto, 24 por.-
tos; 3." — Benfica, 23 pontos: 4.'
— Belcnenses, 21 pontos; 5.' —
Lusitano, 18 pontos.

neiro muna
liro-negro se despedia da platéia
brasileira, antes dc iniciai' sua
excursão pelos compus europeus.
Tudo fazia crer que a peleja nl-
Cfthcurifl uni desenrolar inleres-
snntc e movimentado: de um la-
do os atleticnnos querendo des-
fazer a impressão de tuas duas
ultimas derrotas frente ao Cha-
earila Júnior e Bangu A- C, c de
outro o esquadrão rubro-negro

desejando rccncòtar a série de vi-
lórins obtidas nos derradeiros
compromissos do campeonato e
no Quadrnngular — interrompida
bruscamente diante da eqUlpc do
Vasco da Gama. há unia semana
atrás.

l'M MATCH INTERESSANTE
Em realidade, aquelas pessoas

que compareceram ao estádio do
Sele de Setembro nn Horto Fio-
restai, nao se decepcionaram.
Muito embora nem o Flamengo
houvesse conseguido reeditar uma

negro impôs-se por 2 x 1
brilhante performance, nem o
Atlético tivesse acertado em todas
ns suas linhas, a verdade é queambas as equipes andaram cor-
rendo muito em campo — e isso
trouxe, consequentemente, unia
movimentação que fez eom quea partida transcorresse sob uma
atmosfera de permanente in-
lerésse, Com forças inicialmente
equilibradas, os esquadrões de-
senvolveram uma atuação em
que o entusiasmo servia de base
para todas as ações — e foi, sem

dCvido, esse, o motivo pelo qual
o.s assistentes puderam sair do
campo satisfeitos com o espeta-
culo.

O FLAMENGO FOI MELHOR
O Flamengo iniciou a peleja

i.'iu lauto liaudieanie c principal-
mente seu setor defensivo falha-
va constantemente. Lcone e Pa-
váo não se entendiam muilo bem
e isso forçava um recuo de Wal-
ler e Jadir, ficando apenas De-
quinha mais ou menos em con-
(CONTINUA NA 15' PAGINA»
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Outro sucesso a XV Prova Popular de Natação A NOITE
* _ v00NTll.CA_._O¦§->¦ DA 14' PAGINA

nal» nadar esplendidamente e
«tingir ao final em l..« lugar
ita lista geral, à frente dc nu-
morosos e fortes nadadores
masculinos,

llm lindo feito de Marlene.
AQUELE GAROTO DF DEZANOS!...

A nota agradável inicial da
competição e posteriormente a
.aslcdado da população que
aguardava o desfecho da XV
prova Popular de Natação iA
NOITE». fOl a participação do
ciroto Hélio Vubi, uni nipohra-
«llelro de 10 anos apenas, rapa-
citado oficialmente para táo di-
ficll • exaustivo percurso na-
tatòrio. «Mascote» da equipe
do Icarai e das moças em ge-
«r llclio Yubi iniciou valente-
mente a prova, nadou suave-
mente, sem outra preocupação
maior que nio fosse a de pro-
var quo mesmo com o seu tipo
franzi"0 e rie pequena estatura,
poderia resistir como .usistiu,
apenas 1 hora e 17 minutos de
competição, terminando Soní-
dente en, SI.» lugar!

I.m detalhe dos mais notada-
teia a simbolizar a magnífica
festa aquática de ontem.
BRILHANTES VITÓRIAS DO
_ p. ICARAI e DO D. K.

DA MARINHA
A parte coletiva principal do

cfirtamc pertenceu ao veterano
C. R. Icarai, que sur.preondon-
temonts triunfou na categoria
de clubes, conquistando o rico
.Bronze Governador Amaral
Peixoto* e a magnífica, equipe
do Departamento de Esportes
da Marinha, representado pela
poderosa turma do Corpo de
fuzileiros Navais. O Icarai foi
o melhor entre os seis clubes
participantes com um total de
mérito, ma» a equipe naval foi
a nia',1 perfeita da competição.
na parte geral e também na
militar. Enquanto a. representa-
ção do veterano clube niteroien-
i_ somava 75 pontos para a
posse do troféu que estava em
podtr ,1o Botafogo F. II., os
rapMes do C.F.N. totalizaram
apenas 57 pontos classificando-
..assim como o melhor con-
junto geral n também como
nmpeão, mais uma vez, do
.Troféu A NOITE:..
TRANSPORTE PERFEITO DOS

CONCORRENTES
A NOITE proporcionou aos con-

.iirrenlcs á XV Prova Popular dc
Natação o máximo dc facilidade
para a troca tle roupas c Irans-
porte no local da concentração c
partida. Assim c que, por fienti-
l._n tio c. li. do Flamengo, os
nadadores avulsos trocaram tle
roupa em sua sede náutica c em
seguida, fazendo duas viagens,
caminhões desse jornal transpor-
taram normalmente os "avulsos"

so Forle ,1c São João sem o me-
nor incidente.
ÁS MO HORAS TODOS ESTA- '

VAM PRESENTES
Magnífico o espirito disciplinar

dos concurrcntcs á XV Prova Po-
pular tle Natação, A hora deler-
minaria, islo ó, às 8.30 horas, lo-
dos estavam presentes na ampla
praia do Forte dc São .loào quan-
do foi feita a chamada gcr.il,¦jrnn pronto às 8,53 horas

Cini'o minutos antes tia hora tle-
terminada para a saida, as moças i
ivançaram primeiro c mais atrás,!
no alto tio paredão, os nadado-
... homens se prepararam para ;
« espetáculo inicial da grande i
prova, atentos ao apilo dc Silva ,
Hoclin r. ao tiro que seria dis-I
pirado pelo major Waldemar Raul j
rareia,- ilustre sub-comandante do !
Forte dc Sáo João.

SAÍRAM 1
EiaUmcnlc às í) boras o_viu- |

n. o estampido do tiro dc parti- I
d» e, com as moças dc preferên-
tia c depois a grande c irrequieta
massa dc competidores, repetiu-se
aquela empolgante cena da larga-
da para r Praia do Flamengo, le-
Matando nuvens tle espuma sal-
fada!

Sempre um lindo espetáculo!
PERCURSO NORMAL

P.-is.iulos os primeiros metros,
via-se que os dois grandes na-
dadores Sylvio <¦ Marvio, do Flu-
minense e un, jovem do Forte tle
São João assumiam a dianteira
daquela multidão tle braços tre-
"éticos, amparados por dezenas '•
d. cmhareações-guias e pelos Ires |«treos tio Serviço dc Salvamcn-
to d;, P.li.l .

Sylvio Kelly foi sempre o líder, i

juardando cinco ou seis metros |de diferença para o seu irmão
Marvio, enquanto João Gonçalves,
•ainh.m nadando csplcndidamen- |
It, ncomodavii-sc no terceiro pos-I", depois do várias tentativas
para alcançar os tricolores.

E A prova seguiu assim, pito-
J*sça, mostrando grupos que se
deslocavam para a direita ou paras . qnerdn, os que "cavavam"

¦classificações melhores o ns quecompetiam nobremente para oobjetivo i|r vencer o percurso,VENCEU SYI.VIO KELLY!Com o tempo admirável dc ¦--¦- As., Sylvio Kelly venceu bri-lliaiilemcnlc a XV Prova Popular"r Aalaçãa \ NOITE como um«Madeiro campeão, bem distou-ciado do seu irmão Marvio quecumpriu igualmente ótltnii atuação.
¦iOÂO CiONflALYES FILHO, O

MELHOR MILITAR¦ll,»r** figura ímpresslonnnle ,1a¦pn.p-.tic.in 
foi o jovem João'"."Calvcs Filho, do Forle de São""•'f.' c qu,, perseguiu sempre ositmaoi Kelly ,,a rmasc tolalida-

,'* 
*]? 

Percurso. Foi <> terceiro«Mslflcndo n poucos mel ros tle
;:,'m'i*' e lambem o melhor mi-mar,

!ímnX[,|ln COOPERAÇÃO DO•l-'1,,,.,:i1 DE SALVAMENTO T)APRtl-EITUR \ 1)0 DISTRITO
FEDBRAL

A «onipln dos anos anteriores,' Serviço
"• P. fe'

ile Salvamento da P.
. '' uma das garantias para' Mito ,. ,,0,-nialidarie absoluta' wrn Popula,- ,|e Natação

¦"• palmilhando lodo o
com três embarcações e

aiuilin aos nadadores

'Kliinle
"aeheco

eíioperadorcs fo-

res íclicfe).
s, Floriano Vnscon-
Linin, Luiz fido r

NOIT
Pwcursn
Prtstaiui
"misto.

Esses
iam ns

izidrn
"'avio MniTiiV"K •layme
pY ^vneiro.
't'rí,v'TAnn OFICIAL DA XV'"OVA POPULAR DE NATA-

.ao A NOITE"
Silvio Kelly dos Santo:'.
dn Fluminense F. C.
Tempo 32.22.. ...- Marvio Kelly dos Santos,
Fluminense P. C. Tem-*P0_ 84,04s.

João Gonçalves Filho,
Fortaleza São João.
Tempo 35,15s,

Moacyr Alves, Vasco da
Cama.
Luiz de Ones. Corpo Fu-

Bueiros Navais.
Antônio Guilherme deSouza Campos, Icarai.
Carlos Torres, Botafogo!'. R.\ rle ntern Ilrmi.,
".', Fortaleza Üâu Joào.

1.' __.

3.' -

6' _

A. (.ou-
Fuzileiros

Vasco da

9.» — Silvio de Souza Bouças,
Vasco da Gama.

10.' — Eduardo Carlos Schnoi-
der, G. R. Guanabara,

11.» — Antônio Carlos Macha-
do, Corpo de Fuzileiros
Navais.

12.» — Walter Hugues Aragão,
Corpo Fuzileiro Navais.

J3.» — Marlene Damiani Pinto,
do C. R. Icarai

14.' — Jocclin Vieira da Silva,
Corpo de Fuzileiros No-
vais.

1G.' — Hugo Macedo r_a Rocha,
Corpo de Fuzileiros ___-
vais.

18.» — R..rgio Doherty, do C.
R. Icarai.

17.» — Sérgio José Maria, Ser-
viço de Salvamento.

18.» — Ivan Tron.pov.s__i, C. R.
Flamengo.

19.» — Antônio Guilherme S.
Campos, Icarai.

20.» — Waldemar Ramiro Vi-
fira, Corpo Fuzileiros
Navais.

21.» — Guaraci César de Olivei-
ra, C. B. Icarai.

22. — Alzier Alexandre Rabe-
lo, Corpo Fuzileiros Na-
vais.

23.* — Renir tle Frbitfts, Corpo
de Eu/.ilciros Navais.

21." — Francisco Chaga Teles,
Serviço de Salvamento.

25.» — -loáO Amadeu Conceição,
Serviço de Salvamento.

26.» — Orlando Fernandea Ri-
veiro. Serviço de Salva-
mento.

27.» — Ivnn Benedito Kemp,
Vasco da Gama.

28.» — Manuel Alexandre da
Silva. Corpo de Fuzilei-
ros Navais.

29.» — Walter Pereira dos Pas-
sos, (',. R. Icarai

30.» — Viíwbo de Farias Melo,
C. R. Guanabara.

31.* — Raymundò da Ctinba
Díbes, Botafogo F. R.

32.* — Dario Gabai, avulso
33.» _ Carlos Alberto da Ro-

cha, C. R. Flamengo.
34.* — Nicanor Matos Miranda,

C. R, Flamengo.
35.* — Xclyse Torlelli, C. R.

Icarai.
35," — Jayme Souza Campos,

Corpo dc Fuzileiros Na-
vais.

37.» — Alberto ü. Mlgrahi, C. R.
Guanabara.

38,o _ JJtcvaldo França Silvei-
ra, Corpo dc Fuzileiros
Navais.

39.* — Hermes Ribeiro Rorha,
Corpo tle Fuzileiros Na-
vais.

40.» — Francisco Humberto Lo-
pes dei Pin, C. R. Gua-

nabara.
41.» — ,Ionat.'is Soares, C. R.

Flamengo.
42." — Humberto Sá, avulso.
43. — Agenor Mattos Miranda.

G. R. Flamengo.'IL* — Afranio Caboudv, Rola-
fogo .-'. R.

45.* — .Insc Ticlc* de
ven. Corpo tle
Navais.

46." — José Ribamar. V,>,,n a*.
'iaina.

47.' — Antônio José tle Paula
Nazarelh, Fortaleza São
João.

48.' — Silvio Jorge M. Cavai-cante, C. R. Icarai,49.' — Nelio Jorge dn Souza,
c. R. Flamengo.

50.* — Álvaro de Araújo Mn-
ranhão, Corpo de Fuzi-
leiros Navais.

51.' — Dary da Fontoura Ma-
toso, Vasco da Gama.

52.» — Juarez Batista de Car-
valho, C. R. Flamengo.

53.» — Mauro Nunes de Sou-
za, C. R, Tear.'ii.

54.» — Álvaro de Oliveira Bar-
roso, Vasco da Gama.

55,' — Prentice Paula Lima,
avulso,

56,» — Nilson Viegas Panze-
res, C. R. Guanabara.

57.» — Miguel Rocha Arruda,
C. R. Flamengo.

58.» — Maria José Farias Mat-
tos, C. R. Icarai.

59.» — Noelio Barbosa Leão,
Corpo de Fuzileiros Na-
vais.

60.' — Ernesto Hofer, avulso.
61.» — Fausto Costa, avulso
62.' — José dc Oliveira Lima,

G, R. Flamengo.
63.' — Sérgio Hamper tle Car-

valho, C. R. Flamengo.
64.» — Bernardo Ribeiro Ga-

mn, Botafoco F. R.
65.» — Nilo Tortola, C. R.

Flamengo.
66.» — Wilson Soares, C. R.

Flamengo.
67.» — Arlindo de Fines Júnior, jFortaleza São João.
68.' — Eduardo Matias da Cos- í

ta, avulso.
69.' — Enodio Novaes Pires, !

Vasco da Gama.
70.' — Vera Moraes Vieira, Bo-1

Infogo F.C.
71.» — Henrique Sampaio, Vas-!

co da Gania.
72.» — Roberto Bruno, C. R. jFlamengo.
73." — Sebastião do Nascimen-

to. Natação e Regatas.
74.* — Hélio dos Santos Be.rin-

gueS, avulso.
75." — Abel Pereira Haupte,

Natação c Regatas.
76," — Lauro Ferreira Leite,

C, R. Icarai.
77." — ,Tof_ Maurício Falol Al-

ves, C. R. Flamengo.
78." — Armando Carvalho da

Silva, C. R. Flamengo.
79." — Tcito Carlos da Siiva,

avulso.
80." — John Chang, C. R.

Guanabara.
81.* — Hélio Tubi Mukaryia,

C. R. Icarai.
82.» — José Antônio Pereira de

Souza, CR. Flamengo.
S3.' — Heleno ¦'Celestino dos

Santos, C. R. Flamengo,
84.* — Fábio Gattai de Lima,

Fortaleza de São João.
85." — David Oliveira, avulso
86.* — Renato Mascarenhas,

C. R. Flamengo.
87.* — José Soares do Lima, C.

R. Flamengo.
88.* — Ricardo Mascarenhas,

G. R. Flamengo.
89." — José Luiz Torres M.

Barreto, avulso.
90." — Lconilo Amaro Melo.

avulso.
91,*  Wilson Sá. avulso.
92." — Aldo tle Camargo Bit-

tencourt, Vasco da Ga-
ma.

93.- — Antônio Carlos da Cos-
ta Souza. C. R. Fia-
mengo.

94." — Edivald Borghi, C. R.
Flamengo.

95.» __, Walmir Chaves Neves,
avulso.

96." — Clara Bogaertc, C. R.
Flamengo.

97." — Camila Assunção, C. R.
Flamengo.

98.» — Luiz Bezerra Netto,
avulso.

09.» _ Carlos T. da Costa,avu_
so.

JOO.o — Danle Freixinho, Vasco
da Gama.

101." — Paulo Egbcrto Teixeira,
FT a mengo.

102." — José Luiz de Carvalho.
Vuaco da Gama.

CLASSIFICAÇÃO POR EQUI-
PES (CIVIS)

"Broiiís Governador Amaral
i. Peixoto" l

l.o — Equipe do Clube de Re-
gatas Icarai com 75 pontOB soma
das seguintes classiflcnçôos in-
dividuals; 6 — 13 — 16 — 19
-- 21.

2." — Equipe do C. R. do Fia-
mengo com 169 pontos (18 — 33
- 31 — 41 — 43).

3.o — Equipe do C, R. Guana-
bara com 173 pontos (10 — 30 —
37 — 40 é 06).

4." — Equipe do C. R. Vasco
da Gama com 180 pontos (9 —
27 — 46 -- Bi — 54).

5,* ~- Equipe do Botafogo F.
R. com 216 pontos (7 — 31 —
44 _ 64 — 70).

CLASSIFICAÇÃO POR EQUI-
PE (MILITARES)

l.o — Equipe do Departamento
de Desportos da Marinha (Cor-
po dc Fuzileiros Navaes) com 57
pontos; 5 — 11 — 12 — 14 — 15.

2." — Equipe do Forte de São
João com 208 pontos; 3 — S —
4V — 67 -- 84.
CLASSIFICAÇÕES ESPECIAIS

Melhor nadadora — Marlene
Damiani Pinto, do Clube de Re-
gatas Icarai.

Melhor nadador militar —
João Gonçalves Filho, Fortaleza
São.João.

Melhor nadador avulso — Da-
rio Gabai.

ESPIRITO ESPORTIVO
Maria Rosa Silva é uma jovem

nadadora do Flamengo, que na
prova de ontem demonstrou ser
possuidora ,1c verdadeiro espirito
Esportivo, ao competir cm de-
.igualdade tle condições. Ma-
ria Rosa, que chegara no mo-
mento exato da partida da pro-
va, mesmo assim, atirou-se ã
água, conseguindo vencer a lon-
ga travessia, não sem alguma tli-
ficuldadc, devido ao estado tio
mar.

Convidada a servir-se da Iun-
clia do Serviço dc Salvamento, n
nadadora ruhro-negra preferiu
continuar nadando, assim conse-
guindo completar o percurso, em-
bora cm ullimo lugar.

O desportista Manuel Assunção,
tit. Vasco da Gama, testemunha
ila ocorrência, IA,, entusiasmado
ficou com o espirito dc esportivi-
dade de Maria Rosa. que resolveu
oferecer-lhe uma linda medalha
de vcrmcillc.
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Gomo a peleja Boca Junlors
e Canto do Rio
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0 Fluminense venceu o
Colo-Colo por 3x'
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do o couro abriu pafá o ponteiro
Quincas que centrou otimamen-
te e Robson, entrando mandou
a bola as redes, aos trinta e qua-tro minutos do periodo dorrac.ei-
io. Corn a contagem de 3 .. 0,
favorável ao Fluminense, ter-

minou a peleja.
OS QUADROS

Os dois quadros que preliaram
estavam assim formados;

F L U M I N E N S E — Castilho
(VelUdo); Pindaro e Pinheiro:
Jair, Edison e Bigode: Telè*

I Robson), VilaJòbòs, Marinho
(Simões). Didi e Quincas.

COLO-COLO -- Esouti; Lopes
e Nunez; Pena. Campos e
Saenz; Via], Molinn, Mendez.
(Figucroa), Aranda e Martinez
(Fernando).

Arbitrou o encontro, o Inglís
Latorre, com fraco desempenho.
Não usou energia para evitar os
lances mais violentos que foram
ensaiados por alguns jogadores
chilenos.

\\S\\ \ CONTINUAÇÃOiW—t D A u, PAGINA
ns coisas melhoraram um tanlo,
Não o bastante, porem, para
equilibrar a partida, Iraneanien-
te favorável aos argentinos na
etapa inicial. L'mn bola cruzada
da esquerda "pingou" sobre a
llléta tle Horacio, mas este não n
deteve. Entrou Navarro e esta-
va aberta a contagem. Aos tran-
cos, conseguiu o Canto do Rio
um empate enganador.

Tainbèm uma oportunidade
surgida da esquerda, com uma
invasão de Emanuel, e a bola
sobrou a Jaime, indo daí ao fun-
do da rede. Descontou o Boca
pouco depois com Rolando, e só
na segunda etapa, garantiu o trl-
unfo, marcado peia terceira vez,
proeza, tle Navarro. O jogo cor-
reu então, e no final, lá estava
no marcador: Boca Júnior 3 _.
Canto do Rio 1.

PRODUÇÃO INDIVIDUAL
Carieti — Multo seguro, como

é comum.
Colmnn —• Perfeito policia da

área. Grande valor dessa equi-
pe do Boca.

Otere —¦ Companheiro ideal
para a zaga.

Lombard o — A experiência
sempre a serviço do despejo.

Maurinbo — Anda querendo
justificar a soma gasta para sua
aquisição.

Percia — A simpatia que irra-
din, esconde-lhe alguns defeitos,
qun são poucos porém.

Navarro — E' o galã du time.
Esteve presente k luta.

Montano — Mesmo com uma
contusão no rosto, foi aquela fl-
gura que vai e vem. Bom de-
sempenho.

Bcrclo — Centro avante sem
reais qualidades.

Rolando ¦— Esteve um tanto
escondido do calor da partida.

Gonzalez — Num lance apenas,
revelou tudo que seria capaz, se
mais empenhado.

Horacio — Falhou no primei-
ro tento, mas teve chance de re-
dimlr-sé em duas ocasiões.

Cosmc — Sóbrio nas interven-
ções, figura de brilho.

Garcia - - Tipo do zagueiro que
conhece muito pouco além de
n-bater.

Edéi.o — Esqueceu as "boti-
nadas'-, e andou aparecendo ra-
zpavelmentè,

Delcio — Uma calamidade. A
torcida obrigou a sua retirada.

Carango — Fortaleceu sem dú-
vida a intermediária.

Herbert — Defesa serrada em
ação, sem acerto porém.

Jair o — Tem gcito para a eoi-
sa, mas é dispersivo.

Jaime — Estranhou-se sua re-
| tirada. Entre os maus. aparecia.

I .ori — Não pegou na bola.
I Miltinho — Totalmente confu-
, so.

Almir — Fora do jogo.
Emanuel — Dono da bola, pa-

| ra desespero do Canto do Rio.
O juiz - - Continua Mario Vi-' mia preocupado em aparecer co-

j nio um grande condutor de. par-
tidas de futebol perante os ar-
genlinos. Teve um trabalho cor-
reto, sempre com receio de pre-
judicar o Boca.

Renda — Cr,. 56.000,00 — Fra-
quissima.

DR, CAPISTRANO NAR,Zuni i. i iinnu 0[TV,no8
(Doe. Fac. Meti.) GARGANTA
R. Senador Danlan, 20-9." 2_I-SStíS

Telefone ->ara CARIOCA-
REPÓRTER: .3-3 349

BASQUETEBOL

0 VASCO DERROTOU 0 GRAJÂU T.
CLUBE, NUMA PELEJA INTERESSANTE
36x26, a contagem do prélio efetuado na qua-
dra de São Januário — Quadros e marcadores

Cumprindo o seu programa de
oferecer constante atividade ao
seu novo quadro de hasquetebol,
inteiramente Integrado de valo-
res em formação, o Cr. R. Vasco
tia Gama levou a efeito sába-
do, mais um encontro amistoso,
na quadra de São Januário, de-
írontando-so com o Grajaú Te-
nis Clube, um dos bons concor-
rentes ao último campeonato da
cidade.

Com uma boa apresentação, a
nova geração dc hasquetebol
cruzn.altlno assinalou mais um
triunfo, êxito que fornece outro
motivo de estimulo aos que tan-
to trabalham; no sentido da pro-
gressiva restauração do presti-
gio técnico daquele desporto no
Vasco da Gama. E' evidente que
um grande quadro não se im-
provisa, mas a determinação

twAL(>A?
muíietô calção

BRIM ài^tt cr.. 9 O
wm... 0**160

rtsif* rux~ ""w^—nu _ y I ' m^Tmm"^^m9
urfnlntfítín^b\ *J [h a 1 IH.

Vitória do Flamengo sobre
o Atlético
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dições para procurar auxiliar sua
vanguarda- Aproveitando dessa
indecisão foi que o Atlético mar-
rou seu tento — que paradoxal-
mente serviu para acordar o Fia-
mengo e trazer um maior acerto
no setor de defesa. Pavão com-
preendeu quo devia ficar plan-
Indo na entrada da grande área
sem andar nlrâs de .'baldo, t
I.cone se capacitou de que sim
função era marcar apenas o pon-
teiro canhoto. Com a melhoria
clu atuação da zaga flamenga Ja-
dir c Dcquinha puderam cum-
prir sua verdadeira tarefa dc ali-
montadores tle seu ataque.

li o Flamengo começou a cres-
cer. Primeiro empatou — numa
devolução fulminante do lento do
Atlético. Depois começou a traba-
Ihnr o adversário, como que a gas-lá-lo, pnra depois, já então na
etapa final, assinalar o tento que
lhe daria a vitória. Vitória jus-
In e que poderia se ler traduzido
numa margem mais elevada dc
(,'ols — mas que afinal deixou pa-
tente que o melhor quadro ven-
ecu.

OS TENTOS
Aos IM minutos houve um avan-

ço ti,. Atlético por intermédio dc
Gastão.

No lance conl'udirani-se Leonc
le Pavão — sobrando a bola para• o ponteiro canhoto, .loáozinho,

! que nâo teve maior trabalho se-
nao o tle empurrar o couro para
dentro do arco dc Garcia.

Aos -*"-' c meio minutos o Fia-
mengo avançou pel.i direita, liou-

i ve uma bola levantada dentro da
grande área pnra Indio entrar, e
coni fuliniiiíinlc cabeçada iKiia-
liir o marcador,

l-inalmciile nos quinze minutos
¦ tia etapa liunl surgiu o lento
I dt, vitória do Flamengo, Rubens

lançou Joel no bico da arca do
Atlético. 0 ponteiro atirou c a

| bola bateu na trave lateral es-
I querda do arco dc Synval. .Na
í corrida veio Geraldino tentando
j salvar, e acabou empurrando mais
| depressa a hola para o fundo dc

suas redes.
OS TIMES

FLAMENGO — Garcia; Leonc
.Higuát e Pavão; Jadir, Dequi-
nha c Walter; Joel, Rubens, Adão,

| Índio íMauricio) c Zagalo.
I ATLÉTICO - Synval; Afonso
Je Oswaldo; Geraldino, Haroldo e
j Klehcr (Manccol; Zcca .Antoni-
I nho), Gastão, Übaldo, Vavá e
I JoROzinho,

JCI/.
] Jose Comes Sobrinho, com alua-
j ção razoável. Ainda na primeira

etapa se deixou intimidar pelas
: atitudes de certos jogadores mas
j depois conseguiu, mal ou bem, se

fftzer respeitar,
i Renda: CrS I65.160.0D.

com que empenha o Vasco e o
seu setor do hasquetebol faz

prever sucesso para o trabalho
orientado pelo diretor Hilson Fa-
ria e pelo técnico Fu-Manchú.

Dez pontos separam o Vasco
do Grajaú, no computo final do
amistoso, sendo que já no re-
mate do primeiro tempo venciam
os vascaínos pela diferença de
nove tentos. Assim ó que, g'os
IS x 5 da metade do primeiro
tempo, o Vasco rumou para o
escore defintivo de 36 x 26.
QUADROS E MARCADORES

VASCO — Almir (6) e Aníbal
Í2> — Edson (5) — Aristldcs
(3) e Ari (61 — Carlos (3) —
Darcemires (6) — Pawci (5) —
Edinho, Nelson, Sérgio e L.
Afonso. Total; 36.

GRA.IAU T. CLUBE — Mauro
(3) e Manoel (5. — Sérgio (8),
Ailton (9) e Guilherme (1. —-
Carlos Alberto (3), Cristiano e
Ascanio. Total; 26.
JUVENIS — VASCO, 33 s 10

Na preliminar, jogaram os
quadros de juvenis dos mesmos
clubes, que terminou com a vi-
tória do Vasco da Gama, pela
contagem de 33 x 19.

Na Itália
ROMA, 8 (AFP) — Foram os

Seguintes os resultdaos dos jo-
gos de futebol disputados, esta
tarde, pelo Campeonato -da Itá -
Ua; Turim 3 x Internazionale 1;
Juventus 1 x Atalanta 1; Fio-
ronca 3 _. Novare 1; Palermo 2
x Como 0: Pro Pátria 1 x La-
zio 0: Roma 2 x Bolonha 1;
Sami_doria 3 x Tricste 1; Spal 1
x Milão 1; Udine 1 x Nápoles 1.

Classificação: 1." — Interna-
::ionale — 34 pontos; Ü.-** — Miâo— 27 pontos: 3.? — Juventus —
26 pontos: 4." — Poma — 25
pontos: 5 ° — Bolonha c Napo-
les — 23 pontos.

Piei

Na Espanha
MADRI, 8 (INS) — Resulta-

dos das partidas de futebol des-
ta tarde, entre as equipes da
primeira divisão: Real Madri 3
x Valencia 0: Barcelona 6 x
Atlético de Madri 1; Santander
2 x Malaga 0: Zaragoza 0 x Ovic-
do 0- Real Sociedad 6 x Coru-
na 1; Celta 2 x Atlético de Bit-
bao 2- Seviíha 2 x Valladolio
0; Gijon i x Espar.ol 1.

Vencido em Karachi o te-
nisía brasileiro Armando

Vieira
KARACHI. 8 fAFP) — Nu-

ma partida internacional de tô-
nis, o austríaco Huber venceu

OONTINOACAO
\\\\\ 
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tra otlmamente. Entra Baltazar
e de cabeça entre a Ademir. O
"Qulexada" atira violentamente,
obrigando ao goleiro Barbosa a
uma defesa sensacional, sendo
multo aplaudido pelo grande pú-
blico, presente ao cstãdio "Soto
Mayor".

PINGA, SEGUNDO GOL
Aos quinze minutos e melo,

aumenta o quadro 
"Branco".

Ipojucan combina com Julinho
o a pelota sobra para o mela Pin-
ga. O atacante da Portuguesa
mesmo apertado por Alfredo e
depois Helvio. atirou a meia al-
tura, mandando o couro ao fun-
do das redes.
PERIGOSOS AVANÇOS DOS

AZUIS
Durante dez minutos o qua-

rVro "Azul" exerce forte pressão
ao "arco" de Barbosa. Ademir
atirou forte e o goleiro defendeu
com escanteio. Bate Cláudio. Ca-
beccia Baltazar e Barbosa dc-
fende. Outro perigoso avanço de
Baltazar que Haroldo concedo
escanteio. Bate Rodrigues e
Mauro salva milagrosamente,
quando Cláudio estava, em mag-
niflea situação para marcar.
Desce o quadro "Branco" Ipo-
jucan passa à Julinho que atira
forte e Gilmar defende com se-
gurança.
RODRIGUES, GOL DOS AZUIS

Aos trinta «s um minutos, o
quadro "Azul" tira o zero. Pe-
rigoso ataque pelo centro, Ade-
mir controla entre os dois za-
guetros e consegue entregar a
Rodrigues. O ponteiro que vinha
na corrida, atira violentamente e
marca o primeiro tento do qua-
dro "Azul".

OUTRA DEFESA ESPETA-
CULAR DE BARBOSA

Aos quarenta e um minutos,
o zagueiro Mauro faz fal em
Ademir, na entrada da pequena
área. Bate Rodrigues, atirando
um autentico "petardo". Atira-
se Barbosa e pratica outra de-
fesa espetacular, quand'0 todos
esperavam o segundo tento do
"Azul". Barbosa é muito aplau-
dido. o mesmo com relação ao
ponteiro Rodrigues, pelo seu for-
te chute.

TERMINA O PRIMEIRO
TEMPO

Os quatro minutos finais per-
tencem ao quadro "Branco" que
por pouco não aumenta para
trís, quando Zizinho, após fin-
tar Paulinho e Alfredo, atirou for-
te e a pelota passou raspando o
"arco" de Gilmar. Com a con-
tagem dc 2 s 1, favorável ao
quadro "Branco" terminou o
primeiro tempo.

ELI
Voltaram as equipes para o

segundo tempo. Uma alteração
do quadro "Azul". Salvador,
centro médio do Internacional,
de Porto Alegre em lugar do Eli.
Ataca o quadro "Branco" Ipoju-
can atira e Gilmar defende com

na fina! rie simples o brasileiro
Vieira, por 6 x 3, 6 x 3.

Na par,ida dupla, Huber e Ar-
mando Vieira venceram a cqni-
pe japoi esa Kimamaru e Ku-
mura por 3x6, 6x4e6x3.

— OS HÚNGAROS —
PLEITEIAM ORGANIZAR

OS PRÓXIMOS JOGOS OLÍMPICOS
VIENA, 8 (I.N.S.) — As auto-

ridades esportivas de Budapest
reiteraram ontem os seus repeti-
rios desejos dc que aquela capi-
tal seja a sede dos próximos Jo-
gos Olímpicos, cm 19(10.

Os comunistas húngaros alegam
que se deve a Hungria o privile-
Sio dc servir de cenário ás XVII.
Olímpia das.

Perene Mczo, membro húngaro
dn Comissão Olímpica tnlernacio-
nal, afirmou, com efeito, que há
.VI anos. as autoridades conípctcn-
les se manifestaram a favor dc

fazer de Budapest a sede dos jo-
gos Olímpicos, pela primeira vez
na história das olimpíadas moder-
nas. Entretanto — acrescentou
Mczo — o governo húngaro dc cn-
táo não reconheceu a honra que
era feita a Hungria e os primei-
ros jogos Olímpicos foram dispu-
lados cm Atenas.

escanteio. Bate Julinho otimn-
mente. Entra Pinga, atira num"sem pulo", mas Gilmar defen»'
de espetacularmente.

BALTAZAR QUASE BM-
PATA

Aos seis minutos, combinam
Ademir e Rodrigues. A pelota
sobra para o centro-avante Bal- '
tazar, quo frente a frente com o ¦
goleiro Barbosa, atira por cima,
perdendo excelente oportunida-
de do empatar. Um perigoso
avanço do quadro "Branco*' Pin-
ga atira íorte e Barbosa defen- '
de com segurança.
OUTRA OPORTUNIDADE

PERDIDA
Aos dez minutos, Rubens, do

América organiza um avanço
para os seus, e na entrada da po-
quena área passa otimamente k
Ademir que atira violentamente.
A pelota choca-se na trave e vol-
ta ao ponteiro Rodrigues e mes-
mo com Barbosa caido, atira
longe, perdendo outra magnífica
excelente oportunidade de mar-
car.

BARBOSA ESPETACULAR
Aos catorze minutos, Barbosa

volta a empolgar o público pre-sente, quando defende de ma-
neira espetacular um violento
pelotaço de Ademir, quo atli__
na corrida, um excelente pa«s_do Baltazar. A seguir outro
avanço perigoso do quadro"Azul" « Haroldo desarma Bal-
tazar quando preparava-se paraatírar.
ENTENDE-SE BEM O TRIO

MÉDIO
Impressiona bem o trabalho

que vem desenvolvendo o trio
médio formado por Djalma San-
tos, Danilo e Bauer, quer na
marcação, quer no auxlio ao
ataque.

Zizinho excelente no trabalho
de ligação com Danilo, lmpres-
sionando favoravelmente, Tam-bém agradando a zega consti-tuida por Mauro e Haroldo.
Ipojucan já não apresenta o
mesmo empenho do primeirotempo. Apenas. Ziainho com amesma produção, seguido de
Pinga, ésse sempre perigoso nos
arremates. Julinho. bom no»centros, mas não apresentando
hoa eficiência nas Investidas ao
«.arco» contrário.

No quadro «Azul . bom o tra-
balho da ofensiva, com Balta- •
zar, Ademir c Rodrigues, sem-
pre ameaçando o «arco> de Bar-
bosa. Na intermediária Pault-
nho, bom na marcação e Bran-
dãozinho melhor no auxílio ar,
ataque. Gilmar firme e a zaga
firme nos rechassos.

SENSACIONAL GILMAR
Aos 19 minutos, Gilmar tam-

bém empolga, quando defende
de. maneira espetacular, um vio- •
lento pelotaço de Zizinho há
poucos metros da meta. O go-
leiro corintiano atirou-se e con-
seguiu deter a pelota, quando' 

'
todos gritavam «gol., Muito .
aplaudido Gilmar pela sua bri-
lhante Intervenção.
QUASE A IGUALDADE E
CONTUDIDO BALTAZAR

Aos vinle t. sete minuto.,
quase a igualdade no marcador,
Rodrigues centrou olimamentn.
Forma-se um autêntico tbolo»

j na. pequena área, iodos pro»curando chutar. Entra Saltai
j zar, mas não consegue atirar,

mas vai oontra a cerca, oontun-
dindo-se. O centro-avante corln-
tiano é obrigado a deixar o gra-
mado, passando o quadro <azul>
a jogar com de* elementos. $
reiniciado o ensaio, agora com
uma «chuvinha» sobre a cldad .
mas a seguir, vim verdadeiro
temporal, sobre São Lourenço.

S SUSPENSO O TREINO
Em virtude do forte tempo-

ral, o técnico Aimoré Moreira
imediatamente suspende o en-
saio, quando eram decorrido»
trinta e dois minutos. Assim,
terminou o primeiro ensaio da
seleção brasileiro, com a vanta-
gem do quadro «Branco» pelo
escore de 2x1.

Café CRUZEIRO (Extra)
GOSTOSO ATB SEM AÇÚCAR

HCL
FOUTUSTA VENCEU A PROVA ESPEC

Boa a 18' reunião do Jóquei
Clube, ontem levada a efeito no
hipódromo da Gávea, que, se
apresentava quase literalmente
ocupado nas tribunas e pelou-
ses.

Houve provas -intoressantissi-
ma?, com finais de sensação,
tenci os ganhadores sido farta-
mente aplaudidos.

No handicap especial _;Carl0s
Coutinho», em 1.300 metros, vi-
toriou-se brilhantemente Areno-
so pilotado por Luiz F.igoni ten-
do na prova especial «Antônio
Caetano da Silva», ganho For-
tuita, também, dirigida pelo
freio paranaense, o herói dü
tarde.

Dos páreos realizados, eis os
resultaclos:

1/ Páreo
1.100 metros — Cr? 40.000,00;

Cr$ 1.200,00 e Ct. (i. 000.00.
1." Fair Black, 56. B. Ribeiro.
2." Fair Beagle. 53. S. Machado.
3." Dinon, 56, L. Rigoni.
4." Esporte, 56. A. Rosa.
5." My Lord, 56, L. Mezaros.

Não correram: Angatuba e
Espada.

Tempo 92,

Kateios: vencedor CrJ 43,00.
dupla Cr$ 368,00.

Placês: Cr? 34.00 e CrS 176,00.
Apostas: CrS 8.21
Ganho por meio

ao 3." três corpos.
My Lord 
Fair Black 
Fair Beagle 
Esporle 

Total 
Duplas:

12 
13 
14 
2.
24 
'.

34 ..'..'..'.'..'.'.'.'.'.'.'.

5.530,00.
corpo do 2."

110D4
8868

783
4d86

47333

8244
8542
4527
3646
1316
618
1550

31.00
43,00

48*4.00
76,00

CrS
28.00
27.00
50.00
66.00

173,00
368.00
147,00

Total  28443

2: Páreo

RATEIOS EVENTUAIS
Pontas: CrS

Dinon  20702 1S.00
Não correram: Ancora,, S. Ma-

dre.
Tempo — 88 4/5.
Rateios — vencedor — 16,00;

dupla — 28,00.
Placês — nfio houve.
Apostas Cr$ 1.027.480.00.
Ganho por 2 corpos; do 2*' ao

3o, 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS
Pontas:

Araripe  15308 35,50
Halenia  iosbs 52,00
England  8410 65.00
Panda e Eledol... 33961 16,00

Duplas:

4S2
3958
15511
7135
2027
2.-,,S,S
13552

771
5102
7132

Cr?
75(1,00

!'1,011
232.0II

51,nu
123,50
140,00
27,00

4Bfl,00
7l.ni)
51,00

PROVA POPULAR DE
NATAÇÃO "A NOITE"

Classificação coletiva
CLUBES — I." — C. R. Ica-

rai — 75 ponlos (6 — 13 --
1G — 19 — 21).

2." — C. K. Flamengo —
169 pontos (13 — 33 — 34 —
41 - 43).

3,' — C. It. Guanabara —
173 pontos (10 — 30 — 37 —
40 - 56).

4.' — C. R. Vasco da Gamn
_ ISO pontos (9 — 27 — 46
_ 51 - 54).

5.' — Botafogo F. R. — 216
pontos (7 -- 31 - 44 - 6Í
- 70).

1.600 metros — CrS 50.000,00;
15.000,00 c 7.500.10.

Queremisla, 55, L. Rigoni
Elzorro, 55, E. Castillo
Ibiai, 55, O. Ulloa.
Bucklngham, 55, J, Tinoco.

Tempo - 102 2/5.
dupla — 33,50.

Kateios — vencedor — 16,50;
Apostas Cr$ 66.586,00.
Ganho por meio corpo; do 2"

ac 3". 3 corpos.
RATKTOS EVENTUAIS
Pontas;

Elzorro  6!'õ7 40.00
Queremista  207.02 16.50
Ibiai  120.33 26,00
Bucl-ingham . ... 2238 153,00

12
14
22
24
U

Total
Duplas;

68337

55,00
26,00

100.00
28.00
43,00

Total 34411

4Y Páreo
1.300 metros — CrS 30.000 00

Cr? ít.otio.oo e CrS 4.500,00

12
13
14
23
21
34

Total . .
Duplas:

42830

5672
3350

949
10616

1220

33.50
57,00

200,00
18.CO
"7 "h

156,00

D. Silva
. Cruz
. Lins

.",,'1, ,1. Marins
. o. I''ern;ilides

,")l. I'. Tavares
Ribeiro

Sou/.i,

! '-leione oar,
REPÓRTER;

CARIOCA-
.3-33.9

Total  23756

3.' Párno
1.400 metros — CrS 40.000,00;

12.000.00 e 6.000.00.
Pauda. 56. B. Cruz
Halenia. 56. E. Castillo
Eledol, 56. L, Rigoni
Araripe. 56. .1. Tinoco

j England, 52, F, Irigoyen,

Chumbo. 53,
Bingo, ,',8, B.
Cheia. 48, I.

I (ican Glúten,
.*i Guairacã, 52.
li I). Dou ru da.

Delbíi, .',0. II
I3CD. 17, I**

!l Lys, 49, .1. liamos
10 Monetário, 50, M. Ilénriquò

Tempo: 81 í/5
Rnteios: Vencedor — Cri 17
Diip.il- Cr? 51,00
Placês: Cr$ 111.01)
..postas: Cr** 1.376.75(1.0(1
flanho por meio corpo; do

ao 3.", meio corpo
1.ATEJOS EVENTUAIS

Pontas:

Tol.-il  45203

5". Páreo
1.000 metros — Cr? 60.000

CrS 18.0(K),no ,: CrS 9.000,00
Fortuita, 51. L. Rigoni
listra, 61. F, Irigoyen
Natalina, 57, !•'. Delgado

I .dentada, (iti, E. Castillo
Não correu: Quctera
Tempo: flfl 2/5
Kateios: Vencedor — Cr?
Dupla: O. 25.00
Plaeés: não houve.
Apostas: CrS 953.860,00
Ganho por 2 corpos; do

3.", 5 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:

00

Não correram: Aguacaba p
Francistjuinho.

Tempo — 83 35
Ralei, is — vencedor 30,00;

dupla 48,00
Plaeés: 1.700 ~- 38,00 —

23,00
Apostas — 1.613.530,00.
Ganho por um corpo; do '.l."¦

ao .'!.", 3 corpos.
RATEIO. EVENTUAIS

Pontas:
New York. .
Pantera . . .
S.-n-illio . . .
Mnlnr ....
_n II
1'à'ir Blood .
Sardo ....
.ilegal . . .,

Dupla. ;
II
12
13
14
23
24
34
II

¦• 6706 60,01)
.. 2102 48,00
• 92S5 43,00
•• 14562 *JS,oo
¦• 2342 173,00
•• 3791 107,00
•• 3491 116,00
•• 1903 213,00

Tola] 50592

26953 30,00
777 l. 0*40.0(11

4 7.00
!i:t,oo
33.110

1156,00
83,00

102,011

8." Páreo
17161

SIÍ72
24671
¦IS52
9671
7925

Total

20,00

ao>.

00

I1CI) 7271
Cheia 131
B. Dourada 12058
Dclha 16979
Giiuiroçá 3867
lirnn Chaco - Mon. 3635
Uingn - Chumbo -

Lys 313611!

Tolal 33713

Cl
92

5H3
55
30

17:;
18.

17.

Porluila .
Potcntada
Natalina .
Extra ...

Tolal
Duplas:

12 
13 
II 
23 
24 
34 

lotai .

25025
II112
8774

17151

62005

r.i-s
20,11(1
45,00
57,011
29,00

11
12
13
14
23
24
33
34
44

Total

100638
586

8222
8408
63 7 6
11762
4300
5562
7127
307!)

51)531

690.00
50.00
48.00
63.00
60,00
34.00
73.011
54,00

131,00

7." páreo

7102
1603

 4212
 21)43

 32301

6: Páreo

Cr**
34,50
55,011

10308 25,0(1
2713 94,00

61,50
88,1111

1.30(1 metrôs - 40.000,00
12.000,00 c 6.000,00.

New York. 56, E. Caslilo
F. Blood, 53, M. Henrique
Malar, 56, L. Mezaros
Call, 56. B. Cru.
Sarilbo. 56, A, Ribas
Sardo, 56, li. Ulloa
EIck.,1. 54, L. RíroiiI
Pautei:,, 51, S. Machado

1.300 metros - 60.000,00 —
18.niil).00 e fl.000,00.

Arenoso. 55, L. Rigoni
llnsco, 54. B. Ribeiro
l.niirina. 51. O, l.llfui

1 El (ire-co. 53, [•'. Irigoyen
5 Iniiii. 52, .1. Portilho

Não correram: Varsily, .Mclecoj
e 1 louro.'lempo: 7!) 4 5

Ralei,is — vencedor 13,00; du-
pia 60.

Plncés, não houve.
Apostas: 1.55,8.140.00.
Ganho por meio corpo; do 2.'>"

ao 3.". 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:
Arenoso -

Mo. co  6,5384 13.110
El Grccco . ... 9162 92.00
ííut.han.tti  13.í79 (12.0(1
Lauriha -

lana  17097 49,00

1.300 metros —- CrS SfinnoooCrS fl.000.00 e Cr? 4*500.011.' Don Zuza, 51. P. Tavares.
.• rnrt-,CêZ0' M* A* Ara«Jo.8.» Gentil, 58, J. Tinoco.

4.- Mandi, 50. J. Portilho.
fio ?_-an_í. .1' H L- Ri*?oni-6" My Prince, 52, O. IJIloa.,.' Coraliaco, 54, E. Cruz
al 2 .ÍS°. 55- D- P. -uva.9.' Felicia, 48, S.

10.»J«argrave, 54,
Não correram:

Juarez e Hiléia.
Tempo: 81 2/5.
Rateios: vencedor CrS 1.4.00Dupla: CrS 156,00.
Placé.. CrS 18,00 e CrS 18,00.Apostas: Cr.*? 1.677.050,00.

r Ganho por: cabeça; cio 2.»«•'-'• 2 corpos.
Movimento <.eral das apostas:CrS fl.696.200,00.

RATEIOS EVUXTUAIS
Pontas:

Mar Negro - Don

Camara.
A. F.ibas.
Oistria, Don

do 2.' ao

Tolal 105222

7,M,n 2588.) 34.00
My Prince Iõ7õ7 55,00
Cora 1 ia co 12152 72,00! Bananal 13280 66,oti
DingO S024 .109,00
Margrave 4830 183,00
Mandi 2382 366,00
Gcntil-B .licia ... 26736 33,00

Total 109050
Duplas:

11 2587 156,00
12 1)286 43,00
13 3727 108.00
14 6527 62.00
22 7330 55.00
23 5527 73,00
24 8305 48.50
33 101,. 396.00
34 4011 100.00
44 205*. 196.00

Tolal 50278
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Eis aí uma visão do momento em aue era dada a largada para a sensacional Prova de Natação A NOITE, na manhã de ontem. Mais de cem concorrentes empenharam-se na empolgante competifõo,

,eu ponto de partida na praia do Forte de São João. Além dos "ases", também brilharam as "estréias", em grande número, desta vez

A NOITE - 2.Melra
9/2/953 —N. 14.323
—Ml II m

qoe como se sabe teve o

Silvio Kelly dos Santos confirmou o seu cartaz de maior
Como sempre, o Serviço de Salvamento cooperou eficientemente na realização da fun_jsta carioca, levantando a XV Proya de Natação A

Prova de Natação A NOITE. Os destemidos homens do mar foram ainda desta vez, NOITE. Eis ai o campeão tricolor, quando entregava o

elementos valiosos, respondendo ò altura pela importante missão que lhes é conferida seu número, após a vitória sensacional
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Marlene Damiani Pinto, a antiga campeã do Icarai, marcou ontem magnífico feito,
sagrando-se a nadadora melhor classificada na Prova de Natação A NOITE. Apesar
de se tratar de um prélio difícil e arriscado, Marlene não se intimidou, logrando a

.-. ',...... ,'.-_ . * __ *j.j„ _, „-„._-•.:-*;,, ,-.,;;-.;-, Ja --*„,-. r><-.|*. m-inhfi Sem dúvida coube às nossas aracio«as excelente classificação de décima terceira na classificação geral. Na gravura a "es-
O elemento feminino brilhou com grande intensidade na competiçoo aquática de ontem peia manna. .em auvioa, couoe as noss-s gra.io.d» . ., „ . ... -;s.„rn;onra"estréias" um papel de relevo na Prova de Natação A NOITE, não só pela eficiência técnica como pelo encanto que trouxeram a competição feia tio grem.o n.rcroicn.e
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Outro aspecto tomado por ocasião da largada dos concorrentes ò XV Prova Popular de Natação A NOITE. Vêem-se, separados, os grupos dos homens e das moças, cm interessante fteci-atite. As moças, como c natural
levam a vantagem dc sair na frente E várias delas chegam na dianteira de muitos "barbados"...



A DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELtQRAFOS - Exonerado o T.e.-coronel Adacío Mello e efetivado no cargo o Tte.-coronel Gerardo Lemos do Amaral1
frcrfo tia 8fi página).

GSidva escondido
, __— «w» ¦ - r-—¦——y——— ¦ ¦¦¦ ¦- ,„ _Ç

,.. i «¦ i««i| i < • 11»11 • ¦ ¦¦ ¦ i • . B 
^#m#-»,,í 

-^ 
B i, B,,,,,,... f »..f.»..»..«..».,«..«..«.¦»,¦ fr»»,.»..»..»..»,,».^ y.  .^____^________^^_

: Cad

A POLÍCIA DEU UMA BATIDA
NO ENTREPOSTO E LOCALI-

ZOU A MERCADORIA, PREN-
DENDO OS RESPONSÁVEIS

(Texto na 8fi página)

a vez mais grave, nesta capital, a I
situado das serviços de eletricidade »• I

I Importantes declarações do coronel Âlcir |

j de Paula Frete. (Texto na pag. seguinte) j
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35 ANOS DEPOIS...

Cartão de defunto

para defunta...
')'RESTO (1 túlio), 0 (1SS)— Um cartão postal de nm

defunto à sua irmã, também
defunta, chegou, hoje, a Trcn-
lo, trinta e cinco anos de-
pois de ser posto nos Cor-
rr.ios, O cartão foi enviado
por Arcangclo Montilellier,

(Conclui na página seguinte)
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Mas ainda vão está do. lodo armado na Praça 11—Os motivos do Carnaval de 1953
— /V« Cinelundia, o "Jardim de ÁUá**, — O Obelisco sustentando um grande gbdto
encimado por uma libélula — A ornamentação da avenida Presidente Vargas

Às vésperas do reinado do
Momo, turmas e turmas tlo tra-
biilhailorc.i, na CinclândUi. na
(ii-c.nida Presidenta Vargas, na
Pinça Onze e em outros locais

(Conclui nà 8fi página)
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¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦'- ..¦¦.?m$^%W',í&zmii&y>ii '¦ '$&

Cm do» motivos da decoração
du Avenida

Telefone para CARIOCA-
REPÓRTER; 43-3 349

Vai ser assinado o con-
trato para a organiza-
çáo do projeto definitivo

(Leia na página seguinte)

As obras da nova pista da Ave-
nida Presidenta Vargas ainda
estão assim. Mas a Prefeitura
entregará, ao tráfego, no sábado,
os trechosL.ÇOiiçMçfPs,,{Lcia.na,

página seguinte)
.IUI1IH.|_
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0 Nlzam de
Hyderabad vai
abandonar a
íoríuna e ta-
zer unia pere-
gri na ç ão à
Meca, levan-
do as suas 71
esposas - Os
seus 99 fi-
lisos não con-
seguem ale-

gra-lo
(Leia notícia
em "Hoje no
Mundo", na

página 4)
—a

Leia na
página 2:
PREFERÍVEL
OM BOM
AGRICULTOR

A UM
SACERDOTE

VOCAÇÃO
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O Nizam dc Hyderabad
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interrompeu

Os turinl.Mii vão dançar aqui,
em plena Cinelândla I

i arsênico
Morreram quatro pessoas

REMANSO (Bahia), 9
(Serviço especial de A
NOITE) — Na Fazenda
Maravilha, neste munici-
pio, vitimas de envene-
namento acidental, por ar-
sênico, faleceram ontem
(Conclui na página seguinte)
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A NOITE
Eala edição compõe-ss de

24 páginas, divididas em duas
seçõns, quo não podem ser
vendidas separadamente.

A fila interminável dos que fogem do Carnaval Carioca
-••>••••••¦•••«.«••<«

a§ as
§ viagens ©rdieárías,

passagens
A fuga v?.n as estações de ájuas e outros pontos do inte-,;,
flori com a aproximação do Carnaval — Intensíssimo o mo- |v|Mien o » fam^éni nv~, bilheterias da Ce-ral e da Leopol.- ]'üiia, assim como nas empresas dc aviação — Trens c1

ônibus extraordinários.
—& f. Intenso o movimento de pes-

j suns que estão adquirindo passa-
itens pnra fugir do carnaval. Tan-

| to na Central do Brasil como nu
í l.iMipoldina e estação Mnrjano

Procopio era o que ainda hoje se
\criticava. Em quase todos os
çtilellôs rin interior forma-
viun-se filas intermináveis. O In-
(Conclui na página seguinte)

TEM
CRÉDITO

N'A
EXPOSIÇÃO

SÈM
PIADOR i

Deixou o iortuno para a noi»
va e um filho do primeiro ma-
trimônio — Pretendiam casar
dentro de cinco meses — Co-
nheceram»se no Rio — Presa
de crise nervosa eom a notí-
cia da morte do noivo, a ]o =
vem Odlnéia retirou-se do Rio
para tratamento de saúde —
Preferia tê-lo vivo, mesmo sem
fortuna, a ser contemplada com
a herança — Os protagonistas

de uma hlBtéria simples
Uin telegrama, procedente de

llelém do Pará, Irazia a noticia
r!:i morte do capitalista Bocliarn
Jacob, e dizia mais, que, aberto
o testamento, fora revelado rjuc
a fortuna do falecido negociante
havia sido legada cm partes
iguais a um filho do primeiro
matrimônio e a uma sua noiva,
senhorita Odlnéia Magalhães Bes-
sa, comerciaria e residente no
Hio, A rua fJmcrcnciana, ID, cm
São Cristóvão.

(Conclui na váglna seguinte).

Superlotados
os hotéis
da cidade

Turistas das Américas e da Eu-
ropa continuam chegando para
participar do Carnaval Carioca
— Nos hotéis do tipo médio o
maior pedido de aposentos é (ei-
to por visitantes dos Estados e
também do próprio Distrito Fe-
deral — Enlre os turistas estran-
geiros o maior número é de
norte-americanos, seguido dos

argentinos o dos franceses
(Leia na página seguinte/

Diretor: ANDRÉ CARRAZZONI cupRÊÇA • wniTCRedator-Chefe: CARVALHO NETTO tR"™E5>A A NOITE Número Avulsa: Cr$ 1,08

DA LES DO CÂMBIO LIVRE
FLUMINENSE X COLO-COLO

Iniciados hoje os estudos do projeto no Conselho da Superintendência àa Moeda «do Crédito — Resolução sobre a questão da manutenção de bolsistas no exterior
-<S A hora em que estamos circo»

lando deve estar sendo inieUdc
a discussão em torno do projeto
qne regula o mercado da taxa livre
de câmbio, Instituído em Lei, qn§
(Conclui na página, seguinte),

A prisão dos vermelhos ,
em Minas

RÂ
FORA
RRAI

Con f ir

mmmmÈ
MONTEVIDÉU
mando as previsões o Flu-
minense venceu o Colo-Colo,
impando-lhe um revés pela
expressiva contagem de 3x0,
após uma peleja que teve
sempre predomínio nas
ações. E' do terceiro gol do
tricolor o lance que a gra-

vura acima focaliza

Responderá ali a proces-
so por atividades extra*
mistas nas fileiras do

Exército j
(Leia na página seguinte), \

Pacífico e dona Charivarina...

OS TRABALHADORES NO COMÉRCIO

0 CONGELAMENTO DE PREÇOS

Você
$Q ; /Jf C^P ç <£? librada... <3L r^.(pr\ <§2* \ÈQJn~7 &kr\ *

0'nema? Leia CARIOCA

Formulam também um apelo ao Legislativo
para que seja regulamentada a participação
dos empregados nos lucros das emprêsas —-
\ situação dos trabalhadores do setor portuá-
rio em face da projetada lei da previdência
social — Declarações do senhor Paulo Baeta

Neves, novo presidente da C. N. T. C.
C, em declarações à nossa rc-
portngem, na manhã dc hoje,
destacou as resoluções adotadas
pelo Conselho dc. liepiescntantes
de sua entidade, nas quais figu-
ram reparos ao projeto da Co-
missão Nacional dc Heni-Estar

(Conclui na página seguinte)
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Irradia raios de três
milhões de volts

Ma de cobalto no
combate ao câncer

NOVA IORQUE, 9 (INS) —
«7ma poderosa bomba de co-
bálto fabricada no Canadá e
cujos raios igualam em ener-
gia a lodo o radium usado,
em medicina, no mundo in- •
teiro, foi posta à serviço da '
msdieina no Hospital Monte- ',

flc Tal bomb se destina ao ,
combate do câncer. Os dire- ¦
tores do hospital informam '

que os raios de cobalto rá-,
dioativo igualam aos de ama
máquina de raios .T de c mi- '
Ihões de polis e que t a
mais poderosa existente no
mundo.

..GUARDÁ-tHUVAS^aí;.-*!"
ou'. SOMBRINHAS',--a."
prefira a-marca X_s^
CAVACAS- ^ Ŝírríbolp

pa de «jáfáhtià.,
aENCONTRAMrSE¦ vfcNASBOAS'GASÃS:

r.Licínio Santos
Clínica Médica em Geral

Fígado > Intentinos . Estômago
Edificio de A NOITE - Sala 613

— Fone 23-0975 —

D

ROMANCE DE AMOR QUE A
i MORTE INTERROMPEU
,„.. . O O N T I N D A C 4 O
yr DA l» PAGINA

Um romance de amor
interrompido

A reportagem de A NOITE pro-
curou falar, no endereço acima,
com a senhorita Odinéia, a noiva
contemplada na herança. Lá. po-
rim, pessoas de sua familia in-
fírmanim-nos que logo que a jo-
veja teve conhscimenlo da morte
(ío noivo, ocorrida em Belém a f-
ita corrente, foi vitima de uma
Cries de nervos em conseqüência
rfii infausta noticia, pois. disse-
riúa-nós, ê!es sa amavam profun-
tíamente.' «2onhecsram-se nesta capital,
•ge-staram-se, compreenderam-se

e-.éle prometera pedi-la em casa-
¦mento. Pouco depois estavam
noivos e iam preparando o en-
•t-oval para maio ou junho. In-
¦felizmente a morte veio atrapa-
lhãr» realização de um sonho
comum. O noivo residia em Be-
Min «ra negociante conceituado
homem de hábitos morigerados,¦-Jouco dado a expansões. Dai
$>òr que a noticia de que fizera
dá noiva sua herdeira foi recebi-
áw como surpresa. Homem pre-• vidente e tendo encontrado uma
-rrk>ç» que o compreendia, teve
esse gesto largo, legando-lhe
parte dos bens. Foi como «nie
•uma precaução contra o desti-
so impiedoso. Odinéia vive com
a.família, trabalha numa ernprê-
sa desta capital, é loura, bonita.
e presa de forte crise nervosa,
viu-se obrigada a retirar-se do
Bio para o Espírito Santo, on-
«i9 residem seus tios. Seus pa-
Tentes informaram á reportagem
que ela não se conforma com a
•morte do noivo e que preferia
rê-lo vivo e sem fortuna * de-
írontar a realidade de sua morte.
11 u]s*f-">*_**r*"» i

Teixeira
Cirurgião- « urologista. K. S. Jo»*-
t&Vfl «18 horas. Telefone 42-04S9.

IBVOE! VIVA 0 CARNAVAL!

O PALHAÇO — Vamos farwtr
à vontade, êste ano. Rei Momo
pediu ao Rei dos Barateíros qne
deixasse os empregados Jo O
DRAGÃO entrar na folia.

ARLEQUIM — Eu e Colombina•vsxaot fazer o mesmo; ela pediuao' ohefe 8 dias, para cair na
farra, por isso vamos nos esbal-
ãar.

-—- Por tradição do Rei dos
Bárateiros, essa resolução ocorre
» todos os seus empregados, de-
pois do balanço de fim de. ano.

— Sim, porque O DRAGÃO, o
mi dos bárateiros, é a maior or-
ganteação em louças e artigos fi-
nos para presentes. Tudo ali è de
ótima qualidade e custa poucoRUA LARGA ns. 191-193 (em fren-
te à Light). NAO TEM FILIAIS.

IRMES ÂS COMPRAS
iORRÁCHA

Atingirão os niveis mais elevados dos últi-
mos tempos

As compras de borracha pelo Banco de Cr«kiito da Amaro-
nia S. A. — segundo revela o boletim de informações trimestrair
da Comissão Executiva da Defesa da Borracha — vêm manter-
do-se firmes, prevendo-se que atingirão os niveis mais elevados
dos últimos tempos. O fato é singularmente auspicioso porque
evitará a exigência de novos suprimentos adicionais do exterior,
o que importa dizer que pouparemos divisas.

Relativamente ao consumo revelam as cifras que. embora o
movimento de vendas de borracha no período de julho-setembro
de 1952 registrasse um aumento de 1.992.262 quilos, nò valor de
Cr$ 104.919.324.00, em relação ao mesmo trimestre do ano an.
terior (6.828.983 quilos contra 4.928.721 quilos). r.Sò prosseguiu
no mesmo ritmo que fazia prever o "boom" de 1951 S conquanto
o panorama mundial do mercado internacional de borracha nâo
apresente modificação apreciável, pelo movimento das vendas,
pode observar-se certa apatia dos consumidores de borracha em
quase todos os países, pensando-se, ouando ;e registravam essas
apreciações, que o consumo internacional ficasse aquém do que
fora estimado no fim do ano passado.

Vários fatores vinham restringindo as possibilidades «o mer*
cado de goma elástica, entre os quais os obstáculos no infcercám*
bio internacional decorrentes das questões cambiai».

Os dados referentes ao terceiro trimestre do ano passado, que
estamos analisando, apresentavam no seu ramo «Ia indústria pesa-
da, a fabricação de 410.050 pneumáticos e 79.893 câmaras de ar
para veículos' a motor e 147.509 pneus e 166.275 câmaras de sr
para bicicletas.
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Visitará hoje Volta Reáon-
da o vice-presidente tia

BUEXOS AIRES, 324 E 226
SETE DE SETEMBRO, 166

*^^**^^***4**^^**t^**»*******^****»t**^**************^****
Laboratórios de Pesquisas

Clinicas

DR, LM STÜDART
Exames de urina, escarro, pus,
etc. Soro diagnóstico dt sifilis.
Exame» de sangue para esclareci»
mentos de focos. Diagnostica
precoce í!» gravidez. Tabagem

luodensl. Metabolismo basal.
Laboratórios: Largo da Carioca

n.' lí»2.- — Salas 4. 6 * 12.
ABERTO DAS S ÀS 19 HORAS

FONE: 42-2037
—40P**alSP' ¦«...--.-.¦-»
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Homenagem do Jóquei
Clube Brasileiro ao Sr.
Hernán Siles Zuazo —>

Seguirá terça-feira
para São Paulo

O Sr. Hernán Siles. Zuazo.
vice-presidente da Bolivia, foi
homenageado, ants ontem, no
Hipódromo da. Gávea, com um
almoço que lha ofereceu o Jó-
quei Clubs Brasileiro. Compa-
rsesram a essa festa altas au-
toridades, o vice-presidente Ca-
fé Filho, o chanceler Joio Ne-
ves da Fontoura, o smbair.adür
da Bolívia, Sr. Cevalos Tovar,
membros do Corpo Diplomático
e numerosas figuras dos meios
sociais da capital da Bepú-
blica.

Após o almoço, realizaram-se
aa corrida*, ha.vendo um páreo
em honra ao Sr. Siles Zuazo.

O vice-presidente boliviano
deveria, regressar hoje a La
Paz. Entretanto, resolveu ficar
mais alguns dias no Brasil, a
fim de conhecer a Usina Side-
rúrgica. Nacional e o centro in*
dustrial de São Paulo. Hoje, o
Sr. Zuazo realizará um pa.ss.-io
de lancha pela. Guanabara,

Visita a Volta Redonda
O Sr. Siles Zuazo irá s. Volte

Redonda hoje, segunda-feira,
acompanhado de comltr-a, na
qual se notam o embaixador do
Bra.sil na Bolívia, Sr. Hugo
Bethlem, o embaixador bolivia-
no nesta capital, o embaixador
Carlos Salamanca, o general
Tavera e outras personalidades.
Em Volta Redonda, apôs a vi-
sita à usina de aço e à cidade,
o vice-presidente da Bolivia ss-
rá homenageado pelo general
Silvio Raulino de Oliveira, pre-
sidente da C.S.N., e diretores
da empresa, com um almoço no
Hotel Bela Vista.

Em São Paulo
Em SSo Paulo, para onde se-

guirá amanhã, a convite do go»
vernador Lucas Nogueira Gar»
eez, o Sr. Siles Zuazo será ho-
menageado com ura almoço no
Palácio dos Campos Elísios, sé»
guindo-se uma visita às prin-
dpaiB indústrias paulistas e
uma homenagem daa classes
conservadoras.

Quarta-feira, o vice-presidente
boliviano regressará a La Faz,
em avião da Força- Aérea Bra»
slleira.

A danada da cachaça...
LEI SEGA PARÁ A PÉRSIA

TEERÃ, 9 (í7. P.) — Dentro
de seis meses, provavelmente, o
lr& terá uma lei contra o uso âe
bsbidòs alcoólicas, pois einquen-
ta t oito deputados aprovaram
por unanimidade uma proposta,
apresentada por dezesseis doe
seus colegas no seitido de impor-
tação, venda ou preparação de
bebidas, ezeeto para fins mediei-
nais. O governo tem agora o
prazo de seis meses para prepa-
rar a legislação correspondente
para fazer entrar em vigor a lei
seca. A propósito da medida, o
ministro da Fazenda, Bagher Ka-
remi, disse perante a Parlamen-
to que o fisco perderá annalmen-
te uma renda equivalente a 
1.560.000 dólares.
<—._.. _ , ,. -„ l»*f5'»s-lF». ¦•••-•• -'¦ i ¦¦¦-—»

NE1VOSOS
Prof. Maurísio d« Medeiros
B. MIGUEL COUTO, í (»." wl.)
De S às 7 — À» 2as., ias. e sexta»
Hora maread» — Fone» 23-Ü94I.
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Minta...
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vm soldado italiano que es-
iavti prisioneiro de guerra em
Vassoloski, Rússia, em mil
novecentos e dezoito. No car-
tão, dizia à sua imã Maria,
agora também falecida, qae
esperava sei poeto em liber-
dadr. muito breve

*&&^****9******'*«#*4&*Msié4>*6t4+ê^^

-CONSUMAM MENOS ENERGIA!
(Títulos principais na- 1* página.)' ' Em rápida entrevista concedida, liòjc pela nianhc,

à.r-rfjssa reportagem, o Ce!. Alcyr de Paula Freitas, di-
retor da Comissão de Racionamento, depois de reiterar
as suás declarações anteriores sóbre a difícil situação qué
«ssfá atravessando, no momento, o serviço de eletricidá-
de .nesta capital, informou;

- — O nível do Paráiba continua descendo ém pro-
porções alarmantes. Impõe-se, consequentemente, dras-
fiçás reduções no consumo de energia. Se naó fóréni,
pois, cumpridas à risca as recomendações dás autoridades,
siesse sentido, tornar-se-co inevitáveis os cortes e desli*
gamenros, o que, como se sabe, constitui, sempre, medi-
da-extrema, só tomada em último caso. A fim de evitar
qué seja posta em execuçõo essa providência tâo pré*
ludiciál às atividades econômicas e aos próprios consu*
rnirJores particulares, esto á Comissão de Racionamento
solicitando, insistentemente, a colaboração de todos os
interessados. A palavra de ordem, diante da atual si-
tuaçâo, é 9 redução do consumo e isso somente sem
possível com z cooperação do povo í classe? produtoras

Os alvarás de Localização
Prorrogado o prazo de
pagamento sem multa

O prefeito do Distrito Fede-
ral decidiu prorrogar, até o dia
14 próximo, o prazo para a co-
branca, sem multa, da taxa de
registro do alvarás de localiza-
cão- A multa varia de um a cin-
co mil cruzeiros.
-¦¦¦...¦¦¦¦...«..».. ——^^H-^^-giv ¦..¦¦¦ii, ¦ i in

Pleiteiam o congelamento
pregos

1, y CONTINUAÇÃO
™F-r DA í% PAGINA
Social referente à reforma da
Previdência Social, principalroen-
te no «jue tange às contribuições
qne passarão a pagar os traba-
lhadores do setor portuário em
geral, caso éses trabalho venha a
ser aprovado no Legislativo, e
esclarece a respeito que atual-
mente esses trabalhadores contri-
buem com nm terço da qnota de
previdência, e através do novo
projeto sío classifiwdos «somo"trabalhores autônomos", pas-
sando a contribnir com dois ter-
ços. Com iíso nío concordara as
respectivas coletividades. Outra
deliberação dos trabalhadores
no comércio: apelar para o go-
vêrno da União no sentido de qu*
se proceda a nm congelamento
gera! de preços na baíe de ou-
tubro de 1952, em face das snces-
sivas e intermináveis majorações
que vem sofrendo o custo de
vida, após haver sido anunciado
que os podam públicos iriam
intervir na vida econômica do
pais, para fazer cessar o conti
riuo esctrecimento das utilida-
des.

Frisou, ainda, o Sr. Paulo Bae-
ta Neves, erae a C. K,._ T. C.
formulará mais nma ver aos
porleres piiblicot, um apèló para
què seja repniamentado o dispo-
sitivo constitucional da partici-
pação dos empregados nos lucros
das empresa».

Finalmente, acentuou o senhor
Paulo r)iiti Neves, qué será pro-
posta a revogação da lei queconcede áos. coletores federai* a
eórnisi-ào dé 7(; ¦jj." nó recolhi-
mento dó impóitó sindical, quari-
do feito pelos mesmos, * sólici-
tada a urgência io projeto dé léj
quf- regulamenta a profissão rio
vendedores vj-jantès.

l..S).lfa. ¦¦¦•¦. tt^tv»»->»***—1,

Encontro do Sr. Oswaldo
Araníia com o presidente

Vargas
O embaixador Osvaldo

Aranha, que. regressou dos
Estados Unidos, na ultima
semana, soguiu lexta-feiro,
pela manhã, para a sua et-
tancin, em vargern Alegre,
no Bstado do F.io. Domingo
à tarde, ao retornar ao Rio
de Janeiro, dirigiu-se a Pe-
trópolis, para agradecer ao
presidente da Republica a
vielta quo recebera em sua
residência. por intermédio
do comandante Ferrslolo na
data de sua chegada a esta
capital,

O Sr. Oswaldo Aranha,
acedendo ao convite do Sr.
Getulio Vargas, jantou no
Palácio do Rio T*Tegro, em
companhia do deputado Dan-
ton Coelho e ds membros da
família do presidente da Re-
publica.

Nesse primeiro encontro
entre Vargas e Aranha. apó.«
o regresso deste ultimo dos
BE. UU., palestraram o
presidente da Republica e o
seu antigo ministro das Re-
lações Exteriores sobre vá»
rlós assuntos da atualidade,
trocando impressões, prlnci-
palmente sóbre assuntos que
prendem a atenção dos cir*
culos internacionais.

Avisita do Sr. Oswaldo
Aranha ao Palácio do Rio
Negro, foi longa, e o seu en-
contro com o presidente Oe-
tullo Vargas podem ser per-
feitamente tra du ridos como
uma cordial e intima conver-
saçáo de dois velhos amigos.

SITUAÇÃO DRAMÁTICA,
A DOS PARAIBANO!

NÃO HÃ PERIGO:

FORAM EXTINTOS OS
FOGOS DÊ MOSQUITOS

Declarações do chefe do
Serviço Nacional de Febre

Amarela nos Estados
Centrais

BELO HORIZONTE. 9 ÍAw»
press) — Falando à, imprensa, o
Sr Luiz L-essa, chefe do Ser-
viço Nacional da Febre Ama rs-
Ia nes Estado* centrais do Era-
si, declarou que nào há. perigo
de infscçso urbana di febre
amarela, em Minas, por terem
sido extintos todo» os focos de
mosquitos transmissores do mal.

Prosseguindo disse o Sr. Luiz
Lesta:

Se nio hi perigo de surtos
amarilicos nas cidades, são en-
trstanto encontradiços focos de
mosquitos nas matas, ds outras
espécies de transmissores de fe-
ore amarela de modalidade sil-
vestrs O único melo para com-
bater a febre é a vacinação em
massa.

No biênio 1951*1952 foram ve-
clnados no Estado, de Minas,
1.518.040 pessoas. Em janeiro
do corrente ano foram vacinadas
112.258 pessoas, o que faz pre-
ver para o corrente ano um to-
tal de vacinas equivalente ao bi-
ênio 1951-1952. Verifica-se, as-
sim que o SNFA já aplicou no
Estado de Minas, três milhões,
duzentos e setenta o ste mi! e
novecentos e quarenta, e quatro
vacinas.

Os trabalhos prosseguem e as
unidades de vacinação estão se-
juindo seu itinerário pe.los mu-
nicipios, atendendo, desta forma,
a um programa preé-eetsbele-
cido".

Em seguida, o Sr. Luiz- Lessa,
enumera os municípios, onde se
registraram casos de febre
amarela.

"Em 1952 houve 67 casos,
destribuidos pelos municípios de
Uberaba, Araxá, Patrocínio,
Conquista, Santa Vitória, Monte
Carmelo, Campina Verde, Cam-
po Florido, Carmo do Paraíba,
Araguari, Bambui, Campos Al-
tos, Ituiutuba, Sáo Gotardo, Mar-
tinho, TJbló, Sáo Francisco d6
Assis Sales, Sacramento, Alpino-
polis, Patos de Minas, Rio Par-
naíba, Pirajuba, Silvestre Fer-
rar, Abaetá, Niraporanga, Pas-
sos, Santa Juliana e Ouia Lopes.

O ultimo caso registrado foi
em 23 de maio de 1952, no muni-
cíplo de Ibiá.

E finalizou — "Com a vacina
feita, em grande escala, nestes
municípios e em outros, foi de-
belado o surto de febre amarela.

JOÃO PESSOA, 9 (Asap.) — As zona? paraibanas do Curl-
matau e do Cariri atravessam, atualmente, a fase de dificuldades
mais cruciantes e mais dramáticas da tua história. Pode-se dizer
qua esta i a maior seca quo já e« regiitrou em nosso Estado, na-
quelas rigiórís:. Basta dizer que, como num castigo formidável «
incompreensível, secaram quase todos os poços e açudes das zo-
nas atiiigidas, expondo as populações kl agruras da sede, ao rnar-
tirio da falta dágua.

O govêrno rio Estado, justiça so lhe faça. tem empregado to-
dos os meios ao seu alcance para atenuar os sofrimentos desses
milhares de paraibanos flagelados, atacando serviços de emergen*
cia, abrindo e limpando poçog, construindo estradas, levantando
açudes. Mas também o Estado se encontra a braços com uma das
maiores crises econômicas dos últimos anos. Cairam de preço os
nossos principais produtos de exportação. Decrescerain as nossas
rendas. Fechamos o exercício financeiro de 1953 com um grande
"déficit" orçamentário. Estamos, assim, impotentes e ímpossibili-
tados. financeiramente, para fazer face à calamidade que nos sa»

,.... -i. I,,, , ,,¦¦ .1-ii ni- i-f sola, com o maior rigor. , ,
SèknmT6 v 
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E ' ' O governo íedreal, por sua vez. não tem faltaoo, mandando
TRÓPOLIS - Em concurso pro- „ Paraiba supr*mentos em dinheiro e em gêneros alimontí-
movido pelos nosso» confrades «'|cios, Efsa sju-*a. no entanto, nio corre-roonde as verdadeiras ne*

Jornal de Petrópolis , to. eleita | cejsid3d9S. impostas ans nossos irmSo* dr. interior pelo prolon»
Rainha do Carnaval, de retro-. g3ment0 da etiagem. Precisamos de muito mais. Precisamos de

polis a Srta. Iiulce Ls-tro P«Huma aju»a financeira mais eficiente e mais vultosa, para,evitarreira. O pleito foi renhido, colo-j que morrm de {ome e 8êde os paraibanos do Curimatau e do
cando-sr imediatamente an srta».: cariri. Temor, certeza que o presidente Vargas não negará o au»
FideUa Nadlr Camargo, List- CO»* x-jJo de que estamos precisando nesta hora difícil e amargsvTal-
ta Câmara ». LlMa Fnck, alem «ive!. 0 pr--l»ro chefe da NaçSo não esteja a par da verdadeira e
outras mnnn. votada,,. No baile aneu9ttosa situação cm que nos enco.itramos. Daí o acêrlo da
ontem realizado nos saloc» do PG*| nicdida tomada pelo Legislativo e polo Executivo, para que o
tropolitano, houve o desfile d*«j presidente da República mande uni observador de sua confiança
candidatas, sendo, afinal, procla-1 • -¦¦  •- —' .,-->- -¦¦- »,.-«•
mada » "rainha", que recebeu s
faixa simbólica da§ mãos do pre-
feito Ordolino Ambrosia. No
(fraude bailo de gala, promovido
pela Municipalidade, no pTÕximo
uáhado, será coroedn a "rainha",
por S. M. o Rei Momo. especial-

mente convidado,

alargamento
das pistas do

Canal do Mangue'Funcionarão 
no carnaval

os trechos já concluídos
(Cllchi na 1.* página)

Conforme noticiamos, os tre-
chos concluídos dos serviços do

| alargamento das pista», do Ce.-
I nal do Mangue --sráo inaugura-

i dos antes dó Carnaval. Essa
medida da Prefeitura foi toma-
da para que o tráfego foss6
facrJUtado durante o Carnaval.
Foram intensificados nos ultl-
mos dias, mas haverá ainda.
uma demora no trecho em que
foi, , retirada a canalizaçio de
esjfptós. À secretaria de Viação
tónióu várias providencia*, pa;
ra qué os trechos A. iconcluldo*.
antes de sábado estejam entre-
gues ao tráfego.

Para o patrultiamsnto do
rio Uruguai
-*JJ*M>-{.„1V:.:

A instalação dós póstòs
liavais.rtá. fronteira

PORTO ALÉCRÉ. 9 (Serviçp es-
peclal.de. A m}JÊ) 4f A fim, de
ultimar oi, preparativos da cpm-
pra de tfrrépos onde ^éríp cons;
truidos os modernos postos,pari
os .fuzileiros naváH em Porto tu-
cípa e Pqrtó Maúa, .ínc.óntrá-sce,rn .Santa Rosa o .qóntrá-alrrijrànté
Larlos Silveira Csrnoiro, éomnn-
dat-té dô 5.* Distrito Naval, em
Florianópolis.

Çadá posto , téri li fuiilsiros,
armados e equipados, corri lan-
chás. jipes e outros elementos
indiípciiiávci» ao palmlhamento
rio Kio Lru-uai.

Preferível um bom agricul-
tor a ym sacerdote sem

vocação
Como se justifica a seje-
$ão dós candidatos aó Se-

mláário Alfredo Céaves
, PORTO ALEOSE. .8 (Serviço
especial d.ê.A NOITE) — Pira
o,Seminário Alfredo Céávís, dé
padres . capuchinhos, , secundo
afirma, 6 seu reitor, é preferível
un* bom agricultor a um mau
sacerdote,. dai, a*,, seleções, deter-
minadas .peloç pontos e, progra.-
mas, a ,fim «je evitar ó que se
tem conttitâdó.qué oitenta por
cento dós gsminiriítás Abando-
nam o estudo quando em meiç.
Assim . tóujm , alfibetírados, cóm
modêrrios conhecimentos igrí-
cMas, embora, não se concretl-

, zs s finalidade, do estabeleci-
l aiétito.

irá para Juiz é Fora o
coronel Ferraz

(Tttuhs principais na, t* página)
BELO HORIZONTE, 9 (Da Su*

cursai de A NOITE) — A es-
petacular batida realizada pela
Polícia no edificio Benjamim
Couto, cora a prisão acidenia-
da dos principais lideres do"Movimento Mineiro Pela Paz
Mundicl", continua a reper-
eutir inlensaraento na cidade,
Cinr-o do» detidos continuam
na Casa ds Correção. São elos
o bancário Armando Ziller, ex-
deputado estadual pele Parti»
do Cerr-umeí':; o vereador Her-
minio José de Berros, di Câ»
mara Municipal dn. Antônio
Dias; o livr-irc Roberto Costa,
o ad-Togado Jcr.4 Adiuto Filho
s o dia:*» Raimundo Si<juei*
ra dos Santos,

Incomunicável
Preso, a por ordem do j-s-

neral Lima Câmara, ineomu*
nicável na enfermaria do Quar-
tel do 12.* Re-rirosnto de In*
íantaria, nsgou-s* e coronel
Olímpio Ferrar de Carvalho a
prestar depsimonto ao delega*
do d» Ordem Pública, capitão
Outra Ladeira, que para aquele
fim ali esteve na tarde de on-
tem, acompanhado do escri-
vão Sete Câmara. Não conse-
guindo reduzir a lérmo qual-
quer declaração do coronel,
instantes após o delegado re»
lirou-se.

Será recambiado hoje
para Juiz de Fora

O coronel Olímpio Feirai do
Carvalho devora ser removido
hoje, em avião da base aó-
rea, para Juiz de Fora, onde
sua presença eslá sendo recla-
mada pela Auditoria da 4.'
Região Militar, Em Juii de Fora
o coronel Ferraz, juntamente
com os outros vinte e dois
militares que há vários meses
ali se encontram presos, ros-
pondera a processo, sob acusa-
ção de hovsr participado de
atividades subversivas nas ii-
leiras do Exército, O embar-
qu*. do coronel eslava mar-
cado para ontem, mas ocorreu
um desarranio no motor do
avlfio • a partida do apare-
lho ioi transierida para hoje.

i ii i i *»-*t-r^^»*ffc' i — .... - ¦ -,

particular, examinar "in-loco" a extensão da calamidade que nos
atinge. E' preciso que esse observador veja com os seus próprios
olhos populações inteiras comendo xiqur-xique. macambira, raiz
de umbuzeiro. Casas de fogo apagado, dias e mais dias, por falta
dágua para a? necessidades mais primárias e mais indispensáveis.
Gente morrendo do fome e de eéde. dentro das próprias sedes dos
municípios. Gente emigrando à força, por falta absoluta de meios
para continuar vivendo. Se vierem comprovar tudo isso, senttn-
do conosco todo o horror da catástrofe que nos domina, com tôds
a certeza mandarão com a urgência que sc faz preciso, os reeur-
sos necessários ao amparo da população que está morrendo de
fome e sede. às portas da capita] rio Estado.
ts*+t^M^+i**4^t*4*^***+****w**+*********+****t'***t****'

0 "FGRTIM"
OS PANOS

E o "Vendava!" continua
à frente

Às 11 horas de hoje. o gabme-
te do ministro da Marinha rece-
beu a seguinte cômunicoção,
transmitida de bordo do contra*
torpedeiro "Bauru".

"O "Vendável" continua a
frente, ra altura da cidade de
Itajat, s 80 milhs$ da costa. As
Outras pnsiçõeí eram as mes-
mas

Ontem, a tarde, o iate "Fortu-
ns" ns--.-ft~.sva cem os pane** fer-
rados (enrolados). O "Ondlna*
fei loc-aúado pelos av}66S ás T.
A. B-, ès 13 horas, de ontem, a.
6 milhas do sul de Solidlo. O
tempo reinante no local é bom.
Vento fresco de sueste".

O "Vendava!" ja navegou SOO
milhas, faltando apenas 300 pa-
ra atingir o pio de Janeiro. Se
o vento continuar favorável, co-
mo está. dentro de dois ou três
dias. o faixa-azul do Continente
poderá estar no Rio de Janeiro.

 . «KS»*»

Anésia Pinheiro Machado
em Porto Alegre

PORTO ALEGRE, 9 (Serviço
especial de A NOITE) — Piloian-
do pequeno aparelho, chegou n
esta capital a ariador3 Anesia Pi-
nheiro Machado, que bá pouco
atravessou a Cordilheira dos An-
des e seguirá para Montevidéu e
Bnenos Aires, voltando' a coman-
dar a revoada de téco-técos daqui
até a Argentina-

PUCK 
~"

Armações ^&ÊÈh\alemãs ^rfiÊ&y I

O melhor
scuarda-chuva portátil

O ARCO-ÍRIS Assembléia, 11

Regulamentação da lei do
câmbio livre

Sffls-A**» CONTINUAÇÃO""' ' DA 1* PAGINA
entrirí em vigor segunda-feira, 21,
quando então passarSo a vigorar
ai novai détermtnaçSes, abrangei-.,
do ás operações de câmbio Tefé-
rente», \ exportação de produto»;
nacíonai!. que -tendam, cumulati-
vamante, á: condiçõei, previstas
na própria Lei. romo a que esta-
beléce -nao tçnh.irn tais produtos,
no triênio anterior, representado
isoladamente mais de 4 por cent'1
do valor médio anual da exporta-
çSo brasileira no mesmo período.
E^çeíúánt-ée, no caso, os, produto»
(|B« foram, adquiridos polo govêr-
no Anteriormente à vigência da
nova Lei ou, ainda, não. possam
ser exportados nos preços da refc-
pectiva paridade internacional.

Cabe, pois, ao Conselho da J5u-
perintendência da Moeda e do Çre-dito,, baixar instruções que s«rrão
posteriormente submetidas « san-
clonadü» pelo presidente da Re-
pnblica, fixando quais os pro-
dptos quç poderão ser beneficia-
dos com determinada percçntageni
de vendas cambiais de exportação
no mercado de taxa livre, liem
como qual n percèntagem ou per-
çéntagens dciiai cambiai» a né-
goelar no aludido mercado.

Tambén) no que diz respeito ao
ttso do» bòlilstas que estío no et»
terior a reunião de hoje naquele
Coneelho d.i s palavra definiu»!,
filando instruções - respeito.

Superlotados os hotéis
da cidade

(Ttiiiloa principais na V página)
Na manhi de hoje, numa rá-

pida corrida pelos hoteis da ci-
dade, pôde a reportagem de A
NOITE verificar as proporções
do movimento de turistas que és-
te ano participarão dos festejos
do carnaval carioca.

Nos chamados grandes boteis,
onde a diária varia entre trezen-
tos a quatrocentos cruzeiros, o
movimento de tomada e reserva
de aposentos é considerado óti-
mo, — igual ao do ano anterior,
embora em alguns casos tenha,
diminuído o número deste ou da-
quelo tipo de turista.

No Copacabana Palace há um
grande número de nortearnerica»
nos, de franceses e de, brasilei-
ros procedentes de São Paulo e
do alguns outros Estados. Está
o hotel lotado, segundo informa
a sua gerência, e ainda, com um
grande número de aposentos re-
servados para. turistas que deve-
rSo chegar no correr da sema-
na.

No Miramar, o movimento é
também intenso, sendo que a
maioria dos,hóspedes turistas é
formada por norteamericanos,
em número superior aos do ano
passado. O número de brasilei-
ros, todos de São Paulo, que ali
te encontram ou que já reserva»
ram aposentos é também gran-
de, embora menor do que o do
carnaval anterior. O Lancaster
náo está ainda completamente
lotado, mas já recebeu pedido de
reserva de cinco apartamentos
para turistas argentinos. O Lu-
xor está superlotado de turistas
sulamericanos e bem assim o
Rivera com norteamericanos em
pequeno número, argentinos em
grande maioria e náo menor nú-
mero de brasileiros de São Pau*
lo, Minas e outros Estados. O
movimento do Glória é também
grande, com reservas e tomadas
de aposentos para turistas nor*
teamericanos, europeus, sulame»
ricanos e também brasileiros.

Nos chamados hotéis do tipo
médio, como o tradicional Hotel
Avenida, o movimento e também
considerado Interessante, embo-
ra aconteça que nio tenham pe-dldos de turistas estrangeiros e
sim de nacionais, predominandoo pedido de reservas pór partede residentes nesta capital que,devido ao carnaval, slo obriga.-
dos a. dispensar os seus -erripre-
gados domésticos, passando as-
sim as festas de Momo em hotel

. Todo os gerentes dos hotéis da.--idade que falaram h. reporta-
gem de A NOITE foram unini-
ráés em afirmar que o mavirrien;
to deste ano não é rrieriór némmaior do que o dc ano passado',acontecendo apenas qu» ém cér-
tos casos caiu o número de tu-
ristàs de determinada naciona-
lidada, aumentando o dè óutraís,
méluilve o ds brasileiros, cómè
nos casos dos médios e peque-nos, hotéis

Açh.":se prevista a vinda de ioii
jrraiides navios da Móóre Mac Cor-,
mack,, o "Brasil!' e o "Uruguai",
transport-ndo turistas norte-anie-
riranps .par.i ,-i.í.sist.r no Rló aos
fol-uijdos de Morno.

O primeiro deites navios, em
su* atual viíiRem à América àt>
hul, trouxe 200, passageiros norte;
nmericanqs que aqui ficarão par;lo Carnaval. Dèssés,. ácha.m-r- em
S, Paulo ps membros dá embai-
vida de, médicos que ali forâni
participar r]ç um congresso cienti-
f'Co e que vo],tar-lo 3p Rio a lempo
de. assistir ao Triduo da Folia.

, Os demais passageiros désté árrú-l
po seguiu até Montevidéu e Bué-']
nos Aires, visitando ás duas ciai-
de» platinas, antes de tomar *
esta Capital para o Carnaval.

Esses m turistas nerte-ameri-!
«anos ficarão hospedados mi vá ;
rios hotéis da cidade- 

'

fl qua dá sô&re o Metrô
(Ttíi/.lo.ç principais ra. 1* página)

Dentro de poucos dias. se-
-ri-jjtlo apurou a reportagem
rie A NOTTE. z Prefeitura do
Distrito Federai assinará o
cor.tnto para. a organiia.eao
do projeto definitivo do Mé*
tronolitínts carioca. O contra-
to 

'náo 
será, portanto, o que

determinará o início das obras,
comu vem sendo divulgado.
O secretário de Yiaçío e Obras
Públicas, no sen despacho dc
hoje cam o prefeito Dulcidio
Cardoso, acertará as medida3
n-cessárias para os estudos das
obras do "Metrô", cujo proje-
to definitivo será complemen-
tado ainda no decorrer do
mês em ourso.

Informa-se qne, com rela-
ç£o às obras de constrttçSo do
"snbway", * Prefeitura nada
deliberou a respeito, depen-
dendo a sua reallraçio da fa-
se final do projeto definitivo
3, ser elaborado.

Apôs os entendimentos entre
o prefeito e o secretário de
Viaçáo. será' fornecida à im-
prensa uma nota oficial es-
clarecendo a verdadeira situa-
cão da Prefeitura, em relação
ao Metropolitano carioca.

m in mi«i i nj^»^*' ¦

Ivan Vasconreloj. vendedo* d.
passagens da Leopoldina. .irmiío

falava a A KOITE

Esptadas as passâpns
pa as Yiagens ordipj* ¦

rias, nos ôniiius !
„.,. .CONTINUAÇÃO
m-T DA X" PAGTJ.-Jí

CANHENHO FÚNEBRE
No cemitério de São Francisco

Xavier: Joaquim Duarte Teixei-
ra, ma Conde de Bonfim, 909;
Francisco Macedo. Hospital do
Pronto Socorro; Newton Geral-
do do Vale Júnior, Caminho do
Itaóca, -157; Maria José de Oh-
veira, rua Bom Pastor, 514;
Francisco de Aguiar, Capela do
Cemitério.

No cemitério ce S. João Batista:
Severino Otaviano da Silva Ra-
mos. Capela Real Grandeza; Lu-
cilia Lopes de Aguiar, Capela
Real Grandera; Sebastião de
Brito, rua Marquês de S5o Vi»
cente, 25; Teodosia Teixeira da
Silva, Capela Real Grandeza.

No cemitério de Inhaúma: Fe-
liciano Nascimento Costa, largo
de Benfica, 17.

Dr. Ferreira FHho
OCÜLISTA

S01|R. Aaasmbleia, 104*3.o and. S.
Telefone 42-9545
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teressante é que quase torjos qne,
riam adquirir passagens parj. «
próximo sexta-feira. Xa estí-âa
Mariano- Procopio era tal o mo.
vimento que foi necessária * »»*.
sença de autoridades policiai;, s
fim de assegurar a ordem-

As estações de AfTQas, como Sio
Lourenço. Caxarnbu e Cambüiu!--
ra. são a? mais procuradas, ha»
vendo também grande procura dn
passagens para São Psulo, Jaí-
de Fora, Teresópolis e Quttanii.
nha.

Na zona. da. Leopo!din2 es 'ia-

gares mais procurados são: Piti
do Alferes, Miguel Pereira e Ar-
cozelo.

Ali falamos com o Sr. Ivan
Vasconcelos, da bilheteria, qan
nos afirmou que aquela estrada
de ferro deverá vender até o tro-
xiroo sábado de ojto a dez mi!
passagens para as várias zc-*-.j
do interior a crue serve.

A Central do Brasil deverá ven.
der cé-ci de 15 mil pastáí«ns.

Na estação Vvísritno Procopio
r.ão ha. controle, estando ali Insta,
lidas várias, empresas dê orííbn-
e de "limousine". Segundo ainda
informações «jue obtivemos, w»
Cfcela estação todas as passagens
estão vendidas para o decon-sr d t
semana, quanto nos. veículos da 5
linhas ordinárias, pretendendo as
empresas realizar viagens «sr.tn-
ordinárias.

Automóveis de praça alu--
gados a altos preços

Motoristas de praça estacioiuís
também na estação Mariano Pre-
copio. Pessoas que nío consegn-ra
passagens reunem-se e fazen o
«rua se chama na giria "va«rai-
nha", alugando automóveis p*"
altos preços e que os condurrii
aos seus destinos.

Trens e ônibus extraor=
dinários

Está em cogitação por parte ds
administração da Central do Bra-
sil e da direção da Leopoldina fa-
zerem correr trens extraordinã
rios. As empresas de ônibus já
tomaram essa providência^ corna
registramos, e farão viagens espe»
ciais, principalmente para S. Lou-.
ronco, Caxambu e Cambnquiia

Os que vêm assistir ao
carnaval carioca

Enquanto avultado numero <?s
cariocas foge ao carnaval, orgs^
nizam-se nas cidades de Tiuiaíé,
Guaratinguetá c Aparecida cara-,
vanas populares para virem jssís--
tir ao carnaval no Rio_

Sexta-feira, uma frota da on?-
bus de São Paulo deverá eh;-ar
ao Rio. conduzindo cerca ds mil
pessoas, daquelas cidades-

O Sr. José Trindade, que th*--
gou na manhã de hoje de Cassam»
bu, viajando do automóvel, áiss*
ao repórter que os hotéis das es-
taçSes de águas estão superlota*
dos, dormiodo-se, em alguns d*'
les, até nos corredores. A disputa
de aposentos é tão grande qut re--
sidências familiares estão alu.çan-
do quartos, sendo as refei-ées
fritas nos hotéis cn restam-

ENVENENADOS COM
ARSÊNICO

Também as empresas ds
aviação

As empresas de aviaç.áo rjoe
servem as estações de ígua"
também têm tido grands ac-
vimento e pedidos de numsw
pas reservas ds passagem, taa«
to assim, que até o próximo
sábado estão com seus Usa-'-*
vendidos.

Do aeroporto de Manguinho"
têm saído diariamente taxls-*$*
reos, com as lotações esgotsdit,
náo só para Caxambu, S. Lou*
renço e Cambuquira, como ttsi-
bém para Poços de Caldas * o.-»
trás estações de verane/x.
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quatro pessoas « encon-
tranvse em estado grave
a senhora e mais dois fi-
lhos do proprietário da
faxenda, Sr, João Caroli-
no Medrado.

@ Th
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Cobraaçaí, Cartas
de Crédito pais
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A DiVUlGACÃO DO INQUÉRITO

"¦ publicação lio inquérito do Eanco do Brasil velo daT*
A 

aso a levianas e incoerentes acusações ao governo
atual, que mandou proceder ás sindicâncias cujos

resultados já agora não constituem segredo para o gran-
de público.

Com aquele azedüme que denuncia um estado de cs-
ptrlto incurável, os acusadores concentram a acidez na
incrlmlnaçáo do presidente da República Qual o crime
que atribuem ao senhor Getúlio Vargas? O de haver
ordenado a devassa simplesmente para ajustar contas
com figuras politicas ou personalidades oficiais do go-
vêrno anterior. Note-se, preliminarmente, que os cen-
sores emudecem quanto ao ponto essencial, que é o in-
quérlto, nada dizendo sôbre a conveniência ou o desa-
certo da medida. Em primeiro lugar, deveriam mani-
festar-se a respeito do inquérito propriamente e de suas
conclusões a fim de que a opinião ficasse habituada a
saber se eles consideram exorbitante ou errada aquela
iniciativa; se os fatos apontados sí;o produto de ima-
ginações perversas. Fecham o bico os censores sôbre
uma e outra coisa, limitando-se a situar a questão num
plano de delirante subjetivismo. Omissos em torno do
julgamento dos aspectos centrais da questão, somente
lhes interessa o propósito de confundi-la com um ato
de suposta vindita do senhor Getúlio Vargas. Eis aí
uma ilação absurda, contra a qual se levantam não só
todos os antecedentes da carreira do homem público,
como o próprio desfecho dado ao Inquérito. Tempera-
merto conciliador e tolerante, o Sr. Getullo Vargas
nunca cedeu à tentação de usar o poder como
arma para abater ou humilhar os seus adversários poli-
ticos, inclusive os mais Irredutíveis e rancorosos Sua
psicologia, confirmada através de mil vlcissitudes, não
se adapta à ferocidade do arquétipo de "corso" com nue
o pretendem apresentar, neste ruidoso episódio. Se isso
não bastasse para comprovar a Improcedência das acu-
sações, um fato capital se encarregará de pulveriza-las.
Foi o senhor Getúlio Vargas que autorizou a divulgação
do Inquérito? Antes de ser conhecida qvalquer decisão
final sua acerca do destino do relatório da comissão de
sindicância, um representante da oposição iniciou, na
Câmara, uma campanha sensacionalista com o objetivo
declarado de dar-se irrestrita publicidade ao documen-
to. Não lograram efeito advertências, tentativas e argu-
mentos contra a publicação. Tudo isso se desenrolou, à
luz meridiana. sob s vistas do público. A Câmara dos
Deputados, pelo voto da maioria que participou dos de-
bates, optou pela divulgação. Se há culpa ou crime
nessa atitude o responsável será o chefe do Executivo?
Apesar de ser corrente a subversão da lógica, a inversão
da verdade, no caso, já ultrapassa a linha da condes-
cendência possível.

Pode-se discordar da maneira com que o Inquérito
teria sido conduzido, sentando no mesmo banco culpa-
dos e inocentes. O que, porém, não se admite é que se
desvie agora a atenção do que é essencial no exame do
caso para se descobrir um atalho diverslonista nas In-
tençóes emprestadas ao presidente da República. Com
a sua discreção e o seu tato, o senhor Getullo Vargas
terá evitado o tíesencadeamento de uma agitação talvez
lucrativa para os pescadores de águas turvas mas pre-
judicial à boa ordem do regime, em cuja base não existem
anjos senão simplesmente homens subordinados à lne-
xorável condição humana.

CARAVANA

àS QUE FOGEM DO INFERNO balho. A lei 6 encostar o corpo
Os que fogem da Alemanha e gorar a vida. Acima do estu-

erienlal, ocupada pela Ilússia, do e do trabalho se colocam os
para a Alemanha ocidental, divertimentos.
ecupada pelos ingleses, france- Temoa aI dois probiemas mui.
«es e americanos, são em nú- i3 sérios. Porque sem o ensino
nero cada vez mais crescente, ciiciento. que forma a cultura, o
Ne ano passado íoram cerca do 8em a trabalho, que signilica
90 000 (média mensal de 7 500). produção, não pode haver pro-
mr.s somente em janeiro último gresso cultural o econômico e em
eubiram a 25.000, esperando-so yez d0 prosperidade e engrande-
qus no mês em curso so elevem cimento haverá depressão o de-
ccima de 30.000. cadência. Urge enfrentar êsses

lato como estranho nesse esta-
fcelecimanto, ondo o ensino é
Biatuito e os alunos têm almâço"* «t)l« cruzeiros, ou apenas a
d0'3, quando reconhecidamente
pobres, despendendo o governowuiiM milhares de contos poroió nessa forma de assistência.«as, ollnal, tudo se explica pelaPrópria observação do referidodicionário: é que há ali, nooxame vestibular, o que se cha-ma Ho "muralha 

chinesa", ou"«iam as provas da português o
lm' fugindo a essa carreira,«"¦ludantes procuram as escolas

Particulares, oncIo pagam caro o"tudo, mas onde as provas deadmissão são menos rigorosas.
Essas e outras coisas do en-Ino se registram com melanco-'a- Pouco3 são os que queremesludar para saber. O que inte-lessa é a conquista de um titulooe doutor de qualçruor maneira,

jom 
o menor e3!ôrço possível"Mn o idioma pátrio se deseja-Prcndor. E' o mesmo quo nasatividades remuneradas! qanhar5 máximo com o mínimo de tra-

Nao se diga que isso é uma _,..vi«___ _ .¦ .. ., ,« 1 j piomemas e incutir na mocidadeconseqüência da tremenda por- „ .,nwf. j _„  -
,,. ° espirito de preparação e rea-sequiçao ultimamente desonca- i,--__=. _ «_ . *

j • -,_¦ '«ação, a lim de que a nossudeada pelos comunista» contra ¦ "''

judeus. Divulgou-se há pouco 
Xo"a' }ao vaB,a e •5° rica, mar-

uma estatística da população lu- 
«e vitoriosamente para os sou»

«iaica IM mundo, estatística pela 
es m0B*

qual se rerifica quo em toda a*-*-
j Alemanha ela descera de mais
] de 600,000 a apenas 23.000, devido

A devastação qus contra ela des-
ferira o regitns nazista • tam-
bém a formação do Estado de
Israel, qus atrairá à Palestina
Judeus de tôdas as procedências.
Ora, ie ds janeiro ds 52 o ie-
«verei» de 53 ss contam 145.000
fugitivos, é evidente que os ha-
braicos figuram nesse total com
um número relativamente redu-
lido, ocorrendo as evasões devi-
do 4 situação de asfixia em que
m encontra o povo na zona ale-
má escravizada aos soviéticos.
Para patentear esla vordade te-
mos, além dos algarismos ex-
postos, o lato do se encontra-
rem entre os refugiados muitos
milhares do camponeses, doso-
lados e acabrunhados pela cole-
tivização das terras om cultivo.

Parece quo 03 bolchevistas não
«lão satisfeitos com êsso estado
do coisa3. Ma3 apenas parece.
porque na realidade eles devem
«star satisfeitos, primeiro, porque
«o cria para as potências oci-
dentais um problema complica-
do e diíicil — o de abrigar o
ajustar tão grandes massas hu-
manas — e, depois, porque po-
derão lacilmonte sub3titui-la, por
habitantes vindos da Rússia e
dos países satélites, de modo
a tornar mais exeqüível e abre-
fiada a comunização da Alemã-
«ha oriental para a futura ab-
•orção da ocidental.

ENSINO E THABALHO
Assinala-se nos últimos tem-

Pos um sensível decréscimo das
matrículas nas escolas superio-
»« oficiais. Informações presta-dns a A NOITE pelo secretário
da Faculdade de Direito da Uni-
versídade do Brasil realçam o

X • JL>> ***—t

Em, Indianapolls, EE. UU.,
Fred Palcer, de oitenta e cinco
anos de idade queixou-se d poli-cia de que fora roubado cm qua-tro mil dólares que guardava
dentro de sua perna postiça, cn-
quanto dormia num hotel dc se-
gunda classe.

#
A produção italiana dc mine-

rais de mercúrio nos primeiros
7 meses de 1052, registrou um
incremento de 10 por cento re-
lativamentc às cifras verificadas
no ano passado. Os mercados es-
iranjclros absorvem 52 por cen-
lo da produção de mercúrio da
Itália.
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Telefone para CARIOCA-
REPÓRTER- 43-3 349

Com vistas ao Departa-
noto de Águas

Queixam-se os moradores do
ndro de São Francisco que, desde,
o mês de novembro do ano pas-sado, estão sem água. Várias re-
clariiaçõos têm sido dirigidas á
repartição competente, íi qual en-
viou ali dois homens que mexe-
ram no encanamento, mas nada
resolveram, pois o mesmo furou
e a água perde-se com prejuízo
para as residências que continuam
sem uma gota do liquido pre-cioso.

perfumÃriãs
CASA BAZIN

»» Rio Branco. 134 Tel 22-298!-

Cn3HCiC2S
Mary gosta de contar menti-
ras? Quando e como o seu
garoto aprenderá a ter Loas
maneiras à mesa ? Pura ouxi-
liar os pais a sabor quando se
devem picocupar, ou quando
ee trata apenas de "urna fase
passageira", o Dr, Gesell pas-
sou meio féculo estudando ar
crianças. Em Seleções de feve-
reiro você cncontrsrá, n!ém
dessa interessante narrativa,
25 oulros nrtigoj de profundo
interesse humano, o o resumo
de ura livro fascinante: "Ilhas
dc mistério e uicantomento".
Adquira ainda hojj o gcu ex-m-
çlar de Seleçõe« de fevereiro.
A venda em tôdas a; banca»
de jornais.

DR. CAMPOS DE REZENDE
MOLÉSTIAS DOS OLHOS

Rua Vise. Inhaúma, 134-18.° - Salas: 1819,
1820, 1821 e 1822 (Sede Própria)

Telefonei 43-2191 — HORÁRIO i 18 às 20 horas
EXAMES PARA ÓCULOS

******** nt******„* »»**.*.****»*»„*4**********.

0 aniversário da "República"
REMINISCÉNCIAS

Bastos Tigre ~
Nao se trata, aqui, da República de 15 de novembro, masda nossa, da rua ia de Fevereiro. Para falar verdade nenhumde nos se lembrava da data em que ÍÔra ela instalada M-ciataente, na travessa de Sorocaba. Mas isto era o menos"Tambem sobre a da descoberta do Brasil e a da Independeicia ainda hoje discutem os historiadores sem chegar a umacordo. E a da fundação de Roma? e a da tomada de Cons-tantinopla? Quem é capaz de dizê-las com exatidão. A próxi-ma data da enaçao do mundo é objeto de profundas discre-pancias, entre os exegetas do Velho Testamento.

„-. i?0mi ta'3 Precedentes, não tivemos escrúpulos em fixararbitrariamente um dia para comemorar o auspicioso anlver-sàrio. Desde que todos afirmássemos, sob fé do nosso grau (fu-turo) que o dia fora aquele, não haveria dúvidas possíveis. Tu-do neste mundo resulta de convenções firmadas.
A nossa festa consistiria em um lauto almoço, a uma

?orau-u7tarde' que se Prolongarla até quando houvesse comi-das, bebidas e convivas. Estes últimos, evidentemente, não fal-tanam. Precisávamos, porém, providenciar para os outros eie-mentos.
Em seçáo conjunto, e depois de inúteis discussões, ficou re-solvldo enviar-se uma circular às famílias de nossas relações,

convldando-as para o almoço, sollcltando-lhes, ao mesmo tem-
po, que nos mandassem "alguma colaboração alimentícia só-lida ou liquida" a fim de que a festa tivesse o brilho e a
abundância que eram de desejar & comemoração do feliz even-
to, etc., etc.

O resultado foi além, multo além da nossa expectativa.
Desde a véspera cumeçavam a chegar galinhas e peixes assa-
dos, pernis de porco, flambro, fritadas, frutas, doces, eompo-
tas, bolos e pudins em que so esmeravam as pequenas das ca-
sas amigas. E, "last but not the leart", garrafas de "Viúva
Gomes", de Rloja, de Chlantl e até de "Graves", "Chateau
Margaux" e "Pomard"!

Dada este Inesperado "dumplng" de comestíveis, fomos
forçados a convidar mais gente da zona acadêmica. Os ofer-
tantes da generosa burguesia, estes sabíamos que não com-
pareceriam. Mesmo porque o banquete, à falta de local dentro
de casa, seria servido ao ar livre, em plena rua 19 de Feve-
reiro, em longa mesa, feita de táboas (portas inclusive) colo-
cadas sôbre caixotes superpostos, de acordo com as leis da es-
tabilldade. A roupa de cama (lavada e engomada) substituíra
com eficiência as toalhas de mesa.

Não descreverei o banquete (onde achar palavras?) que
terminou à luz da lua e prosseguiu, no domingo, com o "en-
têrro dos ossos". Quero apenas lembrar um incidente policial
que nos deixou comovidos por longos anos.

Como era natural, juntou muita gente na rua. a assistir
ao nosso bulhento e alegre repasto. E a policia deu a cara
para garantir a ordem. Tratamos com a merecida deferência
os agentes da autoridade, oferecendo-lhes vinhos, sanduíches
e doces E eles aderiram aos nossos sentimentos republicanos

Por volta das cinco da tarde, começaram a aparecer à es-
quina da rua dos Voluntários carroças de tração animal aue
iam recorrer às cocheiras, em São Clrmente. Mas os policiais
estavam vigilantes. Cada carroceiro aue aparecia era intima-
do a seguir adiante e entrar pela nraia ou por D. Marlana.

E por que? indagava o homem.
Pn's você. se«t portuga, não está vendo que os moços

estão jantando na rua?
Más raios os parta! Quem já viu rua ser lugar para

se jantar!
Talvez o carroceiro tivesse razão. Mas «ordes» são «or-

des". Era preciso manter o principio da autorldad «. E as car-
roças iam desgulando...

A NOITE — Segunda-feira, 9 Jo fevereiro de 1953
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SEM SAL (4)

LETTRES D AN SAN TES
aunumann, no Carnaval,, compôs um mosaico dos mais va-

nados, onde perpassam os vultos de antigas namoradas, polo-
micas de estetas, autobiografias, confissões e expansões. Ao lado
das figuras dc músicos, poetas, mulheres, ao lado de intrigas o
faceirices, vemos r.ôsse "Carnaval" tão delicioso as "Lcttrcs dan-
santes" e as "Sphinxcs", que são as letras A, S. C c II, combina-
das de tôdas as maneiras, Os ánglo-saxõcs, avessos a toda idéia
de padronização com os outros povos, Insistem cm ter sistemas
diferentes, para as medidas c para. a nv.sica. As nossas notas,
lá, si, dó, etc, oriundas no hino a São João:

Vt queant laxis
Rcsonare fibris..,

êlcs as indicam com as letras do alfabeto. Os alemães vão mais
longa que os ingleses, dando aos sustenidos e bemois nomes cs-
peciais. Isso permite que se faça uma fantasia sôbre um nome.
Lisrjt por exemplo, escreveu uma "Fuga sôbre o nome de Bach".
Bem alemão è si bemol, A é lá. C. é dó, II é si.

Schumann brinca com cs quatro letras, A, S, C, H, mistu-
rando-as dc todos os jeitos. São as letra3 musicais de seu nome
SCHumAnn, e tambírn as que indicam a cidade onde nasceu
Emestina von Fricckcn, sua namorada, que figura no Carnaval
sob o nome de Estréia. Nas "Lcttres Dansantes" o A, que 6 lá,
o S que é mi bemol (Es), o C que 6 dó e o H que 6 si, misturam-
s« em deliciosas aquarelas musicais. Nos "Sphinxes", a3 quatros
notaa aparecem cm notação eclesiástica, em breves, desafiando
a interpretação dos pianistas. Alguns as tocam nos fjravcs, melo
sem jeito. Mas a maioria, (o que se tornou tradicional) prefereijynorar as Esfinges e passar diretamente de Replique a
Papillons.

Não sei porque essas pcça3 do Carnaval me fazem pensar
nos partidos politicos. Também ali há letras combinadas, P, R,
T, S, B, C, D, V, e outras que minha fraca memória não conse-
gue reter. Todos eles têm a mesma base harmônica. O social c
o democrático. Os programas são quase idênticos, pois todos vi-
sam, ao bem estar social c à liberdade, com. a exceção pessoal do
Sr. Roberto Morena, que embora sob outras letras não deixa de
ser P. C.

Ah Schumann! quando cscrevcstc as "Lettrcs dansantes"
com a mesma harmonia, não sabias estar prevendo o nosso Bra-
sil político. E as Esfinges ? Estas sáo o lado trágico, difícil, mis-
terioso, perigoso.

Pianistas c políticos preferem esquecê-las e riscá-las dos rc-
citais de puro virtuosismo que dão nos palcos dc concerto ou
nos grandes e pequenos parlamentos desta nossa incomparável
República.
t*****.*»***4*************t****^-****J.********ilít*****t****«*

BANCO DE CRÉDITO PESSOAL S. A,
DESCONTA A 6 — 7 — 8 e 9%
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Glutões
O presidente do Conselho

francês Unha prometido assls-
tlr ao banquete oferecido pelos
proprietários dos restaurantes
do Paris e?)i honra dos oitenta
anos do Curnonskg — Prlnct-
de dos Gastrónomos. — Afinal,
o seu chefe de gabinete apre-
sentou desculpas, pela sua au-
sêncla, â última hora.

O presidente eslá reunido
com gastrónomos de gênero
multo diferente: os altos fun-
cionários das Finanças...

Isso não são gastrónomos,
murmurou o homenageado —
são glutões!

Crônica de Paris
-»¦»,».»..»..i
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SQ8 qufltqufR ponto d; vista... |
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Um almoço dc despedida — Seguirá a 21 do corrente, no "Giu-
lio Cesare", o ilustre diplomata

Vai deixar o Brasil umn das fi-
guras mais destacadas dn diplo-
macia de após guerra, o ilustre
embaixador da Itália, Sr. Mario
Augusto Martinl, que desde 10-1."».
encontra-se à frente da Missão Dl-
plomática do pais amigo junto ao
nosso governo.

Despedindo-se da Imprensa des-
ta capital o embaixador e Sra.
Martinl ofereceram um almoço,
que decorreu numa atmosfera dc
cordialidade cativante e durante o
qual o brilhante diplomata que
após 7 anos teve ensejo de sall-
entar as gratas recordações que
levam de seu convívio em nosso
meio, agora que vai representar a
CliME (Comissão Internacional de
Imigração para o Exterior) junto
m ONU.

Ao ágape, quo contou com a
presença dos Srs. Alfredo Stcn-
dards, adido de imprensa, c Trai-
lo Tagliaferri, 2." secretário da
Embaixada, compareceram repre-
sentantes dos principais órgãos
da imprensa carioca e figuras de
relevo do nosso jornalismo.

Vários oradores usaram da pa-
lavra, em agradecimento à oração
do embaixador da Itália, c para
enaltecer a amizade c tradicional
solidariedade cultural que liga o
nosso país á grande nação penin-
sular.

Alguns dados biográficos
do embaixador Martini
O embaixador Mario Augusto

Martini e natural de Florença e é
formado em direito. Deputado h
Câmara da Itália dc 191!) a 1925,
exerceu ainda, nesse período, o
cargo de subsecretário de Estado
na pasta do Trabalho.

Durante o regime fascista, foi
membro do Comitê Interparlamen-
tar dos Partidos de Oposição ten-
do depois formado nas fileiras da
Libertação Nacional e do Comitê
******************************
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de Emergência, como um autêntico"parliggiani". Durante a guerra,
presidiu o Comitê Toscano Sccre-
to, e, no após guerra, foi elevado
h presidência da Câmara de Ve-
íeadores dc Florença e exerceu as
funções de comissário da Campa-
nha pela Maternidade e Infância
c do Consórcio de Combate à Tu-
berculose.

Designado embaixador no Bra-
íll, cm 1945, aqui soube grangear
largo circulo de simpatias e ami-
zades e o apreço de nossos meios
intelectuais pelos seus grandes
***************************f*

Relevada a penalidade
imposta ao Sr, Cosia

Atendendo ao requerido pelo
Sr. Oswaldo Gomes da Costa
Miranda, o ministro Segadas
Viana submeteu, no ultimo des-
pacho com o presidente da Re-
publica, o pedido de reconside-
ração formulado pelo peticioná-
rio do ato pela qual lhe foi apii-
cada a pena de suspensão por
00 dias. cm virtude das conclu-
soes do inquérito instaurado no
Serviço de Estatística da Pre-
vidência e Trabalho. Nessaa
conclusões se registra que, na
qualidade de diretor daquela
repartição, visara requisição de
material que foi provado serem
excessivas.

O requerente usou do direito
que lhe é assegurado pelo art.
1G4 do Estatuto, tendo observa-
do o disposto nos artigos 16ü
e 166 do mesmo diploma.

O titular da pasta do Traba-
lho, na exposição enr-aminhada
ao presidente da Republica ma-
nlfestou-se favorável do deferi-
mento.

O chefe da Nação, por sua
vez, proferiu o seguinte despa-
cho:

«Deferido, por equidade. Ao
Sr. minlst.ro do Trabalho, para
que determine o cancelamento
da pena, atendendo aos reais
serviços prestados pelo reque-
rente a administração publicas.

Dessa maneira, o Sr. Costa
Miranda deverá reassumir, ain-
da esta semana, a direçáo do
Departamento Nacional do Inú-
gração.

0 HOMEM E AS ESTRELA
ENVIEM SUAS CONSULTAS À SEÇÃO AS*

TROLÓGICA DE "A NOITE"
Podem os nossos leitores enviar as suas consultas ò

seção de astrologia de A NOITE.
As cartas devem ser remetidas à Seção Astrológica,

de A NOITE, Praça Mauá, 7. Rio de Janeiro dirigidas ao
professor James Rafael, com os seguintes dados: nome
por extenso, como assina hrbitualmente, profissão, estado
civil, dia. mês. ano e. quando possível, hora em que nas
ceu. Poderão ser feitas duas perguntas, as quais, dentro
das possibilidades desta seção, serão respondidas, deveu-
do para isto o consulcnte enviar também um pseudônimo,-*e será utilizado para a respectiva resposta.

méritos de poeta, escritor, jorna-
lista, politico e diplomata, c soube
imprimir it sua missão nesta Ca-
pitai orientação que muito forta-
leceu a compreensão e amizade
que sempre existiram entre os
dois paises latinos.

Essa eficiente atuação muilo fa-
ciiitou a conclusão dos tratados
desde então firmados entre os dois
países, dentre os quais devemos
destacar o dc imigração, o acordo
comercial de julho de 1950, e rela-
tlvo à liberação dos bens dos sú-
ditos italianos.

A próximo partida do em-
baixador da Itália

O embaixador e a Sra. Martinl
seguirão para a Itália no próximo
dia 21 do corrente, a bordo do
grande transatlântico "Giulio Ce-
sare".

REPÓRTER: 43-3 3 49
Telefone para CARIOCA-

PARIS, Janeiro — O professor Arbouse Bastido apreson*
tou, no dia SI de janeiro, na Sorbonne, sua tese: "Positivismo
politico e religioso no Brasil".

O professor Celso iniciou seu curso de português e literatu-
ra brasileira, ita Sorbonne. O professor Michel chegou a Pan»,
em viagem. ** "¦enouait-

A notícia da ida de Roland
Petit e de sua troupe de baila-
nnos ao Rio, este ano (A NOI-
TE foi o primeiro tornai a
anunciar, nesta coluna, há quin-
se dias) me foi confirmada on-
tem à noite. Roland Petit leva-
rã ao Rio seis criações inédi*
tas.

O bailarino Jean Babilêe, ex-
astro dos Baileis des Champs-
Elysèes, entrou para o Ópera
de Paris.

*
A Legião de Honra ê a eon-

decoração mais popular da
França. Napoleão a criou para
estabelecer uma elite nova, do
mérito, no lugar da, aristoera-
cia decaída. Hoje, mais de wilt
milhão de franceses possuem a
Legião de Honra. Um cozinhei-
ro a recebeu por ter inventado
o pêssego gelado; uma france-
sa foi condecorada por ter feito
um queijo mais cheiroso que o

terrível Camembert; Josephine Backer a recebeu, por causa dai
suas pernas, e um jornal francês publicou uma, caricatura dt
Joscphine, inteiramente nua, coberta somente eom esta decora,
ção; dois mil americanos, mil e quinhentos ingleses, uma cente-
na de brasileiros foram honrados com a Legião d'Honneur. O
francês, quo é vaidoso por natureza, faria qualquer eoisa para a
conseguir.

•
Para os turistas eis uma pequena lista dos preços. Como

viver em Paris? Câmbio oficial, um cruzeiro = dezoito fran*
cos; câmbio negro, -(- dez. Vejam vocês: um quarto de hotel ba-
rato, na Rive Gaúche: SOO francos por dia. Um almoço num res-
taurante pequeno, mas bom, e com vinho: iOO francos. Um
quarto de hotel médio, mil francos, e o almoço vo restauran-
te correspondente, oitocentos. Um quarto de hotel de primeira,
mais de dois mil francos e o almoço mais de mil « quinhentos,
Um jornal custa quinze francos; um café, cinqüenta; um pão
com manteiga, ou um "croissant", vinte francos; a corrida, do
taxi, de duzentos francos para cima; o ônibus custa tanto quan-
to lotação no Rio: de trinta francos para cima; o Metrô é ba-
rato, trinta francos para qualquer destino; mas o Metrô é hor-
rível; melhor passear; os cinemas são caríssimos, custam 350
francos, c os teatros dc 500 até 1 .SOO (poltronas); os artigos
para homens são feios, e de má qualidade; mas para mulheres.
há tudo; um vestido de Christian Dior custa mais de vinte mil
cruzeiros; mas qualquer costureira modesta "imita" os Reis da,
Haute Couturc por dois mü cmzeiros; a confecção dc um ves-
tido sai por mil, mil e quinhentos cruzeiros. Um vidro de per-
fume sai por três mil francos. Um par de sapatos, por seis mil.
Os livros são caros, de quinhentos francos para cima; mas kd
alguns que vale a pena comprar. Os grandes livros de repro-
duções, de arte, custam três mil francos. Um quadro de Picasso
custa um milhão dc francos. Uma noite numa "boite" elegante,
no mínimo quatro mil francos (champanha é, obrigatório) mas
facilmente pode-se gastar dez vezes mais. Basta ter boa com-,
panhia. E boa companhia, em Paris, se arranja... Você vai-
tomar apartamento com cozinha e tudo? Um bife, cem francos; .
cem gramas de manteiga, cem francos; um quilo de laranja,
cento e cinqüenta francos; uma lata dc "petit-pois", cento e vin-
te francos; uma garrafa de vinho, cento t cinqüenta francos,
etc,.., .¦'-¦

O estudante, que vive modestamente, no "Sixüme" ou no •:
"Cinquieme" bairro, pode arrumar-se com mil e quinhentos fran-..
eos por dia; o funcionário, o médico, engenheiro e o advogado
modestos, em viagem de férias a Paris com a senhora, gasta*
rão por três mil francos por dia, por pessoa, sem incluir as eom*
pras... •k

O inverno esti terrivelmente frio.
t*****t**t***************************************************
,>»jr.n.ijt»«^
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************************************************************
Faleceu o jornalista Silva Ramos

Após prolongada enfermidade,
no decorrer da qual foi submeti-
do a melindrosa operação cirúr-

?.?^^.¦..¦HIMH ¦ ¦ ¦ , t t > ¦ t ¦ lllllll
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.'"  ri ,. ,Um dos cientistas

que trabalharam no pri-
meiro projeto dc bomba
atômica, o Dr. Ralph
E. Lupp, afirma que,
em HlúO, os Estados

.„ „„ , , Unidos poderão ter emestoque 10.000 bombas daquela espécie. Atualmente, alguns mi-Ihares delas lazem nos depósitos militares da grande nação donorte, a espera de que as potências soviéticas resolvam come-
çar a luta para a qual se vêm preparando antes, até, do colap-so da Alemanha e do Japão. Ora, considerando que uma só bom-ba nuclear (e ainda assim de modelo antiquado) bastou paradestruir Hiroxima — é fácil avaliar que, teoricamente, as10.000 bombas atômicas de 1960 poderão "liquidar" substan-malmente o mundo. Em conseqüência das radiações mortíferas
que permanecem no terreno em que cai qualquer desses e.ngc-
nhos infernais, ficará a imensa maioria da superfície da Terra
praticamente inabitável. Onde foi Paris ou Moscou, Londres
ou Roma, uma ou outra, criatura humana, deslizando por entreos escombros, poderá fugir, num momento súbito de calmaria
das frentes de batalha. Essas criaturas felizes (ou desgraça-
das?) poderão, eventualmente, abrigadas, numa ilha deserta,
ou escondidas no recesso de uma floresta tropical, entregar-se
ao rude ofício de refazer a espécie humana, dizimada pela guer-ra atômica. Eis o panorama lógico a que nos conduz, fatalmen-te, a reflexão sôbre o poderio das bombas atômicas — nâo só
as dos Estados Unidos, wtas as de outros países que se consa-
gram à tarefa de as fabricar e acumular. Aqui entra, de ma-
neira propícia, a hipótese de se reunirem os sábios e santos queainda existam na Tem-a, para saber se vale a pena reconsli-
üur a família humana, que tantas desgraças tem provocado na
face do planeta desde que aqui apareceu há 200.000 anos segun-do alguns, e há um milhão de anos segundo outros. Em verda-dc, os outros animais nada têm feito que possa despertar a pc-va máxima da extinção absoluta. Formigas, borboletas, lagar-
tos, supôs c outros seres são criaturas perfeitamente inocentes
e cuja vida é, parece, um louvar perene ao Criador. É certo
que existem leões famintos, tigres ferozes e serpentes cheias deveneno — mas que mal fazem comparados às câmaras dc ga-ses dos alemães ou aos campos de concentração dos russos? Asmordeduras de cobras são brincadeiras infantis cm face dos
horrores de um bombardeio aéreo, que não discrimina velhos
nem enfermos, crianças nem bichos domésticos. Por isso, inoli-no-mc a acreditar que, realmente, não vale a pena salvar osrestos de uma humanidade moral e fisicamente falida. O nud:s-
mo, as roubalheiras, os crimes de toda sorte, os vícios, as fal-catruas c traições que caracterizam uma parte grande da vidacivilizada, em nossos dias, mostram claramente'qne os homens
perderam o temor de Deus, ou dele conservam, apenas, um ves-ligio histórico... Entretanto, sem esse temor, nem òs indiví-djtos são humanos, nem as nações são civilizados. Voltando aoâmago das cavernas, como os trogloditas das fases primáriasda História Universal, os sobreviventes da catástrofe atô-vaca talvez catam em si e reconheçam, na mesma força terrível
que destruiu o Mundo, o sinal da cólera do Senhor, daquelacólera sagrada que. faz tremer as pá-
ginas do Velho Testamento e que,ainda agora, os homens acirram com
a sua volúpia, com o seu egoísmo,
com sua irremediável estupidez c con-
génita maldade!

[BERILO NEVES

gica, faleceu às 6,10 horaa <Se
hoje, cm sua residência na ru*
Hilário de Gouvéa n. 30, o jor*
nalista Severino Otávio da Silva
Ramos.

Perde, assim, a Imprensa ca->
rioca uma de suas mais brilhan*'
tes o operosas figuras.

SUva Ramos, que desapareci»
aos 60 anos de idade, nasceu em
Recife, Pernambuco, tendo se
formado pela Faculdade de DI»
relto daquela capital, em segui»
da ao que veio para o Rio.

Aqui desenvolveu a sua atlvl*
dade, ingressando multo cedo no
jornalismo, havendo feito parta
das redações de vários jornais,
entre os quais A NOITE, "O
Globo",, "Vanguarda" e "Jornal ,
do Comércio",

Atualmente, pertencia a "À- ¦
Noticia" cujo cargo de secreta.-
rio exerceu durante longo tempo -
e do qual se afastou em vlrtudo
de enfermidade. . 

'

Não só por suas qualidades ds
perfeito profissional como pelos
seus predicados de caráter e co- 2
ração, desfrutava de largo cír-
culo de amigos e admiradores,
tanto no quadrante de sua pro-
fissão como na sociedade em ge-
ral.

Era, também, funcionário Aê
categoria da Prefeitura.

Casado com T). Moeris Rlsole-
ta da Silva Ramos, professar*
Municipal, não deixou filhos.

Logo que se teve notícia do
infausto acontecimento, come-
çaram a ser prestadas à memó- "
ria de Silva Ramos expressiva*'*
homenagens. -;

O enterro é hoje, ê.s 17 horaa,..
saindo o feref.ro da Capela Mor-
tuária da rua. Real Grandeza pa--"•
ra o cemitério de São João Bar
lista.

OS PREÇOS m PELOTAS \
PELOTAS, 9 (Serviço especial *.

de A NOITE) — O "Diário Po- .
pular" publica dados forneci-
dos pela Agência Moderno de •"'
Estatística, relativos aos preços -..
cm Pelotas dos principais sêne-
ros alimentícios, correspondentes
aos anos de 1918 a 1952. Se- '
jíiindo aqueles, os gêneros *ubi-
ram vertiginosamente de preço,
nesta cidade, a começar pelo
arroz, produzido em tão larga
escala no Rio Grande do SuU

Ii
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A NOITE — Segunda-feira. 9 de fevereiro de 1953
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MONTEVIDÉU. 9 (United Press) — As autoridades recusaram-se a confirmar ou desmentir a versão, se- ||j

gundo a qual, se refugiaram em território uruguaio 5 oficiais da Marinha de guerra argentina, que cumpriam 
||

„Jíaí- A* i\h* Martin Garcia, nor haverem participado na tentativa de revolução que há tempos Ég§gundo a qual, se retugiaram em lermunu lu-ugumu » »»^«» «« »«.*.*«« v^ 6«v^» _er——, -r- -

pena no presídio da ilha Martin Garcia, por haverem participado na tentativa de revolução que há tempos

foi atribuída ao coronel Francisco Suarez.

ricamente as tropas que lutam Coréia
TÓQUIO, 9 (ü. P.) - ÒS chefes das forcas das Nações mlt d. pela radio de P on« Ung.

T-nldase o supremo comandante das forças norte-amer.ca- Declara particularmente o novo

nas anunciara.n quase que simultaneamente que haviam marechal: "A despeito do falo de

Mimierilado numericamente suas tropas. Contudo, do lado tfrem aofr\ao severas perdas ero .. ¦ . . . _..j.i-..i_.^ „ ...n ...r-....i_.ii ase vi0|,,(,tos golpes

,S>.l»..»iS»S.»l.t-»»»»——?"¦"»"•"?¦'*-j

i

..f.srsssnist-1 sabe-se nue os chineses é que sustentam o peso ronse(|uêncin dos violentos

h nera O s.n.remo coman.Iante aliado, general Màrk íj» lhes foram desferido» pelo
sin. guerra, w mismisss.f r»is™„ 

KViWitn srenpril fumes excreto popular coreano r. pelos
Clark, revelou que o chefe do Oitavo I'Aeruto,gener.vj.imcs ,. chineses, Òá ágrèüso-
Van Fleel, fora autorizado a aumentar em duas divisões o

exército da República da Coréia -o que significa que ha ll

divisões sul-cnrrnnas comhalendo.
embaza-
2 túneisPot sua vei. o marechal Kirn

Ir Sen, cheio dan lõrças comu-
íiistas norte-coreanas, anunciou
pèld» Bádio Pequim que seu exér-
elle é agora três vezes maior qua
o que invadiu a Coréia Meridio-
fal em junho dè 1950. Sem nm-
haVgo, as inbrmacões das Iren-
(és de combate não confirmam
ns declarações do marechal ver-
melho. Dos Ires ataques comu-
nislas . dos diversos encontros
entre patrulhas quo se registra- ^pm ,.„ r_|n 

'„$ 
hnvia «ido trans

rara no domingo, o grande peso

refúgios antiaéreos, 13
mentos do artilharia e
ferroviários.
ordem nn dia no marechal

KÍM IR SEN
PAUIS. 9 íAKPl — A radio *<$¦

{'iétlcfl divnlRon s órdom do dia
baixada pelo marechal Kni Ir
Spn (Kim II Suitg), comandante
supremo das forcas armadas dn
(,'nrcin do Norte, por motivo do
quinto aniversário da formacâ"
rio exército popular coreano, or-

doa operações vermelhas depe.n-
dia das lôrças chinesas. En-
quanto as tropas sul-coreana1?
defendem atualmente duas-ter-
ças partes das linhas aliada»,
aa lôrçaB norle-coreanas se en-
contram em um pequeno setor
das linhas vermelhas na Irenta
erlental. Os três ataques comu-
nistas de ontem loram repelidos.
O maior dos combates teve lugar
n oeste da Serra das Lamenta-
ções, tendo durado 30 minutou.
No decorrer do dia de ontem, a
aviação aliada voltou a bom-
feardear as posiçõeB comunistas
na frente e as instalações de re-
taguarda, destruindo ou avarian-
do uma ponte, Ü8 edificações, 19

Rodovia unindo o íibet à
Oiiina Central

MOSCOU, 9 (INS) — O jor-
¦nal soviético Pravda informou
que as primeiras seções de
uma estrada do rodagem que
unirá o Tibet com a China
Central, loram terminadas, In-
lormou ainda o "Pravda" 

que
et estrada lera cerca de dei
mil quilômetros e que cortará
três grandes rio» e seis cor-
dilheiras, sendo necessárias as
construções de cento e cin-
quenta pontes.

voluntários chineses, os ngresso-
res norte-americanos ainda não
renunciaram aos seus desígnios

agressivos e preparam-se pára
empreender uma nova aventura
militar tendo em vista estender n
guerra da Coréia e rio Extremo

Oriente, depois de terem rompido
ss», conversações de armistício.

*h. Hera fadada a uma derrota
vergonhosa qualquer nova aven-
tura dos intervenoionistns norte-
americanos. Dispomos dé tudo o
que é néressário para aniquilar
definitivamente o inimigo é cer-
lamente alcançaremos a vitória'.
O marechal Kim Ir Sen presta

homenagem, em seguida, aos vo-
luntários chineses e afirma que
todos os povos amantes da Li-
herdade apoiam á justa causa do
povo coreano.

ESCREVE Q GENERAL HOYT VANOENBERQ

Super fortalezas russas capazes de carregar bombas j
atômicas para qualquer objetivo nos EE. UtJ.

i4;u>..^i.s>. ¦¦>-»..»..«.¦¦¦, »..»¦¦».. „..«.¦?.,»-?..+».?¦¦«¦.«.. «^?..?^?.¦?..¦i **-»^»»-«.-^^»»»<»»-»-^"»-^—"»»—^»i>-»" ¦——¦•»»<

WASHINGTON, 9 (AFP) — A União Soviética possui centenas de bombardeiros
do tipo das super-fortalczas voadoras norte-ameíicanas, "capazes de carregar bombas
atômicas pára qualquer objetivo dos Estados Unidos", afirmou o general Hoyt Vandcn-
herg. chefe, do Estado Maior das forças norlé-amèrie.anas do ar, num artigo publicado
ontem pela revista "Flying". O general é <lc opinião que a paz no mundo depende dos
pontos seguintes: 1.°) aumento do exército norte-americano do ar até 143 grupos aéreos
e 2o) manutenção dessa força aérea "crii nivél suficiente para o trabalho que deve fa-
ier". Segundo o general, a União Soviética está modernizando sua aviação militar e
seus aparelhos dê combate serão brevemente de motores á jato.

BATESNA OM SOBRE 0 BLOQUEIO DÂ CHINA COMUNISTA
"Arma secreta dos condenados"

MOSCOU, t) (INS) — Em um novo livro russo publicado
ontem, dlz-sé que a policia soviética liquidou em f!>.)7, um ni-
nho de espiões organizado por George Roulland-, adido Havaí
auxiliar do Consulado dos Estados Unidos em Vladisvotok. O
llvi-ó que tem o titulo do "Arma. secreta, dos condenados",
é objeto de um juizo critico do jornal "Izvestià", t.stc 6 ò
primeiro anúncio feito pelo imprensa russa sobre tal assunto
de segurança.

..»..»-.»..•..»..•-•¦-••¦?--•.»*.¦. <"»»M"»H|-»»»"t''t«l"«"l»l-»-'

NAÇÕES UNIDAS. Nova Iorque, 9 (De Pierre J, Huss, cor-
respondente do INS) — Fontes dignas de crédito nas Nações Uni-
das admitem que a Assembléia Geral considerará minuciosamente
o assunto antes de tomar uma decisão sobre um bloqueio naval
contra a China vermelha. Essas fontes bem informadas estão con-
vencidas de que a única forma de conseguir a anuência das Na-
ções Unidas sobre tal bloqueio é que o presidente Eiscnho-sver
ordene um bloqueio norte-americano.

Nesse caso a ONU ratificaria a gc H Olmstead, chefe do pro
açSo, considerando que tal me-
dldsi náo produziu incidentes com
a Rússia. Os observadores nas
Nações Unidas presumem quo

SUSPEITO DE TRAMAR ATO DE ALTA TRAIÇÃO
g__r~-

E SSMPATISANTES DA ALEMANHA OCIDENTAL
FRANKFORT, Alemanha g.ist Kuperbn, foi detido jun-

Ocidental, 9 (U. P.) — A

polícia federal da Alemã-
nha Ocidental reiniciou »
campanha contra as organi-
xações subversivas filo-co-
munistas existentes em todo
o país, defendo onsc dos
seus mais destacados mem- suspeita de que estão cons-
btos. A "Ação Socialista, or- pirando para cometer um
gnnismo cujo dirigente, Au- delito de alta traição".

tamente com outros funcio-
nários do mesmo quando
realixavam cm Worms uma
reunião secreta, foi o prin-
cipal visado na campanha de
ontem. Desde quinta-feira
foram detidos 33 comunis-
fas e filo-comunistas "por

Flscnhower estabeleceria um hlo.
queio naval norte-americano ssi-
mente slepois de extensas cônsul.
tas i Inçlaterra, França e todos
os governos que tem forças na
Coréia. Crè-sc que a Inglaterra,
potência-cHáve no Pacifico, só de.
mé vontade consentiria num bio-
qtielo naval e somente depois
qne houvessem firmado certas
srarantlas para Hong Kong.
PROVISÕES MILITARES PARA

A CHINA NACIONALISTA
TAJPEH, Formou, 9 (INS) -

Os lideres nacionalistas chineses
rrcehcrani garantias de que rece-
berao maior quantidade de pro-
visões militares norte-ameriea-
nas em futuro próximo. Diz-se
qlie essas garantias lh'as foram
fiadas pelo major-gcneral fleor-

gc
grama de ajuda militar do Pen
lágono.
MISSÃO DA CHINA VERME-

LHA EM MOSCOU
TAIPEH, Formosa, .9 (INS; —

Em fontes informativas dos tu-
cionalistas chineses, dir-sp, hoje,
que Pequim enviou uma missào
a Mosrou para pedir maior aju-
da econômica, pouco depois que
o presidente Eiscnhower anun-
ciou o término rio bloqueio do
estreito de Formosa, pela Sétima.
Esquadra norte-americana.

Hospitalizado Hoover
MIAMÍ BEACII, !> UXS) — 0

ox-presldelUe Hcrhért llonver es-
tá repousando em sim hospital,
<'m virtude de um rcsfriniln con-
Irssitlo pouco depois He chegar A
flórida para uniu pescaria. Espe-
ra-sc f|"e dentro de dois dias
Houver i«teia fora dó hospital
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TEM POR MU NA EUROPA -- Kas fotos nt/*<ia sâo vistos
ocorrido.

WABBINGTON — O presidente Eiscnhower, o primeiro presi-
dento republicano a falar no Congresso, há 26 anos, quando dis-

cursava. (Foto INS).

10 MILHÕES DE Ll
BRAS PÁRA UM
»S
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JiJNE HAVER CHEGOU
M CONVENTO

LONDRES, 9 (AFPI — A
rompanhia "The Metalinrgieal
Export Cn. Ltd;" anunciou i|ue
um grupo de sociedades brita-
nicas acaba de assinar contra-
tos para o fornecimento dê ma-
lerial destinado ã instalação de
uma usina metalúrgica rm
Ávila, na Espinhai Esses con-
tratos, num lutai sle 10 milhões
dê librns esterlinas, foram as-
finados rom a Empresa Nacio-
nal SidcrurRica S. As p&ttoçina»
da pelo governo espanhol. A
nova usina é destinada n tirar
partido de jnr.idns de carvão
• minério de ferro ale ngüí.i
inexploradas.

LEAYEmyORW, Knhsàs, 9
(V. V.) — ./une Haver, a bai-
laiiiui rlnematrifiráfka raiva
que há dias anunciou que
ubandonaria a carreira pura
Ser monja, rhegon bhíhm à
noite no convento ríes/i ri-
dade. Nu quarta-feira, Jane

» cómèçõfd se» íinviriaihi, após
o qual estudará durante rh'ais
Üczoilo meses. Todos ns anos
terá de renovar os votos, e
no fim de seis anos tomará
votos ile eastidáde. pobreza,
obediência, e enlão receberá
ordens para poder trabalhar
como professora, enfermeira
jui cuidar de árfàtm.

Faleceu a viuva do maré-
citai Lyautey

HABAT, 9 (AFP) — Faleceu «
viuva do marechal LYCiutey,

ASSEGURARAM A FOSTER DULLES
O Ocidente Europeu está imús tinido
do que em qualquer Outra etapa da

história moderna
LONDRES, 9 (U. P.) — Fontes bem informadas disse-

iam hoje que os governantes britânicos e de alguns outros
países europeus asseguraram ao secretário de Estado Foster
Dulles que a Europa Ocidental está unindo-se com mais ra-
pidez do que parece à primeira vista. Acrescentaram que
num estudo do processo de unificação realizado por peri-
tos governamentais, afirma-se que o ocidente europeu está
mais unido do que cm qualquer outra etapa da historia
moderna, e que cm menos de três anos de esforço conjugado
nesse sentido "progrediu-sc muitissimo".

ROMA, 9 (U. P.) — A polícia informou que ladrões . , —: _———
penetraram na Embaixada do Brasil e roubaram uma U rei voltou soba llldlterença popular
máquina de escrever, outra de calcular, vários objetos
e o código para decifrar mensagens.

LADRÕES NA EMBAIXADA
DO BRASIL EM ROMA

ESTÁ DESGOSTOSI) 0 HOMEM OUE POS-
SOI 90 BILHÕES DE CRUZEIROS...

fCliché nó 1." página)
HYDERABA D (índia)-, S (Por. Margarel Wcil, eorrèspon-

dente do IXS) — O homem mais rico do inundo — ò Nizam ile
Uydérábàd — decidiu abandonar sua fortuna de três mil m<-
lhões de dólares (noventa, bilhões ile cruzeiros) e empreender
uma peregrinação religiosa. Do palácio informou-se que nem
siííj. fabulosa, fortuna, nem suas 71 esposas, nem seus 90 filhos
conseguem alegrai- o Nizam, que têm 67 anos.

A peregrinação será, à Meca, a sagrada cidade muçulmana.
Em fontes âijjnh* de crédito soube-se que o Nvsáifl se tor-

nou cada re: mais ãebefiéiojiidó a. paHir de Z.9.JA', quando o Es-
Indo Central rie Hüdefàhàd foi ocupado pelo governo de i\'oim
Dclhi, por meio de uma invasão nrmnda. Privado de sua, absr,-
luta, soberania, o Nizam conseguiu, não obstante, conservar sua
fortuna, e sen haniin.

Em troca de cnlrbpãr seu iu-rrcilo. as terras da <:n-
roa c tdaàs suas prerrogativas, ò príncipe, quê tem I metro e
,r,'> centímetros de altura, recebeu, lim dote de um milhão de dó-
Inres iinitais.

Na rcnViUiilc, mítica jmile avaliar n total dr. sua fortuna,
canto tampouco apreciou jamais até onde chegava a miséria, ile
snts siíililos.

Quavihi lhe ãissçfsvn que era o homem mais rico do mundo,
u Nha ni contestou: "Mas èi ru não sou rico! Que me dizem, de
For e de Roclfcfcilêf?"

O principr cuja última esposa, uma bailarina muçulmana,
jri lha ilni uuutfü IHhns, lem reputação de avarento.

Usa o mesmo trajo espremido quase todos os dias.
Durante iiims correu suas imensas terras em nr,i niitamó-

ni velho, modelo 1988, mas recentemente sr den ao luxo de
éompyat dezoito huí>;>S 'carros iiortè-ainbricànosi

Diz-se qne sua decisão di ir à Meca foi determinada pela
kitiiaçài.i politica.

A cVékèr}nie préèsãô contra o Nizóm e dirigida pelos comi/-
vistas. Kfli:iii!'m'ns c Mdvpèndientcè, eilCjUàiitò o Partido do C"r-
grelkSfi em Iii/dci-abad o tolera simplesmente jjòtqitt o prime)-in mimstr,. Xeruh insiste rm protege)- ,, velho potentado.

Ainda qne se proponho ri aluin/loiirn seus bens terrestre:,
quando sair porá O. peregrinação a Meca, todama não tem u iúí-
nima intenção dr àpàndion'ar suas mulheres.

iVfis círculos dò palácio dii-se que o Nizam intento, fretar Mm
nviào "Constellafiop." e lévàr em sua companhia as TI mnlhe.
rer. do seu hhróm. à cidade sagrada.

I i i
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Condenados pelos seus {
descuidos com os ovos

VIENA, 9 (INS) - Seis
funcionários de uma grithjti
coletiva foram presos r. con-
deitados n dezoito meses de
prisão, pelo último delilr.
criado pelos comunistas', o il,
não terem cuidado r.nm rir
nvos, permitindo qne se qne-brassrrn e. apodrecessem.
•>»4-m-.t.+..0..9.+,.9,.t,,m„t,,i.,iM,t^l,^Ê^^jçti9t^

EM TÓQUIO

Apunhalado no cabaré
com a faca de cozinha
TÓQUIO, 9 ÍIXS) - A póilcía

jnponesa informou que um cah-i
(to Exsírrito nortc-amerirnno foi
apunhalado por sim "vairahnn-
do" japonês, cm um cafe do To-
«Jtiio c sitie seu estado é srrave. \
vitima foi identificada como A,
Davis, tendo sido aptinhado no
rosto e peito com uma faca de
cozinha, durante uma brisa em
que tomaram parte n Japonês e
trfs soldados norte-americanos.
Inform& ainda a policia japonesa
(|ue o criminoso, de 28 anos do
idade, foi detido uma hnra depois
im um café situado perto da es-
tacão de Shlhuya. Nada foi infor-
mado pelo Exército norte-ameri-
cnno de ocupnção BÔbfé o Incl-
dente.

BRUXELAS, 8 (ti. P.) — Procedente da RIviera Francc-
sa. regressou a Bruxelas, hoje, soli a líidifcrfehçn popular, o

rei Baúflohi. O rei Baudoln lia via partido para a Rivicra,
fim de convalcsctr-se de forle resfriado. Sua partida ocorreu
em momentos cm que a Bélgica era assolada pela catastrófica
inundação provocada pelo Alar do Norte K comu as críticas
contra a atitude do rei se avolumassem, o Gabinete belga de-
cidiu chamar p soberano imediatamente. Este passou apenas
dois dias na Rivicra.

TEMPORAIS NA EUIIOPA — Nas fotos n,**<ia ,
variou aspectos relativo* aos catastróficos temporais
na Europa. De cima pnrn baixo, em, Èenflccl, Inglaterra, a raí-
cha mão Elizabèlh c n jiHncésa Mãrfjtlféth Rose, conversando
com umn das vitimas dns últimas inundações nesta, localidade. A
seguir, a soberana inglesa cm Kingslynli, conversando com «
vitimas das ultimas iniindaçijes >io pais. Tjtigo após, om Ostande,
o rei da Bélgica, Baudoln I, conversando com funoiohârlos qu*
socorra um. us vitimas dns últimas Uliinâações no país. Os jor»
nais socialistas belgas criticaram tanta o soberano como os mem-
hros da familia real que, logo após os trágicos sucessos se atos-
laram; em férias, para. a Cótc D'Asur, na, França. No dia. im-
diato, Bouduiii voltou a Bruxelas] resfriado... Na última, aspee
to da cidade balneuria belga de Ostande inundada. (Fotos INS).

EXPRIME A RAINHA JULIANA AGRADECIMENTOS A
"TODO 0 MUNDO LIVRE"

Reconstrução da Holanda com o
mesmo espírito de perseverança cora

que se encarou a tragédia
HAIA, !> (INS* — t rainha Juliana, da Boltindit, expres,

sou., ontem, a, gratidão do seu país a, "todo n mundo Une", ,ielaajuda e consolos prestados si Holanda, arrasada pelas inunda,
çéics. A rainha fez essas manifestações durante uma -rádio
emissão, no dia de luto nacional pelas /.,57.í vitimas liolanáeèas.
da innndaçõo. Juliana declarou que a ruptura dos diques pro-dir.in nmu onda primaveral rir amor de vizinhos c a vnidait
do tempo de guerra reapareceu subitamente." Adiantou, que íl»
ji7iá a esperança de quo o restabelecimento e, reconstruciò

mesmo "espirito tio vigo-
encarado a calamidade.".

dos Paises Baixos
rosa perseverança

se reiili-.ariii. eom o
com que se havia

Reunião em Paris do
Rotary Internacional

PARIS, 0 (AFP) — O On-
gresso iiliunl do Rotãrg In-
lerliacionnl rrunir-se-á vestn
rapilnl de vinte e quatro a
uihie e. oito de. maio vindouro.
Mais de dez mil pnrlii-ipun-
les, representando trc:eni<,* e
cinqüenta membros dessa
orsiSnizaçSo que estende suas
ramificações por oitenta e se.-
te paises estarão presentes,
O primeiro rolaru foi funda-
do em Chicano, ik> começo du
século, em mil novecentos c
cinco, pelo Sr, Paul llarris,
jovem advogndo. d nma nsso-
ciação amistosa de. homens de
hienócios e representantes dns
profissões liberais, que. ado-
taram em sua constituição
esta única feiras ter por
ideal "servir". Os membros
dos "rolarux clubes" se reu-
nem semanalmente, num ai-
moço. Cada "liotnri) Clube"
não pode contar cm seu seio
com mais de liril represen-
tnnte, de um ramo de. alivi-
dade qualquer. O "Rolarii In-
lernaeionaV, consta de sele
mil e, quinhentos "Rotarys
Clubes" espalhados pelo mun-
do.

Fala Kerensky sobre o expurgo vermelho

PRINCIPAL OBJETIVO: PORTAL
PAISES COÜO A ALEMANHA E

ECCR 0 COMUf
Í MUNDO

IISMO EM
ÁRABE

D. Augusto Álvaro da Silva

D. Augusto Alva
ro cia Silva to-

PACTO MILITAR' ANTICOMUNISTA
NA AMERICA CENTRAL

CAIRO -- O general Mohamed

¦

NOVA IORQUE, 9 il'. P.) -
O ex-primeiro ministro da R'5."
*ia, Alcxmider Kerensky, declo-
rou hojo qur? o expurgo an''-
s^mita na Rússia tem romn oh»
letivo principal f-irlalccet o fl'»
vimento comunista om naweí
remo n Alemanha í> paism li'
bes. Kerensky acrescentou tu,
acreditar que a? m?ciijii, inli
Sfemilàa na União Soviética l.l"
diquom uma luta entre lacçõ?'
comunistas em disputa do po-l
der, frisando textualmente! "creio

que a idéia de quo se Irata da
uma luta entro ar, dirigentes co-
muni-tau loi muito exagerada.
Elos sabem quo têm de permn-
r.ecer u:iido3. Toda luta fratrici-
da no centro do aparelho dila-
toriol Iraria inevitavelmente cs
calástroÍB para Iodos eles".

r*
Naguib, "premiei-" do Eóüocom seus ajudantes de ordens, sendo recebido festivamente pelaniülltdâo-, na praça dà Liberdade, no Cairo, no diu em que, sacomemoram o inibia das festividades da Marcha da Libcrtiia

(Foto INS)
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%m igrefa
ROMA, 0 (V. V.) - o

andcal Augusto Álvaro dn
Silvn, arcebispo de. Sulvadai,
Rahia, tomou posse, dé Silà
igreja titular de Sàhiãngélo,
em Pesrheria. A çéHmèfjin
fui assistida por mais de. 600
pessoas. A igreja de Sahtaii-
fíelo foi construída no sé-
eulo Vil em pleno coração da
antiga Roma. Para ã cen'-
ini'ni,i. o templo apresentava-
se indo àrnarhththda de dn-
vmscn vermelho.

\ Nova teúlativa para subir ao cimo | Aguardada solução anglo-egípcia
do Everest _

^^¦.¦¦¦«¦V^..s>..sj..s|.-».'t.:<i.t..»'satMta^ »^..f.,»,»..«¦¦>¦¦«—^s»..^.».^^»..»,.»^^.!

SÂO SALVADOR, 8 (U. P.) — Um pacto militar
anti-comunista será assinado pela maioria dos paises cen-
tro-americanos, segundo informaram pessoas responsa-
veis. A cerimônia de assinatura do Pacto, segundo a ver-
soo, terá lugar muito breve em Tegucigalpa, Honduras,
entre a República do Salvador, Costa Rica, Honduras, Ni-
carógua e Panamá. O governe da Guatemala nâo recebeu
convite pafa subscrever o Pâctb.

sobre o lao
LONDhES, !» (INS) -Observadores hem Informados em Lon-dres deeanunni onfeni que a soluçar, da disputa ançlo-s-frín-la tó-hre o futuro do hiidao parrcla "apreciavelmente" mais próximi 

"o
emnal.xaclor britânico no Sfrilo. Sir R-s.lnh Stenvens reuniu se esnCairo eom o "premlcr" Nngruil» e outros lideres csincios dèolarnndo após. mu porta-voz egipeio, que a situação do Süâão "será aclà-rada dentro em breve". O principal obstáculo da controvérsia é de-terminar ale que ponto deve elieirar o p-ider dos inclèses nn Rssriân

qne este parn tenha governo pronrio. Nagiiib nediu no sãüa^,passado que a Nação ftioíillzassé as süãs forças nara nue ôssomevacuados os ingleses, o f|ue fnl Ihtêrpretàâo pêlos õliservadorès ,¦»mo uma ameaça do •'homem forte" do Ejrito, para dar força às Suasmanobras diplomáticas. '

e-'p ii
© caoiawal em
Nôvâ Orleans

A'!'l ,t IORÜ1 lu » ('-'s> "

Fabulosos desfiles tirou ó famn-
so e antigo cidade n sua tràn>
iiuitiilrnlc dominical. Milhares

de pessoas congestionaram c,J

n.cz quilômetros de percurso do
desfile nu famosa rua Canal p7"
ra ver os quinze carros c.orn scv<
"Contos de mil e umn noites ¦
A temporada anual do Carim
eni começou (ul várias semunus
cáin Imites e festas. Mus, o cs'
pelòcnln do onlem (/uc repte-
sr-nlei o ivici., de umn série A'
desfiles o ve durarão até «cri
.«tffr de fevereiro representei; '

ponto culminante, das festas.

TÓQUIO, 9 (A. F. P.) — A íôriça aérea do Extremo Oriente àütiilciã <mê 11
oBtein, à noite, 110 toiieJadas dé bombas contra importante cèiitio comunista
Kopyongmvon, n«s proximidades de Pyong Yang.

supèr-fòrtâlézás lançarain^
de aprbvisionailiento cn-
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Uel ftomo vê os preços dos tecidos c vê o povo comprar l

OMO FALOU E DISSE:

il

CETIM largura 0,60
Todas as côre3
de 9,80.

Preço de Caranaval 7,50

Cetim Lunuer
Cores moderna3
de 14,50.

Preço de Carnaval 12,00

Ceíim lumier - largura 0,90
Cores variadas
de 26,00.

Preço de Carnaval 21,50

Cetim Lumier - largura 1,40
Todas as cores
de 42,50.

Preço de Carnaval 29,00

Tafetá Acetato -
largura 0,90

Cores escolhidas
de 36,00.

Preço de Carnaval 28,00

Cetim FarctasÉa
largura 0,90
Lindos desenhos

de 42,00
Preço de Carnaval 38,50

ftloiré
i odas as cores

de 16,50
Preço de Carnaval 12,00

Sttoíré - largura 0,90
Cores escolhidas
de 26,00.

Preço de Carnaval 22,00

Remarco estampado
Diversos desenhos
de 28,50.

Preço de Carnaval 20,00

Crepe Romano - larg. 0,80
Iodas as cores

de 22,00.
Preço de Carnaval 15,00

Fachada da Avenida Marechal Floriano com as suas onze portas por onde Rei Momo entroa

Chita estampada
Própria para 

"sujo"

de 4,00.
Preço de Carnaval 3,50

Orgaítdi estampado
Bonitos padrões
de 22,00.

Preço de Carnaval 15,00

C A M I S A R I A

Iíel Momo e os clientes de A TRJüNFANTE entram na farra

CAMISAS
OLÍMPICAS

de 86,00
Preço de Carnaval

S0,U0

CAMISA SPORT
Desenho "Pied ie

Poule" dc 75,00
Preço de Carnaval

68,00

CAMISA SPORT
DE CAMBRAIA

còrcs clássicas de
120,00

Preço dc Carnaval
95,00

CAMISA SPORT
DE FLIZEI.A

Cores selecionadas
ce 15(1,00

Preço dc Carnaval
138,00

felpl ^hêê 
";^8 

fk

Grande variedade de chitões, ce-
tineías estampadas, gazes, voiles,
organdis suíços e nacionais e
novidades das mais afamadas fá- j
bricas, sempre a preços abaixo

dos preços de todos,
Rei Momo tambem comprou as suas vestes reais na A TIÍIUNFANTF

PREÇOS DE ARRAZAR PARA O POVO PODER BRINCAR
A CASA DAS DUAS FRENTES

DOS PREÇOS.A MENOR.
DOS TECIDOS, AGIGANTE.

i>. M. não esqueceu dc visitar a seção de camisa ria. El-Io. escolhendo uma linda camisa esporte
para o Cr.rnav.il

AV. MARECHAL FLORIANO 197 - kWüQk RUA LARGA - EM FRENTE A LIGHT
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1148 q 1184

1
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IUa» Arquivas rie Ne.vj (.late., famosa prisáu ás Londres onrt*
eram enfareados terríveis assassinos a ladrões, «atraiwio* •
«•riu uiíf liehitfnft- (üifUicriibasl it hpprtgHt ae A NOITki

,i . ,-> ,:-.:>.i-'f i-Ki-f perífoiitoti-lhe quem era o homem
J que se encontrava em hni,vo na loja. (Cia, com surpresa, dis-

Sc-lhe nãn liai cr. a não ser. êle, nenhum homem en casa.

i .) . j . ..... iiu |.", ,,.s.i,u (loüca.Ida, u mulher, cs-
trau lia ndo a sua atitude, continuou na noftatlva, embora re-
ceosa, Levantou-se entilo George, percorrendo toda a habita-

çáo. Inclusive a loja.

_as__________N___H_RM!____' _**_

59 _9ls\ __8BSs_BB__ . " „ •
__ ispaP J^[|MlmM .¦,_¦.¦.,,,.-,_ -~ _m__- i f—'—-*"—"""''" "•-!"/" ' "*"*"*" ""'"r *| 
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9) — JA apavorada, Mrs. Allen. retirou da caminha a criança
de cnlo, segurando-a e apert ando-a fortemente junto ao selo.

[ Eis que volta George aos aposentos do casal, porém, desta vel,
empunhando miormo navalha e cum o olhar vidrado.

__B__^*ll*m^l*''i _•?•¦>. *¦""¦**__ i *. ___ I^B

— Empregada, branco, para lodo
sei-vlç. d/ um» "«nlior.. menos -oil-
nhar, das 10 fen 15 horas. Rua Safriié.
3, apto. 20", esquina de Gonzaía Baa-
los, Tijuco.

—- Senhor» bonest», de bons sen-
tlni.ntos, eduead», religiosa e sem
compromissos, paru cozinhar « •rru-
mar. Rua tlruguaiana, 141 2." «ndor.
Nào íe atende por ..lefonç.

 Emprt^rnds moça « (¦ompet-.nt*
rara todo »ervl<6 de trís pessots. _xi-
srem-se refer"nclas » que durma nn
emprêsro. Rua Uberaba, 82. apto. 201.
Tel. 38-7*21. Grajaú.

Senhor» de mel» Idade. Inde-
pendente, comprovada conduta nor*
mal, eom Iniciativa e aptidões para
dirirlr um pensionato de moças. Preço
t combinar, tel. 22-""4". ou das 9 Üs
13 hora* tleto. tel. 23-1910. ramal 10.
com D. I»!á.

—— Moça «*íit .-rnhora cora r.tVr.n-
_!*_, par* a_orr1panh..r urns doente r
faier «ervlços leves. Rua Visconde de
Pir»ja, 254-A.

 Empresrad» os*'» -errlços leves
da casal sem filhos, inclusive co-lnhar
o trivial. Entrada ás 8 boras e eaida
A- 16 horas. Ordenado Cr$ 500,00.
(iner-Bft *>oa aporíncía eni .aúde e
anseio. Rua Teodoro da Silva, 74.8, casa
ri. Telefone 38-2180.

—— Múçi de ÍS fl Ití «HOR. para to-
rna*t' co-fttA <fe dua*. criança.. Rua Nus-
cimento Silva, 299. Tel. 47-1884.

—¦ Empregada para cozinhar <_ ser*
vícoe leves. Exigem-se referências. Run
Dia» da Cru-, 203. Meier.

CoHnhelra do trivial fino *
ma.* serviços. N&o se dá dormida e
«l(rem-se referências. Rua Paula
Fretta», 6J apartamento 902. Copaca-
ban».

—— Empregada para todo lôtfvlçtí
em eaaa de famf.la. Pedem-se refer****.*
elas. Rua Momenhor Jeronimo, 819,
apto. 102 (antlsra BorBea Monte.ro)

—— Empregada para trabalhar das
a St IS horas. Ordenado, Cr? '00,00
Avenida Atlântica. .1056. apto. 120.1'M 47-74-92.

—— Empregada para gov«m*tOt* !
edi*eada, boa aparência e reapeito « ¦
ottma cos.nhelra. para uma «íthnr. \
de tratamento. Rua Cosme V«|hu '
302 ei 2.

—-— Copeira-arnimadeira * uma -•*»¦ ¦
-inheíra para casa de pequena fam' i
Ua de tratamento. E-xigcm-se referfn i
clu. Rua Raul Pompcla, 228 apto. *0i
— Copacabana.

Empresada po, hora, daa * a«
15 horaa para todo o lerrlcn. meno.
coilnhar, em casa de família de tr_-
pessoas adultas. Ordenado i combinar
Pedem-se referências. Informações pel"
telefone: 37-4742.

 Empregada d« me.» Idade, pari
coiinhar o trivial — Run Machadc
Coelho, 1U5. apt. I.

*—•— Empregada, com refer tnciK..
para todo serviço de família de tra
tt-n.onto. Trat-ar neio telefone '-"-tíSíM

Cozinheira para o trivial fino
vari. do. Pode dormir no aluguel, Rua
.lacunií, 36, filo Comprido.

O. KK-liKM-Si-
-- Moça para trabalhar ^m eaM do '

crivai Rpm filho4», rrr.id _nto em Clop*;- jca bana, Chntrmr Irene pelo telefone:
26.6440.

Senhora com uma filha de 4 '
anofii para todo serviço de tias a úr j
familin. Cartas pnra esta neçâo h
Jamil Jnrire.

 .Senhora do meia idade para I
tretar de doente ou dnma do rompa- J
rthia. Tratar rom Ü. Maria Rosa. Rua ;
do Catet*. 359. Telefone 28-5463.

—— Empregada pam todo serviço
de aenhor só, das 14 horas em diante.
Dorme no aluguel e dá *,*eferêncla_.
Ordenado, Cri 800,00. Tratar com
Olinda pelo tel. 37-7857.

•— Moca com uma filha de cinco
anos, para essa de família todo ser*
viço, dorme no emprego e nào faz
questão de grande ordenado. Cartaa
A Emflla Hodrlgi.es nesta seçáo.

Empregada para todo serviço
em casa de família. Dá referências e
dorme no aluguel. Ordenado: Crt
700,00. Ru» B. o. 125, em Honório
Gargel.

—— Empregada para todo serviço,
menoe lavar roupa em casa de casal.
OrdenaOo, Cr$ 800,00. Tratar com Ire-
ne, pelo telefone 26-6404.

Moça para anumaçio de casa
e costurar psra crianças. Ordenado,
Cr( 1.200,00. Dá referências « trah-i-
Iba das 8 às 15 horas. Cartas para
a rua Tacamiaba, 61. Caacsdura. Ma-
risa.

-— Arlinda Maria de Oliveira, de
mela Idade, para o trivial fino e
variado. Deixar rees-dos com D. R.-
glna, telefone 25-1535.

—— Senhora eom uma netlnha de
dois anos, para trabalhar em caea ds
família. Fai todo o senHço. Cartas
para a rua Benjamim Constant, 64,
quarto 15.

 Moça para cozinhar ou arru-
mar. Dá referencia» * dorme no alu-
gu.l. Cartas para esta seçào a Car-
mem Paiva.

 Empregada para cozinhar o
trMal e eopelrar, em casa de pequena
família, du 9 àa 14 horas. Tratar o
rua Sio Manoel, 32 A, Botafogo com
D. Olentina. Telefone 46-2130.

Dana da caaai 8» precisa tt «npr»
l-Ha «omitir» — eoslnhair». eopelra
lavadelra, asna-aeea — rallia-ii do »
napi qn* A NOITE Ul. oferece O sei
anúncio * nsblleada crataltamenle
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RIPÜREZA DO SANGUE

ELIXIR OE NOGUEIRA
AOX TRAT. DA SÍFILIS

VIAJANTES A NOVA IORQUE
PAR- SUAS COMPRAS DE AR
TIGOS ELÉTRICOS. TELEVISÃO.

GELADEIRAS, ETC.
PANA CO — 521, Fiftr, Avenuo

— New York City

GILDO, O INCRÍVEL

10) — Que Investindo contra cia, arrancou-lhe violentamente »
criancinha rio colo c com uni golpe certeiro, degnlou-a. Travou-
s* então tremenda luta onde ela feriu-se com profunda liava-
lh&da no seio. Correu ent&n para a janela gritando por socor-
ro. Actidlram os vizinhos, Subiram ao sobrado e arrombaram

a porta.

--_•'"" -ffif ^E_f ImrStSr^SsJu. -C^v. n? ia-.

ni
lho
um
ri Cf

— Ufip_i-ii-s"-lhes, onüo. horripilante quadro: 0 três fi-
• jarlain no chão mortos com as cü-beclnhas decolada». A

canto, BIrs, Allen, completamente ensangüentada, havia
p-al,'"'n. A rnitrii ríinfn, ficorTc, cspiiiitniin. olhava a cena
ir.-iif. cm nc. linnhllizadn, alheio ao drama em seu redor.

Ífejjl ; 

P^vftSftfi -1 ^^nr^o^^Ê 
• foscos MNuros d&vis- H^^tí(^ê veffapwW4.rvifi*. jBr esrou áspAUveMeNte \

... BIPÍI'«"HH.

12> inquirido '-obre o sucedido, contou uma hlstürla Inocen.
te rlc um vulto dc capa preta que Ií_•> tinha sugada o sangue.
Ko Trlhun.il. durante o julgamento, iiAo disse nada em nua

defesa: conservou-se mudo, I*o| enforcado.
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BENEFICIARIA AOS CONDENADOS COMO INIMIGOS DO REGIME
VOTAÇÃO. HO TF PFin rrvivr-iJtrdcrk t\j a rmT*r a t «..- — ~==—. .

í POLÍTICOS
VOTAÇÃO, HOJE, PELO CONGRESSO NACIONAL,'
DO ARTIGO DA LEI DE DEFESA DO ESTADO,

VETADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

|.»->.« . **ãtu*mm-mít**»é « .........^...........

O Congresso Nacional vai reunir-se hoie dua* v/m* novo j.hv. -u , •
presidenciais. A primeira será à tarde. S 14,80 Ci^SSíg^SíníV^
parcial a dispositivo do projeto de lei que defineTos crirnefíont, n ™J?ia £?t0ÍWlr* í Social: a) segunda, à noite, às 20% horas Sara Sberàrsobref artío do ?rí£"to sóbre mercado livre de câmbio, ao qual o presidente nròoii ™rtSÍ »-Iníl* ? 3
- o aW» Nacional ainda diías ou jg?32»^ Tom" a^flnS d"de de^íomtconhecimento de outros vetos presidenciais. imauaaac ae tomai

SERIA UMA ANISTIA n——
O artigo vetado da lei dé defesa do Estado dittttõe que ne- *

nhuinâ'íartçâo administrativa Ou penal, por crime previsto na lei
incidiria sobre ato ou fato anterior à sua vigência. Em suas ra-
r/ips contra o preceito, frisou o presidente da República que o
mesmo é contrário an.*; interesses nacionais por que poderá con-
tjuílr o intérprete à conclusão de que* "o Legislativo teve a ln-
tenção dc anistiar aos condenados ou sujeitos à ação da Justiça
r, por esta forma, pór fim aos processos em curso no Judiciário
ou perante autoridades administrativas". A lei, ainda conforme'
a? razões do voto, vai assim ao extremo, $?.m menção expressa de
anistiar, isso sen quaisquer restrições, aqueles a que são Impu-
tidos crimes contra essa mesma segurança nacional, ô artigo
colocaria ainda o Executivo ém situação de não ter elemento**
para impedir o retorno aos cargos civis, e especialmente às fôr-

Núcleos do PSP em
Belém

BELÉM, !) (Asapress) — Entre
os dins 12 e 20 do corrente serão
instalados vlnle núcleos do Par-
tido Social Progreasisla em Be-
lim dn Pará.

para impeim «< mrvrrru n«<» uriji» tivi», e especialmente SS I
cas Armadas, de elementos Julgados inaptos para a vida militar

O MERCADO LIVRE DE CAMBIO
Os dispositivos dô projeto do mercado livre de câmbio que(oram visitados, dizem respeito a Inclusão no referido mercado 11-

vra de produtos outros que não o algodío da «ma setentrional
do pais e á data da entrada da lei em vigor, que seria a de juo
publicação.

0 apoio do PSB ao candi-
dato Jânio Quadros

3AO PAULO, 9 fAsáprcss) —
O Partido Socialista Brasileiro,
-reção de SSo Paulo, distribuiu
hoje um manifesto á imprensa,
expondo os motivos por que de-
rid fn essa agremiação política
npolar as candidaturas dos depu-
Mos Jânio Quadros c Porfirlo
Ha Poi. parn os carflos dp. preféi-
to e vice-prefeito de São Paulo,
respectivamente.

0 manifesto faz um retrospecto
iíí situação reinante na Prefeltu-
rn de Sâo Paulo, depois dc vinte
e cinco anos dc regime de inter-
venção e imposição diretas do
líjtécutivo Estadual no governo
«ii.' seu município, que agora aca-
há de obter sua autonomia. O
PSB faj então rudes criticas aos
•ários prefeitos que passaram por
SSo Paulo nos últimos tempos,•Visando a necessidade dc modifl-
car essa situação que considera
eilamitoça pnra os interesses pu-
hlicos. O PSB chama a atenção;
ri.-i população para a preocupação
do Sr. Adornar dc Barros e seu
partido em reelegerem um prefei-'<> pcsscplstu, a fim de evitai" quei nhaiii n publico irregularidades

¦ -io se verificam no Executivo da
.i.l.ide.

Candidato a senador o
governador

BELÉM, 9 (Asapress) — Noti-
cias chegadas a esta capital in-
formam que correligionários do
governador Zacarias de Assunção
cm Salinópolis acabam de lançar
sua candidatura a scnatórla fe-
dernl.

Compareceu à Assembléia
para agradecer

PORTO ALEGRE, 0 (Serviço os-
pceial de A NOITE) — O Sr. F.gi-
dio Michaelsen, lendo deixado a
Secretaria do Interior, compare-
ciu k Assembléia Legislativa, a
fim de agradecer as atenções re-
cedidas por parle dô Législalvo,
diíêndó no breve discurso que
ali pronunciou:
— "Durante minha gestão, pro-

corei servir com fidelidade ao
parlido que periertço".

De regresso a Porto
Alegre

PORTO ALEGRE. 9 (Serviço es-
pecial de A NOITE) -- Begressou
de Montevidéu o Sr. Leonel Bris-
sola, lider do PTB na Assembléia
Legislativa e fulüró secretario das
Obras Publicas.

SAO PAULO
(üa Sucursal dé A NOITE)

O P.T.N. TERÁ CANDIDATOS PRÓPRIOS
Confirmando as noticias divulgada** pela A NOITE, 6 t.

T. N., em sua convenção municipal realizada ontem, para a
escolha dos candidatos a prefeito e tloe-prefelto de Sâo Paulo,
nas eleições marcadas para 22 de março próximo, resolveu con-
correr ao pleito com candidatos próprios. Compareceram à Con-
vençSo 34 diretórios distritais « 10 convencionais natos, sendo
os Irabalhos presididos pelo deputado federal Emilio Carlos,
presidente nacional daqutla agremiação. A tese principal da
convenção foi se o P.T.N. devia on não disputar as eleições
com candidatos próprios, ficando decidido que èle concorrer*
com os seus próprios candidatos. Também ficou resolvido queos S4 Diretórios distritais «c responsabilizarão pela instalação
de dois mil comitês de propaganda por téda a capital paulista,
O deputado federal Ortiz Monteiro, confirmando as nossas in-
formações, deverá ser o candidato a prefeito pelo P.T.N., em-'«ora. existam dois ou três nomes dc menor projeção em coji-

ções, aparecendo como o mais provável companheiro de cha-
«ja daquele parlamentar o Sr. Hélio Flori, vereador à Câmara
Municipal de São Paulo.

Diante da necessidade de acertarem algiiúg detalhes, item
assim a escolha dos dois nomes oficiais, ficou resolvido que a
convcnçSo continuará em sessão permanente até amanhã ce-
do. quando deverá haver o pronunciamento oficial e final do
P. T. N. com respeito às eleições para a Prefeitura Municipal
dc São Paulo, inclusive o lançamento dos dois nomes.

GRAVE DESASTRE

H

Grave desastre ocorreu poj-
ro depois das 22 horas de on-
tem na avenida Brigadeiro Luiz
Anlonio. esquina rie rua José
Maria Lisboa, perdendo a vi-
ria uma moça de 15 anos e fi-
eando ainda gravemente íe-
ridas nove pessoas.

Conforme foi apurado r.a
Pòlidiá, o auto de chapa n.°
28-82.49, rio municipio dc
Râo Caetano do Sul. tendo
como motorista Domingos
Blàíícô Fernandes, ao subir
a avenida Brigadeiro Luiz
..Vionlo. para entrar na rui
•' '¦ : Maria Lisboa, chocou-se'. kii«nlamenl,e com o carrb-
rilneho do Torlngue Clube
fio Brasil, de chapa 14-28-82,

trigido por Jaime Costa dos
iJantos, dc 23 anos. casado,
'.;'•: descia aquela via públi-ca com alguma velocidade.

Dada a violência do choque,
abriram-se as portas do car-
ro e os seus passageiros fó-
ram atirados à distância, vin-
do a morrer uma menor, com
15 anos. cuja identidade não
foi estabelecida, batendo com
a cabeça na sarjeta. Os de-
maia passageiros receberam
ferimentos gravíssimos e fo-
ram internados no Hospital
rias Clinicas. Arthur Fernan-
des. de 7 anóp. Manoel Ver-
nandes, com 47 anos, Maria
Carrêra, com 35 anos. Alice
Fernandes Sampalft, com 17
anos, José Blanco, com 32
anos. Domingos Blanco Fer-
nandes, com 31 anos, Leonor
Fernandes, com 51 anos e o
motorista do carro-gutneho do
Torlngue Clube, foram inter-
nados rio Hospital das Cllril-
càs.

QUERIA A FORÇA ROUPA PARA CASAR
Homem sem profissão, vivendo de expediente, e irrespon-

sâvel, Nelson Alves da Silveira, còm 22 anos, solteiro, ex-cavs-
lariano da Força Pública do Estado, tornou-se nõlvo da jovem
Hilda dos Santos Araújo. Tinha casamento marcado para sá-
tado último, maR o rapaz não possuía um níquel no bolso. Ê
i pior é que nem roupa para vestir e mesmo sapatos tinha.
Por Isso, à aproximação da hora do casamento, 6 moço ficou
meio louco c passou a pêrarnbular pelas imãs da Cidade até
<itie. no prédio 61* da rua da Conceição, resolveu parar e riu
IA o terno e os sapatos aue lhe serviriam para o casamento.
Inclusive um par dc meias. F.ntrou na firma comercial com-
priiu o que precisava c na hora do pafaménto. sacou de um»
laça e esfaqueou o comerciante Abfaháô Ezrtíémsser. f*rindo-o.
O comerciante aluda pôde gritar é 6 ladrão acabou sendo pré.
ro t levado ã Policia, onde explicou o seu drama.

*'>"<e^i.te<!*et**tt*f ****************************************

Delitos contra a economia
irm

A pesca do bagre
am Pelotas

I pelotas, 9 (servirá êspè-
ffial cIp A XOITEi - O SefvirjO

Onça e Pesca de Pelotas
róiblu a pesca é venda riu

¦jaçre Sãlgfidó durante a época
TE'- «reprodução, ou seja, de 15

í dezembro a V de abril, /«v
1 porrjur 11 matança do bn-
re. sobretudo nn? ágUÊtí do

Jo Füo GòflftMõ é da i.ifíòa dò
í^or, se \-ihii efetuando em

roporções, bis 1511c. ameaça1
_a.ni a completa extlnçèò do.-
B',rle |íp":.o. r,ofl Centros dc péí-
S1 «io Estado, e ém épocas in\-
B,r-"-pii-*«r. ftuíxíido «procurando
B- nascentes dós fios ou as '*.i-
Iscéiras rinr? l&feciai, r;'"'a a de-

B'J'", èni ágún áõce èfani colhi-
Mnt- áós liillliartí, pòr meio de
a",'1"' 'I? àfrãitÃò l.áinbéni proi-
8'i*' pr|,-. ("órligo de èa.ça e
Desça, provocando ainda à dés-

Vi

Kècébemos. do Gabinete di'«
Cliefê dè Policia a seguinte
rtola:

«Tendo alguns jornais noticia-
do que. diversas autuações, em
delitos contra a economia po-
pulai*, foram lavrados pòr ini-
ciativa dã Chefia dè "OÜcia,
esclarece esta QUe 01? ntda alu-
didoft foram Obra exclusiva da
atividade normal da Delegacia
dé Economia Popular, sób a
orientação pessoal de seu tltu-
lar, Dr. Fernando Schwab.
t**********+*************t****
ríüiçâó das ovas r dòs filhos
rjue oe bagres ninchos chóéani
p carrega rn nu lioi-a. Coniintn.
o VÔSpèrtina ..Òpinláo Publica •
que* cófti casa proibição se cri 1
um gravíssimo problema par.i.
05 pescadores, cujo rVieio ufiko
de vida é a pêüca do bagre.

PEQUENAS NOTAS POLÍTICAS
NOTÍCIA SOBRE A COMISSÃO DE RECLAMAÇÕES

A eomisèâc péisèdistà instituída para recolher ae recla-¦niações des jiliatlns tio partido e providenciar a reestrulnrn-
Cão dog órnâot regionais da. agremiação reuniu-se apena»
uma ve», e ainda vo ano passado, l.npo depois seus vtembrfn
viajaram, para os respectivos Estudos, para gozar do reces-
to parlamentar. A maioria deles retomou com o início da.
tétiâô extraordinária, desde que iodas são deputados. Até
hojo ainda não ee reuniram. Parece que a. comissão ficou na
rol dat oôiias esquecidas, Apesar disso, veieulou-se que o Ma-
ranhaô, ê rt Bahia, esperam eom ansiedade que se. remia,, paistêm assuntos sérios a discutir. Do Maranhão, como se nabo,
veio uma representação contra o retorno un partido dn se.
vador Vitorino freire e seus amigos, o qual nân foi, até o
presente momento, anunciado em, caráter oficial.

D6 PASSAGEM PARA PETROPOLIS
O faternador de Minas Gerais passará hoje por esta capi-

tal coto destino a Petropolis. onde pretende permanecer até de-
pela do Carnaval, temperando um descanso dos afazeres da ad-
minlstraçío com alrnmas conferências de caráter político. Es-
ta ausência do 8r. Juscelino Kuhitscheck, cuja finalidade
maior é o repouso, apesar da noticia de que terá alguns en.
centro* de caráter político, estender-se-á por nove dias.

AMANHA, ENTRE OS LIDERES
Os lideres que fazem parte da Comissão Inter-Partidá-

tia voltarão a reunir-se amanhã, para inicio dos debates dos
pontos julgados peto relator, Sr, Gustavo Capanema, eomo
fundamentais na estrutura da reforma administrativa. O as-
sunto jâ está demorando a ser devolvido ao presidente da
República, com as respectivas sugrsiôcs dos partidos, fimvirtude, pois, desla. demora, é possivel que oe debates sejam.
transferidos para quando o ante-projeto esteja tramitando
na Câmara dos Deputadas. limitaUdô-éé/a Comissão Inter.
Partidária a. enviar sugestões ao presidente da República,
que poderão ser aceitas mi não.

0 ACORDO MILITAR
O líder da maioria, Sr. Gustavo Capanema. declarou qneo projeto ratificando o pacto militar Brasil-Estados Unidos se-

rá votado esta semana, é de qualquer maneira. Já não é pos-sível continuar tolerando a obstrução comandada pelo comu-
nlsta Roberto Morena. Mesmo porque pareceria que o líder
Gustavo Capanema perder», no caso, o controle da.» bancadas,
por TVào haver no momento exalo cortado o fôlego da demago-
gia vermelha,

0 VELHO REFRÃO
Ò S>-, Ademar tle Sarros volta ao seu velho refrão. /'<v-

torna ao "slogan" de que o Brasil precisa tle perciieia, Quav-do o reafirma tem o pensamento em pj próprio. Foi com a
sua retomada que iniciou, a campanha pró candidatura An-
tonio Cardoso. Dizem noticias tle S. Paulo, c fontes sem
qualquer lipação q,<er com o candidato tios coligados, quercom. o Sr. Jàniõ Qlttldfos, que o chefe populista está se nprn-
veitando da. campanha em beneficio próprio Aqui apenas re-
gistramos o tato.

^1 ímIIi fl m\ Ml WÊmmmttlNmmmW*1 ,*** - ^mffim
W%$& HJRKay^K BaCP^g*! ^m^y.--:-"" ^^«^iiÉ-flwff-^ ,¦¦¦¦' *flB

ÍÉÉ*É*li BI "í HÜPl Bil*9 SiÉÉSil mWÊMz8Êft&JmmW&'t?Êam\
pSÚSTCflBWF ^^WBjE^B KS1 «-HBKX *vft-uSfl mmmK-mmm^^'-'^mmmi^'Á'^m

(^^ví^toS 3» .rf-jaBBSii^.^BMHiMIKBWBiwHIt1^^ >..- . '.'¦'':• •$r&3&

^^^^^SE^^^^a^Mmm^^^^^^Bm "' &BÈD^^'WmmmmWmmmmWm¥^V^m^^ *^ ^' fjJ

«tilIliT^oPgli^ME^^^Si»^^^ wSK*\ miwmmmmm\^mlBÊkmmmmTiaMK^^flMjÉÉgMK 
''^SÊ^Sm\

tLfEx -¦¦^BraE^fc..-» i^R5WSct« \%w-. XSI^jÊlFj^mWjnÉE&mmWPZsJBÊw ' ^mBKSíK

wm»m mWF IIpmWwÍÍKiitWb^ ^mff -1

T-AÍ Lj^fiM mmWÊÊÊÊmÊÊm^^mmt^^^^^^^^^'Mr* "^áímmW^M WBm twlmmÊ^am^^-^mÊÊ^^^^^^^íW^M'

¦i j: ^~ fajflÊm&IGSÊlf&mmmmmmmmmsnBmmvm^^ TjJjIb'ipRsP^ ¦" ^«^^1 BS8I
.!,*» ^F^^nf^mWÊamWk\^mm%m^^mm^^^fT:". mÊÊLWmmmSL 7fllllll ini 1<"'.S
WM. mWÈm. ^mÊÊammmWmmmma^mí^mm^^ímm MÊS*. ;*iü Wm WÊmmWÊÊÊÉÊ
O PnvlHiiiO Mário de AlmeMa, ns Praia Vcrrceilui, atawl sede do Centro Brasileiro de Pesquisas

fisteu ¦

Im gmée áàm prepéw éo mm cresse
O Gentro Bra«süeiro ée Pesquisa* Físicas e sua importante obra cul»
tarai — Os notáveis r«aul*ados obtidos «am poucos anos de trabalho
peío professor César Lattes e sua brünante equipe de colaboradores

08 reeursos iniciais e a
primeira sede provisória

cto Centro de Pesquisas

Uma da* obras culturais mais
importantes da nossa atualidade
cientifica é, sem dúvida, a que
vem realizando o Centro Brasilei-
ro de Pesquisa1" Físicas.

Dificilmente se encontrará —a
não ser os Departamentos de Fl-
sica das Escolas de Filosofia de
Sâo Paulo e rio Rio, na época
heróica da 1'onnaçào dos nossos
primeiros físicos, c o Cônáêlho
Nacional dc Pesquisas, na admi-
nível atiiagáo que vem desenvol-
vendo desde a sua organização
—- insliluiçiio que tanto tenha
feito como núcleo propulsor do
nosso proiíresso cientifico, quan-
!n esse. í.cntro de Pesquisa, que o
descobridor do meson experimtín-
lal fundou com a colaboração ,\e
TI brilhantes cientistas, quando
de sen rer,rcsr.n nu Brasil.
Obra de admirável abne

Os primeiros re<*ursos finan-
celros do Centro de Pesquisas
foram-lhe generosamente for-
necidos pelo seu presidente mi-
nistro Álvaro Alberto. Velo de-
pois, uma contribuição mensal
da Confederação Nacional dc
Industrias, que lhe permitiu
ampliar os seus serviços, ain-
da, na. sede provisória que
ocupava o Centro no 21* andar
de um prédio á. rua Alvavo Al-
vim, na parte central da cida-
dc.

Ai se realizaram os primeiros
Cursos e seminários de física.
que tanto relevo deram ao cei

I tro e tudo representaram para
gaOãO e COnSlãncia J a formação da nova geragao de.

Com abnegação e constancin pesquisadores,
que despeitam a admiração nmis Cientistas estrangeiros cie

grando relevo vieram dar a ca-
ses cursos a cooperação de bubs
especialidades e não foi menor
o brilho da contribuição nnclo-

merecida. César 1 attes não hesi
lou em recusar as pxtraòrdlná-
rins oportunidades dc projeção
cientifica que lhe ofereciam, '

ieppls de. sua brilhante dc:<- nal representada pelas aulas e

p^rss de pesquisadores e de téc-
nicos auxifiares.

A edificação da primeira
sede provisória

Surgiu então nova oportuni-
dade para o Centro com o do-
nativo de duzentos mil cruzei-
ros, que osclareoidamonte lho
fez destacada figura dos nos-
'aos meios financeiros, o co-
mendador Mário de Almeida,
destinado à. construção dn pri-
meira sede provisória própria.

Trazendo a cooperação da
Universidade do Brasil ao Cen-
tro de Pesquisas, que com ela
mantém a maior articulação,
o magnífico reitor, professor
Pedro Calmon, que tanto sem-
pre ter.i feito cm prol do nosso
desenvolvimento cultural, ce-
deu o lerreno necessário, no
grande parque que circunda o
palácio da Reitoria, na Avènl-
da Pasteur e onde. já se haviam
fixado outros municípios clen-
tificos.

E ali foi concluído o Pavilhão
Mário de Almeida, atual sede
do Centro Brasileiro de Pcs<iui-

******>**»»************>»**********************¦********¦*******,

Homens 6 Obras
ROMANCE E REGIONALISMO

HILDON ROCHA
Há razões bastante positivas, que nos conduzem à crença de

que existe, de fato, no presente insiante uma crise na ficção Ue
caráter regional ou regionalista, — espécie de estado que õu
qualificaria de «saturação/-.. Vem ele talvez da própria aureola,
nem sempre duradoura, de que se rodeou o romance do nordeste,
que dominou como já é do terreno da história, o ambiente lhe-
rário do pais .Kxa.minando o problema dentro do período de
tempo que vem dc 1032 aos dias atuais, forçados nos sentiremos
à constatação de que a ultima fase dessa esplendor ocorreu er.i
1944. Naquele ano, José Lins do Rego n Jorge Amudo, davam,
respectivamente, rom o «Fogo Morto» o «.Terras do 3em Fim..
o clímax, por assim dizer, de suas experiências.

A algum fenômeno, — seja político ou simplesmente do natu-
reza artística. — deveremos o desinteresse em torno da ficção re-
giona.lista. Esteja esse fenômeno explicado por uma possível
que no va'.or dns obras posteriores àqueles dois notáveis livros,
ou se encontre numn suposta mudança de perspect.vas c rie pre-
ferencias de ordem literária — o certo é que éle existe. Planto-
se teimoso no caminho, sem que, talvez conscientemente, o leve-
mos em consideração. Tmplieito. êle se revela na tendência, que
Le amplia, para 6s<lUéóet-se e subestimar-se a literatura regional.
E aqui, também podem ser alinhados os críticos e os ensaístas,
uão mais atentos ao famoso grito de Trlstão dn Athaydei «ro-
manclstas, ao norte!.! A impressão mais dominante é a de que o
romance regional do nordeste, tão dlgnlíicado entre nós pelo:;
melhores talentos que para éle s». voltaram. — se transformou
em estátua. (José Uns do Rcp-r. no Pila»*) ou ainda em capitule
marcante da literatura brasileira, (Oraciliano Ramos e Jorge
Amado).

Reparemos no desCásô dos meios literários propriamente di-
tos. relativamente às tentativas ultimas de Lins do Rego e Jorge
Amado no sentido de urna réeupéraç&O do interesso publico e da
critica. O primeiro, 'Os Cangaceiros:., e o segundo, com a «Soa.-
Ta Vermelha», lançado «anonimamente», mi 1 !M6. Apesar dns
motivos em que essas duas produções se assentaram — os mais
tiplcós c npalxonantemente nordestinos, quais pejem o cangaço
e êxodo de camponeses — permaneceram em plano secundário,
náo tendo nenhum dos dois conseguido Interromper a. atmosfera
do bocejo que conspira contra a permanência c a continuidade do
romance, regional.

Seguidores ou continuadores dc expressão procuram, por
sua vez, prolongar um caminho Já ruidosamente percorrido pelos
desbravadores. Dois deles, entre os mais expressivos, Perminio
Asfóra e João Climaeo Bezerra, vêm procurando levar a cxperlên-
cia a pontos novos, a recantos c problemas ainda não devassados.
Isso, deve-se acentuar, com uma contribuição fortemente pessoal,
especialmente no caso do romancista de sNoite Grande», fia
ds influências é ligações se permitem boiar nêi>se ou naquele tre-
cho, nessa ou naquela situação, é impossível dcsconliecer-se em
ambos virtualidades nitidamente ingenltas. E aos mesmos, prin-
clpnlmente ao ultimo, não têm faltado o estimulo de um Gilberto
Ercyre, animador do romance nordestino, do romance de feição
e essência verdadeiramente sociológicas. Na qualidade do codl-
flcàdói' do regionalismo, que êle deu Corpo e ciência em sua obra,
a posição do mestre em relação ao mesmo, é a de um entusiasta,
e de um entusiasta às yezeü sectário. Historicamente eles estão
certos: Os dramas que trouxeram á luz. não deixaram de existir.
Nenhuma revolução social ou administrativa os removeu. Como
parar? Do lado da platéia, no Crttanto. o silêncio começa a Be
fazer. A verdade artística e a realidade social pretendem, como
estamos notando, se desvenc.ilhar umn cia outrn'.' Esse descuido
pela vida brasileira através da arte. será mesmo o começo dc uma
época de Indcferença e passividade?

»
Se o leitor c a oritleá se encolhem, os fltiónistas do nordeste

pèrseveram. numa. ampliação dc quadros, de que o Sr, Ruy
Santos, com o romance «Água Barrenta», é ô ultimo e o mais
recente. Estamos em face de mais um continuadorr o Já agora
romancista se volta para o Rio R, Francisco, tentando reoom-
por aspectos c dramas do homem e da região. É verídico o seu
depoimento de barranqueiro, de uma fidelidade gritante, porém
rnulto literalmente transplantada para a arte literária. E jnst*!.-
mente a aVfsíncla de uma arte literária menos improvisada e
mate explosiva, què dá aó livro fisionomia tranqüila que o dis-
llngue. incapaz dc Suscitar pülxâo, O material escolhido não «5.
tão pouco, o mais adaptável ao processo narrativo por cie ado-
tado: aquêlè em que o personagem ronto a história

Üma narráiiva implica em acumulo de observação, «ie dl-
vafeàções e descrições que a lógica não no; levil n exigir de um
espirito primitivo nn instruçío e no conhecimento dns coisas. 13
o próprio tom. por mais singelo que resulte, nem sempre «pofla
lrní:er o selo da autenticidade. O que nSo convence, nãò c Var-'
dadclro c como poderemos aceitar um pci -o',n '.«"•¦ii r;sti<-¦.. nic>-
turando a sua lingua matuta com outra clvlllznrin. portanto ar-
liflcial? ô qilé ftfiò pode evitar o autor tle "Atuas Barrentas»,
apesar dò esforço despendido, rui manter na hoes rio hôról os
reciireòs extiressionats da região e do meio Ao mesmo tenipo
f.iic. o personasen) -falo a sua própria linguagem, o autor se trai

go t

i «¦:¦ ¦.v.,v. ¦ ..:.¦¦..'¦.'.;¦¦'.'..¦.¦..¦. . :..*.* ¦..'*.¦-¦

ASSINOU
os seguintes decretou

Na pasta da Justiça* nbtíü"
do crédito especial de CrS . •
460.000,00 para pagamento de
pensão especial aos veterano*
da Rerolução Acreanai a Os»
¦waldo Cruj: Guimarães, braai™
leiro, residente em Vitória, p«r«
aceitar e exercer o cargo de
cônoul da Bélgica, na mesma
cidade.

Na pasta ds Trabalho: auto"
ruçando o Instituto de ftposea -
tadoria e Pensõei dos Empre-
gados em Transportes e Car-
gas a montar uma Delegacia
especial em Nots Lima, resul»
tante da extinção por ineorpo-*
ração da Caixa de Aposenta-
doria e Pensões dos Serviço*
d» Mineraçãs do Estado de Mi-»
na,t Gerais,

Na pasta da Viação • Obrai
Públicas: aprovando o projeto
e orçamento, na importando de
CrS 1.173.710,30 para a cons-
trução de umn caixa dágua de
concreto armado, com capaei-
dade de 200 mil litros e adução
por gravidade na estação d»
Tupiá. da Estrada de Ferro No-
roeste do Brasil-

Aspecto interior da scdtt do Centro, VOndo-se noptivimento térreo
e de pesquisa experimental. No sobrado lateral, as nulas do eatud
cohcrlll no Laboratório dns lia-
diagões dc Berltelcy, os numero-
sos convites para Irabalhcr em
Universidades e centros cieiifi.fi-
cns norlc-iinicrlcanos — cofisa-
grou-se à Irtrêfa de organizar a
pesquisa da fisicn no Brasil.

Os primeiros tempos foram
bem difíceis, Só mais tarde vie-
ram ao Centro maiores recursos.
Contando, inicialmente apenas
com :i cooperação dedicaria rio

exposições de Lntt.es, Leite Lo-
pes. Costa Ribeiro e outros fi-
slcos brasileiros. Os debates e
estudos teóricos e experlmen-
tais de física e de. matemática
superior, fizeram desde logo do
entro Um núcleo vivo o ínten-
so de cultura, para que se vol-
tava. a atenção e a. esperança
de todos os estudiosos. Os pro-
gressós mais recentes, os ulti-
mos estudos, as pesquisas mais

presidente do Centro, inlnist>-n| importantes no momento foram
João Allicrto <: rios cientistas quo
congregou ao seu redor. Latiu**, assim, postas ao ainance ria

possa mocidade cientifica e. tu-
fio improvisando com pertlnaz
esforço, os pesquisadores do
Centro iniciaram a publicação de
seus primeiros trabalhos e a
construção e aquisição do mr.-
terlal cientifico Indispensável.

O Centro Brasileiro de Pes-
quitas Físicas foi assim um
grande foco de irradiação ria
mais intensa vida cultural, an-
tes mesmos de possuir os re-
cursos imprescindíveis a tra-
balho de tanto relevo.

Mesmo quando praticamente
vivia quase que com os recur-
sos do momento — e tendo sem-
pre que buscar novos, auxilio.?
para que não fosse interrompi-
da a obra iniciada — o Centro
graças à fé e coragem inaba-
lávcl de seu fundador e dire-
lor científico e de seus dedica-
dos auxiliares. já cuidava de
organizar definitivamente o reu
trabalho, preparando de modo

ficiento as suas primeiras cqul

prejudicando o seu próprio it.-i-
balho Individual corno per.quisa-
dor. liderou uma campanha rie
organização c rie esclarecimento
da opinião pública, que pródlizlu
os mais felizes resultados paia o
nosso desenvolvimento ric.it I-
fico.
Uma nova era de prestígio

para a ciência
Graças à ação constmli-

va e eficiente do almirante
Álvaro Alberto, á frente rio
Conselho Nacional dc Pesquisas
c rio professor Arthur Moses, nn
presidência ria Academia Brasi-
leira rie Ciências, criou-se verda-
riiiro movimento de opinião, que
innUgürou uma nova era dc pres-
tÍKÍo para a pesquisa cientifica c.
com o esclarecido e decidido
apoio do presidente (ielulio Var-
íías c do Congresso Federal. ;':ss;-
naloii uma nova fase dc rcnpare-
Ihamcnlo material das nossas
instituições cientificas.
*-*»*+*t*****-9****+++*+****+*+****^**+*+*+*f*****++*+*+*+***a

pondo entre os dentes do mesmo um vocabulário civilizado e ain-
da algumas construções gramaticais recomendadas por Cândido
Figueredo. Em José Lins e Jorge Amado a lingua do personagem
é bruta do principio aó fim. embora numa estillzaçâo apropriada

c. muito bem ajustada e isso não encontrando no do Sr. Ruy
Santos.* Por outro lado, o livro segue cm linha muito direta e estrei-
ta, obedecendo ao destino o personagem principal, que nao é o
rio. como deseja Ernani .Sátiro, porém, o Jovem remeiro, a, cuja
paixão um tanto romanesca demais para homens tão primários
(eu os conheço também, barranqueiro que soul o romancista
sacrifica a pior parte do rumo e do sentido da história. A h.'s-
tória do rio, que é seguidamente associada à do herói caboclo.
não se ostenta em primeiro plano. Seria injusto desconhecer que
o romancista alcançou movimentar, embora cm planos secunda-
rios, alguns dos mais sérios problemas daquela região. O seu
esforço teria sido mais louvável se se tivesse dado a um alarga-
mento de perspectivas a uma visão mais ampla do mundo snn-
tranciscano. Com um pouco mais dê lastro poético e dc cnpnci-
dade descritiva, o Sr. Ruy Santos teria salvo o seu livru da falta
do vigor e da quase pobrftsa artiètiòâ, que nem mesmo o seu jei-
to aroeno e espontâneo de conduzir o enredo, nos levará a es-
que««r.

Jorge de Lima e a crítica estrangeira
ÍCitre as cartas c bilhetes mais Cogioíos que Jorge de Lima

vem recebendo de escritoras estrangeiros a propòclto ria èlnveti*
ção de. Oi Teu ¦. destaca-se. ò recado que lhe mandou o ehsaietn
espanhol Dâmaso Alonso: «Ml admirado Jorge de Lima: ~ Mu-
Chás ftríicias por ei envio rie sus livros. Va conocia algo de su
poesia. Es Ia su.va una rie Inv vocps más liondss autenticai,, eomo-
vedoras fie Ia poesia mundial de hoy. — Tcngamn como un amigo¦c siempre admirador: Dáma.>o Alonso

algumas de suas seções técnicas
de física teórica e matemática
ras Físicas, hojo já insuflcien-
le para os seus serviços, mas
onde todo o espaço foi aprovei-
tado. do modo mai? racional í
eficiente.

Posteriormente outro pavilhão
foi erlificado, nas proximidades do
primeiro, sendo ali instaladas as
oficinas mecânicas do Centro.

Compreende o Pavilhão Mnrio
do Almeida andar térreo e um
f-.obrado lateral, que cobre uma
parle do primeiro piso.

Na parte Inferior estão instala-
das as seções dc Investigações ex-
perimentals c dc construção e
pesquisa rie material cientifico c
os serviços administrativos. No so-
brado, a-s salas de trabalho dos
estudos rie física teórica e mate-
mátiea. a biblioteca, os gabinetes
dn direção tcciiico-cícntífica e ad-
ministrativa.
Núcleo propulsor do nos-

so progresso científico
Sob a direção geral de César

Lat.tes, cada uma das seções dc
pesquisa ou construção técnica do
Centro está entregue á responsa-
bilidnde dc um físico ou técnico
de destaque. As pesquisas e cur-
sos de física teórica e de mate-
mátiea, nos professores Leite Lo-
pes c Leopoldo Naclibln.

E à frente da direção adminis-
trativa, com o concurso eficiente
dc Nelson Lins de Barros e ou-
tros colaboradores desta c adns.
acha-se o professor Álvaro Difini.
catedrâtiCO da Universidade rie
Porto Alegre e membro do Con-
selho Nacional de Pesquisas, que
vem prestando ao Centro os mai:-.
assinalados serviços.

Em visita recente ao Centro
Brasileiro dc Pesquisas Físicas a
reportagem de A NOITE teve
ocasião dc ouvi-lo sobre os tra-
balhos ali em andamento, poucoantes de haver o destino vibrado
fio cientista gaúcho o tremendo
golpe -- a perda de um filho --
vitimado na recente explosão
ocorrida no C.P.o.R., em Porto
Alegre — que deixou consterna-
dos ns seus numerosos admirado-
res e amigos e quantos em nossomeio ss interessam pelas coisas
an ciência.

Em reportagens que irá sucessl-
vãmente divulgando. A NOIT*-'
procurará rètracar para o públi-co os brilhantes resultados a!
oançados em poucos mios d? exi"5*

inicia, pelo Centro Brasiloiro de
! Pesquisas Físicas, fuirJado e di-
.rígido pelo professor Ccsar Lat*-
; les, m^e notável núcleo prbuul*sor do nosso progresso científico
que. embora ainda em fase Ini*
ciai, já ocupa lugar de Büwulai

: destaque entre as principais ins-
tituieôes mundiais dc ncsquisn

r cientifica.

EXPOSIÇÃO UBED1MARIN
Na Galeria Europa, em Copaca*-

batia, continua obtendo franco
sucesso a exposição de cpiadro*
rio jovem pintor espanhol Cbeda
Mnrin.

Apresentando uma série apre-
ciável do telas rpie abrange vá-
rios gêneros, como nus. retrato»,
flores, motivos religiosos, minlo-
turas, ou ainda ambientes tipi-
Cámente espanhóis, como toura-
das, festas gitanas, figuras madri-
lenhas, feiras de gado, bem assim
outras diversas, Uhcda Marin re-
vcla-sc um artista dc acentuada
lendència impressionista, cuja es-
cola teve como precursor em
Tranca o grande Clande Monet,
com o seu célebre quadro "Im-

pressão do romper da aurora",
por volta de I8W.

A pintura de. "alelier'* de Ube-
ria Marin é elaborada com plastl-
cidade emotiva c com justeza d*
linhas, como se Infere de algun»
rie seus trabalhos, como no "Cris-
lo" e cm certo? retratos nos
quais observamos os delicados
m.-rtizes rias nieias-tinlas.

Ubeda Marin nos npresenta flm»
pintura coletiva, dada a varieda-
oe de gêneros tpie reúne, ond*
lessalla a precisão ria fatura, do
desenho e da composição, notada-
menlc cm seus nus c nas tela*
dc "balei" espanhol-

Marin pinta suas touradas eo»
pinceladas vibrantes do sol e ds
luz ria Espanha legendária.

Dos quadros deslc gênero des»
tacamos a preciosa tela "Passe
rie muleta", com ndmirável efeitw
dc harmoniosa coloração.

São dignos ainda dc registro os
quadros "Rlncon andaluz". "Fe-

ria dc lujo en Sevilla", "Salida àe
lo quaririlla", "Café cantante" «•
'•Maririlcna tiplea", onde vibra a
alma da pátria cavalheiresca d»
Goya.

Francisco Lberia Marin, d»
quem podemos conceituar que *
uma esplêndida revelação pro--
missora na moderna pintura es-
panhola, conquistou, há pouco
tempo, por unanimidade de vo-
tos, o "Prêmio Bilbao", que i
concedido anualmente pelo Ayun-
(nmienlo dc Scvilha aos pintores
espanhóis.

A propósito dc exposições an-
lerlores rie Ubeda Marin. o co-
nbecldo critico dc arte Juan His-
pai ei o escreveu no jornal "Se.-
villa" as seguintes palavras: 

"Al
Indo rie ln culminacion de su
ideal artístico, logrado ademá»
com decorativa prestando, cl jo-
ven futuro maestro nos lleva de)
florem al bodegón J dei bodcgóri
al retrato, pasando por ei qua-
dro rie composlcion *c motivos
religiosos, notánriosc en todoi
ellos una Icvadura dc buena pin-
lura."

A exposição dc Ubeda Marin
continuará aberta ainda por al-
guns dias na Galeria Europa, pnv
tendendo o sen autor expor, tam-
fun. em outras sala'., posíivelmen-
te no Museu Nacional rie Belaj
Artes.

L. S-

Cinema? Leia CARIOCA

Usinas siderúrgicas de
Vitória e Laguna

FLORIANÓPOLIS, 9 (Asap.) —
Atendendo a convite oficial quo
lhe foi feito, visitará este Estado,
nos próximos dias, O general Ibe-
ré Matos, autor rio plano das usi»
nas siderúrgicas rie Vitória e La-
guna e vice-presidente ria Comis-
são dc Planejamento Econômico
rias mesmas. 0 ilustre visitante
deverá pronunciar conferências
sóbre o assunto cm Florianópolis,
Laguna, '1'uharão e Cresciuma.

EDITAL

Confederação Nacional das
Profissões Liberais

Assembléia Geral dc Fundação
As Federações: rios Cóntnbilis-

Ias rio Estado de São Paulo. Ka-
cional dos Odonlologos c il«>s Con-
tal.Mistas do Estado rio Rio Grau-
dc rio Sul, devidamente autoriza-
das a se filiarem á Confederação
Nacional rins Profissões Lllierins.
i in organização nn capilal ria lie-
pública, convidam os seus delega-
rirrs para a Assembléia Geral de
sua fuiiilaçâii, a realizar-se na serie
rio Sindicato dos Contahilistas do
llio de Janeiro, á rua Buenos Ai-
res, 28.1, às 21 horas riu dia II
do corrente, com fl seguinte or-
riem de trabalhos:

a) — rilseussio c aprovação do
Estatuiu;

hi — eleição da diretoria pro-
rijóvlii, c

c) -- assuntos gerais
llio de -lancim, 3t) dc janeiro iíí

.'.ia..
,Iosé da Costa Bnuclnhas -*¦

'vl;r Federação dos Coiilabillslas
dò Estado «ir Sàn l-aiiló

Itiniui Púliclino dn Cruz -~ Pela
|. «li raçàn Nacional dos OdôDió-
log.is.

Ziinni rie Vasconcelos - Cela
i'c(lci'ai':in «lr*s Contabilizas rio
L..,i.kIo do llio Grande rio Nu.



1 9

ii ¦

A NOITE
Diretor: ANDBÍ* CABRAZZON1. Redator-chefe: CARVALHO
NETTO, Bedator-Secretárlo: Lincoln Massena. Redação, «diul-
nistração e oficinas: PRAÇA MAUAn.- 7 - Telefone: Mesa de
Ucacõoa internas: 23-1910. INFORMAÇÕES: 23-1556 - CA-

RIOCA-REPORTER: 43-3349.

A N C N O 1 O S
Departamento de Publicidade: 28-1910. Ramais 36 e 88

(Diretor): Ramal 59
A T D R A

Outros palse»

6 meses  Onf 180,110
12 meses  Cr» 350,00

A S 8 I N
Brasil, América, Portugal

e Espanha
0 meses  Cr» 120,00

It meses  «X 200-W
INSPETORES-VIAJANTE8 EM ATIVIDADE

Dllermando de Oliveira Schaewer, Juvenal Pereira Brrbosa,
Manoel Pinto Figueira Júnior, José Luli õa Costa

e Enéas Navarro
SUCURSAIS: Belo Horizonte - Rua Tupis, 26; Petropolis —
Av. 15 de Novembro 846: Süo Paulo R. 7 de Abril, 170-5." and.

Representanto na Argentina: Inter-Prcnsa, Florida, 239
T. E. 33-9109 — Buonos Aires

COMÉRCIO E FINANÇAS
Carvão

O volume da produção de carvão na América Latina sobe a cêr-
ca de 5 milhões e 600 mil toneladas, sendo que o nosso pais con-
corre, para esse total, com 2 milhões.

É um fato Já comprovado que a produção latina-americana
desse combustível não acompanha o aumento continuo da pro-
cura.

Em geral, as quantidades nâo são multo grandes e os aumen-
tos bo verificam, apenas, em produtores menores, tais como a Co-
lômbía, Argentina e Venezuela.

A produção brasileira de carvão e lenhlte foi reduzida entre
1950 e 1952. Nesse último ano o Chile produziu quantidade supe-
rlor à nossa em cerca de 40 mil toneladas.

Mesmo assim, verifica-se do quadro abaixo a situação previle-
glada de nosso pais, ao mesmo tempo que se tem uma visão, de
conjunto, da produção latino-americana.

PRODUÇÃO DE CARVÃO
Em milhares de toneladas
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0 DESASTRE NA ILHA
DO GOVERNADOR

SAO GROSSEIRAMENTE
FALSIFICADAS

Com um tiro e varias facad
As cédulas de mil cruzei
ros fabricadas por japone-
ses em São Paulo e o que

Estava morto no interior da tendinha — Um crime ainda não
esclarecido no morro dos Telégrafos

do

PAÍSES 1947 1951 1952 (x)
^^____ _______ |

Brasil (*)  2.000 1.950 1.940

Chile . ..  1-850 1.990 1.995

Colômbia  800 790 900

Peru  315 235 250

Venezuela  1° 28 ~

Argentina  I4 45 55

(•) Carvão e lenhite.
(x) Estimativa.

Falências

Foi assassinado, na noite ile de "Distinto", num barracão
ontem, numa tendinha da rua mesmo morro,dos.Telégrafo.?,, on- nunciar-ine..

,. , da Paz. 110 morro dos Tclégra- dc se rciugiara
diSSe a A NOITE O diretor fos, Eduardo Rodrigues. Mata- Alberto Amaral

, - . , . „,„„i.*,„„-;„ ram-no com cinco facadas no iegacia do
da CaiXa de AmOrtlZaÇaO il0 e um (,*,.„; 0 proprietário cia, negou a autoria do crime

- Não é verdade que a Caixa da tendinha, Alberto Amaral, de Dlsse' que quem f«f"<lueou. 
Edu

de Amortização venha sendo pro- 52 anos dc idade, solteiro c mo- ardo Rodrigues^ol um indivíduo uma

curada pelos portadores de cédu- rador nos fundos do negocio, fu- de alcunha Cláudio «rando . -.Ue.

ias dc mil, cruzeiros, da série 82/, giu. Discutiu com a vitima sôbre mo
estampa 2»., devido a noticia vei- O cadáver dc Eduardo, todo tivo futll. E terminou
culada nesta Capital c segundo il em sangue, estava no interior da mando:
qual o comércio e os bancos sc re- tendinha. — Prepara-te para morrerI
cusavam a receber tais notas, para A vitima contava 27 anos, era Sacou de revólver. ad.-iuu
evitar o perigo de tomar por au- solteira, o residia na rua São Eduardo com um disparo, .mio
téntico o dinheiro falso surgido Sebastião n. 2'S
em conseqüência do recente der-
rame ocorrido em São Paulo.

Esta informação foi prestada a uumuu wu., m^ ••-«¦ -——  - , _, , , ¦..  .... A amante ,-e Eduardo, f0|,
também, ouvida pela policia, c

Se vocé não morrer, vai de-

ouvido na de-
distrito de poli-

excia-

Mas a policia não ignora que
Alberto Amaral c Eduardo Ro-
drigues eram rivais. Questões dc
concorrência. O assassinado era,
como Alberto é, proprietário dc

"tendinha" semelhante a

Abatido com seis punha-
idas

Ao encerrarmos os trajmllios
desta edifão, o comissário Nnri-
vai de Alcântara, do 10.' distrito,
linha conhecimento de quc 110
morro da Mangueira, Eduardo Ro-
drigues, dc 27 unos, solteiro, mo-
rador na rua São Sebastião, liar-
ração 11.0 22, tóra assassinado
com seis punhaladns pelos milivi-
duos conhecidos por "Claudipnor

Grande", estivador, e Distinto .
Não sc sabia, ainda, detalhes do
crime.

Faleceu uma das vWnn
Conforme publicamos, o aut»

particular chapa 10-17-28, ontem,
h tarde, na ponte da ilha do üo.
vernader, derrapou, capotando ei.
pt-tacularmente. O veiculo era d|.
rígido pelo motorista Waldcmat
dn tal, que fugiu. Todos oj pJh
sageiros que viajavam 110 carro
ficaram feridos. Um deles, Ro.
berto Savagct, solteiro, de -j
anos, residente na rua C n.» 1(5*
conjunto residencial do lAPC.crt
Caehiunbi, depois de medicado, f|,
cou internado no Hospital C.ctu,
lio Vargas, pois sofreu diversa!
fraturas. Não resistindo à grav|,
dade dos ferimentos recebido-,
Roberto veio tt falecer is primei,
ras heras de hoje. O cadáver fo!
removido para o necrotério íi
Instituto Médico Legal,

reportagem de A NOITE pelo Sr,
Claudionor de Souza Lemos, dlre-
tor daquele órgão, quc se mni<-
trou surpreso com a noticia do
alarma, dizendo quc viera a saber
dc tal ocorrência ao ler os jornais,
na mauhã de hoje.

O Sr. Souza Lemos adiantou-nos
ainda quc estranha o falo de cs-
tarem as cédulas fabricadas por
um grupo dc japoneses cm São
Paulo provocando qualquer equi-
voco, uma vez quc o trabalho da-
trüoles falsários é grosseiro, pó-
dondo-sc identificar as notas não
verdadeiras mesmo pelas fotogra-
fias divulgadas pelos jornais.

se contentou com isso. Sacou da
Do caso cientificou-sc o comis- faca e esfaqueou, mesmo tomba-

sário Norival de Alcântara, da do ao solo, o corpo do seu auta-
policia local, que fez recolher o gonlsta.

600 cruzeiros o preço da
arroba de lã

PORTO ALEGRE, 9 (Serviço
especial de A NOITE) — Infor-
mam de Santa Vitória do Pai-
mar que a lã atingiu o preço de
600 cruzeiros a arroba, cotação
mais alta até agora registrada
na safra atual, naquele munici-
pio.

Câmbio
O Banco do Brasil afinou hoje

as seguintes tabelas de taxas à
vista:

VENDAS
Libra 
Dólar 
Franco suiço 
Peso boliviano 
Peso uruguaio ......
Peso argentino 
Peseta  '.'(,!J|-
Escudo  0,05.2

52,416(1
13,72
4,3995
0,3121'
6,770uns

1,20
0,053ó
0,3778
3,6201)
3,7:l5:i
0,3714
4,0196

Sol (Peru) 
Franco francês 
Franco belga 
Coroa sueca 
Coroa dinamarquesa ,
Coroa tcheca 
1'iorim 

COMPRAS
Libra 
Dólar 
Franco suiço 
Peso uruguaio 
Franco frarcês ....
Franco belga 
Peso argentino 
Sol (Peru)  —
Escudo  0,6334
Peso boliviano  —__
Coroa sueca  3.5551
Coroa dinamarquesa ... 8,68fiS
Coroa checa  0,3676
Pesetu  -
Florlm  4,8303

O Banco do Brasil comprava
hoje a grama de ouro fino
1.00011.000 a Cri 20,8176.

61,404(1
18,38
4,2844
0,5400
0,0525
0,3642
1,3-176

Açúcar

Construtora Moreira Neves
Ltda. — O juiz da Primeira Va-
ra Civel determinou, ofereça-se
prova da existência legal da re-
querida e seja indicado o nome
do seu gerente liquidante.

Silvestre Dias — O juiz da
Primeira Vara Civel no _ inquiri-
to judicial, mandou intimar o
falido supra, a apresentar os
seus livros comerciais para exa-
me pericial, em vinte ç quatro
horas, sob pena de prisão.

Calçados Jardim S. A. Indús-
tria e Comércio. — O juiz da
Quarta Vara Civel deu vista os
autos da falida supra, por cinco
dias para alegar o que de direi-
to fôr no inquérito judicial.

A. Espírito Santo & Cia. — O
juiz da Nona Vara Civel nos au-
tos dá falência da firma supra,
nomeou sindico, cm substitui-
ção, ao credor F. G. Carvalho
Sociedade Anônima.

!É8_o, donas à casa

(Cotação por 60 quilos)
Mercado firme:

Branco cristal  21310
Cristal amarelo  102,10
Mascavinho  188,00
Mascavo  170,00

Algodão
(Cotação por 10 quilos)

Mercado sustentado
FIBRA LONGA

Scridó:
lipo  345,00 a 350,00
Tipo  335.110 a 340,00

FIBRA MÉDIA
Sertões;

Tipo  305.110 a 310,00
Tipo  270,00 a 275,00

Ceará:
Tipo Nominal
Tipo 5  255,00 a 260,00

Matas:
lipo 3  220,110 a 225,00
Tipo Nominal

Paulista:
lipo 5  205,00 a 210,00
Tipo 1  Nominal

Pagamentos
No Tesouro Nacional

O Tesouro Nacional pagará
amanhã, dia 10, as folhas refe-
rentes ao 14° dia útil, a saber:
Montepio Civil da Marinha (fò-
lhas 7.301 a 7.304 — letras A a
Z); Montepio Militar da Mari-
nha (fôihas 7.310 a 7.316 - le-
traa A a Z) e Montepio Operário
dos Arsenais de Marinha e Di-
retoria do Armamento (folhas
7.361 e 7.352 — letras E a Z).

Locais das feiras-livres
para amanhã

As feiras-livres serão realiza-
das amanhã, terça-feira, nos se-
guintes pontos: rua Barão de Pi-
rassinunga (Tijuca), rua Wash-
ington Luis (praça Cruz Verme-
lho), rua Gago Coutinho (Laran-
jeiras), praça Verdun (Grajaú),
rua Arnaldo Quintela (Botafo-
go), rua Gomes Serpa (Piedade),
rua.Gaudlno Plmentel (Méier),
rua Baronesa do Engenho Novo
(Engenho Novo), rua Alice de
Freitas (Vai Lobo), rua Honorio
(Cachambi), rua Miguel Ângelo
(Maria da Graça), conjunto re-
sidencial do I. A. P. I. (Penha)
e largo da Pontinha (Osvaldo
Cruz).

O SAPS mantém diariamente,
fixas, barracas para a venda de
manteiga, frutas, legumes, etc,
nos seguintes pontos:

CENTRO — Largo de São
Francisco, largo da Carioca,
praça da Independência, praça
Quinze de Novembro, praça
Mauá, Central do Brasil, estação
Barão de Mauá (Leopoldina), e
praça da Bandeira. Horário:
das 7 às 18 horas, nos dias úteis,
e aos domingos não funcionam.

BAIRROS — Praça Serzedolo
Corrêa (Copacabana); largo do
Machado, praça Saenz Pena,
praça Barão de Drumond, cam-
po de São Cristóvão, Rio Com-
prido, praia de Botafogo, praça
Raul Guedes (Urca), praça Mal-
vino Reis, praça Santos Du-
mont (Jóquei Clube), Usina da
Tijuca, praça General Osório
(Ipanema), praia do Pinto, Ja-
carezinho (morro), Méier (jar-
dim), Dona Castorina (estrada
da Gávea), I. A. P. I. (Penha),
praça da Penha (igrela), largo
dos Pilares, largo de Vaz Lobo,
praça das Nações (Bonsucesso),
largo de Madureira, praça Braz
de Pina, Padre Miguel e praça
Barão de Taquara (Jacarena-
guá). Horário: das 8 às 19 ho-
ras, nos dias úteis, funcionando
aos domingos e feriados.

é preciso urna providência
Uma telefonista só não
chega — 0 diretor do
Hospital Getúlio Vargas

confirma o fato
Muitas são ai reclamações quo

temos recebido contra o serviço
telefônico no Hospital Getuljo
Vargas. Para conseguir-se ligação
tem-se que ter n paciência de
Job. E os pedidos de socorros não
podem esperar.

A nossa repnrtag-m, procuran-
do saber o motivo dc tal irregula-
.-idade, procurou o médico Miguel
dc Vasconcelos, atual diretor da-
quele hospital. Declarou o facul-
lativo que o aparelho telefônico
destinado a pedidos de socorros
fica distante da mesa telefônica,
e no momento o serviço é feito
por uma única telefonista. Adian-
tou, ainda, quc o serviço era feito
antes por duas telefonistas Pre-
sentemente só há uma, quc é
obrigada a andar correndo dc um
indo para outro.

Urge uma providência cm bem
do serviço publico.

Q caminhão invadiu a
Maria

S. PAULO, 9 (Asapress) —
O caminhão chapa 37-04-88, <!i-
rígido pelo motorista Otacilio
HÚfino, quando trafegava cm ex-
cessiva velocidade pela rua Ser-
ra ile Bragança, ninguém sabe
por que, chocou-se eom o prédio
n, 1.050, onde funcionava uma
barbcariii, ocasionando ferimen-
to cm três fregueses do cstalic-
Iccimcnlo, que aguardavam a vez.

O motorista fugiu, deixando o
veiculo entre os escombros, en-
quanto as vitimas foram para o
Hospital das Clínicas.

levantou sérias suspeitas quanto
à inocência de Alberto Amaral.
Na véspera, ambos tiveram forte
altercação. E Alberto ameaçou
Eduardo de morte,

A mulher acredita que se
"ClAdio Grande" foi quem ma-
tou Eduardo, o dono da tendinha
teria sido seu cúmplice.

EslA aberto Inquérito. A poli-
cia procura agora prender a
"Cláudio Grande".

Os crimes nos morros tardia-
mente chegam ao conhecimento da
policia. Todo a gente teme com-
plicações.

Assim neonteceu com a morte
de Eduardo Rodrigues. A policia
veio a saber do ocorrido por um
popular, Eurico Mendes, que mora
no morro dos Telégrafos. Sen-
liu-sc acometido de um mal sú-
bilo. E foi quando era medicado
na Assistência', que disse terem
assassinado uni homem na "ten-

dinha" do "Distinto",

corpo ao necrotério do Instituto As autoridades investigadoras
Médico I.egal. O investigador continuam a ouvir Alberto Ama-
Olegário Martins, iniciou imediu- rol. Acusa sempre t.lauuio
tamente diligências. Conseguiu, Grande". Adianta que fugiu o s-
logo depois, efetuar a prisão (Ia IcnciOU porque o próprio crimi-
Alberto Amaral, qus tem o vulgo noso tentou matá-lo, dizendo:

~ 
~~ '

O circo quo está aendo armado na Praça Onze -1

CM^ÓtOU... 1

Alberto Amaral, o "Distinto
o acusado.

s s esn _

0s policiais acusados da ${ Dlántedaafluêncla de comu
m:rte de quatro comunis
tas no conflito de 1950

naquela cidade
POnTO ALEGRE, 9 (Serviço es-

pccial de A NOITE) — A opinião
publica está voltada para a ses-
são do júri de hoje, em l.ivramcn-
lo, cm que serão julgados cinco
policiais e um delegado de poli-
cia, envolvidos no conluio ocor-
rido cm 1950 no Largo Interna-
ciunal, daquela cidade, no qual
morreram quatro comunistas e fi-
enruiii feridos seis policiais-

Os jornais dizem que essa reu-
niâo do júri marcará os limites
da ação policia) ua repressão ao
comunismo'; No*s últimos dias.
verificou-se uma verdadeira con-
contração vermelha na cidade dc
Livramento.

É superior ao total dc 120 anos
a pena solicitada para cada um
ilos policiais denunciados como
incursos nos crimes de homicídio,
abuso de poder e ferimentos le-

as àquela cidade, a policia lo-
cal tomou precauções para que a
ordem não seja alterada.

Entre os advogados da defesa,
figuram o deputado Flores da
Cunha e o Sr. Alter Cintra de
Oliveira, ex-chefe de Policia do
listado, que pediu exoneração do
cargo tão somente para assumir
a defesa dos acusados.

CIR-UO
_ v CONTINUAÇÃO R„
WH* DA l- PAGINA
da cidade, se apressam para
aprontar, antes de sábado, os
palanques, coretos e ornamen-
1 ações, para os festejos cantava-
lescos do corrente ano. j$

"O CIRCO CHEGOU" NA
PRAÇA ONZE

Chegou, mas ainda não come-
çoit o /M?tc*io?ior, por dois mo-
tivos: a estréia será sábado e
suas instalações não estão con-
cluldas. Dezenas de operários,
porém, estão cm franca ativida-
de, para que o grande circo da
Praça Onze esteja pronto para
entrar em função no referido
dia. O piso já está concluido,
bem .como a parede .circular,
cheia de janelas e circundada
do lâmpadas elétricas. A hora
em que A NOITE esteve «a-
qucla praça, turmas de traba-
lhadores se aprestavam para le-
•jantar o pano de cobertura, fel-
to de tiras brancas, vermelhas e
amarelas. Diante do circo, será
erguida umn entrada monumen-
tal, com duas bilheterias, ao la-
do da porta central. A pista de
danças,, ou, antes, o plcadelro,
mede «.*> metros de diâmetro,
comportando cerca de 1800 pes-

sacasse®

Recapturados dois ladrões
Quatro foragidos da justiça

recapturados
S. PAULO, 9 (Asapress) —•

As autiridades policiais desta ci-
dade conseguiram prender os in-
dlviduos Antenor Gulde, José Li-
no da Silva, José Jacinto Garbim
Fernandes e Ladislau Pau, que
se encontravam foragidos da jus-
tiça, que os puniu por diversos
crimes.

0 resultado da autópsia
Conforme A NOITE noticiou na

sexta-feira ultima, a policia du
il.» distrito teve conhecimento de
que havia falecido no apartainen-
to ii-° 803 do prédio da Praia de
Uqtafogo n.'' 114, antes mesmo de
ser socorrida pelo médico da As-
Mstência Publica, chamado, a sc-
nliora Regina Tostes dc Almeida,
sogra do conhecido técnico de
futebol Flávio Costa.

O comissário Nelson Hatten, dc
sr-rviço naquela delegacia, cs-
leve no local, onde apreendeu um
copo contendo restos de um liqui-
do que, segundo a familia da
morta, seria dc um medicamento.

A p0" Suspeitando doRECIRE, 9 (Asapress) — A po- suspeitando do Incidente dado
licia desta capital recapturou, na como causa (ja morte, aquela au-
Mustardinha, arrabalde desta cl- toridnde fez remover o corpo pa-
dade, os ladrões "Tanque de „a 0 nccrotério do Instituto Mé-
Guerra e "Seu Biú", que fugi- djc(j Legal> lcndo „ autópsia fel-
ram, há dias, espetacularmente, (n pe]o ]cg|sta Seve Netto revê- 
do xadrez da Secretaria de Segu- |pdn ^ a senhora Regina havia é o encarregado da venda a va-
rança Pública. Ambos faziam morr|do em virtude dc ingestão rêjo. do pescado, por ser o mais
parte da quadrilha de gatunos vo)untarja de substancia tóxica, antigo funcionário do Entrepos-

0 peixe estava escondido
(Títulos principais na 1.' página)

A turma do detetive 211, da
Delegacia de Economia Popular,
prendeu em flagrante, na manhã
de hoie, no Entreposto de Pesca,
na prkr*a 15 de Novembro, Fran-
cisco Carrielo, brasileiro, bran-
co casado, com 38 anos. residen-
te na rua Manoel Eugênio, 17, e
Euclides Fernandes dos Santos,
brasilr-iro, branco, casado, resi-
dente na praia da Pitangueira, £.,;._
8, por sonegarem a venda de pes-
cado ã Sra. Zaide Bastiani. es-
posa do advogado Jorge Bastia- soas
ni, residente na rua do Riachue-
lo, 353 Apt. 304. E' que, quando
o detetive Bezerra se aproximou
de Francisco Carrielo para lhe
perguntar por que estava sone-
gando a venda do peixe à Sra.
Bastiani, apareceu o Sr. Eucll-
des Fernandes dos Santos, que
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do por uma libélnla, tal c m*!l
vo ornamental do Obelisco e.t
1053. A ornamentação da Cint
lândia, com suas figuras de ;m
lhaços, colocadas nos ;ios(pí
Light, obedece ao estilo futurii
ta. Trata-se de uma moder
forma de ornamentação, quc,
resto, sc afina com as tendfo
cias estéticas dos tempos iju
correm.

chefiada e orientada pelo ex-guar-
da civil Francisco Sabino, res-
ponsável por numerosos assaltos
e crimes ocorridos nos últimos
dois anos.

Contra a importação de iã Ladrões em ação

to, e disse ao policial que náo
tinha mesmo peixe nenhum pa-
ra vender. Bezerra e seus co-
legas deram uma batida no En-
tréposto e verificaram que ha-
via ali grande quantidade de

pescado, que estava sendo ocul-
Os ladrões, ontem, à tarde pu- tà(Jo certamente para ser ven-

lando pela bandeira da porta da dido rqs neeociantes Aos restau-

Assalto no Colégio
Batista

PORTO ALEGRE. 9 (Serviço
especial de A NOITE) — O
Cel. Arami da Silva declarou ã
imprensa que ós ovinooultores
estão realf-indo contra a impor-
tação de lã. Acrescentou ainda,
que tem a convicção, até da-
dos em contrário, de que a pro-
dução do Rio Grande do Sul é
.superior às necessidades das fá-
bricas de tecelagem, que, por
certo, devem trabalhar em har-
monia com as fiações de lã, poia
6 preciso que incentivemos a
produção nacional c saibamos
consumir. Se não podemos con-
sumir só o que é bom e fino,
consumamos o que é nosso,
contanto que seja nosso.

¦ - c .„„ • Ar, - • tesouraria do Colégio Batista si-
Ao comissário Salomé, do 2. d() na fUa Conde de Bonfim,

distrito policial, Antônio Vicen- uebraram algumas escrivani-
te de Sousa Andrade, residente J^. g [urtaram os níqueis que
na rua Redentor, 347, aparta- sg encon'ravam numa caixa co-
mento 1, queixou-se dc que na letora c-0 aparelho telefônico,
noite de sábado, entre 20 e 23 a)ém de forcarem o cofre-forte.
horas, ladrões arrombaram-lhe Q profeSiJor 

"Moisés 
Silveira, di-

a porta do apartamento e dc Ia retor do estabelecimento, apre-
levaram jóias, dois rádios^ e 2 sentou queixa ao comissário Ha-

milton Giordano, de sreviço no
17." distrito policial, que foi ao
local. Foi solicitada a perícia.

rant.es e hotéis, a preço de câm.
bio negro.

O delegado Fernando Schwab,
titular da Delegacia de Eeono-
mia Popular, a cuia presença fo-
ram levados Carrielo c Euclides,
mandou autuar os dois detentos
na forma da lei.

rádios e 2
ternos, tudo no valor de 10.000
cruzeiros.

Fugiram com auxílio
de um lençol

S. JOAO DA BOA VISTA, São
Paulo, 0 (Asapress) — Três de

31.289 adultos aprovados
no Curso de Alfabetizarão

BEI.0 HORIZONTE, 8 (Asa-
RECIFE, 9 (Asapress) — O ga- press) — A Secretaria de Edu-

tuno Antônio Ramos, preso on- cação do governo mineiro, infor-

Morreu o gatuno

Na Praça Paris
O projeto do circo ê do

Luis Peixoto. Ao longo da ave-
nida Presidente Vargas, nos pos-
tes de iluminação, se verão bi-
chos, palhaços, acrobatas, — fu-
do, enfim, que há num circo de
verdade.

O "JARDIM DE ALA" DA
CINELANDIA

Este ano, a parte central da
Clnelânâia ostentará um imagl-
noso palanque, denominado"Jardim de Alá", e em que pre-
dominam os motivos orientais.
Várias colunas, feitas de hastes
finas de madeira .branca, .em
torno de um quadrilátero, de
cerca de dois metros de altura,
simularão as esguias torres chi
arquitetura árabe. Ao lado,
uma construção semi-abobodada,
revestida de lâmpadas, imitará
um repuxo de águas multicores,
Nesse palanque, onde tocarão
bandas de música, poderão os
turistas apreOiár .comodamente
o desfile dos blocos, cordões e
préstitps, bem como a expansão
da alma popular no triduo mo-
mesco. Também cercando e en-
feita ndo o monumento a Floria-
110 foram levantadas as torres
do palanque central, que já des-
crevemos.
O OBELISCO E AS DECORA-

ÇÕES DA CINELANDIA
Uma espécie de farol, quo sit-

porta um grande globo, incluía-

Nomeado o Tte.-coronej
Gerardo Lemos do Amara
e exonerado o Tte.-coro

nel Adacto Mello
(riftílo* principal» na lfl págim

O presidenta da Repúbli
ca assinou decreto na pai
ta da Viação exonerand
o tenente-coronel Em-inui
Adacto Pereira de Melo i
cargo de diretor gerai
D. C. T., e nomeando pai
o cargo o tenente-corom
Gerardo de Lemos Amara
que vinha exercendo interi
namente aquelas funções.

Os expedientes referidoi
foram encaminhados peli
ministro da Viação em se
despacho na última sexti
feira.

Vão examinàí a zona do
Garirl

JOÍO PESSOA, 9 (Asapress) •
Seguem hoje para as zonas i
Cariri e do Corimataii os eng
nheiros Roscndo Souza, do D. I
K. R., e Estevão Marinho, do I
N, D. C. S., cm companhia ÍI
engenheiro Serafim Marünct, p
gador Hcronides Ramos e outn
altos funcionários, com o objet
VO de verificar os efeitos
citlagem e providenciar nieí
das capazes de minorar a sjtuacã
que atravessa aquela região se:
taneja.

Será empreendido um grani
plano de auxilio h população, (
acordo com a solicitação feita *
presidente da Republica pelo g
vernador José'Américo, org.u
zando-sc uma comissão, presidie
pelo governador, com a coopet
ção do D.X.E.R., D.N.O.C.S
Serviço de Emergência dn Es!
do. Todos os serviços elaborai)
serão imediatamente atncadi
prosseguindo-se os demais já e
andamento

FORTALEZA, 0 (Asapress)
O Tribunal dc Justiça confinai
por unanimidade, a concessão"hubeas-corpus" preventivo coj
cedido por .lonas Carlos, autorl
crime ocorrido há dias na sEJ
do Jóquei Clube, contra o empí
gado Arthur Dias.

m
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¦
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Estação rodoviária em lu-
gar do Mercado Central
Perspectiva de importan-
te melhoramento na ca-

pita! paulista
S. Paulo, 9 (Da Sucursal de A

NOITE) — A aproximação das
comemorações do 4." Centenário
da Fundação da Cidade, estamos
na perspectiva de um melhora-
mento muito importante para
esla capital. Trata-se da constiu-
ção de uma grande estação rodo-
viária no lugar em que fundo-
na o atual Mercado Central, á
rua da Cantareira, obra essa que
custaria algumas dezenas de mi-
lhõcs de cruzeiros, só com desa-
piopriações.

O engenheiro Thomé Filho, ve-
rcador pelo PSP, apresentou um
projeto nesse sentido e que foi
encaminhado ds comissões ver-
manentes da Câmara Municipal
dc São Paulo.

Normalizado o abasteci-
mento de arroz em S, Paulo
Hoje ou amanhã a primei-

ra partida do cereal
SÍO PAULO, 9 (Asapress) -

Falando à reportagem, o Sr. Pli-
llio Cavalcanti dc Albuquerque,
[¦residente da Comissão dc Alias-
ticiinpiito e Preços de São Paulo,
informou que será normalizado
definitivamente nos próximo?
dias o abastecimento dc arroz cm
São Paulo, não havendo mais mo-
tivo para alarme, sobre a falta do
produto ou elevação de seu preço.

Informou o presidente da C
!J. A. P. que conseguiu do Insti-
luto Rio-grandense dc Arroz 80
mil sacos desse cereal, que será
distribuído aqui a preços módi-
cos. Concluiu o Sr. Piinio Cavai-
canti, adiantando que a primeira
partida desse arroz gaúcho está
sendo esperada ainda hoje ou
amanhã no porto de Santos, pelo
vupor "Goiás-I.óide".

Telefone para CARIOCA-
REPÓRTER: 4 3.3349

Proibida a exibição de fil-
mes de propaganda em

São Paulo
0 projeto de lei apresen-
tado à Câmara Municipal
— Multas de 1.000,00 a

10.000,00
S. PAULO, 9 (Da Sucursal dc

A NOITE) — Ultimamente, cm-
bora houvessem subido sensível-
mente os preços das entradas
nos cinemas desta capital,
custando CrS 12,00 a poltrona,
quem fosse assistir a exibição de
um filme tinha sempre a surpré-
sa desagradável de presenciar
mais de dez minutos de propor
ganda comercial, na tela. E o
pior é que esse estado de coisas
perdurou muito tempo, sendo o
público sempre obrigado a engu-
Iir a "xaropada"...

Dal, naturalmente, a oportu-
nidade do projeto dc lei quc o
vereador José Nicolini, do PTB,
resolveu apresentar á Câmara
Municipal de São Paulo, aliás,
muito bem fundamentado. Sc-
gundo consta da proposilura cn-
caminhada à Edil idade paulista-
na, ficará terminantemente prol-
Ilida a exibição de filmes de pro-
pagando comercial dnrniite os es-
pelácuios cinematográficos, in-
correndo os infratores em multas
de 1.000.00 a 10.000,110, havendo
ainda a ameaça de ser cassado o
alvará de funcionamento da casa
dc diversões, caso teimar em não
obedecer aos dispositivos legais.

uu. tem quando assaltava a residen- mou que vem obtendo excelentes 
pnmQrn;a-fQ0 ..s- man!fnp

tentos da Cadeia Publica local cia dc delegado Melquiades Mon- resultados, <0j Curso Je AlfabcU- b0llierC{3ni6S Vaü m-tlUGS'-
conseguiram evadir-sc, tendo pa-
ra isso serrado as grades da cela
c descido por um lençol que
transformaram em corda. A poli-
cia se pôs no encalço dos fugitl-
vos, já tendo conseguido prender
um deles.

tenegro, amanheceu hoje morto, zação de Adultos, pois, só no
no xadrez da Secretaria de Se
gurança. Ao registrar o fato, i
imprensa pede a nbertura de in
quérito.

interior do Estado, funciona-
ram mais de dois mil cursos.

A freqüência total dos cursos
foi de 63.824 alunos, enquanto as
aprovações alcançaram o coefi-
ciente dc 31.289 alunos.

tar-se sobre o projeto de
nova lei das sociedades

anônimas
A Liga do Comércio do Rio

de Janeiro compôs uma comis-
são para realizar estudos dos
efeitos do projeto de lei nprt-
sentado à Câmara dos Depu-
tados e que visa a alterar dis-

rurglârwntándo"'7Vòne'Íavê"com „ügtda"de ontem" 
'íadrõeVlhê 

NãO pode Ser COnCedida ã de^Anônimas 
^Prfttndf00'"'1"

a presença de cirurgiões de fama penetraram na casa pela janela n,m'1" 
Ua™"L

1." Congresso Interame- compareceu ao is.- distrito
rir*-.nn rip Piriirnifl policial onde se queixou, ao co-
rlCanO Ut3 Ull Ul yid mlssárlo Luna, que ali se encon-

S. PAULO, 9 (Asapress) — Ins- trava de dia> Galba Trlstão, ca-
tala-se hoje, nesta capital, o 1." sado, comerciante, residente na
Congresso Interamericano de Cl- rua Amaral, 123, de que na ma-

Gratificação especial por
exercício em leprosários

mundial

Energia abundante em
Santa Catarina

FLORIANÓPOLIS, 9 (Asap.) -
Entrou na fase de conclusão a
ride que levará energia elétrica
da usina de Capivnri, município
do Tubarão, no sul do Estado, n
todo o norte catarinense. Está
marcada para breve a inaugura-
ção dessa rédc, bem como da usi-
na do Hracinho, em Joinville,
obras, segundo os meios oficiais,
quc marcarão nova época na vida
econômica dn norte do Estado u
cto Vale do Ttajai, assegurando
energia abundante e permanente
parn as exigências dc seus parques
industriais, tão severamente cas-
tigados nos últimos anos pelos ra-
cionamentos originários das pro-
longaclas estingens. Ainda esto
ano terá inicio a construção da
ba rra gem do rio (Jnrcia, cm Ulu-
incnnu, onde será construída uma
urina com a capacidade de dez
mil HP.

da sala de visita e
jóias e objetos no valor de Aí
mil cruzeiros.'

Estação de rádio em São
Francisco do Sul

SAO FRANCISCO (R. G. do
Sul). 9 (Serviço especia9 (Serviço especial dc A
KOITE) — Dentro de 60 dias será
instalada nesta cidade uma esta-
çâo de rádio, velha aspiração do
povo dc São Francisco.
¦¦'¦¦' .¦¦¦„¦—¦¦ -a^Sdtf^ ¦' ¦¦ 

Maior colheita até hoje
registrada em Santa

Catarina
FLORIANÓPOLIS, <J (Asapress!

— Os agricultores catarinenses
receberam, no nno passado, dezes-
teis mil oitocentos e noventa C
oito sacas dc sementes, enquanto
que, no ano anterior, somente três
mil cento c sessenta. Conseqüente-
mente, a colheita da presente sa-
fra foi a maior registrada até
hoje no Estado, estimando-se ciu

20U mil sacas.

;la janela «..«p» fmhplhp PPI niltrf) -idade depois de também co-roubaram MUWII UdDdine eíll ÜUIIU ,h(jr SUKestoeg dog üwciadÒB,
OrgãO, embora em COntaC- encaminhar àquele ór-râo do

to direto com leprosos
Tendo o médico do Ministério

da Educação e Saúde, Horaclides
César S. Araújo, em exercício
no Instituto Oswaldo Cruz, que
ali se dedica aos estudos de etio-
gotogenia, clínica c terapêutica da Liga, o Dr. Armando
da lepra, atendendo, também, no tins do Freita3.
mesmo local, aos portadores rio

solicitado

or-rao
Legislativo um memorial, con-
tendo as opiniões manifestadas.

Integram a comissão os Srs.
Àmynthas Jacques dn Moraes,
Ethienne Paul Richer e Thivlou
dc Lima Netto, que serão au-
xiliados polo consultor Jurídico

Mar-

(MISSA DE 7.' DIA)

tAmolia 

Pinto Quelrsi,
lho e nora convidam I
amigos do seu quítids l:

pÔBo a assistirem à miss-i 4
mandam celebrar quarta-tó
dia 11, íb 8 horas na Igreja f
Nossa Senhora da Boa M»"j
esquina da Rua do Rosário c?
Avenida. Desde )á agradoc**-

JOSÉ BORGES 0E ÂGÜll

t 

Angelina Rodrigues 
'

Aguiar c filhos conviM
para a missa de 30." ';

quc mandam celebrar, ama"'
dia 10, na Igreja de São José,1
8 horas, em Ricardo de Albuqí
que, cm intenção ao seii esp...
c pai, agradecendo antecipa'
mente.

mal de Hansen, solicitado as
vantagens do decreto-lei 9.177
de 15-4-1946, foi, por aquele Mi-
nistério. solicitado que o DASP
se pronunciasse a respeito da
pretensão do interessado.

Esclarecendo o assunto, infor-
mou o DASP que "ao funciona-
rio em apreço não poderá sor
concedida a gratificação solici-
tada, uma vez que a sua preteri-
são não encontra amparo legal.
Dêssi modo, só lei especial po-
derá estender tal beneficio aos
que, como o requerente, embora
não trabalhem em leprosários, se
exponham aos perigos ineron-
tes às pesquisas e estudos de la-
boratórios".

(7.- DIA)

t 

Orsina Ecviiacqua c filhos, F.rcilia Bcvilacqua e Ia1-,
lia, Kr. Svlvio Bcvilacqua c família, Cel. Alberto Cos»,'
famí ia, tados, consternados, agradecem penhorados. à''.

das as pessoas amigas, que acomuanluirim c enviaram tcM
mas pc'.o falecimento do seu incsoui-iivcl esposo, pai, filho,']
mao e cunhado ARMANDO BEVILACQUA, liem como com*
para assistirem à missa de 7." dia oue, pelo repouso eterno ¦
sua alma, mandam celebrar, quarta-feira, 11 do corrente, ás,;
noras, na Catedral Metropolitana. Tclu que, novamente. Wm,
padamente agradecem a todos quc comparecerem n esse s»1"'
me ato dc piedade cristã.
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O banho a fantosia, ontem realizado rio proia do
blocos e escolas de samba concorrentes oo título de campeão do banho.
pectivamen.e classificados campeão, vice-cempeão e terceiro colocado

amengo reais! rou um amplo sucesso paro o Grupo Flamengos de Verdade, seu promotor. Desde cedo vultosa e entusiástica multidão.de foliões ali se postou à espera dos

E foi sob aplausos ensurdecedores que desfilaram sete conjuntos, destacando-se o Renascença F. C, o Bloco da Ma Vontade «^Unidos dc Lapa,^res-

Nns gravuras acima estão focalizadas várias fases do desfile, nas quei: se vêem dois flagrantes do Renascença F. C, campeão do banho, que apreseri-
integrantes; um do Bloco Marques de Abrantes, com o enredo "O Lenhadór",
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MAJESTADES EM CENA ABERTA.,,

MARIA DO CEU, Â "MINHA DAS ATRIZES" DE 1953, SERÁ COROADA
POR MOMO IE ÚNICO, QUINTA-FEIRA, 12, NO BAILE DO JOÃO CAETANO

A .s-olha definitiva está fel*
ta, ob cabos eleitorais ensarilha-
ram ab armas. Foi eleita "Rai-
nha das Atrizes" para 1953, Ma-
Tia do Céu, no pleito patrocina-
do pela Casa dos Artistas, e que
Isvou às urnas quase urna cen-
tena de milhar de eleitores.

Agora trata-se da prestar a
Maria do Céu as homenagens a
qu_ um difeito, as quais culmi-
nsrâo com a. cerimônia da co-
ro_çá_ durante o "Baile das
..trizes".

Ees_ cerimônia, que j- se tor-
ao. tradicional, revest6-se de

grande aparato s assinala o en-
contro de dois representantes da
família real carnavalesca, que
tem como chefe S. M. Rei Mo-
I e Onico.

fisse encontro se dará no tra-
dicional Baile das Atrizes, qdan-
do então o Soberano da Ale-
gria, em cena aberta, coroar..

Maria do Céu, proclamando-a"Rainha das Atrizes".
O "Baile das Atrizes" consti-

tui uma das belas atrações do
Carnaval carioca, atraindo as
atenções do mundo artístico e
da sociedado carioca, que ansio-
.amente aguarda a noite da. sua
realiz.ção para. proporcionar o

desfile de luxuosas e interessan*
tes fantasias.

O Teatro João Caetano, onde
será realizado o XV Baile daa
Atrizes, na próxima quinta-feira,
apresentará aspecto encantador,
tal a suntuosidade da sua deco-
ração. Dois conjunto, orques-
trás proporcionarão as danças..

FOMOS ROUBADOS»,

éra sois o domínio do "Rei da folia"
Será recepcionado na "Mancheater Mineira" S. M. Rei Momo 1 e
Único - Quinta-feira, dia 12, esse grande acontecimento, sob o

patrocínio das Balas Instrutivas "Ruth"

"

CARNAVAL NO ESTADO DO RIO

OLINDA PREPARA-SE PARA FESTEJAR
O REINADO DE 1010

tou um interessante e delicado enredo denominado "Primavera em Flor", muito aplaudida pela beleza das suas evoluções e entusiasmo dos seus .. t j ,,
e um outro dos foliões do Grupo da Bola Verde, filiado ao Boqueirão do Passeio, que fizeram a sua "rentréee' nas lides áa folia, em homenagem aos- Flamengos ae Verdade .

__________ __-___-__. ¦ (!) Esti de parabéns o Grupo Fia."~ " " ~ " ' "~ ""' " ' " I 
nengos de Verdade com o brilhan-

. te sucesso alcançado pelo banho
ja fantasia, ontem realizado na
(praia do Flemeigo. Marcado para

i-er iniciado às 10 horas, desde ce-
do toda a orla marítima que vai
da enseada da Gloria à praia do
Flamengo se achava superlotada
por densa multidão de esportis-
tas e foliões, ávida por assistir às
duplas emoções prometidas para
aquela manhã. Depois da realiza-
ção da prova popular de natação
promovida pela A XOITE, cujo
transcurso foi dos mais empo]-
gantes, transformou-se o cenário,
com inicio da parte carnavalesca,
tomando os foliões posição para
assistir ao desfile dos blocos e
escolas de samba concorrentes ao
titulo de campeão.

Foi em meio de ruidosas acla-
mações da multidão que surgiu o
primeiro conjunto de foliões- Era
o bloco do Renascença F. Clube.
Muito bem fantasiado e apresen-
tando como tema do seu enredo
"Primavera Florida", assunto
bem apropriado pnra carnaval,
mereceu o Renascença justos e
merecidos aplausos. Alie-se à be-
lezs das fantasias muito bem
confeccionadas a movimentação
das pastoras, sobressaindo-se as

e
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quadro brasileiro. De prin-
cipio a fim, a "torcida" apu-
Dava sem qualquer motivo os
craques botafoguenses.

Nõo se compreende uma
|atituda dessa, quando, co-

mo se sabe, os uruguaios
sempre foram tratados com
-tenções aqui no Brasil.

Mas essa é a gratidão por
| termos deixado que nos le-

va__em daqui a Copa do
Mundo.

I6ENINHO ACUSA FORTE-
MENTE O JUIZ

Dsnoí. do jègo, os joga-
dores s demais elementos da |
delegação do Botafogo mos-
trav_m.se revoltados com <s
atuação do juiz,

Diziam todos que o am-
blente fora preparado para
que o Nacional ganha. ¦_ do

§ qualquer maneira.
E o capitão Geninho de*

clarou, revoltado:
— Fomos roubados por

4sse juiz inglês Law. Foi éle
de uma parcialidade revol-
tínte. Com qualquer juiz
neutro venceríamos a par-
tida, mas esse árbitro nos
.furtou. Podem a torcida bo-
tifc_guei.se e O público es-1 ReÍ"Mo_.o-. 

"e 
Cnícò, o monarca I do orsaiiizâdo pari recep.ionar o

POrtivo do Brasil estarem supremo da folia, que aproveitar., i Pèi da Folia cm Juir de Fora,
1 

a oportunidade para realizar o
lançamento das famosas Balas
Instrutivas "Ruth".

Sua Majestade serA rècepel. na-
do èm ,1'Jii da fora pelo prefeito
«ia cidadã. Sr. Olivo Cosia, pelo
vereador Oceano Soares, compo-
sitor e grande Inçêntivadpf. At
Carnaval de sua trrra, e pel«, in-
corríéiVc] c popular Antônio

Olinda, _' distrito de Nilópolis,
está se preparando para festejar
condignamente o Reinado de
Momo.

Um grupo de moradores e co-
merciantes locais constituiu-se
cm comissão com o fim de orga-
ni/ar um interessante programa
de festejos.

Visa com isso a r.ferida co-
missão, rpie aliás já se acha em
grande atividade, a evitar que as
numerosas famílias ali residen-
tes tenham de descei- enfrentan-
do as dificuldades dos transpor-
les nos dias de folia. t. nma me-
dida. acertada, que para total
aproveitamento dele s6 é preciso
que os ollndenses dêem o seu
apoio k mesma.

Mas vamos agora to programa
traçado pela comissão de festejos
do Carnaval cm Olinda: na praça
principal haverá durante os três
dias desfile de escolas de samba
. ranchos, que farão jus a valio-
sos prêmios, levando em conta
para julgamento as três que me-
lhor se apresentarem em indu-
rnerrtária, harmonia e enredo.
Além dessa grande atração, have-

Processado AI.oi.so Doce]
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a última sesta-feira. Fizera o clu-
be grandes despesas com unifor*
mes novos e os jogadores já ha-
viam feito as suas despedidas, afi-
velado as malas, Mas. na hora rio
embarque, cadê o empresário com
as passagens?

A decepção foi enorme. Todavia,
o presidente do Comercial resol-
veti esperar mais algumas horas,
n. previsão de qne éle aparecesse.

PROCESSO
Acontece que o Sr. Doce não

apareceu nem deu satisfações. E
Mando, esta manhã, k nossa re-
portagem, o Cap. Oberdan decla*
rou que entrará hoje em Juizo
com uma ação contra o Sr. Alfon-
so Doce. Kaquela medida, o Co-
merda] pleiteará pesada indeni-
zaçáo pelos danos morais e pre-
juiros materiais que sofreu.

rá farta iluminação bem como
será ornamentada a referida pra-
ça. Resta, agora, que o povo de
Olinda e as suas agremiações
carnavalescas compreendam o al-
eunce da medida e compareçam
em massa para abrilhantar os
referidos festejos.

"Maria Candelária Prime
ra" e "Barnabé Um" pro

moverão um baile no
Flameíiio"

A Associação dos Servidores do
Ministério do Trabalho, Indús-
tria e Comércio, realizará, ama-
nhS., 10, nos salões do Clube de  .. ... .
Regatas do Flamengo, o "Baile 

j evoluções das porta-bandeiras
da Maria Candelária e do Barna-
bé".

Nessa festa pré-carnavalesca
serão proclamados a "Maria Can-
delária. Priineira" e "Barnabé
tím", escolhidos no "concurso de
títulos" de foliões.

Ds associados da A. S. T. I. C.
terão ingressos nesse baile coro
a apresentação do recibo social
de fevereiro 

"e 
os convites pode-

rão ser retirados na Secretaria
da Associação, na saia de im-
prensa do M. T. T. C„ ou com
os diretores da entidade.

mm m

O flagrante acima foi tomado por ocasião de um a da» ultima» Batalhas da Confete de Juiz do Fo.
ra, vendo-se entre balanaus o vereador e tnc-fl tlvador do Carnaval Jubsforano Sr. Ooeaao Soaro»

Rovestir-se-4 de grande sonsa-
, cionalismo na bela', culta e indus-
| trial cidade mineira d«. Juiz de

Fora a visita que na prósim.
I ciuiní.i-.íira. dia 12, lhe iará S. M.

Certos de que fomos vítimas
dé um esbulho — terminou
6-i.lnl.o,

CARIOCA perle.nm
fans" do cinema e

rátliti

«ot
dl

Cury. o "folião n.' 1" e que esti
sempre k testa do movimento
çiáruàvaíèS-O da "Princesa de
Minas".

Um _rr«n«ie programa está sen*

dc.sticando-se a colossal bttâlha
üe confete de Manoel Honorio,
com o concurso de todas as esco*
1__ de sanib.i dl cidade, cònside-
radas as melhorei do l_staàó, Ot
festejos culminarão c ò m um
grandioso baile a fantaíia nos sa-
lies do .ál.ice "Ciolden-Ftoon",

coró o concurso da apreciada or
ciuestm

.fl —~~~-i ¦ I " | 
"' 

," 
'"' *' ¦¦—¦¦«  

maestro David de Oliveira.
Toda i imprensa dc Juii d*

l''ora, pelos seus cronistas especia-
liradon, assim como _. emissoras
locais e seus serviços de alto-fa-
lante estão emprestando ó brilho
de su* coopéraçÃo para que a vi-
i.ila de S. M. Rei Momo I t único

¦ s. revista do Asito que bém me-
I recé.

Todavia, é justo que se dè.tà-
1 qui o desprendimento encontr_dò
i poi parte dó Serviço de Alto-fa-
limite "Altèrõs.i" e dó Sr- Arlin*

do Amaral, proprietário do Pa-

Espora
Com a ptrrtidpaç-O do Hei

Momo I s Único, da Bainha:
do Carnaval s Princesas, _
Sociedade Hípica Brasileira
lará reali-ar em seus salões
s )ardins, artisticamente dt-
cerados com motivos parisi-
enses, o "Baile da Espora", na
próxima quarta-feira, dia 11,
que sem dúvida marcard épo-
ca no "Grand Mond Bodal"
da Molr-pole,

niestres-sala. Traiia o Renascen-
ça também delicada homenagem
ao C. B. do Flamengo, Quando
o Renascença paron em frente ao
coreto da comissüo julgadora, pô-
de-se então apreciar melhor o en-
tusia5mo e animação dos seus
componentes.

Depois desfilaram os conjuntos
do Bola Verde, do E. S. Lenha-
dures, do Marquês de Abrantes,
todos muito aplaudidos. A nota
marcante em humorismo foi dada
pelo Bloco da Má Vontade, que.
com os seus painéis-chaves, des-
p.rton gostosas gargalhadas. Ae
suas "charges" focalizavam o»
principais assuntos que estão na
ordem do dia da cidade. Conta-

giando i multidão com i sxeeuÇ--
aos sambas e marchas em vogs
para o triduo, apresentou-se a se*-
puir o Bioco Traíras ds Lapa, .4
sua orquestra composta de ase.w
da musica popular, tendo ainda #
colaboração de "Black-out", fo!
uma das notas marcantes do ba*-
nho a fantasia e mereceu aplau*-'
sos incessantes durante a sua pis*-
sagem.

Voltaram-se, então, »9 atençüe.
do publico para o concorrente qu*
se aproximava do palanque dí cò--
missão julgadora. Eram os Uni-
dos da Lapa, campeões do banha
em 52. que novamente 6e candi-
dataram ao titulo com o seu im--
ponente pres ti to denominado
"Guerra Holandesa". Neste enre*
do, muito bem trabalhado e ten'
ao a realçá-lo uma linda alegoria,
focalizaram os Unidos da Laps
as várias fases do domínio ho-'
landes. As suas pastoras e porta.-
bandeiras e mestres- sala brind*-*
ram a multidão com magnífica?
i'va_u_õe_.. Pnr ultimo, apresenta--
se o bloco Inocentes do Lema.-
Conjunto pequeno, porém, entn--
siástico. merecendo também ia*
centivadores aplausos.

A comissão julgadora do banhe
a fantasia da praia do Flamengcí,
composta dos Srs. Lourival Pe*-
reira e Luiz Xerer,cronistas <__
A.C.C., e Xuremberg Temporal _
Júlio Silva, do Grupo Flamengw
dc Verdade, após apuração doí
respectivos boletins, lavrou o se'
guinte resultado:

l.o lugar (campeão) — HeT-M*-
cença F. C. — 336 pontos*

2." lugar (vice-carnpeão. «_
Bloco da Má Vontade —• 353 poi.
tos.

8.» lugar —¦ Unidos da Lept «r
243 pontos.

4." lugar — Trairas da Lat» —«
206 pontos.

S.° lugar — Inocentes «3o Lem*
«— 130 pontos.

6." lugar — Filhos do Sol —- SS
pontos."." lugar — Inocentes áo Cttet.

— 48 contos.

boitè", dirigida pelo i Ir-cè Hotel de Jnit _è Fora.

SYLVI0 KELLY FÂZ 0 ELOGIO
ii^^,. CiONTINOAi.AU
^^ DA IO» PAGINA

recponsabuiiia.de técnica $ moral: manter o prestígio <_o_ nomes
_ representar exclusivamente o Fluminense F. C A "equipe"
tricolor cingia-se naqueles dois bravos. E os dois Kelly venceram
brilhantemente, atsninalando performances magníficas, eles os-
treantes no gênero!

Terminada, a, prova, ainda, emocionado mas bastante alegre.
Sj/Z.ió Kelly dos bantos _ò ser cumprimentado pelo nosso reda-
tor esportivo, declarou, sinceramente:

— -Ts-Otí èntitsiasmàdo com essa. prova magnífieat Nunca
pensei què um nadador pudesse sentir tantas emoções num per-
curso que nSo mòstrk um infinito visível. Linda, competição, essa.
dè A NOITE. Eu « w__ irmão estamos satisfeitíssimos por con-
quietar às duas primeiras classificações, mesmo estranhando _
água. salgada, muito pesada e com. vm gostinho diferente daçiue-
le a. que estamos habituados nae piscinas", terminou, sorrindo,
o grande campeão de SS, iia maior prova- aquática, da cidade.

fa.l'
Costa i

à I*
tclcg'1'
lho,!*
nvidafirTs!

5#

HOJE,

ü BE ESCOLA
NA6EM AO PRES1PEM1

À NOITE. EM COPACABANA, PROMÓVIÔA PELA CLASSE TEATRAL E GÒM A COLABORAÇÃO

I'""","' ¦¦¦•¦¦¦-¦-

DA FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA
[ Fromoi ido pela classe Isatral,'"* colaboraçSo com a Federação•*í E.colas de Samba, será levado
im ' '10!e- * n0'le> n* svénidi

i ^tllntici, em Copacahina. o quar-'" lt.mii> desfil* d* escolas «*f

sininái ruim.? expressiva homena-
gem ao presidente Getulló \'argn..

A festa de bo.ic t.m o patrocínio
dos nossos contraries da "Revista
ri_ Copecribana", "0 Radical" *,
"Correio da Noite". A comissão! Francisco

promotora estii assim ronstituida:
Oscarito, Cole, Walter Ò'Avtia.

Jardel Filho, Henriete Mórineiu.
Hetiata Fronii e César Ladeira.

.Moreno, Aldo Cahet,

Paulo Magalhães. Celeste Aidi,.p-
quia Jòrg?, Nelia Paula, Araci Cor-
les.. Mara Bubia e Virgínia Lane.
Ü Sr. Pedro Paranaguá ofereceu
.n. resid_n<-!. k Av . AtUntic*.
3018, nars * realização ri» vm

ihurrasco i ser também oferecido
ao presidente da República A Av,
Atlântica receber, te.rica orna*
m4ntaç_A « iiumin.ç.o. da rua
Constante Pamos, _ rua Francisco

Sá. A Light
ida e >olta
Samba.

ofereceu conduçio -—
— para as Escolas de

Cinema? Leia CARIOCA

... > >
AS DECORAÇÕES DO H.GH*-IF£ - E.iào cm pieno desen^ol-
vimento os. trabalhos das grsndio6i_.<. decorações dos bailes e!e-
gantes de Carnaval do Hich-Life, rue esti sendo transfigurado
pela, arte de J. Gufmar_es, Hertolino Bériolinl e José de Alça-
car Morais. Os temas escolhidos por ésser. artistas e especialistas
abrangem os mais variados motivos brasileiros, desde os nossos
costnmes populares à delicada o oportuna homenagem ao nome
do grande scrcstelro Francisco Alves. Cerca de quinze mil lim*-
padas mnlticôres, caprichosamenle dispostas nas árvores, pavi.-
Ihões e recantos do parque, confetirão ... High-Life aspectos
feéricos realmente empolgantes, inclusive na fachada, onde será
reconstituído, cm proporções monumental., um castelo medieval,
com todas as sugestões de poesia e romance dos monumentos d*
época dos cavalheiros, menestréis o castelãs, Na gravura, que
ilustra estas linhas, um dos motivos decorativos dos amplos *_.-
lões cia aristocrática sociedade da rua Santo Amaro, que está ttm-
brando por manter suas noites de alegria carnavalescas no mes-
mo nível de beleza, bom gosto, distinção e concorrência. qu_ M

tornaram tradicionais no Carnaval c&rioct
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"A
COMPETIÇÃO MAGNÍFICA,
AFIRMOU, ENTUSIASMADO, 0 CAMPEAI

S;//río Kelly dos Santos, nosso jovem e grande nadador di\
provas dc fundo, (recordista) e o segundo homem do Continmti,
apenas superado por Okamoto, trouxe uma expressão toda ti.
pceial à sensacional "XV Prova Popular de Notação A NOITE",
ontem realizada com absoluto êxito. Sua personalidade dr grm»
de "staucr" das piscinas nacionais e internacionais deu, sem ii
vida alguma, a maior demonstração de csportividadc, de tan.
Ihcirismo e de compreensão por um certame que objetiva jiuf.
mente glorificar e estimular a natação nacional. _

Sylvio Kelly dos Santos, grande nadador de piscinas, enfret,
tou pele primeira vez uma competição em mor aberto, trocara»
a tranqüilidade da água clorada pelo salso elemento caprichem,

til cm pequenas c maiores correntes. Kelly e seu jovem irmã
Márvio^quc^jamais haviam competido em água salgada, foran
para a "Prova Popular de Natação A NOITE", com uma dufy

(CONTINUA PAGINA)

Jogadores cm fôrma, aparecendo com dotes técnicos que chegaram a en-
iôa a co ndlção de todos os participantes, com relativa facilidade no entett*llXITO NO PRIMEIRO ENSAIO — Tudo correu normalmente no primeiro treino da seleção brasileira em São Lourenço.

tutkumar o numeroso público, e póde-se dizer que, pelo visto, está facilitado o trabalho do preparador Aimoré .Moreira. Bôa imAri.„ Ruben* «o momer.tr. dr;..... (nfeio obscrvando-Se quo na equipe atui estove presente o médio do America «MOettí, no momento acs
que as equipes que jogaram ontem, não obedeciam formação táticadimento, atingindo a prática alto nivel técnico. Ai estão os dois qu adros que formaram para o

caiwando em São Lourenço. Só no próximo treino, Aimoré começa rá a armar o onze titular, esclarecendo-se portanto,

APELO DE SÃO LOURENÇO A MONTEVIDÉU:

Handem Pi
Pelo que sc concluiu depois que I

Aimoré pediu ao seu irmão Zezé i
que lhe enviasse o zagueiro Pi-
nheiro com urgência, p treinador
da seleção nacional não deve ter
ficado muito tranqüilo com a pro-
rincão dos backs centrais, ontem.

nheiro, com urgência
no treino de Sáo Lourenço. Con- 1 boa vontade, o treinador do Flu-
seguindo se comunicar com os j minense prometeu providenciar
tricolores om Montevidéu. Aimoré
fez ver a Zezé a necessidade de
contar imediatamente com Pi-
nheiro. na concentração da estan-
cia mineira. Revelando extrema

PROCESSADO ALF0NSO DOCE!,
Pelo Comercial, de São Paulo - Os jogadores |
estavam de malas prontas para a excursão à |
América Central e o empresário argentino não

não apareceu com as passagens

P07 UM ACONTECIMENTO EM SÀO LOURENÇO - roda n cidade parece que se concentrou
no Estádio Sotto Maior do Esporte Clube São Lourenço, para ver os maiores azes áo futebol na-
ítonaJ. As veranistas encararam o acontecimento como incluso no programa do dia, dai com-
parecerem em mossa à praça de esportes, danio o colorido (ndisperiídve! a0 ambiente. São
Lourtnço continua prestando grandes homenagens aos craques selecionados, provando mais uma

VM o enorme popularidade do fjtebol em qualquer ponto do Brasil ,

S. PAn.O, H íDa Sucursal d<"
\ NOITE) — O futebol bandeiran-
tc atravessa o período clássico (íoi

NÂDÂ D
- A ' Confederação Brasileira de
Basquetebol, por Intermédio do
vice-presidente dos Serviços Téc-
nicoj, o desportista Heis Cansei-
ro, marcou, como se esperava,
o Inicio ria concentração rias
"estrelas" brasileiras que concor-
rerão ao I Campeonato Mundial
de Basquetebol Feminino, a ser
realizado na primeira quinzena
de março em Santiago do Chile.
Como já noticiamos dezessete
amadoras foram convocadas para
os treinos da seleção nacional,
delas serão escolhidas doze de
que »e comporá a delegação (Io
Brasil.

0 Sr. Rogério Castagnini, presi-

II

A NOITE - 2.Meira
I 9/2/953 — N. 14.323 |'. i

IITRELAS

Aconteceu em Montevidéu o
que todos esperavam.

0 Botafogo não conseguiu
manter a Invencibilidade, per-
dendo para o Nacional.

Além do ambiente hostil, o
alvi-negro teve de se defron-
tar eom a má vontade do ár-
bitro, que, apesar He inglês,
preferiu "ambientar-se no
Uruguai.

DÍz bem do que foi o prélio
o escore de um a zero.

A vantarem técnica do Na-
cional não convenceu ç segun-
do se sabe o Botafogo foi
"travado" pelo árbitro, que
fêz "vista grossa" quanto às
"amabilidades" dos uruguaios,
"vendo tudo" quando se tra-
tava da equipe de Santos-

Estranhou-se. ainda, o com-
portamento do publico, que
não sonhe devolver o trata-
mento dispensado aos uru-
guaios nela nossa "torrida".

quando da "Copa dn Mundo".
f. posíivel

aprendendo ,i
mesma moeda
dispensado no
nossos atletas.

que acabemos
pagar eom a

o tratamento
estrangeiro aos

dente da Federação Paulista de
Basquetebol, e que será o delega-
do da representação ria C. B. B.,
comunicou que as dependências
do Pinheiros estarão à riisposi-
çáo da Confederação, para a con-
centração cujo inicio ficou estabe-
lecdo para ontem a tarde. As
atividades esportivas rio Pinhei-
ros são intensas o que poderá
prejudicar os trabalhos iniciais
do técnico Amancio Duarte, sc á
concentração tivesse começo á
mesma hora.
\S "ESTRELAS!' PICARÃO CON-

CENTRADAS DURANTE 0
CARNAVAL

Os dirigentes da Confederação
de Basquetebol chegaram à con-
rlusâo de que. para o trabalho rie
Amancio Duarte ser mais comple-
to as "estrelas" do basquetebo'
brasileiro deveriam ficar con-
centradas desde ontem até
o dia 18, cm São Paulo, e depois
no Hio até o dia 3 dc março, ria-
la prevista para o embarque. Não

j deixa rie ser uma boa mediria pois
! assim o técnico Amancio Duarte,

ficará mais á vontade para sele-
cionar e ensinar as suas táticas as

: nossas defensoras.
As "estrelas" cariocas seleeio-

! nadas para a equipe feminina rie
basquetebol ao Campeonato Mun-

REPÓRTER: 43-3 349
Telefone para CARIOCA-

^powèft&

dial de Basquetebol. seguiram
ontem, para São Paulo: Mar-
ly; Nivea, Ivone, Nair e Ira-

nl. Com as paulistas e as para-
naenses formarão as dezessete jo-
Rarioras selecionadas.

jogos extras n das excursões. E
um dos clubes bandeirantes apra-
zado para uma excursão ao exte-
rior, é, ou melhor, era o Comer-
ciai, A proposta fora feita ao
presidente daquele clube, capitão
Rafael Oberdan, pelo conhecido
desportista argentino Alfonsn
Doce. E a excursão se estenderia
por vários países da América Cen-
trai. deixando apreciável margem
financeira.

DE MALAS PRONTAS
0 embarque estava marcado para
(CONTINUA NA 9.' PAGINAI

o retorno rie seu jogador, adlan-
tando. porém, que o único obstá-
culo seria o transporte, já que é
dificil arranjar-se avião para o
(lio no momento. Sòbrc esse fato,
rieve-se dizer que o Fluminense
conta com um bom substituto de

; Pinheiro- que. inclusive, já teve
a oportunidade de atuar no im-
pedimento do titular. Ké-!o com
bastante acerto, revelando que
está capacitado para entrar na
equipe sem diminuir-lhe a segu-

I rança definitiva.
Trata-se de Duque, jogador mi-

i neiro que veio ao Rio tentar fl
i sorte, náo a encontrando no Vas-
; co. talvez porque seu preço fosse
\ baixo demais para uma agremia-

ção pujante e rica como o cam-
peão da cidade. Em Laranjeiras,
porém, foi melhor observado, e
um contrato lhe valeu o empe-
r.ho e as qualidades demonstradas
nas práticas, Hoje, Zezé Moreira
trabalhará na obtenção da passa-
fiem para Pinheiro, e caso seja
feliz na sua missão, mandará o
zagueiro para o Rio e daí para
São Lourenço, ficando com Du-
que para a partida com o Nacio-
nal, jogo que representa agora a
ultima "chance" do Botafogo.

COMO CAIU O BOTAFOGO

í,r \.<s*&mz* >¦ ' ,..""<^^ - «¦ í.
O grande campeão da "Prova Popular de Natação A .VO/íí.
quando atingia triunfante o "funil" de chegada da seiisadom

prova aquática
i>~~ ~~

0 0 ATACANTE BOTAFOGUENSE 0 JU

ALF MATE

ASSUNÇÃO, 9 (U. P.) — A
Federação Paraguaia dc Basquc-
tebol designou a delegação auc
participara do certame mundial
femenino a realizar-se cm San-
tiago do Chilo, sob a chefia dc
Alcjaadro Gaona.

BUENOS AIBES, 9 (U. P.l --
A Argentina estará representada
nn próximo Campeonato Sul-
Americano dc Atletismo, a rea-
lizar-se cm Santiago do Chile,
entre 1£ c 2G de abril. A sele-
çáo dos atletas será realizada

i dentro d« próxima semanas.

çi

ESTRÉIA VITORIOSA DOS "VELHOS" BRASILEIROS — PO R 4 X O, OS CHILENOS FORAM DERROTADOS - UMA FESTA NO PACAEMBU — SAO
PAULO. 8 (Da Sucursal dc A N OITEl — Realizou-se, sábado, à tarde, nu Pacaembu, o anuncia do encontro entre as seleções d e '•velhinhos" do Brasil e do Chi-
le. inaugurando o I Campeonato Sul-Americano de Veteranos. O quadro brasileiro iniciou o jogo com a seguinte organização: Jurandir, Caieira e Domin-
gos: Zezé Procopio, Dino e Argemiro; Mendes, Canhoto, Leou idas. Perácio c Hércules. Os cM lenos apresentaram: Soto, Ktei n e Aller: Póstenes, Ataglish e
Hormàzabal; Sorrel, Casanova, Domingues, Alcântara e Rojas. Sob as ordens do árbitro Francisco Mateucci, do Uruguai, o jogo tem inicio. Aos cinco minu-
tos, Mendes escapou pela direita e centrou rasteiro. Bem coloc ado, Perácio abriu a contagem. A os trinta minutos. Leónidas sa' u rie campo, entrando Teleco pi.
ra o comando do ataque. Aos trinta c dois minutos, Teleco, liem servi-ío por Perácio. marca o segundo ponto da seleção do Brasil. 2.» FASE — Aos dez mi-
mitos Brito substitui Zezé Pró rópio Romulo substitui Sorel c Arvcnta-io entra no posto de Casanova. na equipe chilena. An s 19 minutos, depois de bela "cos-
tura" da seleção local, Canhot o marca o terceiro tento dos bra sileiros. 25 minutos: Luizinho s ubstitui Mendes. 30 minutos: Pi pi entra na ponta esquerda,
substituindo Hercules. Aos 40 minutos, Luizinho executa medido centro, proporcionando a Teleco a marcação do quarto tento dos brasileiros. E com o re-
sultado dc quatro a zero termina o encontro, com abraços e cumprimentos entre vencidos e vencedores. A renda foi de 330.0 30 cruzeiros. A arbitragem dc

Mateucci foi normal, errando apenas na anulação de um ponto dc Luizinho. Na gravura, os "velhos" brasileiros c aspecto do desfile

MONTEVIDÉU. rj (Q)
serviço especial de A NOITE)

Finalmente aconteça
aquilo que os uruguaios que
riam há tanto tempo: cá
C Botafogo da liderança à
'Copa Montevidéu", depoil
de ter cumprido jornaá
brilhantíssima e ter supor
tado toda sorte de persegur
ções e. "guerra de nervos'

O Botafogo, entretanto
caiu honrosamente, pre\nét
cado por uma arbitragfi"
facciosa, pois o juiz iriglf
Law foi apenas um tVsâfl
te em campo. Deixava Oi
uruguaios darem toda ei1
pécie de golpes desleais--
eram botinadas pelas co$$
tasteiras e empurrões, Sí|f
sequer adverti-los Quan^'
havia qualquer falta dos bo1
lafoguenses, usava de extrf
mo rigor.

Foi assim que expulsou?
; média Arati, quando o $

teiro Soto, atingido $
maior gravidade, simillO?
uma víolènc ia que nõo houv*

PÚBLICO HOSTIL
Também se deve es"*

: r-har a hostilidade tremi*
I da do público para com
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coronel
¦li nolíci.-i
- agarrad

Olímpio Ferrar
. declarou: — S
o por policiais

c

de Carvalho
ó Irei carrega
do Exercito,
pontapé»

quando foi surpreendido
do. E aaaini foi. Teve de
a tudo resistindo a Socos

A COFA1* já esíá üSafewfirsfiiMfi** zm áisías cios 4íriig©§ necessários à subsisèénela do"
limitação j!»_*a iosl© o Brasil - BBennB§B*-se-ão9 eín mesa
í qjuiraze eiÍ2B§, Iodos os presidentes das Comissões de

IWITÜ o sb% BBeaajantam Cabello sôbre o assunto

povo - A partir
redonda, no Blã

!*reeos -

a*eo a
ro
a A

O Sr. Benjamim Soares Cabello informou ontem a êste
vespertino que até o dia 15 do próximo mês de março, pos-
sivelmente. todos os gêneros de primeira necessidade para
consumo no Distrito Federal e nos Estados serão tabelados.

— "Todas as seções técnicas da COFAP foram mobili-
zadas para elaborar o plano do tabelamcnto geral" — in-
formou ainda o presidente daquele órgão ao comunicar sua
decisão no sentido de cuidar, coin a maior brevidade possí-

vel, deste problema, considerado dc capital Importância
não só para o controle do tabelamento como do abaste-
cimento.
IlEUNIR-SE-AO NO RIO, DENTRO DE DUAS SEMANAS, OS

PRESIDENTES DE TODAS AS C. O. A. P. S.
— "Nos primeiros dias de março próximo, disse-nos o

Sr. Benjamim Cabello, todos os presidentes das Comissões
Estaduais de Abastecimento e Preços deverão estar reuni-
dos no Rio, a fim de discutir os preços-teto de todos os
gêneros de primeira necessidade cujos tabclamcntos deve-
rão ser aplicados, também, cm todo o país".

Disse o presidente da COFAP que as listas com a con«l
ceituação dos gêneros que são dc primeira necessidade 4!
seus respectivos preços estão sendo elaboradas nas seções i
técnicas, que deverão apresentar êste trabalho dentro dé i
duas semanas, ao fim das quais, reunidos em "mesa-redon-
da" no Rio, os presidentes de todas as COAPS discutirão asi
diversas variações, de acordo com as peculiaridades surgi-
das. Ao que informou o Sr. Benjamim Cabello esta reunião
se dará antes da Conferência Nacional do Abastecimento,
devido à emergência que o assunto da contenção dos preços
determina.

A NOITE
(Não pode ler vendida
separadamente)

Declara o senador Taft:
"Julgo 

p os Ef.UU.
já estão em guerra

om os comunis-
tes chineses"

WASHINGTON, 8 (AFP) —
Julgo que os Estados Unidos "já
estão em guerra com os comu-
nistas chineses", declarou hojo à
noite o senador Robert Taft, nu-
ma entrevista irradiada.

"Se tivéssemos dado a Chiang
Kai Shek, durante a guerra ci-
vil, um verdadeiro apoio —
acrescentou — teríamos agora
mais de metade da China."

Fazendo cm seguida alusão
aos projetos propostos outrora
pelo ex-comandante-chefo das
tropas das Nações Unidas na Co-
réia para o bombardeio da
Mnndchurla e bloqueio das cos-
tas chinesas, o senador Taft de-
cia rou: "Nunca pensei quo ne-
nhum dos atos encarados pelo
general Mac Arthur provocaria
uma terceira guerra mundial".

Emilinha Borba pousa, feliz, entre as princesa s, Angela Maria c Uogéria, respectivamente, se-
gunda c terceira educadas no sen sacional concurso da A. U. U.

oflir
Kx-dcputado Armando JCiller, livreiro Roberto Costa, vereador Her minio José de Barros, Raimundo Siqueira dos Santos e o advogado

José Adjifto Filho, todos presos em Belo Horizonte

Presos quando ee achavam reunidos clandestinamente os partidários da "Paz" — U coro-
*nel reformado Ferraz de Carvalho foi agar-

rado pela escolta, depois de tenaz resistên.
cia e de declarar que só sairia dali morto ou
carregado — O general Lima Câmara determi-
nou, antes que a detenção se processasse de
qualquer maneira — Estavam preparando ura
manifesto para protestar contra o Acordo Mi'
Iitar Brasil-Estados Unidos — O oficial foi le-
vado a unha para o carro — Vários outros ele-

mentos vermelhos também capturados

REPÓRTER: 4 3-3349
Telefone para CARIOCA-

I "il''* CT *|l fl I |

MANTÉM A
LIDERANÇA
Reapareceu o iaro "Ondi-

na", em quinto lagar — 0
"Fortune" do velas arriadas?

- Ainda o "Whifo Mist"
bem classificado a oito ho-

ras atrás do líder
A regata BÚènòs Aircs-fUo as-

«inalou em sua etapa do ontem,
ílfiimas incidências relevantes, a
destacar, o reaparecimento do
inte Qndina, o veleiro classe-Bra-
sil comandado pelo apaixonado
desportista Joaquim Bolem e que
contra toda expectativa, vinha
figurando apagadamente.

lie fato, ns noticias chegadas e
que logramos obter graças â gen-
lilêza dos encarregados da PPS-í)
— Estação de Rádio do Iate Clu-
l)e do Hio de Janeiro — cnnfir-
mam que o iate vencedor da re-
gata Sanlos-Hio alcançou melhor
posição, c já se destaca entre os
cor.corrcntcs
tst.io cumprindo na terceira pro-
vn de ialismo entre as duas im-
porlantcs capitais sul-amcriça-
na;,

(CONTINHA NA *!.• PAGINA
HA 2.' SEÇÃO)

BELO HORIZONTE, 3 (Da
Sucursal) — Em ruidosa dili-
gència, a policia de Minas, nu-
ma caravana chefiada pelo atunl
delegado da Ordem Pública, ca-
pitão Antônio Dutra Ladeira,
varejou a sede da Associação
Mineira Pela Paz Mundial, do
inspiração comunista, instalada
nesta capital no 6." andar do
Ediíiclo Benjamim Couto, à rua
Carljós, 141.

Surpreendidos em flagranto
quando ali se reuniam, foram
detidos o coronel reformado do
Exército, Olímpio Ferraz de
Carvalho, membro da Comissão
Executiva do Partido Trabalhis-
ta Brasileiro em Minas, quo hA
vários meses se encontrava fo-
ragido com um mandado do
captura do comando da 4.J Re-
giâo Militar; bancário Armando

<im: melhor figura J,g;iner, ex-deputado estadual pe-'"  
lo Partido Comunista; advoga-
do José Adjuto Filho; 6 livrei-
ro Roberto Costa; o vereador
Ermilio Josó de Barros, da Câ-
mara 

"Municipal da Antônio
Dias, onde também prosiae o

P.T.B. local n o alfaiate Ral-
mundo Siqueira Santos.

"Daqui só sairei
carregado"

A chegada da policia nenhum
dos participantes da reunião
ofereceu resistência, exceto o
coronel Olímpio Ferraz de Cnr-
valho, que foi logo declarando
ao delegado de Ordem Pública
que dali só sairia carregado eu
morto.

Prevendo qua o coronel resis-
tlria, o capitão Antônio Dutra
Ladeira mandou chamar na por-
taria do Edifício o tenente-co-
ronel Joaquim Correia da Costa,
que já ali se encontrava aguar-
dando os acontecimentos. Du-
rante uma hora e trinta niinu-
tos o tenente-coronel Correia da
Costa e o delegado Dutra La-
deira procuraram persuadir o
coronel Ferraz a que se entre-
gasso à prisão, sob a garantia
do que lhe seriam proporciona-

(CONTINUA NA 2.' "AULNA
DA 2." SEÇÃO!
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Com mais de quatrocentos mil votos de diferença sôbre a segunda'!
colocada, foi eleita "Rainha do Rádio" a popularissima artista da Na«j
cional — O certame rendeu mais de um milhão de cruzeiros — Delírio*
e carnaval entre os milhares de fans da cantora — As colocações das'
demais concorrentes — Fala a A NO I TE a vencedora do concurso!

Embora o resultado nflo tenha
constituído uma surpresa para
todos quantos vinham acompa-
nhando as apurações do concur-
eo para escolha da Rainha do
Rádio de 1953, n5o deixou de pro-
vocar sensação o número lmen-
so de voto3 conquistados por
Emilinha Borba, a simpática e
popularissima artista da Rádio
Nacional, vencedora do certame
promovido pela Associação Bra.
sileira de Rádio.

A nova Rainha dos radialistas
brasileiros, que é, sem dúvida,

, possuidora de uma popularidade
inegualável, conquistou o supre-
mo título da classe a que perten-I cs, obtendo, sôbre a segunda co-
locada, um número de votos su-

perior a quatrocentos mil, con-
forme a relação abaixo: •
Emilinha Borba ....... 691 .SIS
Angela Maria  210.493
Regeria  1ÍJ3.48Í
Aidê Miranda  122 770
Marly Sorel  118.093
Hilma Alves , 15.000
Regina Maria .  11.46,7
Linda Silva  3.5P(J
Lecl Bastos  2.079

A vitória espetacular de Emi.
Unha provocou verdadeiro delt.
rio entre a sua Imensa legião dei
fans. Um sensacional carnaval
logo teve Inicio e milhares do
pessoas sairam às ruas, visltan*
do redações de jornais para eu-

(CONTINHA NA 2." 1'AUINA
I)A 2.' SEÇÃO) 1, (
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Mais 7 dos choferes foram a julgamento — 2
condenados a 14 anos, 2 a 12 e 3 absolvido*

SILVIO KELLY, CAMPEÃO TAMBÉM, EM MAR ABERTO — Os irmãos Silvio e Mamo
Kelly, primeiro e segundo colocados ?ki "Prova Popular de Natação A NOITE, depois de lou-
ga travessia não demonstraram a menor fadiga. Silvio Kelly, o consagrado vicc-campcão sul-
americano, póz à prova sua extraordinária classe não apenas dc campeão de nossas piscinas
mas, também, em mar aberto, pelo que recebeu aplausos entusiásticos no termino da competição

MANAUS. 9 (Serviço especial
de A NOITE) — Acaba de ser
conhecida a sentença de mais
sele dos vinte c 0'ito choferes
indiciados nn chacina do csln-
dante ocorrida o ano passado.
0 julgamento que ocupou todo
o dia seis e a noite de seis para
sete, terminando as dez horas de
ontem, apresentou os seguintes
resultados: Jorge Souza e Pe-
dro Farias, 12 anos cada um dc

prisão; os Irmãos João e Joa -1
quim Bulhões, cada um a lí |
anos de reclusão. Os trís res«|
tantes — Orlando Lúcio, New-'
ton Palmeira c Guilherme Mon-1
teiro — foram declarados ino-j
centes. ,

CARIOCA pertence aoa\
"fans" do cinema e do

rádio

h & 7ivi,WuK..X?>«ié.iij DEK^^h^ÍÉI m É illlA1Í-l »É ¦$-§ É e,*íFa % REFLEXÕES SÔBRE REFORMA ADMINISTRATIVA

pre

/)? estudos sobre administração não são de hoje. Já mais de
quarenta anos são passados sôbre o congresso de Bruxelas,
kliih prio Sr. Coorcman, onde problemas de administração,

principalmente dc administração públi-
ca, foram tratados com minúcias e cia-
¦lados semelhantes aos de hoje. Antes
:lé desse congresso, Fayol acenara
nara os princípios da administração,
dando-lhes uma exposição tão clara,
qne até hoje é base de todos os estu-
dos teóricos sôbre o assunto. Fayol, cn-
'jenheiro francês, nasceu em Constan-
tbiopla em 191,1. Vm espirito malicioso
poderia diser. (luc aprendeu administra-
cão observando (se é que pôde) os ha-
i-ens do Grão Turco. Pois haveria gran-
do dose de razão na malícia, porque
-im harem, nos belos tempos viuç.ul-
manos, era prodígio dc boa administra-
rão, de dclcrjação de funções, de divi-
hão do trabalho. Quem ouviu o "Rapto

- dò Serralho", de Mozarl, convenceu-so
_„i administrar os seus ginecêus.'*.

POOl.GMAN, no discurso inaugural do congresso do Bruxelas
U9.10), definiu administração como a soma de três fatores,

feunidos mas distintos.

l/f
MJll

(Í6 (J.lt. o

der;
1) conjunto do poder executivo e o exercício desse po-

2) o corpo de funcionários e empregados;
8) o pessoal administrativo.

. Fazia-se então, pcla primeira vez cm círculos técnicos, a
distinção entre, o pèsspal administrativo, (chefia), e o corpo do
funcionário:! e empregado.-!, que executa a tarefa administrativa.
0 Estado moderno tornou-se nos últimos trinta anos, de uma
complexidade crescente. O congresso de Bruxelas ainda foi feito
lü século XIX, porque á rigor, o nosso século começou com a
Primeira guerra mundial. Até então vivia-se na placidez vito-
l&na e na lembrança do desastre de Sedan. A sombra do cqn-
gresso de Viena ainda estava cm Haya, quando o nosso grandeKtiy defendia a tese da igualdade de todas as soberanias, logo
violada na prática pela onda de brutalidade que se desencadeou
''Obre o mundo, trazendo como resultado os "grandes".

'^DtolNlSTRAÇÂO 
é, em grande parte, direção. E direção é,

. até certo ponto, criação. Os gregos, mestres inegiialávcis,
'usura uma distinção perfeita cnlrc o conhecimento (a "gonosc")

e a atividade (a "tekne). A ordem especulativa e a ordem prá-
tico, embora entrosadas na vida, se distinguem nitidamente cm
suas manifestações.

Uma filosofia da administração, para ser perfeita, não po-
dera desprezar os princípios filosóficos que regem a ação huma-
na. A lição de Maritain, cm "Les Dcgrés du savoir" deve estar
presente aos que estudam administração. "La connaissancc pré-
cede Ia reflexion, commo Ia nature precede Ia connaissancc". O
aristotelismo, corrigindo o excesso (le idealismo platônico, cnsi-
na os homens a manterem um pé firme sôbre as realidades. As
nuvens são boas para o poeta. Para quem age é necessária a
rocha. •

A ação, que os gregos chamavam dc "pragma", se opõe à
criação, que era chamada "poicton". Poesia vem daí. Poesia é
criação, no sentido mais alto e íjiíiís puro, Todo o homem que
cria alguma coiiía é poeta, E a administração também precisa
dos seus poetas, para ser fecunda.*
(~\ 

"pragma" pressupõe as coisas matérias, a organização a ri-
^ queza. No quarto século antes do Cristo, a palavra tinha
um matiz puramente filosófico. Mas jl Plutarco de Cheronea,
o historiador das Vidas Paralelas, entrega a palavra pragma-
teutes no sentido de comerciante. O comércio veio trazer ao
mundo a primeira forma de organização perfeita, do correlação
entre as atividades, de planificação, desde o minuto em que o
tecelão fazia seu pano ou o pescador ia buscar a caríssima pur-
pura, até o momento em que o manto era vendido ao "basileus"
ou ao potentado.

Plutarco viveu no primeiro século do nossa era. Nascia as-
sim a civilização cristã sob o signo da economia, da linguagem
técnica dos negócios.

Agir interessa ao homem enquanto homem. A administra-
ção da coisa pública que hoje se tornou gigantesca, e assunto
crucial para todos os brasileiros. A coisa pública assumiu um
aspecto econômico fundamental.

*
t-JA, na administração, um sentido carismático c um sentido
" burocrático. A análise aguda dc Max IVpbcr veio trazer
nova luz sôbre o fenômeno administrativo. T.lax Wcbcr opunha
uo "carismático", obra dos poetas, dos criadores, dos líricos da
administração, quo fogem a todas as regras e desejam "trans-

formar" o "burocrático", quc briga por um número, por uma
formula, por um fecho, por um registro, por uma data. Os dois
aspectos da atividade humana são necessários, uri gestão dessa
imensa fábrica que é a coisa pública c quc sobrrpassou dc mui-
to, cm importância e cm valor eronômico, a todas as empresas
particulares, por mais fortes c organizadr.s quc sejam. Um cs-
tudo Incipiente e pobre, pode depender da uma grar.de compa-

nhia. Há exemplos disso: A "American Fruit Company" 6 um
elemento na política e na administração dc certas pequenas na-
ções carlbes.

Mas isso é exceção. Em geral o maior comprador é o Esta-
do. O maior patrão é o Estado. Os orçamentos públicos são dez,
cem, mil vozes maiores que os orçamentos da maior das compa-
nhias privadas. *
Ç\ carismático é o "chefe" no sentido renovador. E' o homem

que luta por uma nova ordem, pela implantação de novos
métodos e de nova mentalidade. Nada, em geral, contra a cor-
rente porque uma das leis mais vivas o mais duras da sociolo-
gia é a lei da inércia. O homem tem horror à mudança c des-
mente, psicologicamente, o "panta korci" de Heraclito. O chefe
deve ter antes do mais nada qualidades de reflexão, serenidade,
e um profundo conhecimento das coisas e dos homens. Como
Ulisses deve tapar os ouvidos para nâo ouvir as sereias que o
querem transformar em gênio para comer-lho depois a carne,
na mais impura das antropofagias que é a política. Lembro-me
de uma frase de São Bernardo, abade de Citeaux, o Cistercium
dos romanos, quando na "Carta sôbre a Consideração" afirma:"Um insensato sôbre um trono não é mais que um macaco
no telhado".

Esta frase de São Bernardo deveria estar gravada na mesa
de cada um dos administradores. Sua meditação afastaria tal-
vez os macacos em loja de louça.

*
DARÁ o .administrador um dos mais duros trabalhos é renovar

a obra arruinada. Quando as dobradiças rangem c a ferru-
gem destrói os metais, será melhor fazer porta nova. Pedro o
Grande, ao chegar da Holanda escreveu: ' E' mais fácil, com a
ajuda ds Deus, começar a acabar uma obra nova, do que refa-
aer uma obra velha o arruinada". A administração brasileira,
contando embora com dedicações imensas, tem uma estrutura
antiquada, quc a torna perra c ineficiente. Quereis um exem-
pio ? O Conselho Nacional dc Petróleo explora "coincrcialmen-
te" os poços da Bahia, as refinarias, a frota petroleira. Pois bem.
Toda a renda industrial do Conselho deve ser recolhida à coleto-
ria federal. O orçamento do Conselho é separado das rendas o
as verbas devem ser gastas dc acordo com os regulamentos fis-cais, que são os mesmos quc regiam as finanças dn Vioe-Reinado
ao tempo do grande D. Juão VI, o maior administrador brasilei-
ru do século XIX. Como poderá funcionar uma exploração pe-trolifera com êste sistema fiscal ? Qualquer pessoa, embora
ignorante de finanças e de organização industrial, verá qur, è
impossível. Sem quc a "Petrobrás'' substitua, como empresa
mista, o obsoleto sistema cm que nos achamos, não haverá pos-sibiliãade de produzir petróleo a um preço siquer razoável.

rxUTRQ ponto que merece a reflexão dos que estudam adml-
^ nistração e desejam dar ao Brasil um sistema flexível e>
adaptável à nossa realidade, é o sistema fiscal. Nosso sistema,
que ainda usa punhos do renda e chapéu tricórnio, "aumenta a
crise quando temos crise, aumenta a inflação quando inflação
temos", como disse tão bem Romulo de Almeira, um dos nossus
nielhoa-es economistas, em recente mesa redonda. Qualquer sis-
tema fiscal deve olhar para a composição demográfica e para a,
repartição de rendas. Sumner Schlichter, estudando a população
americana, separa as porcentagens do que êle chama de riscos,
isto ó as pessoas em que a relação entre o consumo e a renda é
uma fração desprezível, os remediados, isto é aa pessoas cuja
relação entre consumo e renda é uma fração que se aproxima,
do valor 0,5. Os pobres, que têm uma relação unidade entro con-
sumo c renda, isto ó que gastam tudo o que ganham. E os mise-.
ráveis, cuja relação entre consumo e renda é maior do que um,
isto é, consomem mais do que ganham. Estes terão de recorrei;
a caridade ou ao roubo. Um sistema de taxação indiscriminado,
um imposto indireto, afeta a todas as classes. No imposto está.
um meio poderoso do corrigir a curva de repartição de rendas,
que pode assumir uma forma perigosa para a estabilidade eo-
ciai, quando a diferencial das rendas fôr muito grande como é
o caso do Brasil.

*'M administrador e principalmente um planejador dc admi«
nistração (quc deve ser um poeta no sentido qrcqo de "poie-

ton"), não pode perder de vista a macro-economia. Uma das:
principais virtudes da revolução hcyncsiana foi faser pensar em.
termos dr, macro-economia. Os clássicos da ciência econômica
sô sabiam pensar quando as condições preestabeleeidas estavam,
satisfeitas, inclusive o pleno emprego. O auto ajustamento para,o plano emprego cm um sistema capitalista, que 6 postulado
para a escola clássica (para Keynes o próprio Pigou, ainda é um.
clássico) não é senão um caso de valor limite na teoria geral. A
concepção dc equilíbrio total cm Keynes, tão difícil na analisa
econômica, pode traduzir-se em uma espécie dc sátira, que resu-
me admíràvrlmcnte a "General Thcory": Em uma sociedade ah
ijuns indivíduos poderão enriquecer roubando o próximo, vias
uma comunidade náo enriquece pelo saque de uns pelos outros,

¦yi nos Estados Unidos uma caricatura cujo título era "The
Bràziliari Hour". Dois indivíduos, em um café, conversavam

sobre as xícaras da mimosa rubiácea. "This is coffce tallc", era
a legenda. Conversinha de café. No caso, conversinha de segun-
da-feiia.

Garcia de Miranda

U*
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Alguns dos presos rebeldes quando eram conduzidos para a Dele-
gacia de Vigilância

Vingança
Feriu a navalha o ex-soi-

dado que o prendera
Hã tempos, quando soldado da

Policia Militar, Nilton Tomo, de
28 anos, solteiro, moratlor na
rua Matuplri, sem número,
prendeu, no morro de Santa
Marta, um indivíduo quo ali
promovia desordens. Agora, po-
rém, Nilton Jà deu baixo. E, a.
despeito de estar morando na
looalidade de Benfica, no Bi»
tado do Rio, vai aempra ao
morro de Santa Marta. Ontem,
o mesmo indivíduo que prende*
ra, quando militar, o reconhe-
ceu no morro, desferlndo-lha
vários golpes de navalha em
amboB os braços. Depois fugiu,
sem ser identificado. Nilton foi
medicado no Hospital Miguel
Couto, retlrando-sc O 8,' dis-
trito policial tomou conheci-
mento do fato.

A NOITE -- Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1953

Resistiu íí prlSâO O coronel Articulação comunista na América do Sul:
comunista Nova secção(CONTINUAÇÃO DA 1.- PAGINA

DA ».*¦ 8EÇAO)
das todas as regalias a nue tem
direito como oficial reformado

O corone?,'porém, é obstinado! Descoberto, em Ltoia, O no-l mostrou uma lista de filiados «o
_ Oim me esnannuom. ms ¦ 1 - j Partido Comunista, «pie foi des-

fu.di.rn e rne matem -bra<?a. *» P--*"<> «¦• ÍÇOO dot comil- coberla pcla p„„tia Cm 1950. O
va na sala cercada o coronel rijsrai — O Bratll, a BoIlVíS funcionário declarou que as car-
Ferra-:, mas daqui só
morto ou carregado.

sairei - u„„„.l, A™..n A* tas cm questão mostram os laços
a Venezuela dentro da entro a'».Ac-0 Democrática" dn

existentes entre os comunistas e
os outros partidos de esquerda.

Revelou, Igualmente, que, du-
rante a semana passada, foram
prdsos uma centena de dirigentes
de grande e pequena Importância.
Indicou que o governo tinha da-
doa sôbre infiltração comunista

cm alguns sindicatos operát|0
há algum tempo, mas que qu!,'esperar para ver se os pròpt|.'
sindicatos "punham sua casa .*
ordem". Terminou dizendo ».
uma ínfima minoria cons».!'
apoderar-se do controle dc algJ1
sindicatos. *

MATOU 0 MOTORISTA
E feriu o cunhado da víti-
m? por pretender sooor-

rê-la
CAMPOS, 8 (Serviço especial

de A NOITE) - Ficou defini,
tivamente esclarecido o crime
praticado a 7 de agosto do ano
passado quando Amaro Silva,
auxiliado por seu primo Manuil
Cesárlo da Silva, assassinou com
uma facada no eoração o moto-
rlsta Daniel Barros da Silva.
Durante a luta, um cunhado da
vítima pretendeu «ocorrê-la, sen-
do entáo gravemente ferido por
Cesárlo. O assassino e seu cum-
plice estáo presos.

*-- 
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da
ínt«»m#oln""n"7i«ânw*.pal I im!, trama —- Documentos eap- Vencíucia c os comunistas pe-interveio o general Lima . , DOi[c:a Derua. runno», assim «mo «s relações

Câmara I „ua ," %*Je aa JnS» >*************************************^
do^onef CVo^ntt «»' «¦• Arequip. - Infiltra-1 I LTjJAC C< ARTES
coronel Correia da Costa saiu ção em sindicatos Operários •— *- •» * » - » «J *— * ».-.* * * -'**•*-'¦*-"
a procura do general Lima Cà-  Publicadas CÓDÍ3S fotOS-mura. sub-comandante da •*..* ruDIiCaaas copias rero»
Divisão de Infantaria. táticas das cartas

Aquela alta patente não s« L1MA 8 (AFP) _ 0 Brasili
encontrava nem no quartel, nem BollvlB e , Venezuela figuram
na aua residência, tendo sido d t & , de fio comU.
finalmente localizado quando as- , u £fl gc de depreen.
alstla a uma matlnée» no Ci- dfir dos documentos capturados
nema Calaca. Chamado n«v pia» . ,, la peruana em vlrtu-
tela pelo porteiro, o general -^ dB?*ntentona subversiva des*
Lima Câmara, Inteirando-ao dos coberta em Arequipa, lmportan-
acontecimentos, determ nou que t ,dad do lnter-ior do Peru,
a detenção do coronel Ferro? B< ge deduz do ue decla.
fosse levada a cabo de qual- rou> ^üma entrevista l impi-en-
quer maneira. um por*a_Voz governamen-
Vai CarreOadO O COronel tal que frisou a amplitude da or-

Cai.-.».-, ganlzação. pelo quo se pode ava-
rerraZ üar através das instruções ru

assinadasCumprindo as determinações cebidas da França
do seu superior, o tenente-coro- por "Alaln".
nel Correia da Costa voltou a «e- O porta-voz entregou aos cor*
dc da Associação Mineira pois respondentes estrangeiros uma
Puz Mundial, já agora acompanha- série de documentos, um dos
do do sargento Duillo Carneiro e
três praças do Exército.

Frente a frento com o coronel
Ferraz, foi dada a ordem à cs-
coita para «pie, de qualquer mo-
do, agarrasse o rccalcUrante. O
coronel Ferraz foi então imcdln-
tamente subjugado pelo sargento
e as três praças, distribuindo
murros e pontnpés, carregado a

quais se refere ao entendimen-1
to em cutso entre a organização
trostkista boliviana, Partido
Obrero Revolucionário e o gru-
po venezuelano de Ação Demo*
crática, cujos dirigentes estãc
exilados em sua maioria.

O comunista peruano Carlos
Howe, que se assina "Rosas" en-
vlou uma carta è Bolívia — cuja

unha pai o elev^or . áaTparâ ^«to-- 
foi «**$**/»<.£$

um carro que logo «.transportou %£*$* e^taSEE
do com exilados da Açfio Demo-

iit:

Dezesseis presos arrombaram a porta interior do xa-
drez do 1.° distrito, ontem à onite — Surpreendidos em
tempo pelo comissário de plantão, alguns tentaram sub-
lugar a autoridade — Dominados finalmente pela Rá»
>•¦ dio Patrulha e pela Polícia Especial

Dtiessels presos que se encon- 1.° distrito. Estão todos proces-
sados, a maioria por vadiagem e
outros por porte de arma e agres-
são. S5o eles: José Mário Fer»
reira, Manuel Fernandes do Sou-
sa, Renato Reis de Oliveira, Abe-
lardo Luiz da Rosa, Antônio Al-
ves Poeta, Antônio Rocha, Lou-
•44444444**4 4*44**44444444*1

travam recolhidos ao xadrês do
1." -distrito policial, rebelaram-se,
optem, à noite, provocando pá-
nico nas imediações c avarias nu-
ma das'celas dà delegacia. O tno-

51 ,-> ...viuicnlo do rebeldia só não to-
»i mou caráter mais sério, devido às¦ providências de pronto adotadas

pelo còrnissArio Neto, ali de plnn-
v .'. tio, «pie solicitou socorro ã Rã-
« dio Patrulha e à Polícia Espe-*' ciai. Quando esta última chefiou,
., <is presos já estavam praticaineii-» te dominados.

Rebentaram as grades do
J«' xadrez

Seriam mais ou menos vlnle
horas quando o comissário, atrai-
do pela barulhada tremenda no
sndrés, foi àquela dependência da"' 

^ delegacia para verificar o que*íll..* 'estava acontecendo. Mas, logo ao
,., abrir a porta que separa o salão

do recinto das celas, deparou com
vários presos já no corredor. Ao

; vé-lo uns recuaram. Outros, po-
tim, caminharam em sua dire-
çao, com o propósito aparento de

>i dominá-lo. Rápido, porém, o co-
missário sacou do seu revolver,
obrlgando-os a pnrar, Enquanto
isso, voltou de novo para o snlào,¦solicitando, então, o auxilio da
Rádio Patrulha."" 

Instantes após, chegavam ao
local os carros 40, 42, 44 e 43,
cujas guarnições dominaram os

.,.t......rebeldes, fazendo-os voltará saia'de 
onda haviam fugido. Por pro»-•-* caução, porém, o comissário Ne-

,,.,;. ta pediu um "choque" da Policia
,, ,,-Jtepeclal, que esteve no local co-"' ' -toaiidadò pelo fiscal Waldemar.
.......Acalmados os ânimos, constatou--... se que os presos, utilizando-se do''-'le-Strado coletivo, arrombaram a

•r-,; porta de uma das celas. E, por
. certo, arrombariam duas outras

(ftie ainda restavam, caso não
fossem pressentidos em tempo.

.&¦ 'i-H

l-tf-r. r"¦'-•r
1 fizeram o mesmo no 5.8

distrito
Os presos que agora se rebela-

ram haviam sido removidos pa-
ra a delegacia da Gávea, vindo,**
do 5.0 distrito policial onde ar-¦rembaram, também, o xadre:*,
para fugir. Por medida de segu-
ranç» foram, mandados para o

Derrapagem violenta
O auto de n." 10-17-28 rodava

em velocidado pela ponto da
ilha do Governador. Em dado
momento, derrapou violenta-
mente o, em seguida, capotou,
abalroando o auto de número
3-93-li, que vinha em direção
contrária.

No primeiro veículo viajavam
Roberto Savaget, de 22 anos,
solteiro, residente na rua C, 100,
bloco residencial do IAPC do
Cachambi, quo sofreu fratura
do crânio; Carlos Alberto de
Lemos, de 40 anos, casado, re-
sidente na rua : "lguel Ângelo,
604, que teve fratura da bacia;
Mario Roml, do 26 anos, soltei-
ro, residente na rua Miguel de
Cervantes, rua B 201, apt. 201,
o Roberto José Forrolra Pires,
do 31 anos, casado, residente na
rua Miguel do Cervantes, 49,

Todos foram transportados
em ambulância para o Hospital
Getúlio Vargas, sondo que os
dois primeiros lá ficaram inter-
nados e os outi-03 após os cura-
tlvos, retiraram-se. Dirigia o
auto causador do desastro o
motorista Waldemlro de tal,
quo fugiu. A polícia do 21.° dis-
trito registrou o fato.

Agressão a navalha
Ontem, à noite, numa tendinha

no morro do Sanla Maria, o tin-
tiirciro Otávio Gipriano, de 2(1
anos, solteiro, ali residente, foi
anavalhado por um desconheci-
dp. Sofreu diversos ferimentos
incisos pelo corpo, sendo merica-
do e Internado no Hospital Mi-
Kuel Couto. O agressor fugiu,
sendo o fato registrado no 3.»

rival Galvao, Mário Corrêa, Al-
bino Carneiro, Irineu Soares,
vulgo "Gauchinho", José Batista
de Oliveira, Geraldo Magela,
Raimundo Franca, Manuel Sabl-
no, vulgo "Rosa Branca", Jon»
sler Carlos de Sousa, vulgo "Mon
Amour" e Flodoardo de Sousa
Cruz, vulgo "Marlene".

Em vista de náo dispor, no dis-
trito, de outras celas onde oa re-
beldcs pudessem ser recolhidos,
o Dr. Raul de Campos Gay, de.
legado substituto, tomou provi-
dências no sentido de que fos-
sem oa mesmos removidos para
a Delegacia de Vigilância,

Os guardas jogavam o
dia inteiro

Por isso os presos
fugiram

BELO HORIZONTE, 9 —
(Asap.) — Foram recapturados
os três detento* que «o evadl-
ram da cadela de Caeté, depois
de serrarem a grade do xadrez,
na terça-feira passada. Dois do-
les foram presos nesta capital,
enquanto o terceiro foi recaptu-
rado ainda em Caeté. Trata-se
de José Tolentlno e José Am
Paula Freire, que serão recam-
bladoa novamente para o xadrez
de Caeté.

José Tolentino, o principal
responsável pela fuga, declarou
na delegacia de Vigilância Os*
ral, que éle e seu* dois cole»
ga* conseguiram fugir porque
os soldados encarregado* da
guarda Jogavam cartas o dia In-
telro e o carcereiro estava cona»
tantemonte embriagado, delxan-
do de fazer as fiscalizações na-
cessárias nas grades da prisão.

Ambos acham-su condenados
a dois anos do prisão, por cri-
me de furto.

para o Quartel do Décimo Rc(*i
mento de Infantaria, onde se cn-
contra recolhido.

Na Casa ae Correção
Depois dc identificados crim'-

milmente, os demais presos cm
número de cinco foram carrega-
rios por ordem do delegado (io
Ordem Pública para a Casa dc
Correção.

Armando Ziller, dc 44 anos, ca-
sado, declarou quo realmente to-
ma parte cm todos os movimen-
tos comunistas, mas que só cn

crática da Venezuela e creio que
nosso trabalho se traduzirá em

' maib uma nova «eçao para a
Quarta "Internacional".

• Parte da mesma carta mencio*
na a reunião latino-americana da
Quarta Internacional, que se rea-
lizaria na Bolivia e afirma que

I o Brasil, Argentina Chile e Uru-
guai responderam afirmativa-
mente gòbre sua participação.

I O porta-voz declarou, respon-
dendo a uma pergunta que os

trou para a AssoclaçRo Mineira documento» capturados dão 
jcia

peln Paz Mundial há cerca da ra™"nt« * ™&Z£V°,r,nu
vinte «lias, depois dc «wtudar-lhc níção .^;™t'"^miento comu-

..,«„. . .„„.,i.,i«. m.„ „,., nlsta trostkista com certos par-
tido* esquerdistas — a APRA, noos estatuto» e conclui!' «rue era

Justa a causa defendida pela en-
[idade,

O alfaiate Raimundo Siqueira
Santos, de 42 anos, viúvo, resi-
dente cm Juiz de Fora, disse «iuc
velo a Helo Horizonte a fim do

caso peruano — para a organi-
zação de um movimento articu-
lado entre Peru, Brasil, Bolívia.
Chile, Uruguai, Argentina e Pn-
raguai como se riPduz das co**s-
tantes alusões encontradas a es

convidar o deputado Waldomiro u 
•Lg84 

na documentaçãoLobo e o coronel Olímpio Ferrar. 8preent]]a0.de Carvalho pnra participarem rio
um churrasco que seria oferecido
ao professor Irineu Oumnrães,
que regressou há dias do Con»
gresso Mundial Pró I'ax, recente»
mente realizado em Viena.

O vereador Erminio José Bar-

O porta-voz frisou igualmente
que dês?es documentos, ressal-
tai as ligações estabelecidas eu-
tre comunistas e partidos es-
querdistas de certos paises para
empreender campanhas pollti*
cas através dos sindicato» o por

os
ro», cie bo anos, caflnno, morador .„»„ ^M „.„.._..., „j.. n «.«,«5»«„, i.i.„i„ r>i^. „„,i. a «<..i ttxlos os outros meios, o porta
^f^^ltAir^PT nPM. W estendeu «Abre a mesa o
t m.J^~«'°™n 

P„;TJ?™»Í 
ir.' documento, reflolhldo» na» bus-

lmili2^ÍÍÍ,i«n ?«*T?.\^ iim dos om "Sf-do, visando as In-àquela reunião, a fim de fazer Um tlçfi-? reglstros do Partl.relatório sobre o que viu no Con- do Comunista %m Lima, fichas
8rn "fl 

.1 rJL'... r . a J individuais dos militantes, cor»O livreiro Caaavarro Costa, de respondàncla dentro e fora do42 anos, casado, declarou que nao -a'j c|tfa* parte da A.sociaçío Mineira j 
v 

Dèclarou também que em con-
pela Pa» Mundial mas «rue tem • sequíndn do mov!menlo recen.irequentado todas as reuniões ali temente descoberto, estão detl-realizadas, assim como tem par» da, mnll) de eem pesBoagi mu|tl,sllclpndo de diversos congresso» . da ,,„„,, pPeVentlvamente. Afir-Pró-Paz no pais e no estrangeiro. mnl, 

' ... ' _H. nBP(R .... _n.

Ábstracionismo c/nemáí/eo

CARIOCA pnrtence ao*
"fans" do cinema c do

rádio
******************************44*44444***********44*******444

¦¦ mu &%.tm uta *v>wr«w u/ r «natRc^^a-üy-**»^» «a-*.
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Podemos ainda adiantar nos
•nossos leitores que o Ondina on-
tem navegava cm quinto lugar
na seguinte posição: latitude
30,55 e longitude 50,31.-Noite menos favorável";*i para o "Vendava!"

; Por outro lado, com a baixa
itos ventos, a noite dc sábado
foi menos favorável no iate lider
do certame c que defende a hle-
rarquia do marco mais rápido.
•Como consequíncla, o Vcndaval
.não progrediu sfthrc o seu mais
forte adversário, o norte-ameri-
«ano White Mlst, o qual, com os
descontos «los handicaps está
ainda na frente dc quantos dlspu-
Iam o certame.

• Os ventos foram fracos e o
White Mist, emparelhado com o
Joana, ficou situado na seguinti
posição: latitude 2S.35 e longi

, tude 47.50. O Joana, latitude
33.35 e longitude 47.33.

Sj A posição do Vftiriavnl era a
f, seguinte: latitude 27,56 e longi-
* tude 47,45.

| Melhorou o tempo no dia
| de ontem
ti- 

'' 
As informações sóbre o tem-

'j po no dia de ontem modifica-
f, ram o panorama de calmaria, O
)•¦ vento soprava na direção N. E.
;; com rajadas de força do 2 a 3

e o mar parecia agitado o que
dovorá favorecer o "Vendaval"

;' que está navegando a 40 milhas
k do través da harra sul de Fio-
\; rlnnópolls, Isto côrca das 19 ho-',; 

ras de ontem significando ha-
i- ver atingido metade do porcur-'•'-! «o.

Barco desarvorado: o
;;; "Fortune" ou o "Santa
ri Rosa"?

Um dos catallnas da FAB
. Após a ronda da tardo de ontem
l! transmitiu notícia sólire um doi

concorrentes cuja identificação
rão pôde precisar O barco es-
tiva com os dois panos arrla

ZO
de latitude e 50.10 de longitude,
parecendo pelo perfil que ne tra-
ta do "Fortune" ou do "Santa
Rosa". Ató a última hora nâo
tinha sido confirmado qual de-
les era o iate em questão. Não
há dúvida do quo se trata de
um dos concorrentes do lati
Clubo Argentino o quo parece cm
dificuldades sérias para proase-
gulr a regata.

0 "Nathaly" já desen-
calhado

Na mosma fonto de Informa-
ções obtivomos a confinnação
do que o iate nacional "Nathaly"
quo havia dado à costa próximo
do Rio Grande foi desencalhaco.
Posições de outros barcos

Foi possível obter a posição
doB seguintes barcos no decurso
do dia de ontem: 14,55 o "Mn-
Joy" foi assinalado n 32.20 do
latitude e 50.12 de longitude.

A mesma hora o "Sinbad" on-
contravu-se a 31.20 de latitude e
50.01 do longitude.

O "Aldebaram" pelas 11 horas
foi assinalado a 32.00 do latitudo
e 50.30 de longitude. O "Circo"
a 31.05 e 50.35.
0 "Venjaval" ainda doze

horas atrás do "White
7,

"O 
«dvogaío Joséí Adjuto 

'Filho, >mou "V*- «rende P«rtMer* po,

Ilegal a situação da maio-
ria das empresas de Ônibus
Somente uma, dentre as
30 companhias que ope-
ram em transportes urna-
nos na capital gaúcha,
cumpriu as disposições
regulamentares ¦— Há
dois anos perdura a irre-

gularidade
PORTO ALEGUE, 9 (Serviço

especial de A NOITE) — Um le-
vantamento efetuado nesta cida-
de pela Prefeitura Municipal re-
vela (|ue entre ns vinte e nove
empresas de Anibut que servem
a população somente uma delas , ,
atende ao que preccitua a lei. {Jt10i*TÍ"]dfl(J<- fnetntirar aqui pelo

A situação irregular foi cons- «mistério da Guerra, sob a pre-
talada quando a Prefeitura in- «!<-«ncia do coronel Correia l.ima.
vestigou o número de empresas foragido há vários meses, havia
que atenderam ás disposições ,c.nn,lra, ° co™"e] FerT,,z, un*, m"n-
prescritas num edital publicado <¦¦••¦<¦«•<' captura expedido pelo Co-

de '28 anos, solteiro, residente nes-
ta cnpltal. declarou-se também
partidário da Paz e protestou
Igualmente contra a prlsío.

Be um modo geral protesta-
ram todos conlra a invasão do lo-
cal pela policia, alegando que a
rcuniáo estava sendo realizada de
portas abertas e nada tinha de
secreta, pois havia «Ido fnrtamcn-
to anuncaida, através de boletins
distribuídos ná cidade cnm grnn- !
do antecedência. Segundo acres» ,
ccntnrnm, a reunláo teria por fi» ,
nnlidade a aprovação de um ma-
nlfcsto a ser endereçado ao gene» I
ral I.irna de Figueiredo no «mal;
a Associação Mineira pela Pa» i
Mundial protestava contra a aissf-
natnra do Acordo Militar Brasil-
Estados Unidos,

O coronel Ferra* de Carvalho,
que ainda hoje deverá ser ouvi»
(io pelo delegado dc Ordem Pú-
blica, no (Juartel do Décimo Mc-
gtmento de Infantaria, celebrizou-
se na crônica policial da cidade
por haver há tempos eseapuPdo
espetacularmente da prisão, «rimn-
do se encontraea numa residência
da rua da llnhla, nesta capital.
Acusado de atividades «uhversi-
vas, embora exercesse a função
de secretário da Comissão Exc-
cutiva do Partido Trabalhista Ura-
sileiro em Minas, teve o seu .10-
me focalizado no rumoroso inqüé-

ta cm liberdade, por não ter vln-' eulnção cnm o assunto ou escassa
responsabilidade no mesmo,

I Quanto a sorte dos principais
I Implicados, declarou que estando
ainda em corso o processo «le In-
Vcstlgaçáo, não tem conhcclmen-
to da» medidas ultcrlorcs, embo-
ra tenha aludido a existência, no

¦ Peru, de uma lei promulgada pe-
lo governo Biutamante, decln-

I rando Ilegal o Partido Comuni»-' ta, lcl essa que náo foi revo-
'gada.

| Para terminar, afirmou que o
| governo ía-i nítida distinção cn-

tre os movimentos sindicais lc«i-
timos t os de Inspiração política
ou destinados A subversão da nr-
dem, mantendo para os primeiros
o mais amplo clima de liberda-
de, mos reprimindo severamente
o» segundos.

TROCA DE COnrvESPONDEN-
CIA

Í.IMA, « (INS) — O governo
publicou cópias fotostátlcas dc
cartas. Interceptadas pela policia,
trocadas enlre elementos comu-
nlstns do Peru, da Bolívia, do
Brasil e da Venezuela. Os do-
eumentos foram exibidos por
motivo do Incidente ocorrido na
semana passada em Arequipa.
Um alto funcionário do governo
***********44444444*44444444l

O Museu de Arte Moderna está apresen-
tando, no Rio, as novas manifestações artls-
tícas, Inventadas por Abraham Palatlnllt, na

¦* base da luz, da côr, da forma e do movimento.
Trata-se de composições plásticas sucessivas,
projetadas com continuidade. Mereceram lou-
vor do júri internacional da Bienal de Sao
Paulo, e constituem a mais recente novidade
no mundo das artes plásticas. Tais manifes-
tações chegarão a ser arte? Acaso serão pin-
tura? Ou, com elas, estará nascendo uma arte
nova?

*** -
A côr, através da luz, constituiu a Inovação

dos vltrais. No ambiente sombrio das grandes
catedrais góticas, o vão das Janelas ostenta os
mais ricos, sugestivos e desenhados vitra^. Co-
mo caminham a forma e a côr até a nossa
sensibilidade? Através da luz exterior. Durante
o dia, os vitrals brilham, faiscam, trocam de
tonalidade, conforme a incidência do sol. Os
góticos fizeram desse processo a sua pintura.
E essa pintura ofusca-se, quando a luz e::te-
rior começa a desaparecer. As cores, obtidas no
vitral, s&o especiais. Não as reproduz a paleta
de um pintor, Elas são "côr mais luz natu-
ral", e variando esta, variam aquelas. Isso
imprime à estática da superfície lisa e lmó-
vel, certa Inquietação e movimento.

A
Em nossos dias, a luz artificial passou ft

ocupar posição importante nas artes decoratl-
vas e publicitárias. A iluminação é um capi-
tulo de nrquitetura e do teatro, da fotografia
e do cinema. Os painéis luminosos enchem ns
avenidas e parques das grandes cidades, Le-
trelros e anúncios proporcionam, à noite, as-
pecto especial de vida aos centros urbanos. As
exposlções-íelras traçam a sua linha decorativa
na base da Iluminação artificial. Os anúncios,
de começo, foram fixos; logo depois, alterna-
dos; agora, conjugados em várias seções, atin-
glndo ao objetivo máximo: o movimento. No
fundo escuro da noite, o "gás neon" ou outro
elemento desenha sugestões curiosas, a que não
pode faltar o equilíbrio da composição e do
gosto.

*• «
Enquanto Isso o cinema desenvolve, em ter-

mos de causar entusiasmo, por sua perfeição,
o desenho animado. E' a presença do desenho
na tela; é. por outras palnvras, a projeção do
desenho, na luz convencional, ou seja, sem
aproveitar os recursos Infinitos que a luz pode
proporcionar.

A princípio carloatural, logo depois rea-
lista, o desenho animado nfto enveredou pelo
ábstracionismo: ficou no mundo objetivo da
figura e das coisas quo nos cercam.

Todavia, a arte abstrata abria caminho.
Uns preocuparam-se apenas em chapar super-
fícles coloridas no Jogo intencional das formas.
Outros entraram, mais a fundo, na composl-
ção, buscando unidade, Há, ainda, os que con-
seguem profundidade e atmosfera nessa or-
dem Infinita de abstrações... E, dai, crescem,
dia a dia, o desprezo pelo objeto e o encanta-
mento pela forma, a decadência da coisa e a
volúpia de construir, composições e ritmos,
capazes de emocionar. Nâo ae pretende "re-
presentar" nem "reproduzir". Procura-se a"sugestão", e a sugestão, por que exerce efei-
tos diversos em cada um de nós, torna a ma-

nlfestaçáo artística "desdobrável", ao Infinito
O espectador "convencional" não vé. Os des-
prevenidos, os de temperamento imaginoso e
poético, os contemplativos, porém, perdem-a
em interpretações maravilhosas.

***
O ábstracionismo será pintura? Aqui cabe,

por igual, a pergunta formulada acima. Várias
manifestações artísticas têm, por base, im.
primír às superfícies lisas a Imagem ou a for.
ma pura. Contudo, o desenho não se coníun.
de com a pintura, nem a pintura é a mesm»
coisa que água forte ou outras modalidades da
gravura. O mosaico, o vitral constituíram rie.
partamentos autônomos. À pintura atribui»»»
por tradição, a "representação" de alguma
coisa. Nesse caso, o ábstracionismo pintado nio
será pintura, e o ábstracionismo construído,
como os "mobiles" de Oaldcr. não será escul-
tura. Esse ajustamento à nomcclatura clássica
pouco importa. Quando aparece uma coisa
inédita, deve surgir um vocábulo. A fotogra-
fia conseguiu a projeção em série, e afirmou.
se uma nova conquista do espírito: o cinema,
O rádio conseguiu associar ao som a Imagem, e
enriqueceu-se a cultura com a televisão. O que
importa, no caso do ábstracionismo, é asse-
gurar a sua condição de "arte". E de "arte
plástica" por excelência, decorrente da forma
pura, desinteressada, e do ritmo conseqüente.

*
t-fa*

Mas o "ábstracionismo pintado" oferece
as limitações naturais da suferfície. Pode atin-
gir "movimento", mas apenas o "efeito" era
determinadas composições. Pareceu a Palatlnlli
que o movimento já havia encontrado, na pro-
jeção luminosa, contínua, o seu instrumento
natural. O ábstracionismo precisaria ser "cl*
nemátlco", isto é, desenhado com movimento,
por meio de projeções que garantissem a sua
continuidade. O "ballet", apesar de pratl-
cado pela figura humana, é uma arte abs-
trata, pois o que menos importa nele é exata*
mente a figura humana: êle vive dos seus
ritmos e persegue expressões intensamente
subjetivas. Palatinlk realiza, com a sua in-
vençâo — do ábstracionismo cinemátlco — o
bailado livre das formas puras. Sim, no fundo
escuro da tela. as formas entram, tocadas dc
luz (como os refletores sobre os bailarinos), a
desenhar composições, que se fazem e desta-
zem continuamente. E' um passeio pelo mundo
do "maravilhoso essencial".

Aproveitou outro recurso do cinema: a poss|.
billdndo ue utilizar a luz. Aqui, êle coincide
com os aminclos luminosos, com o.s fios »u.
tis que se iluminam aos poucos, dando a im.
pre3sâo de quo caminham... O invento vale,
pois, como uma nova e esplêndida oportunl-
dade artística, O processo poderá ser utiliza-
do para quaisquer fios, Inclusive os de natu*
reza pedagógica, A maneira, de quo dele se
serviu o Inventor e podem servlr-se outros, é
que garante a natureza de "arte", porquanto,
graças ao processo e ao cilindro empregado,
assistimos a uma agradável sucessão de Ima-
gens em bailados, demonstrando o potencial de
riqueza que a forma pura nos proporciona, e
a lmpressáo de vida, que se deva <**> luz e to
movimento,

CELSO KELLY
NOTA: o novo aparelho funciona, Wdas &!

tardes, no Museu de Arte Moderna, à- dispo-
sição do público, no decorrer da atual «xpo-
slção.

1

há dois anos cujas disposições
só foram compridas por uma das
trinta empresas concessionárias
du transporto.

• dos Justamente na posição 30.13 lavra..

Para esclarecer os leitores do
A NOITE sobro a situação da
sensacional regata liderada pelolate "Vendaval" registamos o
avanço conquistado sôhro os de-
mais adversiirios quo o torna
no tocante a classificação pelotempo o segundo colocado atrás
apenas do "White Mist" do qua)descontou Já setn horas haven-
do portanto ainda n favor do
norte-americano uma vantagem
do doze horas.

A corrida do iate brasileiro
tern sido realmente sensacional
e há toda esperança do quo com
0 larjro tempo que nináa tem a
vencer no percurso de Santa Ca-
tarlna no Rio sun gunrnicão lo-
gre descontar a citada difercn-
ça. Os ventos dirão a última pa-

Esfaqueado
Com um ferimento na região

infra-clavicular esquerda, pro-
duzido por faca, foi socorrido,
na noite de sábado, no Hospital
Getúlio Vargas, o operário Al-
cides Rodrigues da Silva, preto,
de 23 anos, solteiro, brasileiro,
residente na rua Guarani, R. Sen
agressor foi Jacinto do Paulu,
de 27 anos, brasileiro, residen-
te no mesmo local. Alcides foi
buscar Jacinto num botequim,
onde o mesmo se embriagava e
osto não gostou do fato. Enceta-
ram ligeira luta sendo separado»
por terceiros. Mais tarde Jacin*
to foi cm casa armando-se «Ve
uma faca ferindo Alcides quan*
do o mesmo chegou à residen*
ela.

Arrombou o cadeado
E fugiu pa sando às ven*

tas do guarda-civil de
serviço

O guarda civil 8, de serviço
no 6." distrito policial, ontem
de manhã, estava calmamente
sentado na sala do comissário,
quando viu um Indivíduo pas-
Bar correndo pelo corredor e
ganhar a rua. Achou que ali
havia algo de extraordinário e
foi até ao xadrez. Lá chegando
constatou, com surpresa, que
um dos presos acabava de fugir.
Tratava-se do ladrão Israel Bis-
po de Jesus que arrombara o
cadeado do cubículo e desapa-
«ecera.

mando da Quarta
tar.

Região Mill-

Em Rio Pomba o governa-
dor de Minas da

Virá depois ao Rio o Sr.
Juscelino Kubitscheck

BELO HORIZONTE, 8 (Da Su-
„ .... _, , cursai de A NOITE) — Viajou

e.r*Í?,ÍS|«S 
l«d?.1 na/uVCo-"Í«i para a cidade de Rio Pomba,

i**0^>JT*\tL?*T™} \ «ompanhedo. do presidente _da

Atropelou duas pessoas
Foram colhidos na rui Conti

b Bonfim, esquina de Generi
Roca, ontem de madrugada, pe- i ÂVsembléír^e^slativT^o0 Es"lo auto 1-18-16, Manoel Cegar t»do, Sr. Ribeiro Pena, o go-Rocha, de 48 anos, casado, re-, vernador Juscelino Kubitschecksidente na rua Condo de Bon-|que ali via inaugurar uma *é»
fim 241. e Jaey Pereira Alves, ,*e de melhoramentos,de 20 anos. estudante, solteiro, Àg «-«rimônlas também estaráresidente na rua Pinheiro Gui- presente o ministro da Justiça,marães, 16. Ambos sofreram Sr Negrão de Lima. Segundocontusões e escoriações e anos aqui se divulga, o governador domedicados no H. P. S.. retira- Estado seguirá diretamente deram-se. i -»*0 p0mba para a capital da Re-

O motorista do auto atropela- j pública.
dor fugiu, entretanto, o comia-
sárlo Üchoa, do 17.'

Os círculos oficiais, entretan-
distrito, to revelam que o Sr. Juscelinoapurou que o carro é dc própria- Kubitschek voltará ainda a Be-dade de Abílio Costa Barboaa, lo Horiíonte, antes de seguirresidente na rua Uruguai, 228, viagem para o Rio, onde confe-o qual alegou quo o veiculo fora rendará com as autoridades fo-

furtado da porta de sua resi- deral» sôbre assuntos de inte'dòncla. rèsse da admlnstraçáo mineira.

Assaltaram o tcheco
O motorlBta Olímpio de Oli-

veira Ribeiro, na madrugada de
ontem, passav*. pela rua Vi3con

Ferido a navalha em
Nova Iguaçu

No interior do cinema Impe-
rlal, em Nilópolis, Estado do Rio, de de Niterói, próximo à ponto
O operário Manoel Espinhelrn <5e Mangueira, quando ali viu
Parla, de 20 ano3, solteiro, mora- um homem caido. Socorrou-o,
dor na rua Manoel Serra, 91, de- levando-o à presença do comis-
ientendeu-ee por motivos de so- sário Nogueira, do IO." distrito
menas, com o ajudante de pin- Tratava-se de Oto Bruner,
tor Bllvio Barbosa de Abreu, de techeco, resldento na rua Conde
24 anos, solteiro, morador na «fe Leopoldina, 468, quo contou
rua Eliseu de Alvarenga, 652, ter sido assaltado por desconhe-
sendo por este agredido a nava- cldos. Levaram-lhe o relógio,
lha. Sofreu um extenso ferimen. 1S0 cruzeiros e dopols o espan-
to Inciso do peito às costas, sen- caram.
do internado cm estado «-;*ave oo O comissário registrou a quei-hospital de Nova Iguaçu. O cri- xa e fêz remover a vitima pararhlnoso foi preso em flagrante o H.P.3., onde recebeu os de-
autuado na delegacia local. vidos curativos.

Um flagrante apuração do concurso para a Rainha do Rádio de 1958

A V8TÓÜ9A ESPETACULAR DE EMIUftlHA BOMA
Supersticiosa

(CONTINUAÇÃO O A 1.* PAGINA
DA 2.- SEÇÃO)

munlcar o grato e sensacional
acontecimento. Aos brados de"Emllinha é a maior" e entoan-
do as músicas preferidas do re-
pertórlo da nova Rainha foram
formados vários blocos, típica-
mente carnavalescos, que só se
desmancharam altas horas da
noite.

A principal "força eleitoral"
cie Emllinha foi constituída do
elemento feminino de todo o pais,
sendo que da cidade de Manhuin
Assú, em Minas Gerais, veio, pa-
ra assistir a última apuração,
uma delegaçáo de moças da so-
ciedade daquela prospera região.
Centenas de outras moças toma-
ram conta das dependências da
A.B.R. não parando um só mo-
mento de aplaudir a sua candi-
data querida e vitoriosa.

Emllinha, que esteve presente
à apuração, deixou a A.B.R.
guardada por uma perfeita mu-
falha humana, para que assim
conseguisse escapar das mani.
festações calorosas, manifesta-
ções de carinho, mas que, devi-
do as circunstâncias, poderiam
causar-lhe atropelo, tal o entu-
siasmo dos fans.

Os trabalhos da última apura-
ção foram dirigidos pelo presiden-
te da Associação dos Radialista de
Minas Gerais, Sr. Paulo Nunes
Vieira, funcionando como esorn.
tinadorea Mary Gonçalves, a Ral-
nho do Rádio de 1952. Celso Gui-
marães, Fernando Jaques, Jair
Taumaturgo, Linda Rodrigues,
Mário Leão e Raul Bruninl.

A coroaçáo da nova Rainha se-
rá na próxima terça-feira, no
Teatro João Caetano, no VI Bal-
le do Rádio.

A renda total do certame foi

exatamente a Importância de CrS
1.369.383.

A partir de hoje as estações de
rádio cariocas passarão a incluir
nos seus programas momentos
de homenagem à nova soberana,
escolhida pelos fans do radialis-
mo nacional.

Fala a A NOITE a nova
rainha

— "Seria dificil para qualquer
artista de rádio — como eslá
sendo agora para mim ¦— des-
crever a alefiria que Invade uma
pessoa quando ela 6 eleita pelosseus admiradores rainha de seus
companheiros de profissão".

Kstas palavras são de Emllinha
Borba, que, realmente, tecendo
considerações atravòs das quaisseu júbilo podia ser constatado,
explicou que acha que a sua
vitória 6 fruto do puro pres-tigio entre os fãs, uma vez
que sua candidatura mo te-
ve, como as outras candidaturas
vitoriosas dos anos anteriores,
qualquer patrocinador. 15 a maior
alegria de Emllinha — d!ssc-nos
ela — vem do fato de constatar,com Isso. o quanto 6 estimada
pelos radiouvintes.

Emllinha Borba, que há 15 anosInterpreta no rádio os maiores
bit»" de nossa música popularlá concorreu ao titulo que carac-terlza a flüura de mnior presli-Rio no broadcastlng" hrasMelrohá einco anos atrás, cm IfllT, nâotendo logrado o cobiçado lltu'oaquela época Voltando a "ora. nó-de a popular criadora de "Chi-

quita Bacana" constatar que seu
prestigio está plenamente consoli-dado, tendo com sua eleição com-
provado isso.

Emllinha, como cpiase todas II
artista, 6 profundamente «upcrn
ticiosn:

— "Soube «pie o fato dí V
mandar confeccionar «raalquil
roupa para tomar posse ou Kl
proclamada qualquer coisa — dll*
se ela ao repórter — dá peso; Ml
Isso, só agora, depois dos rosai*
tados finais, & que decidi es»
lher feitio e mandar executarI
vestido iiara o baile de torçn-W*
ra. E até lá concluiu ela, ià tento
mesmo a segunda-feira.

Sofreu fratura do
Um lotação de chapa 1grron>

da atropelou, na noite de sát*
do, nu rua Bento Cardoso, lí
frente ao prédio n." -178, Joill
Lopes Rosado, de 23 anos, W-
teiro, brasileiro, residente t-
rua Fortaleza, 23.

A vitima sofreu fratura i"
maxilar superior, sendo media*
do no Hospital Getúlio Vargtt"
ondo ficou internado. J

O comissário Nilton, do JJ-
distrito policial, tomou conhí»;
mento do fato.

Morreu ao se tíaparar cl
o ladrão

PORTO MXC.n?., 9 (Senti}
especial de A NOITE) - L'ro ', 

j
dadão de nome Velociho Gasp-¦••
Dias faleceu hoje. vitimado P» j
um ataque cardíaco no depa" i
com um gatuno qne invadira su 
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O guarda municipal feriu cinco pessoas, dis-
parando a esmo no meio aa multidão queacompanhava o bloco carnavalesco - O po-

licial dizia graçolas inconvenientes

OAlceu Ferreira Lima, o criminoso, e Jnsc da Crus, que lhe em-
prestou o facão

QUASE DEGOLADO
0 criminoso já ia fugindo da luta, quando o
peixeiro ofereceu-lhe a arma e instigou-o a
voltar - Num botequim do morro de Jacaré-
zinho a agressão ~- Presos e autuados os dois

criminosos
>¥¦•:•>:;¦•:¦ •¦; x~ ¦.¦- ¦; y ¦¦- --w-x:X-m-x- -y-y-y «w-wv;->y^vs.*wimm!miim«¦* i'VJ./* í38i&s&«"'_mw_sM^^^^^^K

'^^Kffií®^»»» ÇtHsüsSíSS '<»' %«8&a_I_aiíí$&*í::

bS^otPées^^^B^Pí -1.'^^M^__^^ffi_a_l_«i.
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Eérlo incirlento verificou-se,
na madrugada c'.e ontem, na es-
tação da Piedade. Desfilava pe-la rua Clarimundo de Melo o
bloco «Unidos dn Crua;», quandoa êle se juntou um guarda mu-
hicipal; que, fardado, pôs-se adançar com os foliões.

Até p.i estava tudo corto, mas,
aconteceu que o policial as fêzde engraçadinho com as moças
que compunham o cordão. Aturma não gostou das atitüdòà
desrespeitosas do guarda o rc-solveu bani-lo do bloco.

Foi então quando c- policialvirou fera e tirando o revólver
da cintura fêz fogo a esmo con-
tra os foliões. Deu ao gatilhoaté quo a arma ficou deecarre-
gada. o povo revoltado tentou
linchá-lo e começou a persegui-
çao. Por fim, para livrar-se dos
seus perseguidores o guarda en-trou para a estação da Piedade
e lá desapareceu. Oa popularescá fora, revoltados, apedreja-
ram a estação, causando-lhe vá-rios estragos'. Pouco depois tu-do serenava com a chegada datres guarnições da Rádio Pa-
trulha, que providenciaram co-corros para cinco pessoas feri-das pelos disparos do lneonso-
quente policial Foram tortasmedicadas no Posto de Assis-
têneia do Meier com ferimen-
mentos nas pernas, sã. os so-
gulntcs! José Leandro dos San-
tos, do 20 anos, solteiro, resi-
dente na rua Andrade ô*. Arau-
jo, 90; Neuza Fragoso Neto, de
19 anos, solteira, residente na
rua Parelra Fragoso, 8S: Ondl-
na Pereira da Silva, de 32 nnos,
casada, residente na rua Perei-
ra do Figueiredo, 977; Iracema
Nobrcga Ramos, de 40 anos, viú-

va, residente na rua Andrade
Araújo, _õú; Antonio Mario So-
dre, do 18 anos, solteiro, resi-
dente na rua Llr.o Rocha, 132.

O comissário Maia, do 2o."
distrito, também esteve no local
„• tomou aa necessárias provi-dênelas.

Dep

lr_ny José dos Samos, quando recebia curativos no Posto Cen-
trai de Assistência

CôVardè agressão verificou-se ^ Desvencilhando-se de seu adver-
sário, que era mais forte, Dal-xa subida do morro do Jacaré

zinho. No botequim de "seu"
'Benjamin, naquele morro, o ope-
rário Daieeu Ferreira Lima, ca-
sado. de 30 anos, residente na
.rua 17 de Fevereiro u.° 165, eín
Bonsucesso; José da Cruz, sot-
touro, de 29 anos, peixeiro, mo-
rado.r na avenida Suburbana n.*
<i. c Irany José dos Santos, sol-
i.úro, de 27 anos, também, pel-
neiro, residente no beco dos Ca-
boclos n.' 13, no referido morro,
desd« cedo estavam bebendo.

£m dado momento, entre Ira-
ay e José, surgiu acalorada dis-
cusnão. Travaram luta corporaL
**************r********,**+,*,

EST1VERA
IM PERIGO

Socorridos pelo Poste de
Salvamento de Copacaba-
na — Não houve nenhum

I caso fatal, felizmente
Com o calor estafante de on--.cm, a sdiversas praias destaca-

pitai acolheram, talvez o maior
inúmero de banhista» nessa tem-
porada do verão. E o resultado
foi que os postos do salvamento
estiveram cm grande atividade,
sendo quo em Copacabana o nú-
mero de socorros atingiu uma
?iscala quasi nunca registrada.
Nada menos da dezenove pes-
sôaa foram recolhidas cm situa-
vfl.o difícil, nas águas do Copaca-
liana e tiveram qua recorrer aos
cuidados médicos. Felizmente,
porém, não houve nenhum caao
fatal.

Os socorridos
Foram as seguintes, as pessoas«tendidas no Posto de Salvamen-

to do Lido: Sebastião Fernandes
d« Freitas, de 28 anos, casado,
português , comerciado, mora-
dor na rua Barão da Torre, 95;
Aíaria Helena Menezes, de 23
«nos, solteira, residente na rua'Bio Januário, 497, casa 8; Nel-
«on Domlngues, do 16 anos, es-
tudante, residente na rua Bar-
iciros, 141; Antonio Porto, de 22
nãos, solteiro, operário, morador
aa rua D. Bosco, 92; Jorge Tho-
tesa Moreira, de 21 anos, soltei-
to, comerciado, morador na rua
Porangá, 100; Celestino GomeaAlves, de 20 anos, solteiro, portu-sues, morador na rua Barão de
Itapagipe, 457; Nelson Pinto da
Bilva, de 20 anos, solteiro, cor-tetor, residente na rua Teixeira
coarei, 51; José Thomaz Morei-fa, de 17 anos, morador na ruaPoranga, 100; Nelson MonteiroSaraiva, de 10 anos, português,Colegial, residente na rua Aure-Uno Portugal, 98; Plínio doSouza, de 24 nnos, solteiro, ban-wio, morador na rua Sá Fer-
Jura, 21, apartamento 101; Zildocalado, do 28 anos, solteiro, ma-Wtlmp, morador na rua São Ja-nuario, cm número ignorado; Al-fair José do Carmo, de 23 anos,«olteiro; telefonista, residento narua Conselheiro Galvão, 156; Ma-rio Aureliano, de 15 anos, estu-«ante, morador na rua do Mon-Wi 67; Isa Soares de Castro, dcIS anos, solteira, estudante, re-«psnte na rua Vinte e Quatro deJ"aio, 140; Silvia Regina Anfor-fagues, de 14 anos, estudante,«'.'dente na rua Santos Titara,««, Maria de Lourdcs Pcslt.o, dc
,' aros, solteira, residente na
, 

v|?5il Jacaré, 44; Rosilda Pn-'«de Brito, de 11 anos. estu-oante, residente na. rua 
'Maga-

W?8 £,stro' 278; e Jac°^ Al-)e.no Swomão, de 10 anos, jorna-«li-o morador na rua Regente*«A 123, Todos, depois de me-'¦içados, retirurn.m-so.

O» guardes-vicias do Posto 6.« ultimas horas da tarde«ontem, recolheram, cm fren-
]" 

a,n,a Francisco Sá. o estudan-t« Jorge dos Santos Silva, de 19anos, morador na avenida Atlán-«ca, 3590 o qual foi retirado das»P'as já quasi sem vida. Leva-i0 Para 0 Posto do Lido, foitransportado, mais tarde, para oHospital Miguel Couto, onde fi-<m lnternudo.

ceu tentou fugir. Teve, no cn-
tanto, seus passos embargados
por José, que lho apresentou urn
facão, de sua propriedade, ins-
tigando-o a que prosseguisse na
contenda. Furiosamente. Dalceu
investiu contra Irany, vibrando-
lhe quatro profundos golpes, cor-
rendo em desabalada velocidade
para não ser preso, segurando
na mão o facão, enquanto a viti-
ma ficara estendida no chão
Sangrava abundantemente, poisum dos golpes quase que o dego-
lou.

O vigilante municipal número
126 correu atrás do criminoso,
a)cançando-o na avenida dos De-
mocráticos, esquina da avenida
Suburbana, dando-lhe voz do
prisão.

Irany foi conduzido ao Posto
Central de AsslstÔncia e Inter-
nado no Hospital de Pronto So-
corro. Apresentava ferimentos
no pescoço, mão esquerda, ab-
dome e ante-braço esquerdo.
Também foi preso o peixeiro Jo-
sé da Cruz.

O comissário Gondlm Montei-
ro mandou autuar os dois prê-sos.

0 MOTOR PAROU

O

se
em

Mas os sete tripulantes,
seguindo o curso das on-
das, foram dar, são e sal-
vos, à praia de Jurujuba

Ao melo dia do ontom uma
embarcação de passeio, com sete
tripulantes, foi dar à praia num
local próximo à Fortaleza de Ju-
rujuba, em Niterói. A existência
do uma embarcação desgoverna-
da, navegando à deriva íóra da
barra, foi comunicado Inicial-
mento à Polícia Marítima, a
quem foi solicitado o envio dc
uma lancha para socorrer os
tripulantes do barco. Mas como
aquela repartição não dlspuzes-
se de lanchas para tais fins, co-
munlcou, por sua vez, a ocorrén-
cia ao lo Distrito Naval, tendo
este entrado em entendimento
com o comando do Forte em
cuja direção o barco se encon-
trava.

O comandante daquela Forta-
leza informou à reportagem de
A NOITE que, de fato, um Iate
transportando sete pessoas, en-
tro tripulantes e passageiros,
íóra ali socorrido ao meio dia.
Fomos ainda informados que
não houve vitimas e que o IncI-
dente fora motivado por uma
pane no motor da embarcação,
algum tompo antes do dar a
mesma à praia. Uma vez solu-
clonado o lmpecllho, os próprio-
tárlos da pequeno iate se retl-
raram. Não se sabe a quem per-
tence a embarcação sinistrada,
nem a quais das bases de latis-
mo sediadas no Distrito Federal
ou proximidades está ela filiada.

ígmm viu
E enfiou na mão do ca-
tiáver um bilhete denun-
ciando o veículo que ma-
tou a mulher — Às 3,30

o atropelamento
Uma mulher completamente

ensangüentada foi encontrada
estendida na avenida Presiden-
te Vargas esquina com a rua
Luiz Pinto. O fato foi lovaáo
ao conhecimento do comissário
Abelardo, do 13.» distrito poli-
ciai, que imediatamente se diri-
giu ao local. Ali constatou quo
a mulher estava morta. Era par-
da, estava modestamente traja-
da e aparentava 30 anos.

A autoridade pôs-se a exami-
nar o corpo e qual não foi a
sua surpresa quando divisou um
bilhete ria mão do cadáver. Cul-
dadosamente retirou o papel e
hí estava a mensagem dc uma
testemunha desconhecida. Eram
os seguintes os dlzeres: "8-20-
C4 — ônibus Copanorte — hora:
3.30". Ao lado do corpo foi en-
contrado outro bllhcto em idèn-
tlcas condições.

O comissário providenciou h
perícia e flndo3 os exames tez
remover o corpo para o necro-
térlo do Instituto Médico Legal;
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ois da pândega
encontrou a morte

Feridos também os três companheiros do mo-
torista - Haviam bebido, cantado e tocado du-
rante toda a noite em Nova Iguaçu - A camio-
neta, em alta velocidade, foi de encontro ao

ônibus da Copanorte
, ram de algumas garrafa? de ca-

chaça, de dois violões e depois de
retirarem a camioneta da n.° ..
61-1715 da garage da Fábrica de
Vinagre Cristal, onde Manoel
trabalhava, tocaram para Nova
Iguaçu.

Lá passaram a noite bebendo e
cerca das 5 horus da madrugada
resolveram regressar. Estavam
todos bastante embriagados e a
camioneta corria velozmente pe-la estrada Presidente Dutra. -Jâ
na Avenida Brasil apareceu, vln-
do em sentido contrário, o ôni-
bus da Copanorte, de n.° 8-17-3S,
Nfio se sabe como aconteceu. O
fato é que a camioneta desvian-
do muito de sua máo foi se cho-
car violentamente com o ônibus,
cujo motorista fugiu.

Encontrava-se próximo ao lo-
cal o policia de vigilância Ivan
Lemos de Araújo, de n.° 2462,
que tomou as providências que o
caso exigia, tudo comunicando
ao comissário Newton Ferreira,
do 21.° distrito, que solicitou o
comparecimento da perícia.

Como dissemos, Manuel Carlos
Ferraz faleceu no Hospital Oo-
túlio Vargas e o cadáver foi re-
movido para o necrotério do Ins-
tltuto Médico Legal. Seus com-

José SIAlberto Manuel Alves Elias Salim, Geraldo de Carvalho e
Brito Lourenço

Vni^fci $ Rí 29

Tentaram comer as oitocentas Ü3tas, mas não
o conseguiram — O comissário Armando Pa.
no fez ir peío3 ares mais uma "fortaleza" do
jogo de bicho — Presos dois contraventores, o

vigia e um comerciário que foi fazer "uma
fezinha"

O comissário Armando Pano,
chefe da Secção de Repressão a
Jogos Proibidos, da Delcfíacia dc
Costumes e Diversões, continua a
apertar o cerco contra os con-
traventores do jogo do bicho e
cie todos os jogos proibidos. As-
sllri é que, fazendo acompanhar-
se de investigadores, prendeu o
indivíduo José Brito Lourenço, de
19 anos, morador na rua São Mi-
guel n. ãl 4, que era o vigia da
casa ti. 1084 da rua Conde dc
Bonfim,, onde funcionava uma"fortaleza", 

pertencente ao ban-
queiro conhecido pela alcunha de"Waldemar da Muda".

Dois bicheiros presos
O comissário "estourou" a""ortnlcza", no momento exato

em que os contraventores estavam
íiuuviuclos conferindo as listas.
Surpreendidos com a chegada rc-
pentina dos policiais, nada mais
puderam fazer, sendo presos cm
flagrante os bicheiros, Alberto
Manuel Alves, residente na rua

Caju n. 1207 e Ellas Hahib Sa-
lim, morador na rua Condiúba
n. S8.

Tentaram comer as listas
Alberto e Elias quando soube-

ram que se tratava de policiais,
tentaram desfazer o flagrante,
comendo as listas, mas era mui-
la coisa. Foram apreendidas cer-
ca de 800 listas, além de diver-
sas caixas dc papel carbono.

Foi fazer sua "fezinha"
O comissArio Armando Pano,

também deteve o comerciário Ge-
raldo de Carvalho, residente na
rua 18 de Outubro n. 83-A, quan-
do o mesmo fazia seu joguinho.
Nervoso, Geraldo exclamou:

— Logo hoje que eu tinha nm
palpite certo, não posso fazer mi-
nha "fezinha" E' muito piso.

Os dois contraventores foram
autuados no cartório daquela cs-
pécializada, e Geraldo foi posto
cm liberdade.

*+**********************************************************4

0 CAMINHÃO CAPOTOU
ESPETACULARMENTE!

Supõe-se que o motorista, cujo estado não ins-
p:ra cuidados, tenha dormido ao volante

mpüifíteadâiJããsâm

ccioli Rabello
(VIUVA FROF. EDUARDO RASELLO)

(MISSA DE 7.° DIA) <•
Francisco Eduardo Rabello' e

senhora, Maurício Eduardo Rabello,
senhora e filho, Armando Martins de

Freitas, senhora e filho, Lauro de Sá e Sil-
va, senhora e filhos, Filenila Accioli de Vas-
concellos, agradecem as manifestações de
pesar recebidas por ocasião do falecimento
de sua querida mãe, sogra, avó e irmã SI-
NHASINHA e convidam demais parentes e
amigos para a missa de 7." dia, que man-
dam celebrar em intenção de sua alma,
amanhã, terça-feira, dia 10, às 10,30 ho-
ras, no altar mór da igreja de São Francis-
co de Paula, agradecendo antecipadamen-
te o comparecimento.

wmsm l
Lucilia Accioli Rabello

(VIUVA PROF. EDUARDO RABELLO)
(MISSA DE 7.° DIA)

Almir Accioli Antunes e família,
Alair Accioli Antunes e família, Silvio
Piergili e família, Luiz Pinto de Miran-

da Montenegro e família, José Carlos Pinto
de Miranda Montenegro e família, Manoel
Gusmão Filho e família, Quintila Accioli An-
tunes, agradecem as manifestações de pe-
sar recebidas por ocasião do falecimento de
sua querida tia SINHASINHA e convidam
demais parentes e amigos para a missa de
7.° dia, que mandam celebrar em intenção
de sua alma, amanhã, terça-feira, dia 10,
às 10,30 horas, na igreja de São Francisco
de Paula, agradecendo antecipadamente o
comparecimento.

»"•-.,

Manuel Carlos Ferraz
Grave desastre ocorreu, na ma-

drugada de ontem, na Avenida
Brasi), próximo à rua Irnmai.
Uma camioneta procedente de
Nova Iguaçu em excessiva velo.
cidade, perdendo a direção, foi
contra um ônibus da Copanorte.
Em conseqüência, o motorista da
camioneta, em estaoo gravfsslmc,foi transportado para o Hospital
Getúlio Vargas, onde veio a fale-
cer, lá ficando os seus outro3
três companheiros.

Segundo íicou apurado tudo
foi ocasionado pela imprudência
do condutor da camioneta, Ma-
nuel Carlos Ferraz, de 26 anos,
solteiro, residente na rua Irmão,
207, em Higienopolis. Em compa-
nhia de Álvaro Dias Barreiros
Filho, de 23 anos, motorista, re-
sidente na rua Vieira Ferreira,
79; Gustavo Marinho, de 30 anou,
solteiro, industriárlo, residente
na rua Vieira Ferreira, 81, e José
Barine, de 23 anos, solteiro, re-
sidente na Avenida Teixeira de
Castro, 204, em Bonsucesso, Ma-
nuel Carlos Ferraz resolvera fa-
zer uma farra em Nova Iguaçu.
Para tanto, oa quatro se muni-
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O camlnMo tombou e o motoriu ta ficou preso na cabina, como
ie vê na gravura

José Berine
panhelros, Álvaro Dias Barrei-
ros Filho e Gustavo Marinho ti-
veram apenas contusões genera-
lizadas e após medicados retira-
ram-se.

O mesmo não aconteceu com
José Barine, cujo estado é grave
e por Isso ficou internado.
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MECfâ UMA TOCHA

Cumpriu a promessa:
1AT0U-SE
Há muito o rapaz vinha so-

frendo de pertinaz moléstia.
Chümivn-se Tcodondo da Praça
Lisboa, tlnhn 20 nnos e resiiii.\
na casa de uma família, na rua
Uruguai, e30-A. Há dias con-
fiara seus terriveis Intentos à
senhoria:

— Qualquer dia acabo com a
vida. Estou cansado de sofrer.

Ontem de manhã consumou a
ameaça. Bebeu veneno e morreu
Instantaneamente. O fato foi co-
müriloadp ao comissário Uchoa,
do 17." distrito policial, que en-
controú no quarto do tresloüca-
do uma carta em que ele dizia,
o último adeus à vida e a fami-
lia.

O corpo foi removido para o
necrotério do Instituto Medico
Lesai.

(,' ÀRIOÇA prrto.iice ukí
'/'fn«" d" •••riPtTio e rh

ràrlio

Depois de embeber as vestes em querosene, o
pedreiro retornou correndo, ao barracão —
Vivia tomado de uma profunda tristeza, o

paraibano

JUIZ DE FOIU, 9 (Serviço
especial de ._ NOITE) — Verili-
cou-se ás primeiras horas da ma-
nhã dc hoje. na Parada Barbosa
Lage, nas proximidades dc Ben-
fica, noite Município, espetara-
hir capotagem clc veiculo, fican-
rio, em conseqüência, ferido o
motorista Welgton Antônio dc
Paula, prontuário n." 62500.

O caminhão placa Lagoa San-
ta, n.» 5-9«-82, que é propriedade
do Sr. Jphan Wintcr, transporta-
va carga da Empresa Sul-Amérl-
ca e procedia dc São Paulo e se

destinava a Belo Horizonte,
quando, sem que fôsse abalrcudo
por outro veiculo, tombou espe-
taculármenté, prendendo na ca-
bine, durante alguns minutos, o
motorista.

Pela natureza do desastre, su-
põe-se tenha o chofer dormido
ao volante ou feito alguma ma-
nobra brusca, infeliz.

Socorrido pela RAdlo-Palrulha
dc Juiz de Fora, foi o condutor
do veículo retirado e conduzido
para o Pronto Socorro, onde rc-
cebun os primeiros tratamentos.
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Em Itaperuna os membros
do I Seminário de Bem-Estar Rural

Homenagens prestadas às delegações do sim-
pósio pelo SESI e pelos industriais do açúcar- Participará do encerramento do conclave o
governador Amaral Peixoto, que viajou ontem

para Campos

iEPH BLOCH í
(FALECIMENTO) ! 4

Filhos, genros, noras, irmãos, netos, bisnetos, Mbrf»,
nhos e demais membros da família de JOSEPH BLOCNüi
comunicam o seu falecimento, ocorrido ontem, nesta ct«i
pitai, e convidam a todos os amigos para o sepultamente.
que será realizado hoje, no cemitério israelita da Vila
Rosali, saindo o féretro da rua Cinco do Julho, 82. Co*
pacabana. Antecipadamente grata pela solidariedade, ru'
família enlutada pede dispensa de flores. <|

JOSEPH BLOCH j
(FALECIMENTO) J

Boris Bloch, Arnaldo Bloch, Adolpho Bloeh o Oscar
Bloch Sigelmann, diretores de Gráficos Bloch S. A. • d*
Bloch Editores Ltda. (revista "Manchete"), comunicam
o falecimento de seu inesquecível pai • avô JOSEPH
BLOCH, fundador das organizações BLOCH, • convidam
a todos os seus amigos para o seu sepultamento, que será
realizado hoje, no cemitério israelita da Vila Rosali, sain-
do o féretro às 10,30 horas, da residência da família en-
lutada, à rua Cinco de Julho, 82, Copacabana.

MARIA JOSEPHINA VAHMIER
(FIFINA) — FALECIMENTO

tA 
família de MARIA JOSEPHINA VANNIER eo-

munica aes demais parentes e amigos seu faleci-
mento ocorrido ontem e convida para o seu sepultamento,
hoje, segunda-feira, dia 9, às 11 horas, saindo o féretro
da Capela do Cemitério São Francisco Xavier para a mes-
ma necrópole. Antecipadamente, agradece a todos qu»
comparecerem.

Impressionante suicídio regis-
trou-se, na manhã de ontem, em
Vila Isabel. Num barraco exia-
tente na rua Teodoro da Silva,
nos fundos do Hospital Pedro

"v'£ 
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Damião Lucas da Si^va, o sui-
cida

Ernesto, residem alguns opera-
rios de uma construção do n.'
48 daquela rua. Entre eles so
achava Damião Lucas da Silva,
de 25 anos, solteiro, pedreiro, há
pouco cho,rrodo da Paraíba, seu
Estado Natal.

O rapaz era pouco comunica-
tivo e vivia tomado de profun-
ua tristeza. Alguma coisa o
amargurava, mas não confiou a

ninguém o motivo dos seus so-
frlmentos. Ontem, deixou o bar-
raco pela manhã, dele se distan-
ciando alguns metros. Sem queseus companheiros percebessem
embebeu as vestes cm querosene,ateando-lhes fogo em seguida.

Como uma fogueira voltou co>
rendo para o barracão, indo
cair próximo à porta do mesmo.
Os outros rapazes correram pa-ra socorrê-lo c imediatamente
providenciaram uma ambulância
do Hospital de Pronto Socorro
Tudo inútil, entretanto. O mé-
dico ao chegar só pôde consta-
tar a morte.
Esteve no local o comissário
Luna, do 18.' distrito policial,
que arrecadou uma maleta com
roupas de uso pessoal do suicl-
da, uma carteira profissional e
a Importância de 238 cruzeiros
pertencentes ao morto, fazendo,
logo anos, remover o cadáver
para o necrotério do Instituto
Médico Legal.

o operário
O caminhão chapa 7-32-81,

cujo motorista fugiu, atropelou,
na rua Figueira de Melo em
frente ao prédio n.° 403, o ope-
rário Otávio Cordeiro Neves,
solteiro, do 19 anos, morador na
casa n." 402 daquela via pública.

A vitiniH sofreu fratura do
crânio, contusões e escoriações
generalizadas, sendo medicada
no Posto Central dn Assistência
e internada no Hospital de
Pronto Socorro.

O comissário Carlos Brito, do
serviço no 16." distrito policial,registrou a ocorrência.

CAMPOS, 9 (Serviço especial
dc A NOITE) - Chegaram o
esta cidade ontem, viajando de
noturno, os delegados do Semi-
nário de Bem-Estar ltural, queora se realiza no llrasi) sob o pa-trocinio da ONU.

Os representantes dos diversos
países visitaram a usina de (Juei-
inados e foram homenageados
com um almoço no SESI e, às 18
horas, seguiram viagem rumo a
Itaperuna, onde terá lugar a se-
gil nda jornada do Seminário, cm
conclusão ã que se realizou na
Universidade Rural. O represen-
tante do Governo Fluminense cn-
carregado de recepcionar os
membros do 1 , Seminário de
Bem — Estar Rural è o Sr. José
Moura e Silva, secretário dc Edu-
c-v-ão cio Estado do Rio, que se
acha cm Campos desde ontem.

i;s incinbros cias diversas de-
legações ora cm visita a Itaperu-
na deverão estar de volta segun-
da-feira, dia 9, quando tomarão
*******************e***t4H**.

parte num almoço que lhes seríl
oferecido pela indústria açucarei-
ia na sede do Automóvel Clube
desta cidade. O governador Ema-
ni do Amaral Peixoto está sendo
esperado hoje aqui, devendo via-
jar dc avião.

-Vá
0 rapazinho não suportou
o "insulto" e esfaqueou-o

Deu entrada no Hospital Ml-
guel Couto, apresentando um
ferimento penetrante no ahco-
me, produzido por faca, Hélio
Alves Cardoso, do 17 anos, sol-
teiro, ciclista, residente na Es-
trada da Gávea, rua 2, Rocinha.

Declarou que fora esfaquea-
do por Pedro de tal, do 15 anos.
Pedro lhe pedira um cruzeiro e
fora atendido. Pouco depois
voltou e tornou a lhe pedir mais
um cruzeiro. Deita "vez negou-
lhe dizendo: "Vá trabalhar".
Pedro saiu e voltou de faca em
punho, agredindo-o.

O comissário Nonato, do 1.»
distrito policial, registrou o fato.

Cinema? Leia CARIOCA

Em Belo Horizonte o ga-
vernador do Acre

BELO HORIZONTE, 9 (Asap.)— Encontra-se nesta capital oengenheiro João Kubitschek, po-vernador do Território Federal
do Acre.

DR. GABRIEL DE LUCENÀ
(MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS)

Amigos do DR. GABRIEL DE LUCENA convidam
para a missa que mandam celebrar amanhã, terça-feí-
ra. dia 10, às 9 horas, na matriz de São Paulo Apóstolo»
à rua Barão de Ipanema (Copacabana), em regozijo
pela merecida justiça que lhe ioi feita pelo Tribunal ds
Contas.

Noemi Pedroso da Silva Nunes
tA 

família dc Noemi Pedroso da SUva Nunes, na tapogslbi-
Udade de agradecer pessoalmente a todos os parentes e ami-
gos as manifestações de pesar recebidas por ocasião de senfalecimento o faz por êsse meio o convida para a missa de sétimodia que será rezada em Intenção de sua bonís-iima alma, às 8,30 ho-ras do dia 10 de fevereiro, na matriz do Cristo Rei, à rua Carij6*

no Mcycr.
Agradece, igualmente, a presença a êsse ato de piedade cristil.

LüEítíO RAMOS
(AGRADECIMENTO)

Na impossibilidade de fazê-lo diretamente,
a família dc ALMERÍO RAMOS vem apresentar
o seu profundo agradecimento a tôdas as pes-
soas que a confortaram, prestando sua última
homenagem ao extinto, ou enviando pêsames,
pessoalmente, por meio de telegramas, telefone,
cartas e cartões, comparecendo à missa de 7.° dia,
ou, ainda, cumprindo a vontade do boníssimo
ALMERÍO, destinando à formação de uma bolsa
para fins filantrópicos determinados, as quantias
que empregariam na compra de flores e coroas.
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1 Fazem anos hoje:
,„;v..Senhores:

General José Carloi Sena Ma-
I durclra,
i General Renato Paquet.
' " ¦ D. João da Mala de Andrade

* Amaral, Bispo de Niterói,
i Djalma Maciel, jornalista.™ "Marlins da Fonseca, jornalista.
..,,., Francisco Cccilinno, funcione-

rio da administração deste jor-r'nal.
Senhoras:
Leonldia de Borjn Reis, vlll-

va rio nosso compnnlieirn de rc-
ílacSo Raul ds Borja Reis.

CLINICA DE SENHORAS" 
E CRIANÇAS

Doenças da Nutrição

|| Éf litefeif
¦ Edif. A Noite. 8. 613. Tel 23-0975
í': L* « 6.*. da» 14 ág 1!» horas

Regina Maria Leal do Souza,
viúva do jornalista Luii Albcr-
to Leal de Souza..
CASAMENTOS

OS DESAPARECIDOS
Lula Emldlo Pereira • sua es-

posa, Palmira da Silva Pereira,
. formam um casal muito pobre.

Residem em Santa Cruz. Ale
está gravemente enfermo. Re-
solveu Luiz obter unia passagem
po Mlnistírlo do Trabalho para
Itajlibá, Minas, de onde é filho,
t tem parentes. Ao descerem de

¦ Santa Cruz para o Albergue da
Boa Vontade, com os filhos, o
de seis anos, Ademir, vinha pela
mão de seu compadre Francisco
Jlarcelino dos Santos, em poder
de que se encontravam docu-
mentos e roupas. No meio do
caminho desapareceu com o me-

-Tino. Ao que parece Francisco,
disse-nos Luiz, agiu Intendo-
nalmente. A situação, assim, do
casal se tornou niuis desespera-
da. Já procurou Francisco por
toda a cidade e não o encontrou.

• Velo a A NOITE formular um
tpclo para qnem souber qual-
quer -noticia avisá-lo naquele
ilbergue ou para o telefone:
)3-l55fi. Serviço de Informações':.'Xe 

À NOITE. 
'

Bcallza-se no dia 14 do cor-
rento o casamento da senhorita
Otllia do Evangelho Marehiori
com o Sr. Milton Ferreira do
Valle, residentes em Pedro do
Uio, Petrópolis.

A noiva i filha do agricultor
fluminense e chefe político lo-
cal Sr. Júlio Adács Marchlorl c
de sua cspAsa, D, Diamantina
do Evangelho Marchlorl, « o
noivo pertenee * uma .familia
tradicional, no comércio t agri-
rultura local. Ií filho do Sr. José
Carlos do Valle e sua esposa, D.
Elisa Rodrigues do Valle..

Serão testemunhas, do noivo,
no civil, o Dr. Manoel Rodrigues
Pereira e Sra. Rita de Carvalho
Pereira e, no religioso, o Jorna-
lista Ivo Arruda e a Sra. Maria
Amorim Arruda, e, da noiva, o
comerciante carioca Sr. Antônio
Mendes Ferreira c a Sra. Marti-
na Torres Mendes e o Sr. Rei-
duval Trigo e senhora.

A cerimônia clVIl terá lugar
na residência do Sr. Júlio Mar-
chiorl, "Grande Jardim" e a
religiosa na Igreja de Secreta-
rio, de que o Sr. José Carlos do
Valle i um do» grandes benfel-
tores.

Os noivos receberão cumpri-
mentos no palacete de residen-
cia dos pais dn noiva, qne nfe-
recerão uma recepção nos cou-
vldados.
COCK-TAfr.

ÈÈÈm ®ir
dos

O firnpo de Regatas Gragoa-
tá oferece hoje, em sua sede,
ãs 20 horas, um "coeU-tall" n
crônica carnavalesca de Niterói.

drTcãrlosX DÍTÃBRFU
MOLÉSTIAS DAS CRIANÇAS

Das 15 hs. em diante. Res. 37-00?7
Rua Assembléia. 73-2.". T. 21-7593

Dr Milton úe Almeida
OUVIDOS-MARIZ-GARGANTA
DIADNÚSHCOS'IRATAn£HT0S-OPERAC0S

3« 5^í SA6AD0S -15 os 19 HORAS
IARG0 CARIOCA 5-1'oad SALA 101

TEl. 22-0707 e 46-l!29i3
Telefone para CARIOCA-

REPÓRTER: 43-3 349

DOENÇAS DA PELE E CABELOS
Tratamento dog cravos, espinhai • eezemas. Extração deflntlva
»<-m marca do» pêlos do rôeto e verrupraa. — Queda do cabelo.

>ET£ ''"^ honv' Berlim, Paris, Viena. Nova lorqiw.
IÍU<2! rua MÚXICO, 31-15.». Tel. 22-0423. Dc 3 as 6

^HORÓSCOPO PARA HOJE I
Por Stella .. .„.„

t
SEGUNDA-FEIRA — 9 do fevereiro —¦ As pessoas que nas-

cem no dia de hoje possuem talento, habilidade para várias coi-
soa, mos são inimigas de esforços e nâo levam nada a sério. Co-
meçam as coisas com muito entusiasmo, logo, poróm, a abando-
nam. Devem ter mais Iniciativa, concentração no que fazem e
força, de vontade ou p6rti>tdci» suficiente para levarem a cabo
seus empreendimentos.

Possuem talento para a masioa « a literatura, vocação para
o teatro e o cinema. São dotadas de boa aparência física e ma-
atiras agradáveis. São alegres, expansivas e fazem amigos com
«wifa /aciZidaiie. A inconstância em tudo, porém, muito lhes pre-
)udicari. Têm interesses múltiplos « costumam fazer muitas coi-
ma a um só tempo, tem que levem nenhuma avante. Não corri-

i glndo essa fraqueza, dificilmente obterão êxito na vida. Bâo Im-
püslvat, mormente quando se tratar de uma dedsdo. Contudo,
convém refletir multo sempre que tenham de fazê-lo, porque
wna segunda idéia ou um segundo pensamento lhes será mais

Devem wnlr-sn em matrimônio a alguém quo tenha inferes-
«sa d* ordem cultural semelliantes aos seus, se quiserem ser fe-
litet. Caso contrário, serão muito desditosos no casamento,

INFLUÊNCIAS CELESTES PARA AMANHA
AQUÁRIO — 21 da Janeiro a 19 de fevereiro — Bom dia para

negócios Importantes. Trate de empreender uma viagem curta.
FISCES — 20 de fevereiro a 20 do março — Multo cuidado ao

tentar resolver a slhwçilo de ma amigo. Reflita antes de assumir
tal responsabilidade.

ARIES — 21 de março a 20 de abril — Examine oertoi twsun-
to» pessoais. Cumpra suas obrigações, fielmente.

TOURO — 21 de abril a 21 de maio — Nilo se envolva em
dlscussfio de espécie alguma. A perda de domínio próprio, no mo-
mento poderá trazer-lhcs conseqüências desastrosas para o futuro,

GÊMEOS — 22 de maio a 21 do Junho — Poderá esquecer
parte de suas preocupações, quo são Infundadas, procurando fazer
o bem a outrem.

CÂNCER — 22 de Junho a 23 de Julho — Se estiver sobrecar-
regado de trabalho, executo-o som quelxar-se, porque receberá re-
compensa.

LEÃO — 24 de Julho a 23 de agosto — Nfio tirará proveito
algum em revoltar-se. A paciência é ainda uma boa política,

VIRGO — 21 de agosto a 23 do setembro — Evito despesas
supérfluas, no momento. Gastos Inesperados surgirão.

LIBRA — 21 do setembro a 23 do outubro — Toda diplomacia
será pouca, hoje, em assuntos de Interesse ; pessoal. Evite lndls-
por-so com alguém que pode ser-lho multo útil.

ESCORPIÃO — 24 de outubro a 22 de novembro — NSo por-
mlta que outrem o distraia do seu trabalho, Impedlndo-o de ter-
miná-lo.

SAGITÁRIO — 23 do novembro a 22 do dezembro — As atl-
vldades sociais estão particularmente favorecidas nesto dia. Náo
recuse convite algum.

CAPRICÓRNIO -r- 2.1 de dezembro a 20 de Janeiro — Momen-
to oportuno á realização dos seus planos. Os astros esláo a seu
favor.

IATE CLUBE DO MO DE
ÍANEIRO

Comunica a Diretoria que, para o Carnaval, (oi
organizado o seguinte programa:

Sábado, dia 14, baile das 23 às 4 horas;
Segunda-feira, dia 16, baile infantil, das 15 ài

19 horas;
Terça-feira, dia 17, baile, das 23 às 4 horas,

com concurso de fantasias e prêmios às
melhores.

A Secretaria, desde já» atenderá aos senhores
sócios, nos pedidos de convites e reserva de mesas.

Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1953.

A DIRETORIA,

I

só com trajes apropriai
E NÓS TEMOS OS MAIS ELEGANTES,
PARA ENFRENTAR O CALOR ESTONTE-

ANTE DESTES DIAS DE VERÃO!

O Carnaval é a coqueluche da cidade. E
nestes dias cálidos de verão, é preciso que todos
usem trajes apropriados parn poderem rnfrentat
a canicula. Para Senhoras e para Homens nós te-
mos a roupa leve que lhes convém, polo» morto-
res preços da cidade. E damos o exemplo'

PARA SENHORAS:

Calças de gorgurão 3/4 , -s 78,00
Calças de gorgurão compridas 90,00
Calças de tropical compridas 135,00
Calças de linho 295,00
"Slacks" de gorgurão 198,00
Saias de linho 315,00
Saias de tropical 165,00
Blusas de jersey, cores sort. 33,00
Corpetcs de lastex 45,00
Shorts de gorgurão 59,00
Shorts de fustão 60,00
Fantasias Marinheiro  ciesd» 168,00

PARA HOMENS:

Camisa sport Albcne fantasia 260,00
Camisa sport Albcne Novidade 270,00
Camisa sport Albenc pele de ovo. . 210,00
Camisa sport de surah 150,00
Camisa sport de gorgurão 150,00
Calças de tropical 198.00
Calças dc linho cinza 240.00
Short dc gabardine, em cores 90,00

,, , , E tudo mais assim'.

VENDAS Á VISTA
OU A PRESTAÇÃO

CAZll LOUVRE
Rua da Carioca, 12 e 14

— A NOITE — Segunda-feta, 2 cie fevereiro de 1953";as razões da queda de pinay
Para que «e alterasse a atual estrutura poli.
tica da França foi preciso fazer a derrubada
- Pela primeira vez, depois de sua derrocada,
o partido de De Gaulle aceitou compromissos

(De I.alt Wlinltzer, especial para A NOITE, pela SAS)

Dr. José de AlbuQuarqus
Membro efetivo da Sncledad*

rie Sexnlogla dp Pariu
DOENÇAS SEXUAIS 1)0 HOMEM
K. do Hosiirlo. 38. De 13 àe 18 ha

IM TOSSE?
BRONQUITE, ASMA E COQUELUCHE?

OH. MA8GEL BROkSTEiN
Anilist-» médicas. Ar. Rio Bran-
eo. 257, 5."-s/303"í-í. Tel, 43-3010
- Diariamente de S kl lit hora»

8* ft tout s atorminu • «!«« ái
mu organUtoo um «forço »o br «huma*
no. pnxlutlnito anuiu, m(Ixím • rapta.
r« i* Taaof eaptUrts, chladoi e Abn»
do palto, «viu ehfgar a tasca «tra-
mos, tomando algumas doa» do KS-
MKDIO DO DR. REYNGATK. aa io-
tas qu* dio alivio Imediato ras tosses
rsbtldta, coqtieliichee « bronqultas crA-
nlcsa ou recentsa. «ecaa ou catar-

ral Um ardoo ridra U BKUKDIO
do DK. KJBYNOATB * o baatan*
para 3«obstruir aa twi Mtplratdrias..
normalliar a rcaplrajgáo, dando alivio
a bom estar Imediato, porque • mucus
t dissolvido a a resplratio volta ao
ritmo normal. Quem Hn bronqnita,
encontra no REM2DIO DO DR. REf-
OATS a sna salvac&o. Km farmácias
« drotarlas locais. Pelo reembolso End.
Teleg. Mendallnes, Rio.

Paris — Janeiro.
A formação do nm novo go-

vírno francês, sulj u liderança da
radical Roné Mayer, represen-
ta, sem a rnenor dúvida, uma fa-
»t (InclKivn da vida política
iranccRa do apóa guerra; ala foi
cerenda de acontecimentos tão
significativo» • cria agora «1-
tuaçõea tão inéditas, que nâo po-
demos deixar de anallsA-las, m
queremos entender algo dos tem-
poa futuro.

Agora parece «vldenta que a
queda do govorno ie Plnay foi
motivada pelos acordos que ti-
nham aldo urdidos secretamente,
nas últimas semanas, entre os
republicanos crlst&og * os de-
gaulistas, no sentido de os dois
partido Colaborarem. O degau-
llsmo queria sair de seu Isola-
mento parlamentar; há quatro
meses, houve uma séria cisão no
gelo do grupo degaullsta da as-
sernbléla, do qual um terço dei-
Xou o general D» Gaulle para
formar um partido independente,
decidido a apoiar o governo de
Plnay, Para evitar uma nova
clsao, qua poderia ter sido fatal
ao partido degaullsta, ésle re-
solveu entrar nas alianças com
outros partidos e d'elxar a opo-
siçüo. Para reallrar esta mu-
dança de tática, foi preciso des-
tmlr o governo. Oa republicanos
cristãos sa encarregaram dessa
tarefa e, «ob o pretexto de um
desacordo sobre ura dotallie da
lei social, abandonaram Pinay a.
seu próprio destino. Quinze dias
depois, o radical Roné Mayer
conseguiu a formação de um go-
vérno com a participação e o
apoio de todos os partidos da
direita e do centro, Inclusive os
degaullsta» • degaullstas dl.ssl-
dentes.

B' a primeira vez, desde a que-
do do general De Gaulle. que seu
partido aceita um compromisso
com outros partidos, dentro da
estrutura constitucional, que êlo
tanto atacou e desprezou, Os
motivos secretos desta completa
mudança de atitude por parte de
um homem t&o intransigente co-
mo o general precisariam de lon-
gos coxnantárloB. Mas creio quo
estes podem ser resumidos da
maneira mais clara se dissermos
que o governo de Plnay marcou
a volta dos homens e don mé-
todos da direita francesa do an-
tes da guerra e de Viehy; as
realizações de Plnay, sua cfitnbt-
lização dos preços, sua restltui-
ção da confiança, sua política ft-
nancelra estável, sua dureza em
relação aos comunistas, tudo is-
to agradou a muitos franceses
das classes média e conservada-
ra. Satisfeitos pela primeira Vôa
desde a guerra, estes blèltorea
iam abandonar o pavtido degou-
lista, cuja atitude negativa o j,'va-
tulta de hostilidade "a prlovl",
perdia sempre mais sua razão de
ser. Ao mesmo tempo, essa pnli-
tlca conservadora tinha caldo
nas mãos dos homens de antes
da guerra t da colaboração, Isto
é, da direita clássica. E os par-
t.ldos centrltta» • direitistas da
resistência, os cristãos, os de-
gftuliatag. Viam escapar das
m»s mio* tíidas as rtsdoas da vi-
da política do paii. Por isco é
que se deu » aliança Inesperada
de Bldault • d* De dr.ulle; os
dois partidos, «urgidos da Reslt-
tència, resolveram n&o se deixar
surpreender pelo» "velhos", altRr
suas íôrçaj e seu« homens, que
durante & guerra estavam uni-
do« «ob e general, retomar o
controle da situação, Impedir o
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OCA
Leiam sempre na CARIOCA as melhores reportagens sobre assuntos de

rádio, cinema e teatro — Modas — Contos — Atualidades Mundiais

A ESCOLHA DA RAINHA DO RADIO
DE 1952 — Emilinha Borba na

reta final da vitória.
•

[)M FESTA TRADICIONAL NO RA-
DIO BRASILEIRO — Com flagran-
tes fotográficos de grande nume-
ro de astros e estréias.

•

DIRCINHA BATISTA, A CANTOR\
QUERIDA DA CIDADE — Decorar
10 musicas por semana e fazer
no mesmo dia um programa no

Rio e outro em São Paulo.
•

SUAS EXCELÊNCIAS AS GAROTAS
BRASILEIRAS — Sugestões de fan.
tasias para o Carnaval de 1953.

RITA HAYW0RTH DE NOVO EM
FOCO — Onde o principal ponto
de atração de sua beleza? Nas

pernas? Na boca? Nos olhos?
MORENA CEM POR CENTO BRASILEIRA — Angela Maria e os seus sucessos

para o Carnaval de 53.
•

Miss Ano Novo ou a "blitz-krieg" dos ingleses contra o cinema americano —
Niccte Bruno e os seus comediantes — Adelaide Chiozzo, uma carreira que
se afirma brilhante no rádio c no cinema — Pato Preto dançou com Ginger
Rogers — No Rio, a "Rainha do Carnaval" uruguaio — A mais linda jovem
do mundo tem duas irmãs mais bonitas do que ela — Flagrantes dn Rádio
com Heleninha Costa, Carmelia Alves, Linda, Marlene, Emilinha, Dircinha,

Haydée Miranda, Ai da Salas e outros.

|KPÍa5 SHhSHH
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desvio, nas próximas eleições,
do puvo, para os partido» anl.i-
gos; em poucas palavras, n que-
da de Pinay, a crise c sua solú-
ção, foram motivadas por uma
espicio &o revolta doa conserva-
dores "novos" contra o» "ve-
lhos".

EJsta oporaçilo, naturalmente,
não foi tão fácil como se imagl-
nou. S6bre numerosos pontos cs
cristãos e os degaulistas podiam
lazer concessões reciprocas; ha-
via, porúm,, entre os rioia gru-
pos uma diferença fundamental:
era a questão do Exército Euro-
puu, da política estrangeira, de
um modo geral; desde quatro
anos, o cristão Robert Scbtimann
tomava Inteiramente conta da
política estrangeira da França,
orientando-a para a organização
européia, dando seu nome ho
consórcio de uço e carvão, lu-
tando em Estrasburgo para a
Federação Européia, entendendo-
se com Adenauer, apesar das vi-
vns criticas e dos Impiedosos
ataques do Jornais o deputados,
apesar da inimizado, dos pro-
príos chefes do governo, do
qual èle fazia parte; incansável,
isolado, so, Schumann perseguia
sua política Inspirada por uma
vlsSri grandiosa dos Estados
Unidos Europeus. Sua Idéia de
Exército Europeu, Integrando o
alemão c Impedindo a criação de
um exército alemão Independeu*
te. Impediu que on americanos
criassem, no lado de uma Fran-
ça mllltnrmente débil, uma Ale-
manha remilitarizada c ameaça-
i'07'a. Com os seus esforços, a
França deve ter tido durante ns
Últimos anos a liderança polítl-
ca da Europa, com o apoio ame-
rlúano, apesar de ter sido menos"interessante", menos proveito-
sa para oa americanos do que a
Alemanha, e menos obediente,
menos "alinhada" <.o quo a Itá-
lia.

Robert Schumann não ocupa-
lá mais o cargo dos Negócloá
Estrangeiros', Ele foi sacrifl-
cado sobre o altar da recortei-
Ilação reslstenclallsta. Sua
substituição por Georgès Bi-
clault, presidente do Partido
Republicano Cristí^ significa
quo o partido conRiue.rá com
o cargo, mas que a linha pode-
rã ser modificada; os golpes le-
vadòs contra o plano do Exér-
e.ir.o Europeu pelo g-onoral De
Gatllíê, e pelo próprio presi-
de:''l.c da Câmara, o prudente
radical Herriot. demonstram
que a opinião publica francesa
nfto está a favor da política de
Schumann, o que Bidault será
o Instrumento du revisão do
tratado europeu e posslvelmen*
to das modificações na política
estrangeira da França, Não t
possível prever desde já. a me-
dida exata dag modificações,
nem a relativa dependência
econômica, da França em rela-
ção aos Estado3 Unidos possibl-
hta uma modificação muito
profunda da sua política; a
França com certeza permane-
cera fiel àa suas alianças; ma.»
será capaz do exigir mais cm
troca da menos e, quem sabe,
de obter menos do general Ei-
«enhowor do qua tinha conw-
guido dos democratas,

A queda de Robert Schu-
mann, no qu» concomo ao ros-
to do mundo, é a. primeira ver-
dadelra queda de governo fran-
cês; a primeira queda que pode
afetar as relações da França
com os demais paises. e não
ioment« os negõeloa internos.

Temos destacado dois aspec-
tos essenciais dos acontecimen-
tos dos ultimo» dias. A entra-
da do dogaulismo na vida poli-
tlca do país, e a queda de Ro-
bert Schumann. Um terceiro
aspecto tão Importante como
estes dois não deverá ser es-
quecldo, pois terá seu valor pa-
ru o entendimento da situação
atual da França.

O governo de Rcné Mnyor
composto e apoiado pelos qua-
tro partidos do centro e direi-
ta: Cristão, Radicais, Indopen-
dentes e Degaulistas já não
existe oposição à direita. Exis-
to, pela primeira vez, um bloco,
uma maioria que vai das ban-
ondas do centro até ãs da
extrema direita. Há uma cor.-
lisào, pela primeira ves en-
tra os consei"vadorc-s e modo-
rados velho» e novos, Há uma
reconciliação prática e prag-
mática da reação francesa. Pa-
Ia primeira vez só restara na
r. posição dos partidos da es-
querda, os dois partidos que re-
presen tam as classes operárias,
03 socialistas o os comunistas.

H: verdade que os dois par-
tidos se detestam mais do que
cietestam os conservadorea; en-
tre stalinlstfts e soclal-democra-
tas há um antagonismo mortal;
os comunistas nllam-se mais
facilmente com fascistas do qui:
com socialistas e os socialistas
preferem antes, entrar em coa-
liüõcs conservadores do que se
deixem liderar pelos intransi-
gentes comunistas. Os dois par-
tid/os injuriam-se mutuamente
de traidores. Porém, o fato, que
a nova situação os obriga, po-
lo menos de um modo negativo,
tt votarem juntos, e a fazer no
futuro umn propaganda «do
contra», urna oposição sistema-
tlca ao novo governo. Os dois
irmãos desunidos constituem
agora uma nova «frente popu-
Ia rs, sem o querer. Não há pe-
rigo do que Isto òs reconcilie.
Mas resta o fato irnportantlssi-
mo: pela primeira ver, cm mui-
tos, muitos anos, a França está
governada sem que as classes
operárias, sem que o progres-
Bismo seja representado dentro
do governo. A França está ngo-
ra governada CONTRA os ope-
rários, sejam elea marxistas ou
«implcsmente sociais-domocra-

las. Existe assim um perigo
muito grande de reconciliar a
classe operária «ape3ar do An-
tsgonlsmo entro os doía parti-
dos o passando por cima dcs-
tes». Num país tão Industrial!-
zado o tão adiantado como a
França, parece-mo uma perigo-
sa situação, esta de governar
só com o apoio o só para a satls-
facão das classes capitalistas e
moderadas. A união negativa
do3 esquerdistas poderia algum
dia resultar numa aliança por.l-
tiva, e a experiência ensina que
cs socialistas nunca levam van-
tagom a aliar-so com os co-
munlstas. Governar sem os so-
elaüstns, com o bloco do centro
e da direita, poderá ter como
resultado imediato o de em-
purrar os socialistas para os
braços comunistas o da servir,
afinal do contas ã causa do boi-
chovismo.

PARA INFORMAÇÕES I RESERVA:»:
AO. MAE. INTERMAItKS «3 *8»J
CHAKGEÜJ13 REÜNI8 «4915
COMP. COM. MARÍTIMA SJ-29S0
S. A. MARTINEIAI . . 4WS553
IXOíl) BRASILEIRO . 13-1771

A. GRACIOSO A FILHO
LTD ay?A

IJNEA "O" - AG. MAR, *
(RIO) 8. 3SW

WILSON SONS * O.» Lld, UJ-BJtj

As Companhias e Agências participa^}
a SAIU A dos seguintes NA VI OS :

PARA A EUROPA
CHARGEURS REUN13

10/ 2 LAENNEC - Las Palmas.
Lisboa e Bordeaux

34/ 2 LAVOISIER - Las Pai-
mas. Vlgo e Le Havre.

10/ S CLAÜDE BERNAHD -
Las Palmas, Lisboa e Bor-
cleaux.

COMP COM. MARÍTIMA
13/ a VERA CRUZ - Bahia,

Sáo Vicente, Funchal e
Lisboa.

17/ 2 PROVENCE - Bahia
Dakar, Barcelona. Mar»e-
lha e Gênova

9/ 3 SERPA PINTO — Recife.
SSo Vicente, Funchal e
Lisboa.

7/ i. BRETAONE - Bahia,
Daliar. Barcelona. Marse-
lha e Gênova

6/ 5 PROVENCE — Bahia,
Daliar, Barcelona, Marse-
lha e Gênova.
L1.0YD BüASUEmO

9/ 3 (x) LOIDE SAO DOMIN-
GOS - Vitória, Earra de
Ilhéus. Salvador. Recife,

Antuérpia, »av
Breinen

querque,
tardam,
burgo.
ix) LOIDE M8XI00 «IVitória, B. Ilhéus, SalviJ
dor. Recife, São Vlccntn'
Casablanca, Tanger, 0|.!j
braltar, Marselha, N&po- i
les, Llvorno e Oenora.

GRACIOSO « FILHO Ud«, !
3 SESTRIERE - bas pji.

mas, Gênova e trápole» i
OENOVA - Las Falsam
Gênova • Nápoles.
ALPE — Lss Pa:mas, Qfe,
nova e Nápcles. i

UHEA "C - AG MAR, i
(RIO) S A. |

ANDRÉA C - Bah$«
(eventual) Las Palma»,
Canncs e Gênova.
ANNA C - Bahia, itvtv-
tual), Las Palmas, Llsbov
Cannes e Gênova.

WILSON. SONS & CO. ITD, |
18/ 3 AUDORA - Pinlândl*.

8 A MART1NEI.U
18.' I OAASTERLAND

27/ 3

A,
1/

5/ 3

23'I

9/ 3

17/ 3

SSo Vicente,'Havre, Dun
AfRJCA DO SUL

S. A. MARTINELLI 13/ 2 TEGELBERG
PARA O RIO DA

CHARGEURS REUNIS
20/ 2 CLAUDE BERNARD -

Santos. Montevidéu e B,
Aires

8/ 3 CHARLES TELLIER -
Santos. Montevidéu e B.
Aires

00/ 3 LOUIS LUMIÊRE - San-
. los, Montevidéu e,Buenos

Aires.
CDMP COM. MARÍTIMA

:iC/ i BRETAONE - Santos.
Montevidéu e B A!"*"

22/ i PROVENCE — Santos,
Montevidéu f Ruenof ai
rf-.S

] A. GRACIOSO í HUiO I.ida

16/ a

12/ 3

PRATA
GÊNOVA
tevldéu e

- Santo* Mer*.Buenos Aires
ALPE — Santos, Monttv}>
déu o Buenos Aires.

WILSON, SON3 & CO. LTD,
14/ 3 SANTOS MARU — Bus-

no3 Alr«6.
SO/ 3 MONTE 0DALA — But-

nos Aires.

'

LINEA "C -
(RIO)

AG.
A

MAS.

1.1/3

AG.
13/ 2

10/

SESTRIERE - Santos 8/ 3
Montevidéu e a Aires

f-ARA OS ESTADOS
MARÍTIMA IUTERMARES
BRIGITTE TORM - Ne'v
Vorl:. Boston, Phlladnl-
phia. Norfolk e Baltlmore. 18/ 2

LI.OYD BRASILEIRO'
«.{) LOIDE-NICARAGUA'

PARA O NORTE

9/ 2

12/ 2

12/ J

10/ 3

11.0n> BüASILEIRO
CA3EDEL0 - Vitória
.Salvador Maceió. Recife
Natal c Cabedelo.
POCONE' - Vitória, Sal
vador, Maceió. Recife

Fortaleza, São Luiz e Ee-
lém
RODRIGUES ALVES -
Salvador, Recife, Cabede-
lo e Natal.

PARA O SUL (Brasil)
^.'CONFIDENTE - Rio Grande, Pelotw

23/ 2 AJíDREA C - go&taf,
Montevidéu « Butno» ic-
re»
ANNA C ~ Santot, Uvi„
tevldéu e Buenos Aires
UNIDOS

— Vitória, Baltimor», >í*
ladélíla e Ne^' Orleam, i

ÍS) LOIDE AMÈRIOA m
Vitória, Cabedelo, KW|
Orleans e Houston.

(Brasil»
17/ 2

20/ 2

23/ 3

RIO PARNAIBA - Rect
fe, Cabedelo, Portalesa,
Belém. 8antarém, Óbidos,
Parlntlns, Itacoatlara qManaus.
CAMPOS ÇAJLE3 — TlkJj
ria, Salvador, Roolfé, Vto.
taleza, Belém, Santeríaí,
Óbidos, Parlntlns, Jtaacs*
tiara e Manaus,
COMANDANTE OARÉtf'— Salvador c TShêÚik

9 TórtOAÍ^V

TODAS AS DATAS ESTÃO SWIITAS A ALTKEAÇâf
UU HAVtos iSXlHAl.ADOB COU UM (a) A'IV T*M

ACOUODAÇOSS PARA PABSAGBIROi,

ANÚNCIOS PARA ESTE INDICADOR
Telefonar para 23-1910 — ramais 59 ou 38

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE DE "A NOIIf*

O CAMBIO LIVRE MORALIZA
AS TRANSAÇÕES MBJftfANTis

Leia em PN dest» qnlntena, as Importantes dcHara<#e* a©
Sr. Ruy Gomes de Almeida, vlce-Presidente da Asxoelaçáo C*»

merelal do Rio de Janeiro sobre a debati-
da questóo do câmbio livro.

publica ainda n»

tia ídlçAo de 5 de fevereiro!

ARRÍCPFNDEU-SÍ! DE TER DEIXADO O BUASIL -
(Decepções de um publicitário nn Argentina).
CHEGOU A HORA DAS AGÊNCIAS BRASILEIRAS DU
PUBLICIDADE.
(Reportagem sobre a Record Propagati;!», suas readiw-
ções e seus métodos de trabalho).
NOVA LV7. NA QUESTÃO CINEMA VS. TELEVISÃO
(Estudo da Applied Psycliologj Associates, detrrmlnanao
b<( razões por qm- os filmes na lelevisôo não têm a nirs-
ma força e o menino Interesse dos que aparecem nas tt-
Ins dos cinemas).
COMO ANUNCIA ÍEM NÚMEROS E PERCKNTAGENS)
A GRANDE INDUSTRIA AMERICANA
PAVIGNAC-O HUMORISTA DOS MUROS DB PARIS
(Reportagem de Roberto Doisncau)
FALTA DE ORIENTAÇÃO FILOSÓFICA E IDEOLÓOI*
CA DO GOVERNO BRASILEIRO
(Considerações sôhre Horàclo l.af ,r. csnlrito formado
dentro das convicções liberais e dos principie» de eeoniv-
mia clássica, e sobre Benjamin Cabello. de fomiaçRo
marxista, amlfo Intimo de Luiz Carlos Presta.
O REPÓRTER CHICO BARBOSA JA FOI OÍILEGADO
DE POLICIA
(Vida trepidante do conhecido profissional da Imprensa)
OS RESULTADOS DA CAMPANHA DAS APÓLICES
DO IV CENTENÁRIO DE S, PAULO
(Entrevista com o Sr. Mário Benl, secretário da Fasen-
da do Estado de SSo Paulo).
O INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ ENTREGUE A
LEGITIMAS EXPRESSÕES DAS CLASSES RURAIS
(Declarações a PN do Deputado íris Mclnbers).
O ALGODÃO PROVOCA UM CHOQUE DE CRISTAIS
(Alanins capitules da hMõria de um nrodnio crivoso, que
agita as esferas governamentais e derruba o prcsldcutcdo Banco ún Brasil).
Mais as seções h&MtUafS! "Copvclfnlca". "F.snclho &*
Imprensa", "üádlo", "Discou", "Chumbo Miúdo", "Mun-
do Publicitário".

I

I.E1A áfífk a revista dos n'if prlcliaoi estai
bem Informados

NAS BANCAS - CR? 3,M

«WM»*"

ATÉ CRS 3.000.00
Compramos niAt|uinas Singer, Pfaff, máquinas du ujonr « «•*

querdas ile pcspimtnr. Pagamos até Cri 3.000,00. Niío faz mal '•
er.tivercin bichadas ou defeituosas. Atendemos rápido a domicilio»
mesmo em Caxias. Tel. 28-7517 — RUY M.U-T.A & niM.ÍO r* B«
Arlstidcs Lobo n.« 134.
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CINEMA BRASILEIRO
A CENSURA E OS FILMES BRASILEIROS

,Tem ?JT°Cad0 VMJtad?n» celeuma e as mais desencon-iradas versões o caso da ré-ccnsura das películas brasileiras.A fim do colocar o caso nos seus devidos termos tlvemoí »oportunidade de ouvir aa entidades e pessoas diretamente n.
gadás ao rumuroso assunto. Em feliz oportunidade, podemostrazqr, agora, aos leitores, um exato retrospecto de comorealmente, se passaram ps acontecimentos. NSo foi, orato£me muitos noticiaram do iniciativa da Censura o réSwde uma serie de celulóide, brasileiros, já anteriormente**™vados. Quem tomou a deliberação, e em memorial dirigido «o

ministro Negrfto de Lima,
em setembro de 1952, foi oSindicato das Empresas Cl-nematogr&flcas do Estado
de São Paulo. Alegando os
motivos os mais diversos e,inclusive, prejuízo flnancet-
ro dos exibidores, aquele
Sindicato pediu o cancela-
mento da Censura os se-
guintes filmes: «Flor do Io-do»; «Llane a pecadora»,«Palhaço atormentado»,
«Inocência», «Fogo na cangi-
ca», «Cascalho», «Colar de
coral», «Dominó negro», «O
cavalo 18», «Folias cario-
cas», «Maria da Praia» e «A
vida é uma gargalhada». Oministro NegrSo de Lima
enviou o memorial ao Sr.
chefe de Policia e êste, porsua vez, ao chefe da Censu-
ra. Considerações e estudos,
os mais diversos possíveis,foram efetuados. Por sua
vez, o próprio Sindicato dns
Empresas Exlhldoras de S.
Paulo ré-examlnou o as-
sunto e, espontaneamente,
em novo memorial, de 16 de
outubro, p. p„ solicitou do

„ . .. ... Sr. ministro quo a primitivalista fosse reduzida para apenas quatro filmes, a saber: «Con-
fllto», «Colar do coral», «O rei do samha» e «O Brasil no 4."Campeonato Mundial». Quando da decisão final os citados
lilincs foram presenciados por representantes oficiais dos
Sindicatos dos Produtores, dos Exibidores. de três censores,
e do próprio Sr. Fernando Ribeiro, chefe do Serviço de Cen-
«ura. E, somente por decisão unânime, de todos os Interessa-
dos é que as quatro produções acima foram desclassificadas
dn anterior classificação de boa qualidade. Êste foi o segui-
mento exato dos acontecimentos.

RÉ-ESTRUTÜRAÇAO DA A. B. C. C.
Importantes decisões foram tomadas na Assembléia Ge-

ral da Associação Brasileira de Críticos Cinematográficos.
Perante a quase totalidade dos associados e, por proposta de
Mário' Nunes, foram unanimemente aprovadas as seguintes
decisões: a) prorrogação do mandato, por mais de sessenta
dias, da diretoria quo tem por presidente e vice-presidente,
respectivamente Joaquim Menezes e Oswaldo de Oliveira; b)
designação de uma comissão de três membros a fim de pro-
ceder, no referido praso, & reforma dos Estatutos; c) Findo
os sessenta dias, após a aprovação do Estatuto, a eleição do
novo Conselho Dcllherativo e presidente para o novo man-
dato. Para a referida comissão foram aclamados, também
pnr unanimidade, os associados Mário Nunes, Celestino SU-
veira e Júlio André Moreira.

2.» MOSTRA DO CINEMA BRASILEIRO
Trabalha ativamente o Museu de Arte Moderna, de 8.

Paulo, pela realização da segunda mostra do Cinema Brasi-
letro. Calo E. Schelby e Trlguelrlnho Neto, ero notável tr*.
balho de pesquisa, tèm descoberto autênticas preciosidades
que, passam, assim, a ser alvo de valiosos estudos em torno
do desenvolvimento do nosso cinema.

EM BELO HORIZONTE, A SEMANA DO CTNTMA
BRASILEIRO

Foi transferida para a segunda quinzena de março, na
capital mineira, da realização da quinzena do cinema brasi-
ielro. Com o apôlo oficial do governador Juscelino Kubitschek
« da Rádio Inconfidência serão promovidas nma série de
atraentes festividades que terão a presença de técnicos, ar-
tl&tas e críticos que serão especialmente convidados.

J O N A L D

Sr. Fernando Ribeiro, chefe do
Serviço de Censura Federal

>H'«ití
mm.
HOJE
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' !Í?ALACIO, BiO TJií. EOXY, CA-
WOCA, B O T A F 0~ O. IPANEMA,
«<EAL, 8AXTA ALICE • MONTE
ÍHSTELO — 2.' osmíOa — "Cama-
"<1. AUântida", fil-.ie nnelonal, cora
O*e*rit,o, Maria Àntoniàtá Porá, Gran-'4'j 

Otelo, Elians e outros — ia 14 —
li — 18 — 20 * 23 Wo*.

VITORIA, ÜiAN « AMSÍUCA —
^Lájfrimas de Mulher'*, com Geno
Ilfcnay * R«'y Jlilland. —. Aa 14 — 16
—' 18 — 20 r 22 horta.

PLAZA, A S T O H I A, COLONIAL,
Y-f.IMOft. H. LOBO 

'« 
MASCOTE —

¦""'O' í.° Mandamento", com Geno Tier-
»«j * John Lur.ri. — kl H — 16''—
;.ã — 20 a 22 horis.

METRO PASSEIO — "O Retraio íe
tJcrian G:r«y", com Georse Sandera o
Tlenn», Rcf/i. — As 11,46 — 18,60 —
ll,r,ti *~ IS — 20 • 22 horas.

METROS TIJUCA e COPACABANA
"O Retrato de Dorian Grny", com

<3tófss frinãere o Penna Bccd. — A»
\S,50 — 16,00 — 18 — 20 « 12 bo-
rei.

ODEON > LEBLON — "Dlaa Ssra
Fim", cora John Garfleld • Ann Sh«-
íiiisn. - li li - 16,40 —17,20 —
1» — 20,40 « 22,20 homn,

PATHÈ, ART-FALACtO, PAX •
F RESIDENTE — "Oi Filbos do De-
aerto",-com o Gordo • o Magro. —
&Míõea a partir daa 14 horaa.

OLINDA e R1TZ — "Almas em FM-
rta", eom Bárbara Stanwick • Wen-
M\ Corey. — Aa 14 — 16 — 18 —
80 • 22 horas.

AZTECA a MIRAMAR — "Bairro
ia Perdição", com Arturo da Cordova
• Vlrulnia Lurçue. — Aa 14 — Í6 —
58 — 20 « 22 horas.

RIVOLI — "Tarde demais", eom
Olivla de Havllland • Montgomery
Clift. — Aa 14 — 16 — 18 — 20 •
22 horas.

IMPÉRIO — "A Máscara d« Dljon",
eon Eric Von Strohelm. — Aa 14 —
16,40 — 17,20 — 19 — 20,40 e 22,20
toras.

REX — "O Barco das llusBes", com
Ata Gsrdner, e "O Trem das Surprê-
iFi«", com Mnrjorl t Main. — A par-
tir dns l-l horaa.

CINKAO 1'UIANON — Jornais, d«-
ftTihofl, comédias, "ohorts", etc —
SsiAôe» continuas a parti*' da» 10
hora». *,

CAPITÓLIO — Desenhos, eomédlaa,
Irmais; "ehorts". etc. — Sessões cod-
tlifúas a partir das 10 horas. I

H.OVAL — Ocsenhos, comédia»,"ihotlí", lornata, miniaturas, etc —
Smsõea continuas a partir daa 10
bi>rmi.

SAO JOSÉ — "Está com tudo", com
itesquitmlia. — As 12 — 14 — .16

18 20 e 22 horaa.
*M*e*oe£t>4 ***tn*************,

Incerta" • "Patro-
- A partir daa 14

ÍRIS — 'Inta
lho Fronteiriça",
horaa.

FIRAJX — "Clube HaTane" • "C4r-
w í Quadrilha" — A partir daa 14
horaa.

RIO BRANCO — "Sombra* de Mal".
A partir daa 14 hora».

CATUMBI - "Minha Filha". — A
partir daa 14 horaa.

FLUMINENSE — "Madona daa T
l.uaa" • "A Travíisa Aríete". — A
partir du 14 horas.

MEIER — "Terrível BuapeiU". —
A partir das 14 horas.

CACHAMBI — "Bonso". — A ,ar-
tir daa 14 horas.

BANDEIRANTES — "Fista Vlolen-
U" • "Rápido no Gatilho". — A par-
tir das 14 horas.

PARA TODOS • MAÜI — "O Fl-
lho do Xeque". — As 14 — lt — 18

20 • 22 horas.
R03ARI0 — "Tripoll". — A partir

das 14 horas.
SAO PEDRO — "O mundo a mus

p*i". — A partir daa 14 horaa.
SANTA CECÍLIA — "Retribulçio"'« "Isca da Morta". — A partir daa

14 horas.'
SAÍTTA HELENA — "Noltei «a ai-

br.,!.-,". — A partir daa 14 horas.
NOVO HORIZONTE — "NSo ma

dis* adens". — ScsaSes a partir das
14 horns (quintas, sábados • domin-
sos). Demais dlaa a partir das lí
horas.

IM NITERÓI
ODEON — "Lárriraas U Malhar".

— A partir daa 14 horaa.
ICARAÍ — í.» semana —¦ "Carnaval

AtlAntlda", eom Oscarito. — A partir
daa 14 horas.

EM PETROPOLIS
PETROPOLIS — I.» semana —

"Carnaval AtlàntM»", «om Oscarito*—
A partir das 16,80 horaa.

CAPTTOIO — "Dlaa sem íta". —
A partir daa 14 horaa.

«^Nd»

LIMITI *£|cr$ DfM^I
100.000,0© — ¦ I
juros Vkw I
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Dr. Pedro de Albuquerque

Cursos de desenho da
Fundação Getulio Vargas

A Pundaçüo Getulio Vargas
avisa por nosso intermédio, quase acham abertas até 20 de fe-
vereiro as inscrições para os' cur-
sos de Desenho Básico e de De-
senho Especializado em Arquite-
tura, Propaganda e Máquinas.
Local e informações: Secretaria
Geral dos Cursos, Av. 13 de Maio
n.o 23, 12." andar, todos os dias
úteis exceto aos sábados, no hora-rio de 12 às 18 horas.

AJUYEHTUDE,
ALEXANDRE J|gI'Kl»íHiíb[iHiI^i]I —- -

QrSemcmaL
ÜUJE ÍO^HORAS
EQSSOa 53033 S330&mtm

Prof. Dr. Dagmar A. Chaves
ORTOPEDIA ETRAUMATOI.OGIA
(Jatedrático da Pae. de Ciências
Medica* c da Fac. Fluminense de
Medicina. Docente da Univeriiidi
do AV. RIO BRANCO. 257-2." -
Sala» 208 e 209. Telefone 42-9670

Doença» sexual» a nrtnárins
llnn Rosário 98 Or 13 as 18 ha. falcocalêndola Para eoceirn*

da Di-le
************************************************************,

*********************

Palavras Cruzadas
F \l P fil4 \s \è >?/çÇ/f

A NOITE — Segunda-feira, 9 de fevereiro 
"de 

1953
No Colégio Pedro II (In-
ternato) — Exames de

admissão ao Curso
ginasial

Os candldntos Inscritos nos exa-
mes de admissão à primeira séria
do curso ginasial deverão estar
presentes no Intornato Pedro II —
Campo de S. Cristóvão, 177 —
as catorze horas, o fim de se sub-
meterem íi prova escrita dc por-
tn.íiiês, que tem caráter elimina-
tório.

Deverão os candidatos chegar
cem meia hora do antecedência e
vir munidos do Indispensável car-
lão de Inscrição, além de caneta-
tlnfciro (tinta preta ou azul-pro-
ta), borracha e mata-borrão.

A distribuição dos candidatos
pelas salas do Coléfiio obedecerá
ít escala abaixo, segundo a ordem
dc inscrição:

Sala 13 — números 1 a 40;
Salas 11 — números 41 a 80j
Sala 9 — números 81 a 120;
Sala 7 — números 121 a IfiO;
Sala 8 — números 161 a 200;
Sala 10 — números 201 a 230;
Sala 12 — números 231 a 270;
Sala 11 — números 271 a 310;
Sala 15 — números 311 a 350;
Sala 16 — números 351 a 400;
Sala 17 — números 401 a 450.
As demais provas escritas obe-

decerão á escala sejruinte:
Matemática, dia fl, às 14 horas;
Geografia, dia 10 às 13 horas; e
Geografia, dia 10, às 13 horas; c
História, dia 10, às 15 horas.
Oportunamente será divulgado

o horário das provas orais.

-. %.- PAGINA
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EMBALAGENS DE LUXO
Papéis, Fitas, Sacos, Calha
Forminhas p/doce. Alumínio.

Celulóide inexplosivel
"CELLOPIIANE" • Senado. 16
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AdriãoF. Porto
PASSAGENS AÉREAS-Òü

MARÍTIMAS? PASSAPORTES?
•;;¦¦-.' '•, APÓLICES?
59, R. TEÓFILO ÒTONI, ?9-A

; TEL.: 23-2260 .'

Reuniu-se a Comissão
Nacional de Folclore

No salão de leitura da Blbllo-
teca do Palácio Itamarati, reu-
niu-se o Conselho Técnico Cor.-
suitivo da Comissão Nacional
de Folclore, do Instituto Bra.-ii-
leiro de Educação, Ciência e Cul-
tura, sob a presidência do Sr.
Renato Almeida, seu secretário
geral.

O Sr. Renato Almeida, eecro-
tário geral, depois da abrir a
sessão comunicou oficialmente o
falecimento do Sr. Antônio
Viana, secretário geral da Co-
missão Baiana de Folclore, aj
homenagens que havia prestado
à sna memória, as condolências
recebidas, e, em seguida, profe-riu ui.ia oração lemorando o
saudoso companhe.o.

**********************************************t~f***w+f+wri^„,^^

t
GARFIELD
SHERIDAN

»*A»»»^»*##»^#»»»»»»»»»»^»»»####»»^#»#</##>###»###^##^#^#^^^##^>^#f#^>###^^^^
Passou depois o secretário ge-

ral da comissão a expor os enten-
dimentos havidos com a comls-
são do IV Centena' io do Sao
Paulo, paia a realizado do um
Congresii Internacional de São
Paulo, a rer c-invn-íido pelo
IBECC, e de uni Fettlval Foi-
clórlco a (imposição de Arte Po-

pular. Mòití"i os orçamentos
feitos, de arõrdo com os créditos
conseguidos, abrlndo-se um lon-
go debate, era que falaram os
Srs. Diégu.>s Junioi Lindolfo
Gomes, Nobrega da Cunha,
Francisco Brandão • Osmar Go-
mes. O Sr. Renato Almeida co-
munleou ainda que o Sr. minis-

tro das Relações Exterior**
apoiava com a maior simpatia a,
iniciativa. No tocante ao tema»
rio, ficou decidido que se cons*
tituisse uma comissão para etu
tudar o assunto, tendo o Sr. Rs»
nato Almeida designado os SrSo
Edison Carneiro, Joaquim RS«
beiro e Manoel Piégues Júnior,,WJ^MWWW,,,,,,,,,,,,,,,,^^,^,^^^^^,^^^ ^,wwww„„„„„,„„„„„,„„, **44************************************^g

PATHE'
ART PALÁCIO
PRESIDENTfrBttl
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ÍEOBLEMA N.« TU
BOBIIONTAIB — 1. Panate —

4. Camarcir» —• T. Saauftn — t.
ódio — 10. bolada — 11. Faml

IS. Batriaulo — 14. Inatrommto
d* tapa — 15. Aqrrf — IT. Ho*» mn-
•leal — 1». Ris do Faro — ti. Ra-
quaatar, cortejar — 14. Planta da
família du Lesrnminooaa-Paplllonáetaa

25. Senhor.
VERTICAIS — 1. Vot hnltotíT» da

rnldo da vidro «na aa parta — X. Se.
gola — I. Aranha amaiínlea — 4.
Conatalaçâo austral — 5. Doía rema-
noa — S. Canoa da canea da madalra
ueada pelo» índio» do AmaxonM —
(. Areola — 11. Medida trega da
comprimento — 12. Epidemia — 16.
Tubo — IS. Planta da família dna
CaparldAceai — 18. Tenebroso ¦— 19.
Intimo — 20. Altar dos sacrifícios —
23 Aspecto — 23. Prefixo <jua deno-
U poeiçío cm derredor.

SOLUÇÕES DO PROBLEMA K.» TW
HORIZONTAIS: rsatelo — oM —

n,»r — si — Ra — Ira — r«tln»l —
era — de — lá — ora — Nod — to-
n.int«v

VERTICATSl wstradoa — ali — Si
em — lar — oralidade — Ariro —

|tí — Ana — evo — Lot — an —NN.

BRAHMâ
dá, uma real sensação

de bem-estar

MOVEIS PARA
ESCRITÓRIO

I. dos Andradas, 51 • TeL 13-6781
t***************************4********************'

Colaboraçío para: Red. de A NOITE
— Palavra» Cruzadas.
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Cada copo de Âgna Tônica de Quinino
Brahma oferece ama real sensação de
bem-estar. For qne a Água Tônica d«

Qninino Brahma contêm realmente

quinino. Sen efeito tonificante è notável e»
além disso, a Água Tônica de Quinino
Brahma é nm refrigerante inigualável par*
os dias quentes. Exija sempre a verdadeira
Água Tônica de Quinino Brahma.

è "BSfíBSSe/im,t^-X
PBODÜTO DA CIA. CERVEJARIA BRAHMA

» **************

/o*SS!?Ma™'

Itesrd 1CSÍ

**********^*************************************^^

—BWWIWSI—-.¦nj,^ M ¦¦¦¦in i ¦*¦—¦ ^-_^^^—-—^mamaaa^ÊK^i^mwwcm*^mwrwmWmma\wmvma%9*%Mn99ÊmWnÊmWm^ ^•sutmmmX' -w^%»-i 
^i»n"»-T mr'-™*- ~~ 

**!„,. _ _'M" '¦w.Tdfw——pmbww»»—aauan

^^^^S ^Sj JJ|HBmBBBIBPB^HB|BBBH iill lBjJ 3 I S B 1 MW^a^^^^^S^ Avenid^H^Rua dos^Br Rua Ti|prRua^® 3
|i5T^7T§f7l^ llIlIllH I H*i| m I m M-IoEIO^ML^^^CT Marechal V Andradas ^M da Würuguaiatia ^^
W^tY?™^^ *'&& Ini ii^^AlffWi^a^^^^^^^^^^S' -II Floriano, S n.° 58 I Carioca \\ n." 128 M

íWm-.-. .¦¦' i.M>--M;-.í^,'^mJi^yr^ftll y-WffâfrtyWp^^ ^4lM'^m^fând''!;:'''^HSlK^. ><<fflS»k.'Vires) Jfflk &}
4JKi«A<Tr-,^.-f-,r,-|T[|.| |||^| a^ggggg/g^g^^/aaggaajafggagmaWm^^ W^—I—Mf ^" Mm—W III ¦ ¦ I I ¦ IW | j ————MtMI^ 111  .. ' 

^'~2|_ '^^^aWC'^^g**"^^*^^^^^^""'^*W*^MM"™B

l ^f|i|

á



!

!'¦ ; !i

1Im

mwm
7

PÁGINA A íiiÜlTE — Segunda-feira, 9 fie fevereiro de 1953

4,

DIRETOR DA COMPANHIA ALOA GARRIDO
AUTORES E ELENCO ESCOLHIDOS POR GEYSA BUSCOU

7 A ABCT NOMEOU UMA COMISSÃO .
7: Na reunião de Bexta-felra da Associação Brasileira da
Críticos Teatrais ficou decidido quo uma comissão nomeada
éspoclalmcnte pára o caso entregará até o dia 20 de março

;.-Um flnte-projeto de reforma dos estatutos. Os membros dos-
•ua comissão cevem solicitar de todos os associados sugestões
vpara a reforma e inclui-las naquele ante-projeto. A modlfi-
páção essencial ser,a impedir-se a votação nos "melhores do

-ano", de críticos não militantes e também especificar (em-
bora íssò pareça Infantil) o que ó um "critico da teatro ml-'¦lilanto".

; ^ Mais Importante que reformar estatutos serA exlglr-eo'doa mesas que presidem as assembléias que cumpram o ro-
ígulamento da sociedade, pois, na última eleição, a mesa não'teve esta força. O sócio benemérito Bandeira Duarte propôs,

no momento, que se concedessem prêmios aos, amadores, o
quo foi aplaudido pela maioria. Acontece, porém, que o só-
cio benemérito Bandeira Duarte não poderia sugerir a trans-
gressão do regulamento, nem aquela assembléia (convocada
pspecificadamente para eleição dos "Melhores profissionais
do ano") tinha poderes para aprovar tal sugestão, O presi-
dento Lopes Gonçalves, como nos confessou, nada obstou
para "não criar caso", Vamos, porém, sofrer um pouco mais
os espinhos do cargo e "criar estes casos", quando f(*ir ne-
cossnrio, pois estaremos, com Isso, prestigiando a própria
ABCT. Pascoal Carlos Magno, um dos "amadores" premiu-
dos, merece mais do que uma medalha de ouro, pois o tea-
tro nacional tem mesmo valores com quo pagar tudo quanto
esse gigante já foz neste setor. Mns vamos evitar que, ama-
nli.ã, amadores e profissionais estejam disputando a mesma
Ifturea, lámea que foi criada, expressamente, paro o teatro
profissional. J

Tjía linda garota é Liana Maria, uma das "starlets" da revista
do Teatro Serrador, "Deixa o velho trabalhar", que estará em
c.rtaz alé sexta-feira próxima. Quem ainda não viu Spina « as
liiidan estrelinhas da revista de De Chooolat tem apenas quatro

dias para fazê-lo

A MANCHETE DO DIA
BRAZINI COM ALDA GARRIDO

Podemos Informar com segurança qua Mário Brazlnl assl-
nou contrato para dirigir a peça de Pedro Bloch, "Dona Xe-
pa", para a Companhia Alda Garrido e Jà está ao lado do au.
tor.estudando todos os detalhes da comédia. Brazini foi o vi-

- terioso diretor de Marlene em "Depois do Casamento", o
.Êi-anda sucesso do ílm de 53 ao Regina,

WÊmm*

VilXARET NO MUSIC-HALL
O giganta Villaret, o mala aplaudido declamador da Uu^ua por-tufpiesa e ator de méritos, será o grande astro do próximo "show"
da "boita" Casablanca, "Como é diferente o amor em Portugal",
a estrear no dia 21 de fevereiro. Sábado último, assistindo a um
ensaio, Silveira Sampaio se entusiasmou com a participação de
Villarèt c prognosticou o maior sucesso Já acontecido em "sHows"
tlc "boite". Será, realmente, um "show" maravilhoso, cheio deritmo, côr, humorismo, romance, coreografia c graça,
N f#1 ^i'^r**f **************************************************

De Thomaz Ribeiro Collaço a Nelson Rodrigues — Déo Maia estará no
plenco — Joana D'Árc e mais cinco "vedettes" — Arquitetos e enge-

nheiros no corpo técnico
NEY MACHADO

\j^^^^^^^mmàa\\\wkmka\\\mk\\%w^^ii— - i- —— -¦-¦¦ ——  *•*' '" ~" ¦—¦¦¦¦¦-——-^^^ESSHH

Oeysa Boscoli rtd.i dâ, em pri-
meira mfto, as últimas noticias
sobre a grande companhia de
revistas que está organizando par
ra o Carlos Gomes. Vimos o con-
trato da sdolêdade (Joana D'Arc
é outra sócia) dando a Geysa
carta branca para contratar, fl-
xar salários, tomar qualquer com-
promlsso, Bendo o responsável.ar-
tístlco e administrativo da tlova
sociedade. Como êle nos declara,
será o responsável único pelo
sucesso ou fracasso da Iniciativa

— Terei o teatro no dia 10 de
março e estrearemos a 10 rio
abril, depois da Semana Santa.
Faço questão de frisnr que náo
venho pnra o Carlos Gomes com-
bater Walter Pinto ou qualquer
outro grande empresário. Pem-
pre fui de opinião que há lugar
para todos, a cónoorrêncla é bc-
néfica, e um bom espetáculo en-
tusiasmará o espectador levan-
do-o a assistir 6 revista do men
colega. Há muitos anos meu
grande sonho era montar um
grando espetáculo, continuar a
obra de Jnrdel. Nunca pude rea ,
llzá-lo por falta de capitais, ten-
do de me contentar com o meu
modesto teatrinho de Copaca-
******************************

AVIAÇÃO
Transferências e classifi-

cações na Aeronáutica
Por determinação do diretor Rc-

rnl do Pessoal da Aeronáutica, fc¦ -
ram transferidos para ntlidos ás
unidades nbnixn os aspirantes a
(.ficinis aviadores que se achavam
adidos Aquela Diretoria e que sãn
os seguintes: ao 1.° Grupo de
Aviação de Caçn (B. Aò, Sta.
Cruz): Paulo de Tarso Albuqucr-
que Araujo, Newton de. Góis ürsl-
nc de Castro, .losé Mariolto Fer
reira, José Carlos Cândido Gomei.
Lemar Gonçalves, Pedro Paulo
ferraro Maia, Mauro Miranda VI-
eira, José Pessoa Cavalvante de
Albuquerque Filho, Arthiir Soares
dc Almeida. João Hoeppncy Neto,
Mareio Nóbrega de Ayrosa Mo-
reira, Hans Carl Nordhnus, Car-
los Robreto Gomes Ulliciro e
Francisco UorRcs dos Santos SI!-
va, ao 1/4.' Grupo dc Aviação (H.
Aé. Fortaleza): Mnrin Fernando
Cecchi, Roberto Gonçalves, Flavio
Rcnepnntcs Pereira, Roberto de
Carvalho Rangel, Enlo Russo, Pli-
nin Lemos de Abreu, Helclo May-
rink dc Carvalho, Agostinho Cos-
ta, Augusto César Macedo Gei«.ol.
José Arioso Franzen Hcrnning,
Paulo de Souza Leal. Juarez Sil-
veira de Mendonça, Willy Mario
Mcnsch, Hippollto Marques dc
Oliveira • João Vicente Carlos
Vercosl,

Classificação de oficiais
O diretor geral do Pessoal ciai-

slficou nas unidades e estabele-
clmentos abaixo, os seguintes ofi-
ciais i na Base Aérea da Santa
Cruz, os capitães aviadores Edgar-
do Lustosa de Andrade, Francisco
Gabriel Xavier de Alcântara e
Carlos Barcelos Guimarães; no
1.* Grupo de Aviação de Caça, os
capitães aviadores Adelio Del Te-
desço, Gesildo Beliazzi Passo'.,
Clovis da Costa Oliveira, Celso Vi-
niclus dc Araujo Pinto e Eduardo
Bruno Barbosa; 2os. tenente*,
aviadores Roberto Dorla Leuzin-
ger, Hugo Pedro da Costa Mar-
quês, Gilberto Zani de Melo, Rei-
naldo Monteiro de Rezende. José
de Pinho e Theodoslo Pereira dn
Silva; na Escola de Aeronáutica
os capitães aviadores Haroldo RI-
beiro Fraga, Moacyr da Costa Bra-
ga, José Biagini Morais, José Pin-
to Pinheiro Júnior, Renato Bar-
biere, Mario Sobrinho Domencch,
Alipio Corrêa dc Castilho, Walter
Pontes rie Farin, Hilson Gleche dc
Albuquerque, José Esteves da
Costa e João Luiz Moreira da Fon-
seca.

Concurso para médicos
da Aeronáutica

Terão Inicio, no dia 23 do cor-
rente mès, as provas escritas do
Concurso ao Curso Especial de
Saúde da Aeronáutica. Para
maiores esclarecimentos os can-
didatos resliontes no Rio de Ja-
nelro, deveráo procurar a Dire-
torla de Saúde da Aeronáutica
(Avenida Churchlll, 167, B.» an-
dar —¦ Ministério da Aeronáu-
tica).

cabana. Agora, entretanto, tive a
honra de encontrar um capilis-
ta que me deu carta branca pa-
ra agir e eu só aceitaria o nego-
cio nessas condições. Nfio pre-
tendo, como disse, desbancrr
qücm quer que seja,' mas sim,
apresentar o melhor do que sei,
do que Já vi e aprendi nos meus
27 anos de teatro. Em nossa em-
presa n6o haverá Improvisado-
res; cada setor estará confiado a
ttm técnico de reconhecida com-
pctêncla, tanto a Iluminação,
maquinaria, cores, como a ceno-
teenteft. Terei engenheiros espe-
dallstas e um dos Já contratados
é 0 Sr. Lauro Lessa.

Ounl o elenco?
Pnr enquanto, posso lhe adi-

atitar os nomes dos seguintes:
Dercy Gonçalves, Silva Filho,
Joana D'Arc, Maria Sampaio (Já
anunciados por nós em reporta-
gem anterior), Déo Maia, AnWto,
Perpétuo Silva, Irmãos Guarás.
Trio Nagô, Rose Rondelli, Carlos
Gill, Helena Martins, Diana Mo-
rei, Wladimlr Irman e o maestro
Jayme Mendes. Teremos atrações
internacionais e nada menos de
cinco vedetas .

Você terá, realmente, des
autores na revista?

Exatamente.- Já fiz esta ex-
periência no Jardel, na revista
"Brotinhos e Tubarões" • foi um
sucesso, isto porque, eu acredito,
fico como supervlslnnador do tex-
to. Em média, cada autor convl-

dado teve txés minutos par» o
seu quadro. Os convidados ej que
Já aceitaram a incumbência fo-
ram os seguintes; Thomaz Blbel-
ro Collaço, Raimundo Maga-
lliftes Júnior (estes dois Jft me
entregaram os trabalhos),.Jora-
çy Camargo, Luis Iglezias, Luis
Peixoto, Henrique Pongettl, Gui-
lherme Figueiredo. Silveira Sam-
paio, Nelson Rodrigues, este com
a obrigação de me dar um quadro
de "gran guignol", e eu próprio.
O direito autoral, como é natu
ral será proporcional. Estas sfto
as últimas noticias que tenho
para lhe dar e posso ainda lhe
dizer que todo o meu tempo está
sendo dedicado, exclusivamente,
a esse empreendimento.

*********************************************+*******+*r*+^*****'W******+™™**++*™

Dr. Almério da Lemos Basto
Cirurgia Geral — Doenças dc

senhoras — Partos — Tratamento
Pré-Natal

ASSEMBLÉIA, 98-7."
Diariamente — 13 às 18 (exceto

aoi sábados) — Tel 22-1549
****************

Anjo ou Demônio?
Ltainha ou Escrava ?

MADALENA • » história
lubümo de uma mulher ipal-
aonante—é a novela que está
continuando o sucesso de "O

Direito de Nascer" ao Rádio-
Teatro Colgate-Palmolive da
Eádio Nacional

Convide seus amigos a on-
.virem esta extraordinária no-
Vela que marcou época no Rá-
dio Mexicano e está proporclo-
narido aos ouvintes brasileiros
momentos Inesquecíveis de en-
lívo, encantamento c ternura.

MADALENA

DÂlFNÀiJ t% Lâ EJ If •/*

s mais uma apresentação do Rddio-Teatro
COLGATE-PALMOLIVE - Rádio Nacional-

4cs. e 6as. feiras-às 3 horas da noite.
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CASA
4 GRANDES BAILES

"COM ATAULFO ALVES E SUAS PASTORAS"
O carnaval mais alegre do RI"4

Refrigeração perfeita. Informações
TELB.: S6-H.11 OU 15-1783

'CLARIS EM FÁ" — SÓ ATÉ DIA 13!

COPACABANA;*?*».
AR REFRIGERADO

AMANHA, ÀS 21,30 HORAS
•OS ARTISTAS UNIDOS" apresentam

A FAMOSA PEÇA DE GEORGE KELLS"A MULHER SEM ALMA"
(CRAIG*8 VVIFE)

Cflm MOP.rNEAU, JARDEL Fli.HO, AD-
RORA ABOIM e um grando elenco.

LAURA SUAREZ, na protagonista,
MODELOS LEBELSON MODAS

DE BOLSO ^SriT
(ritAÇA GENERAL OSÓRIO - IPANEMA)

NOVA PEfJA DE
SILVEIRA SAMPAIO
HOJE e AMANHA, ás 20 e 22 horas"\mmm do mo h.° r

(Imp. até 13 anos)
MAGALHÃES GRAÇA, Vnndii Oilicica, Sônia Corrfia e Ariston

As 21 horas — Sábados e Domingos às 20 e 22 horas

Ôíslrlbutçflo gratuito doi f»>
ceilas dos pratos ensinados.

As alunas podem levar poro
os suas residências provas do»
doces preparados nas aulas.
O Todos os ingredientes serão
fornecidos pela Componhio.

Mr@lr
S. A. DU GAZ DE RIO DE JANEIRO

SERRADOR telefone «.*uj
CARLOS BLASIFÉRA, apresenta

A moderna revista Carnavalesca DE CHOCOLAT • B. BTJ1Z"DEIXA 0 VELHO TRABALHAR"
com SPINA, Flora Mattos, Ltrelte, Idíilla, Lamour o Lateur,

Mára Abrantes, Murilo do Alencar, Mário Costa
e um Grande Elenco

iMANHA, ÀS 20 E 22 HORAS

PREÇOS POPULARES """ ..

"NIGHT AND DAY"
A "BOITE" DOS ASTROS AR REFRIGERADO

HOJE, E TODAS AS NOITES GRANDE ÊXITO DE

üm passatempo carnavalesco musical de Ary Barroso eom
Ary Barroso, W. Botelho, Jurema Magalhães, íris Dehnar,
Gilda Valença, Grijó Sobrinho, Lulsita Ruiz, Floricéa, Trio
de Ouro, Grande Ballet Night And Day, Escola de Samba com
Infira e suas cabrocha3, o maior elenco de todos os tempos,

DIARIAMENTE CHA-DANÇANTK COM SHOW
Reservas ~ Tel 42-7119 e S2-B853

Os 4 Bailes de Carnaval do

. V O G U E
Como cada ano serão os mais alegres.

ri :."-«Wa".'L" ¦: ¦¦¦'¦V-r,-- v.v
RESERVAS: 27r8712.

COPACABANA
Av. N. S. de CoDOcobono, 659-Foner 37-8777 tua

PÇA. DA BANDEIRA
Telxtro Soorti, 38 » fontt 48-3530

******************»*********************»*****»*********»**»********»****************»»***ir

GRANDE DESFILE DE ESCOLAS DE SAMBA
MÚSICAS PARU A FOLIAHomenagem da classe teatral ao presiden-

te da República no dia 9 do corrente
RealUa-se hoje, eegunda-felra, a partir das 21 horaj, na

Avenida Atlântica, o quarto destile daa Escolas de Samba» fes-
ta anualmente promovida pela classe teatral, em homenagem
ao presidente da República. A festa tem o patrocínio doi nos-
soi confrades da "Revista de Copacabana, "O Radical" e "Cor-
"Correio da Noite". A comissão promotora está assim consti-
tuida — Oscarlto, Cole, Walter DfAvlla, Jardel Filho, Henriete
Morineau, Renata Fronzl e César Ladeira, Francisco Moreno,
Aldo Calvet, Paulo Magalhães, Celeste Aida, Zaqula Jorge, Né-
Ila Paula, Araci Cortes, Mara Rubla e Virgínia Lane. O Sr. Pe-
dro Paranaguá ofereceu sua resi&íncia a Av. Atlântica, 3018,
para a realização de um churrasco a ser também oferecido ao
presidente da República. A Avenida Atlântica receberá feérica
ornamentação e iluminação, da rua Constante Ramos à rua
Francisco Sá. A Light ofereceu condução — ida e volta — para
as Escolas de Samba.

Vai sair o "Bloco Cata Por Baixo"
Constituído pelos funcionários

da Neofarm Ltda., c sob a dire-
ç5o dc Jorge, Kuclides, Francisco
e Moacir, sairá este ano nova-
mente o bloco "Catucn por bai-
xo", que com tanto êxito e ani-
mação percorreu as princlpflls
artérias da cidade nos anos an-
teriores. Èltl pre-estreia carnava

no dia 12 do corrente, "Rainha
do Bloco", a senhorita Cecília,
gentil representante do doparta-
mento feminino da Drogaria Sul-
Americana, eleita após renhido c
animado pleito. Constará do ro-
teiro do bloco, que partirá do
liirjio de São Francisco, uma vi-
sila de cordialidade à A NOITE
c á "A Manhã".lesca sensacional, ,scrá coroada

t*********t**********t***************************************

*<« <*4 %J • f

Moléstias sexuais-Impotência
CONSULTAS: CRS 30,00

Tratamento e cura pela hormontotcrapla e alta freqüência
especifica, da velhice precoce função sexual no homem e na
mulher, irrltabilldade, fadiga e intônla nos casos Indicados

CLINICA DR. SANTOS DIAS
Rua São José, 50 • 9.° andar • Conjunto 903

Tel.: 32-6230
Enfermagem s cargo de técnico e profleslonal diplomado.

Horário: — Diariamente, daa 14 àt 19 hora*

KO MUNDO DA LUA!...
(MARCHA)

Letra • música de Gontran
Prazeres, (Nilo) « Souza Neto

(Charleslom)
Em homenagem ao Blocot"Mama na burra"

C6rot (Bli) 
''¦&

No earnaral
A minha sogra Tal ulr
D* que?!...
De peroreca
Porque ela é lapecí!-.

Solot (Bis)
Velha assanhada
A se remexer!
Vai dar muito que firer.,

Coro: (BI»)
B o meu sogro
Muito bem há de ficar
De que?!...
De gavião
Porque é um tabldaol,..

Solo; (Bis)
Velho atrevido
Sempre a conquistar
Ninguém o pode atcnnsr.,

Os bailes do Olímpico Clube
Estão quase concluídos os tra-

halhos de decoração dos amplos
salões da rua Alvarn Alvim, onde
terão realizados os já tradicionais
bailes dc Carnaval do Olímpico
Clube, das 15 às 18 horas.

IARDEL HOJE: 20,30 e 22,20 hs.
Z'+-V£WmWraWaWfflÍ

HA*rÜrlpt Ba7CARMAV*t:rDE 53iiliiBiÍf";
D* Laís PéixQt-oí^líiéil»; ^Bo^colí ^-^
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m|LJL DOENÇAS E OPERAÇÕES
^-' OUVIDOS - NARI2 E GARGANTA

TRATAMENTO CIRÚRGICO OA SURDEE
Cotjs.1 Av. Almirante Barroso, 72 9." — Salas B11/13AS —
TeLi Í2-94S3 Residência! TeLi 87-2331

************************************************************

AVÔ! FILHA!
TODAS DEVEM USAR A

fluxo!
(O REGULADOR VIEIRA) Sj

A MULHER EVITARA DORES
ALIVIA AS CÓLICAS UTERIN^

Emprega-se cotn vantagem par»
combater as irregularidades das fun-*
ções periódicas das senhoras. Ê cal*
mante e regulador dessas funçõe».'
FLUXO SEDATINA, pela sua com-
provada eficácia, é muito receita-
do. Deve ser usado com confiança.

**********************************+*?++*++++++**************

Dr. Brandino Corrêa
Doenças dos órgne»
Gcnito-Urinárioi
ambos js &eioi

It. MÉXICO I) -
S.o and- erupo 803

— às 14 horas

********************************a.ft.t**»*.t***/********f *******************
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A CLASSE MÉDICA

Anohisf e a gripe
Cumpre-nos Inteirar a distinta classe médica brasileira que

o produto ANOHIST (Anahist rios Estac.os Unidos), comprl-
midos antihlstnmintcos. aplicados nas o.lerglas e resfriados
comuns, continua a ser fabricado pelos nossos laboratórios,
à base de tonf.ylaminn (28 rnlgrs), em vidros de 15 e de 40
comprimidos, e encontra-se à venda em qualquer farmácia
ou drogaria do país.

ANOHIST tem sido ministrado em todo o Mundo, ««.
peclalmente nos Estados Unidos, como medida proflliitica no
combate à epidemia doa resfriados, com enorme sucesso, ln-
teiramente às ordens da classe médica.

ENO-SCOTT & BOWNE, INC. OF BRAZIL

AV. CIDADE DE LIMA n.° 175 — RIO DE JAiNEIRO
RUA JOSÉ ANTÔNIO COELHO n.° 719 — SÂO PAU10

iftiSH*?* íorte

jitocl

t**H********************************************************

NDERÉLA
LÚCIA BENEDETTI

Antes de dizer que náo, de uma volta pelo mundo, evitando n
ihlna que é atualmente um lugar que não convém a depois diga
Ee tenho razão ou não. Mulher de pó pequeno como a brasileira
£ impossível. Pé pequeno por obra d9 Deus, que nesta terra niu-
luérn usa artifícios para diminuir o .)é. As vezes a mulher é ai-
ta, os ombros largos, o vuilo imponente. Vai-se olhar o pé, é uma
inslgnificancia, nm pezinho de menina que parece Incapaz de su-
portar com bravura aquela corpulenta. Senhoras e senhontas
i.om pés numero trinta e dois e trinta « três, são comuníssimas.
Nól temos os pés pequenos, conferimos a honra e passamos
adiante, Passemos para onde? Para cs sapatos. Sim, podíamos
agora dar um salto e examinar a cabeça; porém fiquemos hu-
mlldes e simplesmente pelos sapatos. Eles já foram — conversa
(raudoslsta, esta.! — já foram dignos des nossos minúsculo» pés.
Eram delicados, bem feitos, confortável i e atestavam um poten-
,-fa] de fantasia nos seus fabricantes, qüe acabou levando a fa-
ma dos pés para longe e ocupando o primeiro lugar nos elogios,
film. nossos sapatos já foram isso. Famosos. Os sapatos brasi-
leiros eram olhados com admiração na A.nénca, na Europa e não
sei se em outras partes do mundo. Mas, çom certeza sim. Era o'com gosto, era a qualidade, era a fantasia, era o conforto, era a
durabilidade e até o preço. Mas, deixemos o passado, vamos olhar
de frente a realidade. As crianças brasileiras oferecem a triste
perspectiva de oitenta por cento de pés chatos. Pergunta-se a
ura ortopedista a razão disto. Os sapatos modernos, feitos para
l.a crianças não têm «alma». Sapato sem alma é fonte de pês
?em arco, pés anômalos, fracos e causadores da mil incômodos.
São sapatos coloridos, alegres, porém desalrnadisslmog. Caros,
a ponto de só olhar o preço o verificar de lor.p.o. a ausência da
alma. E. alem do mais, criminosos. Essa geração que vem ai
de pés chatos por falta de uma confecção perieifa nos sapatos,
encontrará no caminho uma outra geração torturada, cheia de
¦calos, bolhas, joanetes. que é a geração que vem'vindo dos duris-
fimo; calçados feitos a machado, e sem nenhum escrúpulo. Pará
«cravar ainda mais a situação, devemos lembrar que atualmente
06 saltos se quebram com mais assiduidade qne nunca. Toda vida
existiram sapatos de enormes saltos, chamados Luís XV. Era
rarlssimo que um deles se quebrasse. Atualmente, quebram-se
uma vez por semana, com a monotonia de um. Bastariam estas
lamentações para que o pais das Cindcreias compreendesse a tris-
'.s situaçãü da mulher moderna, Incapaz de andar de pé? no
chão. Porém, ainda não esgotei as minhas lamentações. Outro
detalhe muito interessante dá falta de cuidado com que são
feitos os sapatos femininos está no fato dos salto.; estarem sempre
fora do centro. Experimentar um sapato de salto alto, hoje, re-
presenta um exercício arriscado. No momento em que a pessoa
fica de pé, os saltos, com urna naturalidade espantosa, voltam-se
pira fora, produzindo um desequilíbrio completo. Soltar de um
bonde ou de um ônibus, trazendo uns sapatos ..ssim, eqüivale a
adquirir um passaporte para o Hospital. O mínimo que pois
ciuia.r é um tornozelo torcido.

Esse é o panorama. Alguém deve entender le í,a.pa'.os nesta
>.sr?a. Nân i possivel que todo» estejam ignora ido por comple-
to * arts e a ciência de calçar a população. Mf.s, acontece que
<hí inteligência especial anda escondida. Ou foi posta, fora da",!rculaçS.o. E nós marchamos perigosamente só aro pêg chatos,"ioloridog, rebentados » posso afirmar com neguriaça « e_.perle.n-•ti epi» estamos pagando caro tudo liso,,.
•.'¦M**-e***t****t**e**************************-*-* t**t *¦*¦*¦******»
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Desdi CrS 100,00 por ml»

CASA AG0RDEON klM
AV. Rio BRANCO, I7T ~ Dentre di Ra-
t*rta do Edifício SSo Bor.e • TeL M-87SU
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AV. MAR. FLORIANO, 146
Tels.: 43-7885 e 23-1005

RIO DE JANEIRO

USE PASTA
DENTIFR1CIA

Forhaflfô
NÀO CUSTA MAIS QUE
OS DENTIFníCIOS COMUNS

Aumento para os trabalha-
dares na Industria ds

perfumaria
Acordo entre empregado-

res e empregados
Os trabalhadores nas indús-

trias de perfumarihs desta cupi-
tal reunidos na nova sede do seu
sindicato, na avenida Presidente
Vargas; 3.956, Recitaram, era as-
scmbléia geral, por unanimidade,
a proposta patronal para um au-
mento Reral rie saliirios. nas ha-
ses de 40% sobre os ordenados
i isentes cm 23 de março de
1050. .-.s outras cláusulas prin-cipais rio acordo a ser firmado
com os empregadores ,são:' au-
mento a partir de 1 de fevereiro
próximoj serão compensados os
aumentos espontaneamente ron-
cedidos pelos patrões dísde mar-
çri de 50 a 31 de janeiro correu-
tt; os nhonos e gratificações p.i-(Tos mensalmente ?erão rompu-
rudos para efeito dos cálculos de
majoração: haverá cláusula de
assiduidade semanal, seja qua!
fôr r forma dc pagamento f não
serSo computados, para efeito de
oesconto, os «trajados ao serviço
t, tão somente, as faltas não
justificadas, na forma da Ul:
ros casos de aplicação rigorosa
nn excessiva da cláusula de assi-
riuldade Integral, o assunto será
examinado pelai diretorias! dos
dois sindicatos convenentes: não
haverá restituição oti diminui-
çSo de Mlárlos; para os empre-
fiados admitidos entre março de
50 l 1 de janeiro corrente, o au-
mento «erá correspondente a
tantas vetes nm vinte e oito
avós por cento do salário dr
admissão (piantos forem os me»-l
ses de vigência do contrato de
trabalho nesse perjodo; o acôr-
rio, após homologação pela Jus-
tiça do Trabalho, vigorará pelo
prazo de dois anos, podendo ser
revisto, após 12 meses, na hlpó-
tese da variação percentual do
custo da vida, aprovada pelos
órgãos do governo, exceder a
15 %; e, por fim. o acordo ai-
cançará a todos os integrantes
da categoria econômica do grupo
do trabalhadores em perfuma-
rias.

Aceita a proposta patronal, a
diretoria do Sindicato dos Tra-
halhadores em Perfumaria*, ten-
do à frente o seu presidente, Sr.
Ari Campista, promoverá esta
semana, ainda, a assinatura do
acordo com o respectivo órgão
dos empregadores, para imediata
homologação na Justiça dq Tra-
balho.

JINEIIKIIH_.SE.
DEBILIDADE fiERAt
CONVÃtESCENCfl

AtíKANXDÒ'

CARIOCA pertence aos fãs
do cinema e do rádio

********************************************************************************************

WBSÈm
s qm soírem do fígado
Sabem como são afrozes os padecimentos causados pe-
las perturbações do aparelho digestivo como o engorgi-
lamento do fígado e conseqüente prisão de ventre. Asm ABBADE MOu

com ação direta sobre o aparelho digestivo
descongestionam o figado, evitam a prisão de
ventre e normalizam de um modo definitivo
as funções do estômago, figado e intestinos.
Licenciadas pela Saúde Pública, são usadas

por milhares de pessoas.

Qum è <m HÂá date dtito ?
•Ai'*v:-í .. t:<\.::--: ,:: *.,»trl_i V.'...'';¦">>. 1'. ...¦•¦.-.••v.va--. ¦¦.¦¦¦.¦.,'• •¦ . 7 ¦¦..^v; •.¦<.¦ T '.."••

NO MUSEU DE BUDAPEST

Enviados pelos espíritos, para manifestar sua realidade e seu poder
- Até duas tartarugas vivas - IVSa terialização dos objetos pelos espí-
ritos em transe - O célebre "médium" Louís Pap - Teste final, em

Londres ~ Presentes do Além à nossa pobre humanidade..
De R. LONDON — (Copyright da News Press)

Um homem grave, portador de magnífica barba negra, com
a respeitabilidade de um perfeito cavalheiro, semblante de um
professor de matemática — tal é aspecto do famoso médium
húngaro Louís Pap. Na verdade, Louis Pap é um homem quase
miraculoso para os círculos oculiistas, e atraiu a atenção do Ins-
tituto de Pesquisas Psíquicas de Londres, que acaba de convida-
lo para realizar na capital britânica uma série de experiências.
Com essas experiências, espera o Instituto aproximar os segre-
dos do outro mundo de nossas noções físicas,

Louis Pap adquiriu reputação mundial como médium cujas
relações com o mundo sobrenatural são atestadas por numerosos
objetos que vem colocar-se ao seu lado, misteriosamente, no de-
correr das sessões espíritas. Trata-se da materlalização ou rema-
teriallxaçáo de objetos diversos durante o transe do »te_íi_.m,
objetos que parecem vir do que estamos habituados a chamar de'nada". Nunca, porém, se soube de um médium com o qual essas
materializações fossem tão freqüentes quanto no caso de Louis
Pag. ^unca se viu um mortal que recebesse tantos presentes do
alem. Os espíritos parecem servir-se de Louis Pap como de um
intermediário entre eles e a humanidade incrédula.

a sala estava Inundada por um
odor desconhecido, ma» muito
suave.

No museu, em Budapest
No Museu de Pesquisas Esplri-

tas rie Buriapest, há uma dezena
ue caixas contendo os objetos en-
viadus pelos espíritos, por inter-
médio de Louis Pap, aos membros
do Circulo de Estudos Metafisi-
cos. Os membros desse Circulo são
homens e mulheres da elite, de
reputação pública e capacidade in-
tclectual reconhecida. Entre élcs
se encontra um professor de qui-
mlca aposentado, o cirurgião chc-
fede um hospital de Budapest,
dois conselheiros da cidade e uni
antigo ministro — todos, enfim,
pessoas acostumadas n contar com
as frias realidades da v!da. Eslão
todos convenc'dos — e dizem mes-
mo que "sabem" — que todos
os objetos conservados no Museu
dc Pesquisas Espiritas de Buda-
pest vieram às suas mãos por
uma via sobrenatural, não trazl-
dos pelos meios físicos ordinii-
rios, mas "apanhados" na ai-
mosfera pelo médium Louis Pap.
P.sses •objetos teriam sido env:a-
dos pelos "espíritos" 

para ma-
nifeslar sua realidade e seu po-
der, São na verdade objetos di-
versos: grãos de trigo, balas de
fuzil, ratos brancos, duas tarta-
rugas vivas, flores, uma garrafa
de mel, uni fragmento de lápide
pesando dez quilos, la.cartos, pc-
dras e um par de salsichas.

A explicação
O processo de transmissão

pelos espíritos de "Inteligência"
é explicado por Louis Pap e
membros do circulo espirita da I membro do círculo, noutro bair
mane'ra seguinte: Está ao nlcan- ro da cidade e se "remateriali
ce dos espíritos rie "Inteligência" zsram" no decorrer cie uma ses-
materializar os objetos cm qual- | sSo ulterior, tendo sido encontra-1
quer lugar que estejam, levá-los i dos no vaso especial. O fragmen- 1
desmaterializados ao lugar ria | to rie lápide desapareceu de um
sessão espirita e ali reconstitui
los, remateriallzá-los por' inter- I
medlo do médium em transe. Fre- i
quentemente, os espíritos mate- ;
riallram precisamente os ohietos !
pedidos. Desta maneira, os grãos jde trigo «pareceram no curso i
de urna. sessão quando um dos
membros do circulo disse que gos- ,tarla de comer cpialquer coisa. Na |ocasião d* materlaliraçío das sal-
slehas, o espirito ofereceu taro-
bim um pouco de alho, porím «1-
ífuím declarou que não podia su-
portar o odor do alho, quando en-
tão e espirito, por intermédio de
Pap, respondeu que Ia enviar nm
perfume multo agradável. Efetiva-
mente, alguns segundos depois,
*************************************************************

Dois espíritos
Dois espíritos visitam Louis

Pap com muita freqüência. Um
se chama "Consuelo" e o outro"rabino Isaac". Este último es-
pirito gosta muito de fazer hu-
mor. Foi este quem enviou os
presentes como o alho, as tar-
tarugas e os ratos brancos.

Nada cie fraudes
Naturalmente os IncrédulQs dl-

ráo que todos esses objetos fo-
ram colocados previamente na
sala onde a experiência Ia reali-

I zar-se. No entanto, todas as pre-
| cauções são adotadas para que

tal não aconteça. A sessão é
realizada no escuro, nras os mem-
brns do circulo vestem roupa:
e.^pecials, sem aberturas e borda-
das com linhas fosforecente, de
modo que todos os seus gestos
são visíveis. A mesa de três pés
que ferve para a experiência
também, tem as bordas fosfore-
centes e o mesmo acontece com a
cesta onde são depositados os
presentes. Antes e depois das
sessões, todos os que assistem às |
experiências são cuidadosamen-'
te revistados.

Durante os transes, Louis Pap
se exprime com uma voz multo
diferente de seu timbre habitual.
Certo dia, as balas de fuzil de-
so pareceram da casa de um

cemitério suburbano afastado,
aparecendo subitamente na sa-
Ia de sessão. A boa fé dos mem-
bros do círculo não pode ser pos-
ta em dúvida. Vários estranhos
j4 foram convidados para as ses-
soes e, embora céticos, nunca en-
centraram motivos para duvidar
ao seus olhos.

Rumo a Londres
Agora, Louis Pap. o homem por

intermédio do qual os espíritos
fazem presentes à nossa incré-
aula humanidade, Irá a Londres
a convite do Instituto de Pesqui-
sas Psíquicas. Resta saber se"Consuelo" e o "Rabino Isaac"
querem continuar no outTO lado
do canal as experiências inicia-
das às margens do Danúbio. O
Instituto londrino é a mais alta
autoridade do mundo em matéria
ae pesquisas metafísicas, de mo-
do que se espera que os dois"espíritos" não desejarão deixar
em má situação, nesta oportuni-
dade, o grave médium de barba
negra.

Sandálias «Vai levando» Grande novidade para o Carnaval. Só'
mento na» Casas FlUpi — Rua üruguaiana, 7 — 1» e Caetano Mo-

das — Rua Dias da Cruz, 233 — Meyor
**************************** ********************************h___1M____^____^______^__"" ~' II
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SILVA ARAÜJO-ROUSSEL S/A
A V 1 S O

P.irtlrlpnmos k Classe Médica, aos nossos clientes •
amlsos em geral, que a Serie Social, a Fábrica e a Filial
destes Laboratórios nesta cidade, respectivamente situa-
do* á Avenida Beira-Mar. 2(52 - 6.", rua Ana Xcrl, 1.358, •
á rua Primeiro de Março, I e fi, estarão fechados no pp-
riodn compreendido entre lfi tio fevereiro c 14 de março
rie 1953, para concessão rie férias coletivas aos nossos
funcionários. Permanecerá, entretanto, na Filial à rua
Primeiro de Março, 6-1." andar, um plantão para aten-
der aos pedidos dp amostras dos Srs. Médicos, atendendo-
se também pelo telefone 43-0546,

************************************<**<*********************

CLINICA DA FACE
TRATAMENTO DOS CABELOS - CIRURGIA PLÁSTICA

DR. CARLOS ALBERTO DC SOUSA
CRAVOS. ESPINHAS, VERRUGAS, PELOS, MANCHAS E RUGAS

Senadot Dantas, t.í - S." — 42-3291 — De 3 às 6 horas

********************************************************t********M**t*********************^*
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um Foríificante indicado nos caso.s da Fraqueza, Desnutrição e nas Convalescenças
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Padre Miguel
reclama luz

O subúrbio de Padre Ml-
guei, antes Mova Bonita, nio
tem senáo poucos logradouros
dotados de iluminação públl-
ca. Nesse sentido é muito mal
servido. Mesmo os de maior
movimento, mais edificados,
não desfrutam esse benefí-
cio, como acontece cpm a pra-
ça dos Abrolhos e na rua Mu-
niz dc Souza. A propósito re-
cebemos uma carta de mora-
dores apelando para o dire-
tor do Departamento de Du-
minação para que S. S, man-
de examinar aqueles logra-
donros, verificar o seu pro-
gresso, pois estão certos os
missivistas de que se ressal-
tara a necessidade de que
tèm da luz pública. E segun-
do esclarecem, não será dlfí-
cil, pois o cabo está próximo.

Ilil
A NOITE
MAIS POLICIAMENTO PARA PAQUETÁ

Recebemos:
"A ilha de Paquetá., que vem iâ há alguns anos sendo gron-

demente procurada por grande número de veranistas, entre os
meses de dezembro a março) tem também a sua população au-
mentada entre os dias de sábados e domingos e, como é muito

natural, o policiamento da
ilha requer nesses dias maio-
res atenções, principalmente
quando ''escolas de samba"
e outros grupos de cario-
cas alegres, transformam
aquela ilha em um paraíso
perdido, de excessiva liber-
dade ejicenciosidade. Dai a
necessidade imperiosa de se
adartar o Comissariado lo-
cal de maiores recursos, de
um_ maior número de poli-ciais que possam, com van-
tagem, atender às necessi-
dades do policiamento, pois-com apenas quatro homens
da Polícia Militar ali de ser-
viço, torna-se inôqua e con-
traproducente, mesmo qual-
quer ação preventiva ou
repressiva. Aproximando-se,
agora o triduo carnavalesco,
em cujos dias a ilha não es-
capa à alegria motnesca,
sugerem os moradores de
Paquetá ao senhor chefe da
Polícia, medidas acautela-
doras para uma melhor as-

sislsncia policial àquela população instilana da Guanabara, en-
viando-se para ali um reforço, reforço esse que deve ser man-
tido todes os domingos.

Aqui fica, pois, o apelo dos paquetaenses".

A MUDANÇA DOS MICRO-ÔNIBUS
Nos "Instantâneos", do Guanabara. A NOITE fez oportu-

no comentário sobre o silêncio que pesa na tão decantada re-
forma dos serviços de micro-
ônibus. E' preciso — e nun-
ei & ãemais ventilar esse as-
símio — alargar o comenta- ¦
rio. A numeração desses veU
calos, já 0 dissemos por
muitas vezes, é necessidade
tão premente, que é de cau-
sar- estranheza não haver, já
hi mais tempo, existido das
empresas essa medida. Co-
mo, por que excluir da exi-
gêndo os micro-ónibus,
quando os ônibus a isso são
obrigados r Urge, também,
diterminar pontos de para-
das. Estas poderão ser conjugadas com as daqueles. Afinal, mi-
cro-ônibus constituem serviços de transporte coletivo e devem
sofrer as mesmas exigências dos demais. Outro abuso que
se generalizou foi a colocação dos números dos ônibus ao
lado dos nomes das linhas. O modelo aprovado em vigor é o
da colocação separadamente e. sobre o dístico com que se tor-
na visível à distância necessária para o passageiro ler e fazer
o sinal de parar. Nada disso observa o Departamento de Con-
cessões, ave parece ter um único propósito; o de facilitar tudo
às empresas, contra interesses do público.

N R. — Cont«-no« o mo tsno. <• êl« »« rel»elon«r tom • rtds d»
ctrlnde _> ob seus problemas. Encreva para esta neçfio 011 telefon* para
J..-155Í » 53-1910. ramal 77 — » qualquer hora do dia oo da noite —
qae o repórter «e enearrecará do resto.

Folhinha carioca
Há, precisamente, um quar-

to dc século, a cidade tinha a
Receita de CrS 107.565.344,00.
A despesa, muito mais. No
Andara í foi onde mais se
construiu, 618, sendo o total,
no ano de 7.065 prédios. Ca-
sas comerciais, 42 mil. O Or-
qamento para 1953 passa dos
cinco bilhões!

Os rádios rendidos
pela nossa casa
têm direito a umii.
reforma geral no
final do pagamento
************* ******é***********************4***t****t****t******t**f******************-***t*

Avenida Passos. 36 a 38

íiLEFONES:

43-6730- 43-2.21

£6 uma perfeita seleção e 
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combinação de fumos pode / ,' JMm^ iWÊ^ÍZ
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ÜM PRODUTO SOUZA CRUZ , A-Í&1*
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"onte «T.ope-i Braça», «obre o Isra-rapé da Cachoeira Grande, nn entrada que con-
dut ao Bombeamento de águas do Estado e Colônia Agrícola dos Franceses

Rodovia BR-17 — corte em trecho JA construído, no Km. 9
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Rodovia BTl-n — detalho da construç8.0 da plst.v
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DOS LIMITES SUBURBANOS DE MANAUS PARA O CORAÇÃO DA FLOR
BALHO DA COMISSÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM -

TERRAS MARGINAIS - ONDE ESTÁ O MAIS LINDO B

e^íRi

INCREMENTO DA COLONIZAÇÃO PAS
ALNEÁRSO DO NORTE DO BRASIL

mm
Rodovia BR-47 — trecho Ini elal com piso dt> concreto
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Rodovia br-j:
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Máquina* operando num trecho om preparo
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Quem percorre o Amaronas »cm aquele mero propósito
turístico ou esportivo dos que o visitam sem objetivo, sente
que * imensidão territorial é. ali, o primeiro t angustiante
problema a ser resolvido para a reincorporação da planí-
cie à realidade nacional. As distâncias imensas, povoadas
dc mistérios f de silêncios, aviltam a capacidade de resis-
tência e realhaçãf» do homsm, tornando-o um ap.ilico
deniro da exuberância do meio fecundo. Sem meios mate-
riais para quebrar o circulo de troncos e raives que o cont-
primem, empurrando-o para o rio. o homem amasônico plan-
toa unia civilização escassa * beira dos barrancos, «bando»
nando as Imensas possibilidades de rique-f* qn<? dormitatM
à sombra flas árvores seeulare», «o coração da floresta ei«
clópica,

A pequene* d* «rea ocupada çero« * está jerando linda,
da forma Implacável, muitos dos fenômenos nerativtw quf>
estáo comprometendo a economia do Vala # o "standard" A*
vida de seus habitantes. Conquistar a terra, por consepiinte,
alarrar as fronteiras da civilização, empnrrar para bem lon/çft
a parede d« árvore? que asfixia p nativo, é, *H, Imperativo
de progresso.

Sentindo em Ioda a tua slsnificaç&o essa realidade e
que ninguém pode deixar de entusiasmar-se ao entrar em
contato com o movimento rodoviário que atualment? sa-
code o Amazonas.

A Comiss&o d» Estradas de
Rodagem, órg&o executor do pro-
grama rodoviário do Governo do
Estado, que obedece à dtreç&o do
eminente brasileiro, Dr. Álvaro
Botelho Mala, andou um largo
período de tempo completamente
divorciada de suas finalidades es-
pecíficas, tropeçando em lnsu-
cesses de natureza técnica, dis-
sipando tempo em realizações
estranhas so seu metler. até que
se reencontrasse com suas ver-
dadelras finalidades e desse cur-
so so programa de obras que lhe
estava traçado.

Hoje, porém, quem visita Ma-
naus encontra uma estrada am-
pia, bem traçada, tecnicamente
perfeita, nascida nos limites su-
burbanos da cidade e rumando
vitoriosamente para o coraçlo
da floresta — « a BR. 17. Seu
objetivo final é CARACARAI.
no Território Federal do Rio
Branco, porto de embarque das
partidas de gsdo que demandam
daquele Território para o abas-
teclmcnto de Manaus e ponto
terminal da Unha regular de na-
vegaçáo entre Manaus e aquela
cidade. Obedecendo aos requkst-
tos de uma estrada de primeira
classe, a BR. 17 é hoje a menina
dos olhos da Administração da
CER do Amazonas e motivo de

Justo orgulho para a gente ma-
nauára. Da sua estaca lero, co-
locada no Bairro de Adrlanópoll»,,
até ti altura do Parque 10 de No-
vembro, o mais lindo balneário
do norte do Brasil, corno comu-
mente é cognomlnado o sprarl-
vel logradouro, a BR. 17 está pa-
vlmentada a concreto simples,
numa pista de oito metros, com
artística plantação de grama M
margens. Dal até o Bairro de
Flores, a seis quilômetros de Ma-
naus, a excelente rodovia reco-
beu pavlmentaç&o a soloclmento
com revestimento asfáltlco, culos
trabalhos, quando da nossa vlsl-
ta, estavam sendo ultimados. Dal
para diante a estrada oferece-;:»
ainda eom revestimento de picar-
ra e areia, conforme a natureza
do terreno, sempre, contudo, com
au mesmas características de per-
feição técnica. De acordo com o
Programa de Obras que tivemos
oportunidade de cornpulser, ela-
borado pelo dlnftmico diretor da
CER, senhor Xenofonte Antony,
para o ano corrente, a BR. 17
deverá receber pavimentação a
solocimento em um novo trecho
de âez quilômetros de extensão, o
qne virá aumentar de muito o
encanto que Já agora oferece 8

(Continua na pifflna seftulntel
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Bairro de Sno Raimundo. l'cí;,'h.> (t„ i„, .,,,„.,.,,„ , ,„, „ porularão prestmi ao 1*

4

Cui UKpecto du 1'onte «fcngenlieirn f» .es Braga,;, sObre n Igarapé da Cachoel-
ra Grande

i;*.i(to\ía BH-63 — (Humaltá-ilAbrea) *- máquinas «in aíàn no serviço
lamento

de desma-

íiiirr.i de !»:";.( Raimundo. Detalhe itn lmetor dn ( "-
ipil nn pn
uloca na

em que u porui• t. na sede dn Suo RaimundoRspnrt Clube i,n'r nenslít» á* entrega
M obras rr.»i!7i,,in, pHa (;;7:R A Be'nhorlta, representant-» Hn rl

lapela do Diretor da Comlssfto ,]c r.tmrin. ,i„ Rodagem •""or da Comlssfto ov Estrndns do
de curo,
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S LIMITES SUBURBANOS DE MANAUS PARA O CORAÇÃO DA FLORESTA -- O GRANDE TRA-
HO DA COMISSÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM - INCREMENTO DA COLONIZAÇÃO DAS
TERRAS MARGINAIS - ONDE ESTÁ O MAIS LINDO BALNEÁRIO DO NORTE DO BRASIL

Rodovia BR-17 — máquinas opera ndo na construçSo de novo trecho
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Listrada Circular, cm bairro operário, recentemente repavlmentada pela CER, com camada asfâltlca
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Itodovla BR-17 — ftngrulo de tuna curva em trecho já construído

Rodovia BR-17 — rontllhãu Armlco em trecho construí'»-

(Continiuçio da pifina anterior)

bela rodovia para quantos per-
correm-na diariamente em pas-
selos de veículos. Na BR. 17 o
visitante tem, ainda, oportunlda-
de de apreciar várias obras de
arte, entre as quais pontilhôes de
alvenaria e concreto, pontilhões
armtcos, etc.

Outra grande conseqüência da
construção dessa Importante ro-
dovla tem sido o incremento da
colonização de suas terras mar-
ginals, agora Já em grande par-
te ocupadas por colonos nativos
e nordestinos, dando como re-
sultado o aparecimento de uma
animadora agricultura para de-
safogar o comprometido processo
de abastecimento alimentar de
Manaus. Nesta parte tem sido
notável o trabalho desenvolvido
pelo Diretor da CER, entusiasta
decidido pelo cultivo da terra.
nâo só facilitando a condução
dos colonos e suas famílias tio
trabalho da localização n?s ter-
ras, como ainda, náo poucas ve-
zes, facilitando o transoorte do
produto do trabalho desses co-
lonos para a cidade, aproveitai.-
do as viagens de serviço das via-
turas da CER.

Desta forma vai a BR. 17, rea-
lizando o vaticínio oracular do
um grande estadlst.a, cumprindo
o destino singular das estradas cio
rodagem, ou seja, de caminho da
civilização por onde passa a gran-
de procissão do progresso.

Mas náo se resume nisso «s
atividades da CER do Amazonas.
Outra grande estrada, esta de
sentido municipal ou inter-miinl-
clpal, está sendo Igualmente ata-
cada pela operosa administração
da CER. em cumprimento às de-
terminações do senhor Governa-
dor rio Estado, doutor Álvaro
Botelho Maia. Trata-se da BR.
63, rodovia que Usará entre ?l
os municípios amazoneses de
Humaitá a Lábrea.

A regifio a ser percorrida pelaestrada é fertilísslma e tle umn
topografia rica e variada. Em i
grande parte ocupada por cam-
pos gerais, o seu aproveitamen-
to poderá ser a chave para a
solução do grande problema da jpecuária no Amazonas. Além rio'
mais, essa estrada virá posstbi
litar o escoamento dos produtos I
do Município de Lábrea — bor-
racha, castanha, etc. — pelo pôr-1to de Humaitá. mais acersível e !
mais próximo da cidade de Ma-
naus, onde se r-ltuam os merca- !
dos consumidores ou comprado-
reB. Atualmente a Br. 63 conta
com uma extensfto de vinte e dois
quilômetros preparados e quase |em condições de receber pavi-
mentaçáo. A inclemêncla do in-;
verno que assola a regifio, con-
tudo, infelizmente, tem-se cons-
tituldo um entrave multo sério;
para a continuação dos serviços,
que, de modo geral, estão para-
lisados & espera de época mais j
propicia. N&o obstante, o que lá ;
ali ne vê atesta eloqüentemente j
o tlrocfnlo administrativo da
atual Diretoria da CER e a ex-1
celfncia do programa de obras |
que. em consonância com as dl- '
retrizes do Governador do Esta-
do, foi traçado e está sendo exe»
cutado pela repartição rodovia-
rio do grande Estado.

Ainda outra rodovia, esta de
menor vulto embora de Igual va-
lor econômico para a região a
que serve, tivemos oportunidade
de conhecer em Manaus. Trata-
se da Estrada do Alelxo, antigo
caminho de automóveis que dá
acesso à Colônia Leprosário "An-
tonio Alelxo" e zona madelrelra
da Capital. Nesta estrada a CER.
está executando pavimentação a
concreto simples, cujo primeiro
trecho, de um quilômetro, estava
em vias de ser Inaugurado e en-
tregue ao tráfego. Sua concreti-
íaçSo virá servir Igualmente e
com a mesma Intensidade ao
problema da colonização das
áreas circunvizinhas à cidade e,
por via de conseqüência, contri-
buir para melhorar de muito o
precário abastecimento de legu-
mes e frutas para Manaus, que
se ressente multo desta falha
Nesta entrada tivemos oportuni-
dade de examinar um pequeno
pontllhâo de concreto e alvenaria
sobre um igarapé, o que veio
dar ao encanto da paisagem uma
nota pitoresca.

Concomitantement* com essas
obras essencialmente rodoviárias,
a CER do Amazonas vem auxt-
liando grandemente e fundamen-
telmente a Prefeitura Municipal
nas obras de urbanização da cl-
dade, como atestam os belos e
valiosos trabalhos de remodela-
çáo executados no Bairro de SSo
Raimundo, antigo lugarejo aban-
donado da cidade, e hoje flores-
cente bairro moderno, com dois
clubes, bares, ruas asfaltadas,
etc. Essa Bairro foi ligado à cl-
de.de por uma ótima estrada pa-vlmentada à soloclmento com re-
vestlmcnto asíáltico, hoje pon'o
predileto para a população de
Manaus nos seus passeios do-
mingueiros.

No programa deste ano outras
Importantes obras estão sendo
estudadas, entre as quais a cons-
trução de uma estrada ligando as
povoações de Rosarinho a Am-
brosio Ayres, no Município de
Itacoatlara, velhos sonhos das
populações locais. Essa estrada
irá ligar o Autaz-Assú ao Madel-
ra, dois importantes pontos, de
vida econômica Intensa e que
multo contribuem para a balan-
ça comercial do Estado.

Desta forma a CER, sob a di-
nAmlca orientação do senhor Xe-
nofonte Antony, dos mais eflci-
entes colaboradores da atual ad-
mlnistração do Estado, vai cum-
prindo eficientemente a sua mis
são, integrando o Amazonas nr
grande movimento rodoviárlr
brasileiro, que está fadado a
abrir novos horizontes para n
progresso pãt.rio e para a feli-
rMfde ( bem estar cio povo bra-
ellr.lro.

^~^vr^»

Bairro proletário do Sáo Raimundo, vendo-«e a pavlmentaçío asfâltlca quo » CER realizou ali
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Rodovia BR-17 — outro Angulo da pista Já concluída
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Rodovia BR-17 — trecho Ini ciai Já pavimentado a concreto
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ANOITE ms Escolas

& aluno wi
, (Classificação fsita de acordo com as provas finais

de 1951)
ALUNOS PREMIADOS

FIDEJNE
BERGAMO

— Marca n-attmU —-

t i-

ll-iJ-
ESCOLA GENERAL MITRE (P. D. F.)
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'CARLOS 
ALBERTO GHAKER NEDER — Premiado com

'tim cofre, com depósito de Cr$ 100,00 doado pelo Banco
..,,-Andrade Arnaud S. A A LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES

Contemplado com uma caneta-tinteiro e tinta ofereci-
'' 'das 

pela Empresa Industrial de Tintas Sardinha Ltda*

^-___^_ —DESCOLA GOIÁS (P. D. F.)

De real vantagem no tra-
tamento de Fígado, Estômago
e Intestinos,

Favorece ¦ digestão •
impede % auto-intoxlcacSf»

"^ É «eeitivet pelos eruw*-
mos mai»-fc-.u**-»'»*—

N5o tem contra-lndlcaçao.
fi. , 

'

Analisado e aprovado pe»
lo S.N.F.M., do Rio de Janet-
ro. sob n.° 901, em 32-3*1919.

LABORATÓRIO BÉRGAM0
Av. Pires do Rio, 13 - lUquara

E. T. C. B. - s. Paulo
R*B**MntantM iu» Dlctrlto r*érm\
a Eatad» do RU • E»j>Wto Santo i

Naefirm Ltda, Drogaria Silva Gomes
Rua ia Conecicte. 23 - Rio 4a Jaaaira

m

Ò PRECEITO DO DIA
¦tM ATRATIVO PESSOAL

Os dentes normalmente, im-
plantados c bem consíYvados
constituem um atratiiio pes-

,soal. Sua limpeza deve ser fei-
,tw todos os dias com escova e
pasta. As melhores escôfias sao
at de cerda resistentes, capa-
zes de retirar, de entre os den-
tes, restos de- alimentos. A es-
çôoa deve ser passada no sen-

yiido vertical,- de cima para
baixo, nos dentes de cima, —
/ide baixo para cimn, nos den-
ites de baixo; no lado d(i fren-
,,í« e no lado de, trás, e, em se-
agida, na borda livre. Escove
os-.dentes, com,rigor, ao levan-
tar-se, pela manhã, depois de
icáda ¦¦ refeição, e, à noite an-
¦tu-de deitar-se. -— Sf.ES.

ÒR. SPIWOSA ROTHIER
' Doenças sexuais e orinárlas, la-
} vagens endoscóplcas da vegíçnja,

„-tratamento dos tumores Ha prós-
iij teta poi eletro-ressecção trans'%¦ 

?!?.- A | I oretral.""RUA 
8EÍÍAD0R DANTAS. 45 B..

apt,* 902 — Das 12 às 19 horas
Q ... Telefone 22-3S67

- 3

PAULO NOGUEIRA DE AN-
DRADE — Premiado com
uma caneta-tinteiro e tinta,
oferecidas pela Empresa Irt-
dustrial de Tintas Sardinha

Ltda..

Publicações
Recebemos ¦ agradecemos: Bo-

íetlm comemorativo do 10.* tnl-
versárlQ do Serviço Especial de
Saúde Pábllca (SESP) do Minls-
lírio da Educaçío e Saúde, 17 de
julho dc 1952; Jornal de Deba-
tes, números de 12 e 19 de se*
tembro Rio; Ressurge, G6al
qulnenirio editado na índia em
idioma português, 30 de julho.
Bombaim; Departamento de As-
slstcncia $o Cooperativlsmo, pu-
blicacões: números 1971199 da Se-
cretaria dc Estado dos Negócios

da Agricultura de S*ó Paulo;
Boletim-dei Banco-Central de Re-
Serva: dei Peru, Junho e julho,
Lima; O Lojista, *etembro, Rio:
Itcforinador revista espirita, se-
tembro, ftio;. Brazilla Esperantls-
(o, números de maio a agosto,
Rio; EI Radiquefio, setembro, No-
va Iorque;' Corning Events ,ln
Brltain, agosto, Londres; Carta
Mensal. Econômica, editada pelo
The National City Bank of New
York, setembro, Rio; Boletim In
forfnatlvo', da B. M. F, junho,

%x I ü imwnls
^tfW*??

fidlspensivet .nos bares,
padar.ss, confeitarias,
»/;ougiioi.' easas de carne,
reata ura mes e Indústrias
-. onde D«o poas haver
mosca*.

ESPANTA
AS MOSCAS I

REFRESCA
O AMBIENTE

ílíêjfii
¦™Mmmm

ímwSBí

«ttiíApefiSI0
"LULA"

Ventilador <** teto «a pe-jaent».
(UmensSet, considerável potCn*
ria a Baixo co..inmo do «nerf ta.

(IA. "LILLA" «C? Dl MAQUINAS
INDUSTRIA I COMl-CIO

tunimóm am 1*1*

li NritMi-i, 1131 — Caiu Ptstal 231 — Ha ral

**********************************************************+*>
Rio; Oportunidades de Prepara- __«_____
ção no Ensino Militar (Exército,
Marinha, Aeronáutica e Policia
Militar) publicação, n." 68, edita-
da pelo Instituto Nacional de Es-
tudos Pedagógicos do Ministério
dá Educação e Saúde, ano 1951.
ltio; Nação Brasileira, setembro
Rio; Mocidade, órgão da Confe-
deração da Mocidade Presbiteria-
na junho e julho. Rio; Correio
dn SEN AC, 1 a. 15, de setembro
Rio; Revista de La Associación
de Jefes de Propaganda, agosto,
Buenos Aires; El Caballo, setem-
bro, Buenos Aires; El dossiet

marroqul, por Clhude Bourdcte.
Los derechos dei hombre en Mar-
ruecos, La politica dei . Protecto-
rado através de las cifras e Con-
diciones cspcciales d elos trabaja-
dores en Marruecos, folhetos. De-
legacion dei Partido Istiqlal (Par-
tido da Independência de Marro-
cos na América do Sull.

0 PRECEITO DO DIA
FADIGA E SAÚDE

A fadiga concorre para en-
Iraquecer às defesas do orya-
nismo contra as doenças in-
fecciosas. Os exercícios violen-
tos, os excessos de prazeres e
trabalho,, esgotam a resistên-
cia do corpo. Defenda a sau-
de, evitando o excesso de tra-
balho ou divertimentos, —
SXES.

ROF, JOSÉ GUILHERMb
- RADIOLOGIA CLÍNICA FRAQUEZA EM GERAL

VINHO CRE0S0TAD0
,  . "SILVEIRA"

forfnatlvo', da B. M. F, junho, cos na América do Sul). "'' .„..........i^iiM^wwitjwwwwWMWww^w^wwwwi
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PRAÇA FLORIANO, 55*5.« -
Tel. 22-3293 W A RI A MENTE

CAMPANHA DO BEM ESTAR SO-
CIAL — O SENAC Regional do
Distrito Federal oferece ao» eo-
merclártos e candidatos a em*
prego no comércio, gratultamen*
te, cursos de correspondeêncla e
rádio, datilografia, estenografls,
contabilidade, de secretário e
outros e, ainda, amplo serviço
de assistência recreativa e ali-
mentar aos seus alunos. As esco-
las do SENAC estão distribuídas
pelo centro e diversos bairros d.i
cidade. O clichê acima é um fia-
grante das atividades educado*
nais e sociais dessa Instituição
educacional, mantida pelos ho*

mens do comércio.

DR. MOISÉS FISCH
DOENÇAS DB SENHORAS

VIAS URINARIAS
CIRURGIA

ASSEMBLÉIA, 98 - 7.*
Diariamente: 15 is 18 horas
(exceto aos sábados) T 22-154»

DOENÇAS QOS INTESTINOS
RETO E ÂNUS

DR. BUENO BRANDÃO
Rua da Assembléia, 98-2.'
Daa 14 às 19 - Telefone

andat
22-0522

CURSOS PRÁTICOS
DE HABILITAÇÃO PROfISSIONAl
Diurnos e noturnos, inteiramente gratuitos, paia

comerclárlos e filhos de comerciados
MATRÍCULAS ABERTAS ATÉ 25 DE FEVEREIRO

SENAC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAI

Além de Curso- de aprendlzaf-em (diurnos), Cursos d*
Adaptação (diurno e noturno), Curso de Iniciação Pro(U*|,
nal (diurno e noturno) e Cursos de Especialização (noturnos)
mantém o SENAC do Distrito Federal os seguintes CURso?
PfUTTnoS DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL (.noiurno-j;

CONTABILIDADE
DATILOGRAFIA
ESTENOGRAFIA
INGLÊS

constando do currículo de cada tim desses Cuwog mais i« *.,
gutntes matérias: Português, Matemática e Educação Mwai i
Cívica. , .

Informações e matrículas nas se-futntet* escolas:
SEDE — Rua Santa Luzia, 735*2.° andar, de 8 às 22 horu
ESCOLA MODELO WALDEMAR FERREIRA MARQUES

Rua 24 de Maio, 543 (Estação do Riachuelo) de 8 li
11 horas. . . _

CN-3 — MADUREIRA (Escola Normal Carmela Dut.r») »
Estrada Marechal Rangel, 31, de 19h.30m às 22 horu,

CN-4 — OLARIA (Escola Chile) — Praça Behwnt, s/n j-
18 às 22 horas.

CN-5 — COPACABANA (Escola Cóclo Barcelos) _ fi*.
Barão de Ipanema, 34, de 18 às 22.

CN-6 — BRAZ DE PINA (Escola São Paulo) - Bu
Najá, 160, de 18 às 22 horas.

CN-7 — TIJUCA (Escola Underwood) — Praça San-
Pefia, 35-2.° andar, de 20 às 22 horas (somenle Dal|.
lografia, Estcnografla e Português).

•A-
COMERCIÁRIÒ — Aproveita a oportunidade que o BENAfJ

oferece de te instruires e progredires sem a menor
despesa.

d

^*****************************************************m

< K$ 200,00
JI | ífi;#
III nSti
JJ [ i ySÊ 1

Vendemos ótimas máquinas de *«.
tura, novas, c/10 anos de Garanti,
Entrada: Cr$ 200.00. RUí MAFEli
IRMÃO — Rua Aristldes Lobo, lll
Tel. 28-7547 - Bondes Estrela e Sua
Alexandrina à porta.

c—«„:i para OPILAÇAO
baoaopil VERMINOSE

***************** *********************************

,(<<'.-.

IMTERMATO » PETROPOLIS

COLÉGIO SÃO JOSÉ
• AV. K0ELER, 260 — TEL. 2057

Alguma» vagas nos cursos:

PRIMÁRIO — ADMISSÃO E GINASIAL -
tnformaçfies • estatutos no Rio: Afênela de A NOITU.

RM Rodrigo SilT», 17-B — Esq. d* T de Setembro. Tel. 42-T541

e****f***t***************************************************''':"'-.v'lAS 
URINARIAS — RINS — BEXIGA — PRÓSTATA

DR. A. ACKERMANN
'"\ í'v-*"

GINECOLOGIA
0TERO B

OVARIOS
BLENORRAGIA — TRATAMENTO RÁPIDO

DISTÚRBIOS SEXUAIS
y,. Aparelhagem completo para dlagnoss • tratamento das doenças

: ^o» érgãos gênito-urinârios. Exames no laboratório paTa contrôl»
... d» cura. Trata pelos ptocessos empregados nas clinicas de Berlim,
•{•"¦*•'.' Viena, Paris • New York

^"¦BJ&i},.S iis 19 horas - RUA URÜGUAIANA. S4 - TeL 2*-J447.
*************************************************************

| Apelo à indústria
'! A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, tendo em
vista a gravidade da situação de fornecimento de energia •
esta capital, reconhecida pela Comlssfio de Racionamento
em reun!fto ontem realizada, vem encarecer a valiosa e In-
dispensável colaboração da Indústria carioca, no sentido de
.restringir ao mínimo o consumo de energia elétrica, prlnct-
palmente nos próximos oito dias, quando se espera seja nor-
mallzada a situação. Em atenção a solicitações que temos
feito à Comissão de Racionamento, vêm sendo Impedidos os
cortes de circuitos, tão prejudiciais aos interesses da produ-
ção, pelos quais têm insistido os representantes da Comra-
nhla concessionária.

Devem, pois, as empresas Industriais do Distrito Federal,
.bem compreendendo as altas finalidades de que estão Invés-
tidas, neste difícil momento, reduzir ao estritamente Indls-
pehsavel ò seu consumo, para .que possa ser vencida a crise
atual, sem necessidade de se permitir se.la vitorioso o slste-
ma de «cortes do circuitos», nefasto aos interesses gerais,

A DIRETORIA

O ABASTECIMENTO
DO AMAZONAS
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Entregue o encargo a turMr, conseguiu aqueie
órgão- pela primeira vez- superar a crise anual
de carne, durante as enchentes do Amazonas
•¦ O enérgico controle dos preços foi a maior

proteção â uconomia popular

,, +t*************************f********************************
Periódico de Saúde

INSTITUTO HELCO DO

DR. JOAQUIM SANTOS
Note bem. Vindo à consulta, nio nrinsr antes, ou trsset 100 gr* d"

íírlínelrs nrlna da manhã com uma colher de chi de clnfora em pó

TESTE
:'$!

SÍFILIS - DORES - ÜEUMATISMOS
Indicação de águas minerais — Regime alimentar

tiríLlS - DORES - ESTÔMAGO - FÍGADO - INTESTINOS -
RWS - DOENÇAS DO CORAÇÃO E VASOS - AETERIOESCLE-
ttOSÉ (Deficiência circulatória, dormência nas mãos e Pé*' ' "'"':' tonteiras, etc).

ÚLCERAS DO ESTÔMAGO D6re»- ¦""•• rtfc Tr»,a
,-;.,,, Iu mento eom melhoras r»

plHas, sem operação e «em apllcsçôes de aparelhos elétricos
ARTRITISMfl e suas ««nsequênclas - Reumatismo artritlco

. r-i-ÜX. '*m" defnrmante e muscular - Gola - Bulsites T
,„ P. ,„ Ácido úrlco - Areias e cálculos dos rins <'-ritaa© - Mlecfies ardidas e doidas, urinas turvas «» fítidas - TraU«ttntto Hidromlneral do ártrltlsmo na residência, sem iplleaçôe*

\, •„,,,:,' elétrieaa
W, ÇISTITES ou DORES AO URINAR

Jjtl ílstites rebeldes de fundo arlrítico. único tratamento «fleat * <
hldroraincral na residência, sem operação, sem aplicações e!é*rie»»

,',..y.A, ísfa'*» 
"em*d'os« controlado pelo teste orinário

VARIZES - ÚLCERAS - ECZESU8 -
EDEMAS

Infiltrações duras Erislpela • Flebltv»
Ter turba ções circulatórias da» pernas

Consultas de • is 12 e 14 ia 18 horas menos ao* iibados Operário*
de 9 às 12. tem 50% de abatimento.

WA-PO .CARMO, .£. 7-° AND. TEL 52-4861 — RAIOS X

PERNAS

'(lua

ft» «talhar é* «a» aao junre, «uado faifNs«*m«t «aa

«ova etap» de lutw e iacrllíciot, é de inteira Justiça talien-

tar o trabalha desenrolvido por nma repartição federal, no

•entldo da preserraçio do abastecimento diário do povo —

muna fase em que contingências nacionais dificultaram, sob
tUu aa formas, a regularização das fontes produtoras —

dando possibilidade, assim, a um perfeito fornecimento de
recursos indispensáveis ao sustento da população brasileira.

Êase departamento do serviço público, «*-ue trabalha
tem alarde nem demonstrações dema-fófticas ou ostentações,

prejudiciais às suas atividades, movimentando-se quanto
pode, mobilizando todos os recursos, para Integral desem-

penho de tuas elevadas finalidades, é a Comissão de Abas-
tecimento e Preços, no Amazonas, düiMda, com dedicação e
dinamismo pelo Dr. Manuel José Antunes.

Seguindo, passo a passo, a grande e notável politica
nacional de suprimentos e preços, posta em prática pela
Comissão Federal de Abastecimento e Preços — COFAP —

érgão federal que conta com a sábia direção do Dr. Bcn-

jamlm Cabello, a similar amazonense — COAP — assinalou,
durante o ano de 1952, uma grande folha de serviços pres-
tados à população, controlando o abastecimento diário e
Impedindo, por todas as formas, que "tubarões" ganan-
ciosos se espojassem na economia do povo do longtnqvo Es-
tado do setentrião brasileiro.

Superando todos os óbices, transpondo as mais alcan-
tlladas muralhas de resistência dos sugadores do povo, a
COAP conseguiu incutir tio ânimo da gente amazonense,
mercê de sua ação enérgica e decisiva, uma confiança que

suplanta tMas as criticas, pelo bem estar que proporelotu
a coletividade.

Composta de homens pertencentes a tMas as classe?
sociais, seja do comércio, da indústria, da economia, da
produção, das forças armadas e da imprensa, o órgão con*
troiador de preços, no Amazonas, representa a defesa peren*
da população regional.

Um dos mais expressivos resultados da aç&o da COAP,
naquele Estado, foi a preservação do abastecimento de gado
à população de Manaus, que não ficou privada, em 1952,
desse alimento básico, que é a carne, graças às medidas to*
madas, as quais consistiram na estocagem de várias ma*
nadas, vindas do Baixo Amazonas, para corte e encami-
nhadas a diversos campos de repouso e engorda. Desse
modo, quando chegou a época de escassez, dispunha a COAP
de milhares de cabeças de gado, conseguindo, dessa forma,
contornar a crise que, durante multo anos, assoberbou a
capital amazonense, nos períodos de enchente daquela parta
do rio Amazonas. Por outro lado, regulada a matança, evi-
taram-se excessos no abate, consequentemente, a falta do
produto.

Outra campanha em que a COAP se empenhou, logrando
vencer, foi a do preço do pão, cujo aumento pleiteado foi
recusado pela unanimidade de seus membros.

E, assim, o órgão controlador da economia regional vai
conquistando a simpatia do povo daquela unidade federativa,
pois continuará se esforçando pela manutenção dessa po-
lítica de salvação, que tem no preclaro presidente Getúlio
Vargas o seu grande e impertérrlto defensor.
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LUIZ ARANHA CIE EM BO E_0S AIRES
Tratara aa Copa Roca com os a rgentinos - A explanação de sába-
do na C.B.D. - Importantes assun ios de interesse sul-americano em
foco - Tamnem, a participação do Vasco _a Gama e um certame tio

Rosário
X convite da Confederação

Brasileira de Desportos, -cuni-
nim-se sábado, na sede da en-
,yiado máxima, representantes
,]., crônica esportiva carioca e
paulista.

Ao encontro, estiveram pro-
içi.tea além dos còhfrádos doa
ilnij Estados, os Srs. -ilviula-
via Correio Meler, Castelo Brari»
10, Serzedolo Machado, repre-
m-nfinte da Federação Metro-
pelitana de Futebol junto à
C BD-. Roberto Pcdrosa. pr.
llàente da Federação PaullsU
d; Futebol, Manoel C.ibalero e
oii'1-as pessoas gradas.

O motivo dnqueln reUnlfto foi
o de conhecer ns próvldònolasi
fitie estilo sendo tomadas pela
C.B D. para melhor aproxima
çâo entre o futebol brasileiro e
argentino, através uma expia-
nr.cüo <lo Sr. Luiz Aranha.

HOJE EM BUENOS AIRES
O patrono dos esportes brn-sileiros tornou público a suaviagem hoje, segunda-feira, atarde, para Buenos Airos, porvia aérea. Disse o Sr Lulr,Aranha quo iria tratar :lcs dn-tua «obre a Taça Roca, ,jcni co-

mo retribuir a visita feita hátempos pelo Sr. Valólitim Sua-
re«, presidente da A.F.A.

. Segue íste destacado deapor-
tista credenciado também peloSr. Vargas Noto, om nome rio
Conselho Nacional de Despor-
tor, sabendo-se que nesta opor-
Umidade, nn qualidade de viço-
presidente da F.I.P.A., o Sr.
Luiz Aranha tratará de assun-
(os de Interesse sul-americano
para o Congresso extra desta
entidade, em Paris, cm outubro
próximo.

Empresta-se g, ande i,y,portftn-

0 CAMPEONATO MUN. EÂL DE
BASQUETEBOL FEMININO

I

SANTl.AOO, (fA.F.P.) — O
;hile organiza atualmente eom
Indescritível entusiasmo o 1."
Umpcoiiíito Mundial de Basquete-
linl Feminino, campeonato que re-
qu?r innfl inversão de uns quatro
milhões de peso» ch'lcnos, visto
que o Clille custeará todos os
{nston dos participantes. Inclusl-
ve transporte de vinda t regres-
lõ,,

12 palsrs estarão presentes no
campeonato, todos eles mombrus
ijs confederação sul-americana úe
basquete feminino, e, ademais já
x inscreveram ate o presente mo-
mrnffl o Canadá. México, EE.Ulí,
Ihilla, Rússia c Tchecoslovaqulrt,
i|ue já anunciaram sua presença

* (pia! será confirmada posterior-
orate.

0 quadro do Chile está consti-
tuiilo com o que hâ de mais re-
prcscnlatlvo do basquete nacln-
na]; para a defesa figuram Alia-
ria llcrnnndez. .lu 1 In LeOn, Mar-
|3 Ortlz. Hilda llnmos. I.uev Tn-
pia e Amalia Villnlobos, P.irn o

eentro, Fedora Panéll, Onísima
Hcycs e I.ui-rrcla Téran. Atu-
rnnteo: Carinem Csmazón. uma
Krlictta, Maria GaUardo, Marlu
Ouzman, Lauro Pina e Elena
Vavnr.

Na selnçáo figuram jogadoras
de renome internacional como
Alicia Hcrnandcz. Marta Ortlz,
Fedora I'anelli e Maria Gallar.ii>.
Também figuram nòmeí novos
que constituem revelações do es-
porte: Onésima Reyes. Bttima
lirbeta c Maria Luisu Giiíinaa.
por exemplo.

As noticiai chegadas l» Snntia-
Jo procedentes do Brasil Indicam
que um torneio entre ns seleções
do Bio dc Janeiro, Paraná. São
Paulo, Santos c Sorocaba, dcler-
minará a seleção que jogará cm
Santiago;

O Paraná se apresentará com
nm quinteto renovado, treinando
sob n direção de Carlos llojns y
Hojns; especialista peruano con-
tratado pelas atletas pftrapnini.is.

cia à visita do Sr. Luiz Ara-
nha a Buenos Aires. B.a re-
tornará ria qUlnta-fe.irà e dc-
pois em no\*o contado cora a
crônica faladu e escrita, dará |
s. conhecer os resultados de sua
miyfião e viagem.
A PAP.TICIPAÇÀO DO VASCO

F,M UM CERTAME DK
P.OfiARIO

Também, o Sr. Luiz Aranha
foi autorizado pelo C. ... Vás-
cô da Gama, para concluir os
entendimentos o alsslhar contra-
to com os clubes de Ro.rúiio,
para a participação dn .quadro
vascairo em urn certame sen- í
sa cional, a ser efetuado om lio- jsárlo,.

F aie&Dii o Sr. Josopíi B;ocí>
Faleceu, ontem, nesta cidade,

o fer. Joseph Bloch, fundador daa
organizações Bloch c um dos pio-
neiros da moderna arte gráfica
ho Brasil.

Homem de grandes Iniciativas,
abriu com o seu arrojo o cami-
nho para o que somos, atual-
mente, no terreno da arte gráfl-
ca, podendo Competir. Inclusive,
eom o que há de mais novo em
qualquer parte.

O seu sepultamento se verifi-
caré, hoje. cs 10,30, tio cemitério
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A eantlttlata ritorloaa 8yl«-la Fernanda ao lado tt» general MíimU» d» Mor»»», <m<l<i-»«"prince»»»" «leltm

Ap RAINHA DO CARNAVAL
Ontem verifieou-se a etapa fi- I os cronistas tspeeialitedoi do» I foi proclamada «

hO.i {IO _-«/1f/1*-'1 1. I_ . t1/7l. íl . 1*1» odifttr> l_ _ _4.i ífHÁUH _<i~ÚÍm_(1_ ! I*1-ja>_l/_l /t„-..'.'ppnpurso q.ie indicíiriu
qual seria a Rainha do Carna-
vai de, 195,1. O pleito se áesen-
rolara em várias provas a ui-

,,,., i Í!'"!íl das quais teve lugar, noisraelita da Vila Rosai}, Saindo o fcttífo Carlos Comei, eom o des-féretro-da rua Cinco de Julho, \ file da» eimàiâiúas antes sele-8-, em Copncabn.na. icionadas, Os iulgadm-es-forain
***************************t****ti***t******ft*^t^t*****************é>*****t******e*******.

Rainha do¦jornais « emissoras cariocas Carnaval Carioeá por haver ob-
tindo sido o jnrijiresidido nclo \ tido pm. total de 3910 pontos.
general Angílo Mendes de _fii-
raes, grande benemérito da
A.C.C. promotora dn concurso,
Depois de feita n apuração ve.
r'fie.tm-sr a vitória da alris,
Silvia Fernanda, qne, assim,

tft-ltm- aT*"-*.

Elementos representativos das cel 5ni_'s sueca, filandêea, norueguesa
e dinamarquesa, aqui domiciliado., convidados peln Supcrintendí:n-

cia Comercial do Loi. e Brasileiro

Seguiram-se-lhe Ivone 
'Rotlri

gue* eom S8.Í.1 ponto» Duleimvr
Santos com 3872; Aida' Salas,
com 3754 t Luc.cmy Dias com
MISS, O general Ângelo Mendes

O GORDO DE NITERÓI
Lembram-se do caia .háròüx? Logo «li, na praça dò c_r__»i!

perto i.a ruá Direita c da praia dc Plaçaba? _ onde fica o PM* 
'

Itnpenal, a Mitiga cadeia velha... Pois bem, ali, rifu;uele cais, •_-]
cvs podem íientar-se h bordo-de uma barca lenta, preguiçàjâ, _¦'!
peaiBumcnto rotnrrtndo. Podem sentar num bnnc-pdc pi'6__u _•'!
popa e ler os 02 voíumea tia "Comédia Humana", obra '(_'£¦_¦»*
que __ a idéia de ter sido córifeooíòh_lá eapeclRlmtnlc pura'.; __n .
Ida a Niterói nos cuidados da C«ntn_ira. Levem iüpis li-pu,
para. na vi»t_ m de volta, pn.-ur ''Os Li-iadas" . u-_ pro.su""jF__-Sciu_r a prosa paru o jayancs. d* JAo desembarcar do outro lado, p_guntem ao prlmclrí*'•_»»- ]seunte onde mora Gomes Pilho. íllo lhes responderá uue .',?. «!&,'!
uaquelo rua, naquela casa", apontando com o dedo. vio -» _r>jderêçô Indicado. Batam na poria. Quando e_ta se abrir, ti9b «. •
Sám.poisa «Iguma — entrem. Sen_m-i_ na primeira eac.ciia. _»_s
çam pijamas e cMnelos. Piquem á rotiUde. Eitiquani as p_n_»sôbre outras cadeiras c puxem um assunto com o dono da CMt.

Êle oferecerá, uma pinga bem goatoua. Mandará vir oetni»
do boteco mais próximo e contara histórias ^Iv^rtldlssmifiâí _»-¦
contará anedotas, nf.o. Dirá colans mais engraçadas àitlüa »- «_fc
coiua.1 suas, lrnprovlsadup, pfies quentluhos. saldo:? do forno.

Então, voeis conhecerão o homem que está fazendo falte «_
rádio. E, palestrando com ele, verlfíearSo que a ra»_o esti •*-
mlgo o.uando afirmo que ile cetá fazendo falta ao rádio, t

H& 20 anoi seguidos aue vocês ottv_n a cançito "Feeta TSamt-
nada", nSo é verdade? Pois é dele. Lsmbram-se dos sambas *_»-.
ma o lenço c vai", "Cachorro dn lotlfinha". "linda Balalltofc"."Henda Nova''? Pois silo dôle, Todos marcaram época no ca__o<-
neiro popular. .' :

_ aquelas crônicas Eostosãs, no "Imparcial", na "GazeU. 4«
Noticias'-) nò "o Ratiic.il"?I /

E aqueles programas munido* de Wle^a « personalidade, «ata
antlío» Educadora. Transmissora, tpunema?!

Vale a pena sofrer na Cantareira e ir reencontrar Goawa &*!-
lho. ,

tle tem o "Hotórlo dc Mamãe Vida", eoletftné» de jiniinir
que vai publicar. Tem a prosa magnífica que compensa ats o B*-

de.Moraes, que ee vi na grava- i ri8o de a barca ser apanhada peln bordo por um trsnsailânpo*
ra qo lado da neva Rainha tio 

  ""' "   '
Carnaval Carioca, fez, dando
término ao, cationrso o pràclá-«inçãi) da rainha * das prince-
sas sendo recebido »nn aclama-
cães a eleição dt _i'i_a Fentu-i-
da. . •

WATER-POLO
ÍMPATARAM GUANABARA E BOTAfOGO
3x3, o resultado da peleja realizada na pisei-
iir do grêmio azul-turqueza - Vitória fácil do

Guanabara na divisão secundária
Ns piscina do Guanabara, prós-

Kffiilu o Campeonato Carioca de
Water-Poloj com a realização du
mcoritro entre os quadros do Bo-
tafogo de Futebol e liegntas, c do
rrcmlo local. O Guanabara era
«fontado como favorito, já queiluaria em seu» próprios dnml-
nioi. Com um quadro de melhor
rêtegoaia e melhor «rmado paro-
ri» poder levar a melhor sobre
ii Botafogo. Entretanto, após um
período de jogo tranqüilo em que
ultimo eom o marcador desfavo-
nvel. dava a impressão que a
iwlquer momento modificaria a
íitnaçSo » »eu favor, já na meta-
ii final da partida quando o Bo-
tifogo se ressentia da falta de
nm melhor preparo, ei» que des-
Contro_-je o Guanabara c, per-»lt« • *ntuuln»n_ por parte dos
i\% "«strela solitária" que dess-
çollibram o marcador a seu fa-

.r, para, nos Instantes finais,
IsmWra se descontrolarem e per-
mitlrem ao Guanabara nm tento
rçus equilibrava de uovo, o pia-

car para o escore final de ,1.\_
como terminou a peleja.

OS QtlAP-05

Os dois quadros que atuaram
estavam assim formados:

GUANABARA — Lúcio; Mani.jo
e Léo; Edson, Lourenço. Nelson
e Denir

BOTAFOGO — Alexandre: Sa-
muel e Edinaldo; Amazonas; Nu-
no Caetano e Tuca.

Ól goli foram marcados por
Denir, Lourenço i» Nelson, para
o Gunnabra, e, Tuca (2) e Nuno,
para o Botafogo.

Dirigiu o encontro, com boa
atuaçfio, o Sr. Júlio Dolamare.

VENCEU O GUANABARA

N» peleja de divisão secunda-
riu, o Guanabara derrotou o Bo-
tafogo, pc)H contagem de 7x1, ten-
tos de Marro (3), Turco (2) e
Peitno d). Marcou o único tento
do Botafogo, Carlão.

SPORTE NO ESTADO 00 RIO
EstA finalmente decidido o

campeonato nlteroienoe de vo-
übol masculino com a sens.v
floria! vitória do «six» do Can-
to do Elo após derrotar du&s
vezes Keçuldns, o seu brio?o
«dversárlo Grupo de Ke<ratas do
Gragoatá, O triunfo do ontem
(il dificílimo para os alvl-co-
lentes de vez que os maçarleos
acreditavam na vitória, daí ter
Imposto uma resistência das
Mais árduas ao seu adversário.
0 V «set» o Canto do Pio
logrou, difícil triunfo por 15 x
18 e no Bet» seguinto ainda
venceram os cantorlenses por17 x 15. Assim, pois, com 2x0
lo placar, o Canto do Rio con-
«eguiu seu grande triunfo o
Isurear-se campeão do vollbol
masculino de 1952. Os dois qun.-•Iros Jogaram assim constitui-
áos: Canto do Rio — Llroz,P-I, Murilo, Gelson, Jamil,
Jamperclo. Gragoatá -- Ruy,¦*' Fernandes, Nato, -Dedico,
Dllermando, Geraldo, Poralta e
Roberto.

Na partida efetuada ontem,* lolte, pelo campeonato nite-

rolense de futebol jogaram Cru-
zelro A. C. e Ksplrlto Santo.
A. peleja foi das mafs fracas
embora o entusiasmo predonu-
nasse até o fim da peleja. O
1.* tempo terminou com 3x2
para o Cruíelro, mas no final
do tempo regulamentar o Es-
pirlto Santo logrou venenr o seu
adversário por 5 x 4. Dlonlsiu,
Eatana (2), Poplnha o Wil-
son marcaram para os vencedo-
rea e Zé Carlos, Jonas e Bal-
donedo marcaram pari» os von-
cldos. Os dois quadroa joga-
ram assim constituídos: Cruzei-
ro — Pedrinho; Delio e Derci;
Pia, Mario e Banhara!; Ges_,
Baldonedo, Zfi Curiós, Jonas «
Enio. Espirito Sarito — Darci)
Miltlnho e Malhado; Julinlio,
Antônio e Geraldo; Alfredo, Ba?
tana, Poplnha, Dlonislo e Wil-
son. Serviu de juia o Sr Al-
darico Veríssimo com arbitra-
gem regular. Na preliminar o
Ipiranga venceu por 3x0.

' ^~r^0*si0'> - .... ,-w.

Surpreofídeu a muiher m
colópo cai- outro

E feriu este a faca
Jacinto rie Paulo, de 28 ano.v

casadi», morador r.a rua Guará-
ni, 8, cara 1, há muito vinha des-
confiando das ligações <!?. sna
mulher. Inicia Díbí <Je Miran-
da, com & vizlniio. A'cidio En-
dríflues 09 Silva, de 2Í! anos, es-
tueadnr, moraJor na casa 1. Se-
guia-os do todos ot. modos, sem
eonfiegulr, porétn; qualquer ekj-
.suspeitas. Ontem, todavia, tn-
íuspeitns. Ontem todavia, ar,
contròü òs dois em colóquios na»
proximidades da residência. S:i-
cou, cntfío, de uma faca, avançou
paru Aicldio, deáíéílridó-lhé dois
golpes no tórax. Quando tentu
va íufir foi Blcaníàrio \ v mó-1

i rádores da» Imedlqções do local
çiido s« verificou a agressão e

i c.ciridü»irto pata a delegacia de
: (3,8o Joio de Metvíi. onde foi au.

tuado na forma da lei.

dc luxo. o "Vira Orm", por eotemplo,
Só que vocês váo encontrá-lo mais gordo, mui» corado % ôts-

confio at-ô, mais Ivr.to. Antia metido com a burociscin â<- avltw
escritórios comerciais, embolsando ííita, com cura de tiibM_»-t
alnho.

Mas í o mesmq rapaz que deixou o curso de medk-ln* ria s_$-.
to uno, só paru na,o ser doutor, t. o mesmo temperamento d* Une-1
tirado, boêmio Inveterado, oniante dà«< madniítad»_ F-__ _u>-<
r. lharlas continuem sendo as mesmas proibidas pela lei A» ;tl-
iflnclo. .' ,,

E, quando se fala em rádio, êle responde somente q__ "r_t
voltar, quo qualquer dia estará novamente ao microfone ~+ «is*
nào volta, t nienilra. É mentira, porque êle Já sabe rimo »____
as coisas 1;Y por dentro dariúele rádio que êle abandonou há jwt.
con anos, mus ainda deixou as coisas com por-MblUdac-S dn #_-.
n>rflo do nivel intelectual. E, mesmo afastado, êle está TKtát»
que » RlbeirSb cias Lages do "broadcísllng" onda secantiO eoBars
o da Ligliti Vfi que os consumidores de energia, do rAdo, t_nv-
bem estão de luz racionada por força das cbntllípênciás. JC »Bnt»>
pue j:i nÃo pode tnibalhar tendo dc "apagar * m? W« »tí_ íftr
necessária"... - «t

Deiiols de conhecer Gomes -ilho. «ús. pro*a e _rur {ísxmtUff
Inéditos, voeis, na viagem de volta r.a Canlarelr*, verlficmrt-
porque o rádio está funclouo.nrlo muito com lftinpadss de lfi tre--
ias: é que há homens edmo cie impossibilitados de t-r_>_n_r, ra-'..
blonandò energia por determinaç&o da me<lioci-ldade ambieü»«, y

MESTO» DE H01A>'»Ã

_ 
°u 

, L Acm:l ¥"*% l,m,Pr"!'o formifio pelos Srs. Allnan Pe.torson, NJls Aune, Uir tVlberr,
„V««;AJ2 
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8.r'.Ulrtol«ln.t'< Uãrbpsã, representante do Lóldo. Aq lado ile três senhora*, re-presentantes femininas somem wllsfeitos pelo bom domingo oferecido pelo Lòlde Brasileiro
Elementos representativos das Brasileiro, estava presente o Hr.

Bartolomeu Barbosa que, portodos or, meios a seu alcance.

CARIOCA pertence nos
"luns" do cinema e do

rádio

Cartaz amadorista
ESPETACULAR VITORIA DO GUANABARA
5x0 o escore da derrota do Oriente - O Cam-
Po Grande foi derrotado pelo Torres Homem'•• Não se realizou o encontro entre o Distinta

Oití
Procurando

e o
Prosseguiu ontem, o "Torneio

wtra Campo Grande" com a re-s.lzação de dois encontros uma*« que foi transferido pelo De-
Partamento Autônomo o prélio
ftre o Oití o o Distinta. Emoaiua Cruz teve lugar o prin-«pai embute da rodada quo re-««IU os quadros do Oriente e o«uanabara. O jogo foi presen-
Çiaao p0r numerosa massa de•orceaores, que não se cansaram
JJj 

aplaudir os seus atletas pre-
l« k Couba a vitória ao Gua-Mhara, marcando a arrasadora«"tagem de 5 x 0, sobre o clu-
;''« ae Luiz Gonzaga. Diga-se no
r™nto que o bl-campeáo do De-Mrtamenta Autônomo da F. M.
! "'"tou muito nos minutos lnl-«ais da contenda, mas os gua-
jWiarenses fazendo alarde deum Jogo mais técnico e brllhan-«nao teve dificuldades em a.ssl-
! ', r a contagem de 5 x 0. Com
l^a vitória

colônias sueca, finlandesa, no-
rueguêsa e dinamarquesa, domi-
cillados nesta capital, tiveram,
ontem, um domingo diferente,
choio de graça e encantamento,
reunidos qua foram pela Bupe-
rlntcndèncla Comercial do Lúi-
de Brasileiro para. a bordo do
navio Mocanguê, raliznrom um
passeio pelos mais pitoresco i
recanto» da Laia de Guanabara.

A fellü Iniciativa, que propl-
ciou a rouniào rica da cordiall-
dade de cidadãos dos paises es-
candinavos, representa a reali-
zação do programa turístico or-
ganizado pela nossa prinçipai
empresa de navegação, no sen-
tido de aproximar, em contac-
tos amistosos e de fundo recrea-
tivo, ns diversas colônias e\-
trangelvas existentes em nosso
pais. proporcionando um molhor
e mais rápido conhecimento das
nossas coisas e da r.ossr. gente
e criando, asslrh, um clima de
entendimentos entre aqueles
que, vindos de fora, aqui vivem,
entregues as mais diversas atl-
vldades em prol do desenvolvi-
mento comum do nosso país.

— Turismo do bom tipo é o
que nos está proporcionando o
T.ólrte Brasileiro — declarou, à
reportagem de A NOITE, o Sr
Nlls Anno. norueguês, chefe da
firma Car] Aune, adiantando j
qun so sentia encantado nau i
apenas pelo passeio, mas. tam- jbém, pela oportunidade do avia-1
tar com patriotas e amljros o I
Com eles trocar Idéias c traçar
planos para passeios o nèeôclOB :
futuros,nos quais, naturalmente,
nfio ficará alheio o Lóide Bra- |slleiro. j

Opiniões Idênticas obtlvemos i
dos Srs. Allnn Peterson, sueco,I
da firma 1-iclt Si A.. Ulf Wl-1
bei-g, finladês, da firma Addo |
do Brasil, e de muitos outros , , .
que atenderam ao convite do j estabelecimentos
Lóide Brasileiro e que participa-
ram do festivo passeio acompa»
nhados das «uas respetivas fa-
millas.

Como repre^sntante do Lóide
***********************»***lr*

CARIftC .4 pfrtcnce a»»"/«-«" do cinema • „«i
rádio

MATARAM 0 LAVRADOR
GOIÂNIA, 9 (Aa.tp.) - Na ei-

dade de Lu.ziànla, des»-e Kstndo,
| o lavrador Motlolfo de Souza Sali-

tos, foi assassinado por alguns
parentes nue imediatamente pro-
yidenciarairi s remessa do cada-
ver pnrn a ririnde onde o entre-
Knram k Cadeia f*iiblicn. O chefe
d* Policio tomou conhecimento

RENUNCIA AO CONCURSO
DOS "MELHORES DE 5f,
Carta de Celso GuimarAe» a An»elmo Domhl»tfi
gos - Solicita aos fans qüe votem em sétm __4
vos colegas da Rádio Nacional — Atitude tíXthtêi

do popular rádio-ator li
Aaseluio _»M__^

Í4z com que o pp.sse.lo obtivesse
o êxito esperado pelos seus pro- I dp fato «través du rcporisRem «
motores. 'mandou instaurar Inquérito.

j_^
Wm\\Wm\*

ao este ano em colégios particulares
per corsta da Prefeitura do Distrito Federal

Cclr- Gulmarfie». popular rá-
dio-ator dá Nacional c assisten-
te da diregSo-goral tin mesma

mm

C^lfifl (inlmtrfies desiste dn coit-
turso do» "Melhore» de 53".

omloNora, procurou-nos, a tlm
de fazer urna lolloltação ao ros- i
ponSáVe) por esta teçào de rtv-
dio, Pediu-nos Celso Gulniárací
a divulgarão dn seguinte car-
ta, por ele escrita para o jor-
TialisUi ÃriselmO Domingos, di-
retor dn «Hnvisia dn Rtídio»)

'Meu care
gos. J

Taitho em mão» o n" iMj£4
sua popular revista. « WBÍS_",
cem piarw qu* eülo-\ (Ha_A
rádio-e.tor, «ntr* Os <__BÍ_1_l
t/j» «Melhorei d« 1Sd2_ Oeal-H:
úo, venho rogar-lhe a fl__K 4flj
excluir meu nome úo rs_»i_4í><i
coneuren. dando di»go «MaoíW
«os seus leitor». A vaiAx» é_i-i^
se meu j-ffiio t a ntg-ulaiti. »1»;í
gostaria d» pedir âquol**' »j»í_i
ainda me qulsés.iem riiftlnrallRi
com os xeui votos qur • j__hj
¦ent em soma ds imui «sass-»
nhelrct mala novos da' B-fiííl'
Nacional. Qualquer d_«'4'tl*«
recedor da consagrarão »«kSto_
e leso lhes r«pres«ntarln sss «»v<j
timulo da grande- valor, «Híetrtj
novoi, essa minha ranun«t_> é* •
veterano é feita sinucrt • t-*H)
celroSamente. Aproveito ® tn*'
scjij para dieer, de comçlí, \8_i
«muito obrigado» a qusuíCOÉ j*
m« honra i-a--n com os «_S» ycy
tos è àqueles qu* me nmt*_-«-
leças de ciiÜMOi». A vo#fl,,.A£.
scirr.o, reltefo a «olicltftfjli» 6v
publicar a- piescnta na «Rtrl?»
tA do Eddio». agradeço Umbéi*
a atenç-âo • ofereço o« mt'.;*
próstinioí. Com um abrtço, 'k»

»u_s ordens, aqui fica, CDríla_»
mente, (a) Celso Guimarães*,.,

Esti atendido o spelo 4e Os%
«o Guimari\cs. Seu sento, r*'
uunclahdo ao concurso de* «M*»
Ihores dc 62>, merece louT0?i_h
_ uma atitude nobre •¦ 1*£A
nos dias que correm. Cal«o pre»-
fere ver um de s-íu-j nOfOffl <6í*r
legas vitorioso no cevt_sí*>, %*¦-*¦
conhecendo u"« 'sso ifej-tS—^
U, grande esüiuiilo para QU«Wl
mí inicln ao microfone. ,. ,<
rem, apoiando um da nt«rai (Rm|

. os pupilos do Cuer-¦ continuaram na posição de
Uma vez quo os! Uder

t-« M"" uo campo-
tlô-r es foram derrotados pe-',_|nrre| Homem pelo escoro de1 *i Adriano Benltez, atuou a

contendo,
acertar.

sempre

No outro encontro realizado pelo"Torneio extra Campo Grande",
os pupilos de Modesto Rotlri-

*****************************
gues, não confirmaram as suas
últimas performances tendo si-
do derrotado polo Torres Ho-
mem, pela contagem de 8x1.
Na preliminar também regis-
trou-se a vitória do Torres Ko- I po

Ura flagrante da cerimônia de abertura das propostas rios colégios de oferecimento de vagas
para a Prefeitura

Por falta de verbas disponíveis houve um ex-^ T^rTi- t" ncesso de 223 vaga» no total oferecido por 28 | 
"01* C8!!Sa 02 BOIIHíia

• Internamento e diária de 30
cruzeiros Deu dois tiros na rival

No gabinete do
ral de Educação
Prefeitura do Distrit

.,_-„ti..i,, „- , 
• w . • . - , No sábado, a nrilte, Inácio

i r, ,v, pf'!,,„frp;c'nte?,v,"t,;í« o to direto- Francisco Saraiva. ínáií conhe--it.ii-'. di ires de Várjos estabsloolmentoa cido polo vulgbddè^ "China", ç__ Federal • da ensino foram abertas a.-i pro-ioi realizada a abertura -dau | postas, dentro dn. mais amplapropostas para 0 Internamente, liberdade de manifestação, son-de menores no-corrente ano em ido encerrados os trobalhóa comcolégios particulares, da cidade., a verificação da q-u» fi
W*************.nr*»***ai.+***0.

CRUZ VERMELHA
BRASILEIRA

Gòmnnlcam-nos.»"A Cruz Vermeília Brasileira
recebeu de um anúninio a im-

rtftnclo de (",rí 2,000,00 quomem, pela contagem de 3 x 0. | ontocipadamente agradece

ií na sensacional rios veterao
Batidos os chilenos pela contagem de 4x0 - Teléco

Canhoto, os marcadores

os brasileiros
(2), Perácio e

i

iiríini ofe-
rocldas à Diuniòipaliiiluda cüi-ca
de 2:888 vagas, a diária do trin-
ta cruzeiros, num. excesso do
223 vagas, jfi aue o total Umi-
tado pelaa Verbas (llsportíveis é
de 2M5. .

BJâUveráin iireneiitiss pu ato,
alem dos Interessados, o pro-

| fessor Roberto Aòloll, que pi o-
«iiliu a sessão, é o 9r. ¦ Roberto
Gonçalves Uma. presidento <-m
exercido, da.,Câmara.da Distii-
to Federal.\

üí) anos, solteiro, trabalhador da
resi3tflncia, estava nu batalha
que se realizava na rua Sao Pe-
dio, esquina com a rua Amnzo-
nas. conversando com a decaida
conhecida pelo vulgo do "Boli-
nha" quando se aproximou dos
dois o Indivíduo Danilo de tal,
amásio da mulher. Dopois de II-
gelra troca de insultos, Danilo
cíeu dois tiros em Inácio, fugin-
do. A vítima sofreu ferimentos
penetrantes no abdome, sendo
medicada o internada em estado
grave no Hospital Carloi Che-
gas, A delegacia rie São João de
Mereti tomou conhecimento do
fato

**t*********************************************ttt********+,

mm^

**t***+**»**»**j?****+lt.,,A*»A»++**'*.**+*******r*-*******4)t&*l*

i tiNA "COPA MONTEVIDÉU"

BATIDO 0 8OTAfOGO POR 1X0
MONTEVIDÉU; S (Serviço es-1 desvantagem nnmérit-.:i • npau*

peclal de A NOITE) — Uma ox- i alcançou o empate, mus o jaU íoS,

SAO PAULO, 8 íServiqo esne-
ciai de A NOITE. - Foi lnau-
gurndo na tarde de sábado, o
Campeonato Sul-Americano de
Futebol, na classe de veteranos,
que conta com a participação
de brasileiros, chilenos, argentl-
nos e uruguaios. Trata-se sem
dúvida de uma competição das
mais expressivas, pois reunirá
antigos «ases» do» campos con-
tlnentais. E para sa ter uma
idéia do interesso que este tor-
nelo despertou, bosta dizermos
que a renda atingiu a aprecia-
cel soma de Cr$ 330.030,00.

Na peleja de abertura, defron-
taram-se os quadros do Brasil e
do Chile. Cumprindo espeta-
cular atuaçfio, os brasileiros le-
varam a melhor pola contagem
de 4x0. Já no primeiro tempo,
os nossos venciam por 2x0, ten-
tos de Perácio, aos quatro mi-
nutos e Teléco, aos trinta e um
minutos.

Na etapa derradeira, Canhoto,
aos 19 minutos o Tolcco, aos 31)
aumentavam para os brasileiros,

03 QUADROU
Os dois quadro* que prolla-

ram estavam assim formadou:

BRASIL — Jurandir; Domln-
Kos e, Caleira; Procópio (Brito),
Dino o Argomiro; Mondes (Lul-
zinho). Canhoto, Leonídas (Te-
léco), Perácio e Hércules (Pipi),

CHILE — Soto; Klen (Anca-
nio) e Postenes; Allor, Hormo-
zabal o Atlaglõhi Sorrel (Ra-
mon), Alcântara (Carbnja!). Do-
mlnguez, Casanova (Ascende-
nho) e Rojas.

Arbitrou o encontro, o juiz
uruguaio Francisco Ma teu ei,
com regular atuação.

(Maféía Vieira de Salles Cunha
(MISSA DE 7. ¦ DIA)

t 
Antônio dc Salles Cunha Filho, filho* « -ornais

parentes agradecem as manifestações de pesar re-
cebidas por ocasião do falecimento de sua querida es-
posa, mãe e parenta ODALÉA VIEIRA DE SALLES
CUNHA e convidam para a missa de sétimo dia que será
celebrada na Igreja do Santuário do Sagrado Coração de
Maria, Méier, terça-feira, dia 10, òi 9 horas. Antecipa-
damente agradecem.

pectativa extni.oirdinária cercou a
peleja desta noite no Estádiii
Centenário, entre 0 Botafogo e o
Nacional, considerado pratica-
mente decisivo para h sorte da
'¦('.opa Montevidéu"» A assisten-
cia qüe acorreu para presenciar
u grande embate foi números-
.sima, sendo de notar que desde
os primeiros instantes o público
aclamava li-eneiii-anieiile o quadro
uruguaio, an passo que, nas hlè-
libres oportunidades, apupuva dc-
inoriidainonto os brasileiros.

0x0 NO MUMEIRO -EMPO
A primeira fase da peleja foi

muvimsíiiladiasinia, observando-
se maior volume de r.ç.õiyj do Ma-
cional, enquanto o Botafogo agiu
mais na defensiva.

Expllcava-so essa. tática pelo
fato do Botafogo nio contar com
o arqueiro titular Oswaldo, su-
bstituldo por Gilson, devido a
um "torslcolo" sofrido pelo po-
pular "Balisa".

Apesar de algumas oportúni-
dades oferecidas aos dois adver-
sários. o período inicial terminou
sem abertura da contagem.

NACIONAL, 1 x 0
Aos mue minutos do segundo

periodo, foi o Nacional a frente
e Júlio Porei comandou o avau-
ço. Santos falhou na rebatida <:
entrou o ponteiro Solo, inarcan-
do o l.o tento dd Nacional,

AltATI EXPULSO
Aos trinta e um minutos do se-

ítundo tempo, depois de um cho-
que com o ponteiro Suto, foi ex-
pulso o médio AraII, do Bolafo-
go Ficou assim reduzido o «1-
vi-négro a diz elemento.»).

Reagiu o üotaftrfio. apesar d*

um implacável inimigo do .as,---'
Uro lirabileiro c o ingo leíitilliotí
com n contagem de 1 x 0 »m» tÜ
Nacional. ,' i

OS QUADROS f
Botafosro - Gilson; Genm <&

Santos Ar;_l, Rüarlnho • (R.
cha.rd) e Juvenal, Pamanlalifl
(Bragulntia), Qeninlio, Rubens,
Bravo (Dino), Zezinho e __£_.
nha (Jaime)... < t

Nacional — Pá«; Santaaute *
Oldwav; Gonzaks, Ourballo «J
Cruz; Roto (Junhono), Amhroli^
Ral (Mure!), Julin rers:3 « __»
rico (Solo). , jj

O ARBITRO _ - : * 'I
Dirigiu a peleja o ã.rbittil It.

glés Eüwaid Law, servliiàò csm
mo auxlliarof» o inglCa B&rnca «
d uruguaio taiàTòçrei A arbitístí-
gem foi fiemi>re contrária aoH
brasileiros. ,

VIENA, 8 x __J_8', 6 . -. 11
Na preliminar o quadro fio \0*

ena abateu o do I-r«oU»_t»4"i
Haycí. do Paraguai, por 5-_-ÒV \

SÁBADO, PELA MANHA, O J
COM-LEMENTO DE BOTA- 'i

foco x rrA*Ano_ {?
Ficou decidido ontem, «m __)*•

tevidéu que os 35 minutos rei.
tantes da partida entre o Bol*«
fogo o o Penarol serão d_pu__oD
no próximo sábado, pela manhfife
no Estádio Centenário, de por*
toes fechados. Só a- irapnnN.
rádio e autoridades feráo «ces»
so & praça de esporte» da eapiti-
uruguaia.

„•¦>¦<_»>-•
Telefone para CARIOCA»'
REPÓRTER: 4.-33«A
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PÁGIW .4 A ..CITE — Segunda-feira, 9 cíe fevereiro de 13jJ

<**** inas Gerais ganliou mais uma vez o Campeonato Brasileiro Iníanio-Juvenil de Natação!
mineiros marcaram duzentos e dezesseis pontos e os cariocas cento e cinqüenta e oiti

do Bepartamesito de Des-A nadadora EMàrtène Damiam Pinto, vencedora esstre as rcató-aras inscritas — As equipes do Bcaraí e
portos da SüarlnSsa venceram os prêws coletivos — Triunfou o €. R, do Ftaengo pio maior número de nadadores classificados

Tudo qjie fora previsto para
lar cirioca aconteceu ontem, nu
e testa de gala da natação popu-
manhã radiante dc ura sol lim-
po e forte.

Tudo ajudou na realização da
XV Provi Popular de Natação A
NOITí* Manhã formosa e ami-
ga, facilitando o máximo iuteres-
se ns praia du flamengo para
assistir à um certame dc tanta
emooão e fértil de aspectos emo-
cionantes, que só podem acon-
tscre e:n competiçôfis de mar
aberto, onde us incertezas das
correntes tornam diferente o
"habitat" das piscinas fechadas.

Impressionante a largada en-
tusiástira de mais de uma cen-
ten» de nadadores de ambos os
ssxos grandes, menores e tam-
bém anônimas figuras dos b-a-
vos eípoi tistas amantes da na
tação Um total magnífico de
participantes e um coeficiente
tão ínfimo de desistentes do per-
eurso. resultados, enfim, capazes
de considerar a linda prova po-
pular dc ontem como um dis*
ses grandes e inolvidáveis êxitos
para essa competição que A
NOITE lançou em 1939 e que
vem seguindo uma tradição ad-
ihiráv.él, até os dias de hoje

Viveu, assim, a aquática ca*
rloea, o seu dia maior do ano
com aquela festa que empolgou
durante mais de uma hora aque*
la multidão frenética quo ocu-
pou toda a orla granítlca da
prata rio Flamengo.
A FAMÍLIA KELLY DOS SAN-

TOS DOMINOU!
Sabia-se que o Fluminense

concorrei ia à XV Prova Popu-
lar de Natação A NOITE, com
esplêndido potencial técnico dis-
posto a triunfar não só na parte

individual como na coletiva. Sua
equ;pe era pouco numerosa, mas
constituída da grandes figuras
do "ranking" nacional.

O Fluminense era o favorito,
realmente, mas não concorreu a
tudo. preferindo entregar ã "fa-
milia" Kelly dos Santos a tare-
ía gloriosa de vencer os pri-
metros lugares, desinteressando-
se dos prêmios coletivos.

E a dupla Silvio-Marvio Kelly
dos Sanots cumpriu o que o Flu-
minense esperava e deu ensc-
1o à intensa vibração popular
quando Silvio, o grande furidis-
ta nacional, cruzou a Unha dc
chegada, cinco metros à fren-
te de Marvio, que é um dos
msiores velocistsa atuais!

Houve a sensação natural dos
emocionantes finais dos grandes
eventos e Silvio e Marvio foram
recebido.*, em delírio, depois de
cumprido o largo percurso, eu-
mo dominadores desde o inicio
da grande massa de competido-
res.

Magnífico o feito dos dois Ir-
mãos e confirmação de prognós-
ticos que se faziam seguramen-
te, antes da realização do gran*
de certame.

Assim. Silvio Kelly dos San-
tos é o "medalha cie ouro" do
53 na Prova Popular de Nata-
cão A NOITE.
MARLENE DA.MIANI PINTO
VENCEU TODO."? OS DUELOS

Jíarlcne Damianl Pinto, a
consagrada nadadora do <y R
Icaraí preparou-se magnífica-
mente para o «duelo» que Iria
travar --'contra Piedade, Courl-
nho. Com a ausência da «cam-
peonissima», a vigorosa nadado,
ra do Icarai íIgou a vontade
(CONTINUA NA 16» PAOINA)
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TREINOU O ISCO DA GAMA

fc>*j.fl. mui.:,-. o<) ÜOOA jíJiViOitS — Se.a precisa:* aeniunstr ir uia^s t.o que a-:,uno «iiie o fei no Rio, o Boca Juniors supian.o a pertcnamenie uem, o Canto no Rio. Não foi feliz o quadro "t
Niterói, reaparecendo depois do campeonato, com falhas gritar) ícs, principalmente em seu sistema ofensivo, embaralhado e IndI viiluallsta. Já o Boca esteve presente, atuando à base do enten*dlmènto, da defesa firme, e do ataque manobreiro. T udo normal em Caio Martins, com pouca (tente, t ai estão dois lentos do Boca Juniors, o primeiro e o treceiro.«..««- .... ESC0RE F0, j&q JUST0

Preparativos para os próximos compromissos
amistosos nos Estados do país — Mirim, com

atuação destacada
Embora desfalcado doa Jogu-

«Joros quo bb encontram convo-
cados para a representação nu-
cional, o Vusco da Gama reali-
sou ontem, em sua praça de cs-
portes, am São Januário, um
treino 4e conjunto dos restantes
Jogadores, a fim de mantê-los em
plena forma, uma vez que o qua-
dro vasealno teril que tomar
parte nos futuros compromtssoe
amistosos, nos Estados do país."TREINO SEM ABERTURA DE

CONTAGEM
Durante noventa minutos, efe-

tlvos e reservas fizeram um exer-
ciclo bastanta movimentado, po-
rém »mbas as defesas portaram-
e« com galhardia, evitando a

queda de seu reduto. Dirigiu o
ensaio o treinador Carlos Vnlan-
te, estando presente o treina*
dur Flavio Costa.

Mirim foi a principal flgura
do ensaio, demonstrou ostentar
magnífica forma física « técnl-
ca.

OS QUADROS
Oa dois quadros aprejonta-

ram-se assim formados:
TITULARES — Hcrrera; Au-

gusto • Belini; Alfredo, Mirim
e Jorge; Frlaça, Vavá, Nelsinho,
Alvinho e Chico.

RESERVAS — Carlos Alber-
to; Crenito • Conceição; Amauri,
Bira o Sarno; Camellnho, Vadl-
nho, Genuíno, Hugo e Djair.

Prova Popular de Natação
A NOITE . ,

C/S DtiZ PRIMEIROS CLASSIFICADOS
l.° — Sylvio Kelly dos Santos (Fluminense F.

C), tempo — 32,22.9 s.
2° — Marvio Kelly dos Santos (Fluminense

F. O, tempo — 3-4,04 s*
3.° — João Gonçalves Filho (Forte d? São João),

tempo — 33,15 s.
4.° ¦— Moacyr Alves (Vasco da Gama).
5.° — Luiz de Góes (D. E. Marinha).
6*° — Antônio Guilherme da Souza Campes

(Icaraí);.
7.° — Carlos Torres (Botafogo).
8.° — Bruno de Otero Hermany (Forte de

Sâo Joco).
9.° — Sylvio de Souza Bouças (Vasco da Gama)*
10,° — Eduardo Carlos Schneider (Guanabara).

CÀlifi 
A Wui) 0 ok PELEI fNTRE § BOCA JÜNiORS E 0 CANTO 00

Os argentinos mereceram os três tentos, e o Canto do Rio, só a um fez jus

*.¦¦¦ um 
,i i
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Afinal do coutas, tudo foi co-
mu mandava o flí-urino. O üoca
Júnior é um quadro de reconlie-
cida categoria, cniiuniito no Can-
to do Hio fira n credencial do
último campeonato carioca. Um
cohfrqnlp entre mnlios, teria qne
pender piira.o portehhos, senho-
ros de muiores condições para lc-
varem dc vencida uma disputa.
Criou-se cin torno do único jotfo
acesslyel aos carlocr.s um clima
de propaganda sensacionalista,
querendo-se, í claro, evitar o fra-
casso financeiro dc uma autèn-
tica aventura. Nndn salvou o
Jogo, Tipo de espetáculo pnrn
ocupar uniu data oue n torcida
não se incomodaria de perder.
Se do Boca ficou a lmpressSo
exnta do real valor de Min equl-
pe, do Canto do Rio só restou *

lembrança de um conjunto mais
desarticulado do que aquele que
Interveio na* partidas oficiais
do certame carioca. Jogadores
sem condições técnicas para pele-
jarein contra adversários capa-
zes, e conjunto mal armado, pra-
ticanrlo um futebol de várzea.
Se o espetáculo chegou a provocar
apupos, foram os rapazes de Nl-
teról o* principais responsáveis
por tal estado. Uma partida em
que chegou-se a acreditar no Can-

to do Hio, mostrou afinal um
Boca Juniors atuondo i vontade
para construir uma contagem
quo teve tudo dc justa. Pode-
riam ter feito mais os argentinos,
se tivessem contado com uma
ofensiva mais ou menos objetiva,
aproveitando o alimento cons-
tante que chegava dos homens
dc meia cancha. Foi o panorama
do jogo francamente favorável
ao Boca, pelo menos nas primei-
ras manobras. Mesmo depois que

S. PAULO, 8 (Da Sucursal de
A NOITE) ¦— A peleja internaco-

AO DO ENSAEO
PINGA (2) E RODRIGUES, OS MARCADORES - BARBOSA, ES-T
PETAOOLAR - CQNTIJKDIGO BALTAZAR - OUTROS DETALHES

SXO LOURENÇO, 8 (Do en-
Tlado especial de A NOITE) —
Beinnva vivo interesse nesta
Cidade pela primeira exibição
dos Jogadores brasileiros con-
vocados para a seleção que dispu-
tnrá o Campeonato Sul-America-
lio dc Futebol, a ser efetuado em
Lima. Sob ns ordens do técnico
Aimoré Moreira, tivemos na tar-
A» de hoje. o primeiro ensaio dos
defensores da Confederação Bra-
fcileira de Desportos, no gramado
do estádio "Soto Mayor , sendo
«ita prática, com entradas pagas,
promovida pela Prefeitura local.
Em sc tratando do primeiro trel-
no, era nnturni que os atletas
nfio se empregassem com todo nr-
dor, deixando para dar melhor
Impressão por ocasião da despe-
dida, no dia 15. Mesmo nsslm, nl-
funf Jogadores revelaram condi-
fões físicas e técnicas favoráveis.
Barbosa, por exemplo, teve opor-' tunldnde de praticar inámerns
deTesas espetaculares. A r.aga
formada por Mauro e Haroldo,
lnleion Indecisa, finnnndo-sc de-
pois. Mauer. magnífico na marca-
VÃO t no auxilio ao ataque, c, r.a

ofensiva, Zlzlnho, Ipojucan *
Pinga, um trio perigoso.

Na outra equipe. Gilmar dc-
monstiou quo realmente é um
magnífico goleiro. Hélvio e Alfre-
do, uma zaga, por vezes, confusa,
mas revelando Hélvio, boa forma
física. Paulinho, Brnndãozinlio i*
Eli, uma Intermediária com bom
entendimento. Um ataque com
grandes valores, como sejam
Baltazar, Ademir, Cláudio e Ho-
(irlgues, completa ndo-a Rubens,
do América, que aqui encontra-
so « passeio.

OS OUADROS
Os dois quadros iniciaram as-

sim formados:
Quadro Branco — Barbosa;

Mauro e ..aroldo; D.inltmi Santos,
Danilo e Bnucr; Juünlio, Zlzlnho,
Ipojucan, Pinga e Canncllnho
(clube local).

Qundro Azul — Gl" ínr; Hélvio
o Alfredo; Paulinho, Brandâozl-
nho e Eli; Cláudio, Rubens (do
América), Baltazar, Ademir e Ro-
drigues,

PINGA, PRIMEIRO GOIj
Aos oito minutos d'e Jogo, Dlal-' ma Santos domina um avanço

Os últimos jogos cia ''Copa Mo^tevidéu>,
A "Copa Montevidéu" terá prosseguimento

amanhã, terça-feira, com a realização dos seguintes
encontros: Fluminense x Dinamo, de Zagreb e Pena-
rol x Viena, da Áustria. 0 importante certame uni-
guaio será encerrado sexta-eira, à noite, com a rea-
lização dos seguintes jogos: Botafogo x Co!o-Colo e
Fluminense x Nacional, Reina grande interesse na
capital uruguaia, em torno do dioesue entre tricoio*
res e "camisas brancas", já que o clube brasileiro
tudo fará para derrotar o famoso clube oriental.

da Baltazar e consegue entregar
o couro a Ipojucan. O atacante
vascaino passa por dois contra-
rios e pasoa ao mela Pinga, que
attra forte e marca o primeiro
tento do quadro "Branco".
ESPETACULAR DEFESA DE

BARBOSA
São decorridos doze minutos

de exercício, quando Barbosa
pratica espetacular defesa. Ro-
drigues de posso do couro, cen-
(rONTINUA NA 15» PAGINA)

0 "ÍÍÜÂlüí" BRASILIIRO SURGIRÁ 10 TREINO DO DIA 15
SÃO LOURENÇO, 8 (Serviço especial de A NOITE) - O téc-

nico Aimoré Moreira falando ao representante de A NOITE, de-
clarou que a seleção brasileira ani escalada após o ensaio cole-
tivo marcado para o dia 15 do C9rrente. Espera o "coach" bra-
sileiro contar com todos os valores, inclusive os elementos quese encontram em Montevidéu - Castilho, Pinheiro, Didi e Santos.Há possibilidade» da convocação do ponteiro Paraguaio, perten-cente ao Botafogo.

nal realizada ontem no Estádio
do Pacaembu, entre os quadros
do S. Paulo F. Clube • do Ita-
cing, de Buenos Aires, terminou
com a vitória do Flacing, pela
contagem de 3 x 0.

O grêmio sampaulino n5o eon-
tou com o concurso do seus jo-
gadores titulares Muuro, Bauer e
Alfredo, que, como se sabe, estão
concentrados cm São Lourenço,
nos preparativos da seleção bra-
slleira, que intervlrá no próximo
Campeonato Sul-Americono de
Futebol, a realizar-se em Lima.

Os tentos do Rnclng foram mar-
catlos por Boyé a Cipolla.

CONTRA O COniNTIANS
A terceira e última exibição do

Racing em gramados brusileiros
serA na próxima terça-feira, a
noite, contra o Corlntians Pau-
lista, campeão bandeirante dc
1952. Tal como aconteceu com o
São Paulo, também o Corlntians
não contará com os seus Jogado-res titulares que se encontram
em São Lourenço. São eles: Gil-
mar, Cláudio e Baltazar.

sofreu o empate, porton-»eoil
be da popularidade argentina, t
mo um verdadeiro senhor da [injda. Marcou seu segundo tn:
e na segunda fase liquidou qti
quer pretensão do Canto do I
Tudo correu bem ein Niterói,,
argentinos são verdadeiroí un
Ihelros, e o futuro comportam..
to desses rapazes em auaa terra*
poderá provar a verdadeira Uni*
do atual futebol portenho.

A VITORIA ESTEVE SEMPRI
PARA ELES

Mal te movlmentr,rnm tt iqt
des depois de uma série rit grtilezas, notou-so que «ra o Doe
a melhor representação qui t
tava em campo. Bola to íii:
dribling executados nos motti:
tos devidos, e controle nata
dai ações. Já para o lodo i
Canto do Rio, eram onzt Jojairem a quererem acertar, icmt
grá-lo, porém. Atuando corri li
centro-médio que só thilia tam
nho, e nada mais, exigiu da Ir
cida sua troca por Carango, ei
(CONTINUA NA 15' TAGffl
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0 Sporting continua m

liderança
LISBOA, 8 (AFP) — NoC«

peonato de Futebol de Porti
gal foram disputados hoje i
jogos seguintes, com os scpiiií'
resultados: Benfica 3 x Bete
ses 1; Sporting 5 x Braga 3;Pi
to 3 x Setúbal 0; Barreirei)!!
x Boavista 0; Lusitano S x G:
marães 0; Atlético ?. x Coviis
2; Esotril 2 x Acadêmica I.

Classificação: 1." — Sportí*4
27 pontos; 2.' — Porto. 24 p»
tos; 3° — Benfica, 23 pontosI'— Bclener.ses, 21 pontos; 5.'
Lusitano, 18 pontos.

Melhor atuação do quadro tricolor no segun
cadores — Não agra

MONTEVIDÉU, 9 (Serviço es-
pecial de A NOITE) — O certa-
me em dirputa da "Copa Monte-
vidéu" teve prosseguimento na
noite de sábado, com a realiza-
ção doa encontros l*lumiuensc x
Colo-Colo, na primeira peleja,e, Pcnarol x Dinamo, Le Za-
greb.

O encontro que reuniu os cun-
juntos do Fluminense e do Co-
lo-Colo teve um transcurso mo-
vimentado. Desta vez conseguiu
o quadro orientado por Zezé Mo-
reira apresentar suas normais
características de jogo, o queaté então, por motivos ainda nf.o
revelados, não vinha acontecen
do.

Apresentando um primeirotempo discreto, os Jogadores trl-
colores marearam também dis-
crota yantagem no marcador, iá
que terminou este período com o
placar assinalando um a zero a
scu favor. Retornando ao pia-mado para o segundo periododa luta, os tricolores desenvol-
vendo excalente atuação conse-
guirarh ampliar o escoro parutrês a zero, com o qual terminou
a refrega.

COMO FORAM MARCADOS OS
TENTOS

MARINHO - Os tricolores
vS.0 à frente e Telê avança ra-
pidamente, crura sobre a área
e Marinho consegue, com um
f"olpe de cabeça mandar o couro
ao fundo das rec.es, vencendo o
goleiro Escuti que ealra para re-
colher a pelota. Sete minutos de
jogo — Fluminense, t x 0.

MARINHO — Manobram on
tricolores pelo centro e Marinho

do tempo - Marinho (2)
dou a atuação do juiz

Robson, os mar-

"Arame olímpico" caí-
cando o estádio ie Lima

LIMA, 8 fU P.) — Aten-
dendn a um pedido do Brasil
e Uruguai, durante o Cam-
peonato Sul-Amerlcario de
Futebol, a inaugurar-se a 22
dêí-te, a cancha do Estôdió
Nacional, onde serão realiza-
dos os "matchs", será total-
mente cercada com arame
olímpico.

é lançado na área onde toca o
couro, mandando ao fundo das
redes. Era o segundo tento do
Fluminense, aos vinte e tiCs ml-nutos do segundo tempo. Os chi-

lenos reclamaram Impedimento
mas o auxiliar do árbitro o con-
firmou a legalidade do tento.

ROBSON — Simões receben-
(CONTINUA NA IS." 1'AGlNA)

ESÜLTA
Brasil (Vet.)
Fluminense
São Paulo
Canto do Rio
Flamengo

4 x Chile (Vet.) fi
3 x Colo-Colo I)
0 x Racing 2
lxBoca Juniors 3
2 x A. Mineiro 1

Jogando mellior o rubro-
Foi

zonle
neiro
hro-iie
1'rhsilo
cm-n rs,'indo
cançar
sniilc
do os
fazer
última
carita
outro

o Fliiinciiíío a Melo Hori-
enfrentar o Atlético Mi-

muna peleja cm que o ru-
gro se despedia du platéiaira, antes de iniciar sua
:*o pelos campos europeus,
fazia crer que a peleja al-
iu uni desenrolar iuteres-
e movimentado; de nm la-

atlcticanos querendo des-
a impressão de suus duas
s derrotas frente ao Cha-
Júnior c llaiiüu A. C., e de

o esquadrão rubro-negro

desejando rcencetar a série de vl-
fúrias obtidas nos derradeiros
compromissos do campeonato eno Quadrangular — interrompida
bruscamente diante da equipe do\ asco da Gama, hú uma semanaatrás.

UM MATC1I INTERESSANTE
Em realidade, aquelas pessoasque compareceram ao estádio doSete de Setembro no Horto Fio-restai, não se decepcionaram.

Muito embora nem o Flamengo
houvesse conseguido reeditar uma

negro impos-se por 2 x
brilhante performance, nem oAtlético tivesse acertado em todasos suas linhas, a verdade é queambas as equipes andaram cor-rendo muito em campo — e issotrouxe, consequentemente, ninamovimentação que fez com qnea partida transcorresse sob umaatmosfera de permanente in-teresse. Com forças inicialmenteequilibradas, os esquadrões de-«envolveram uma atuação em
que o entusiasmo servia de base
para todas as ações - c foi, sem

dúvida, esse, o motivo pelo"5
os assistentes puderam MIM
campo satisfeitos com o f-'f-'
culo.

0 FLAMENGO FOI Ml-*''1™
O Flninengo iniciou a PíJ

um tanto claudlcante e prlrnT ..
mente scu setor defensivo l*1"'
va constantemente. I.eone r •[
viio nâo se entendiam multo K
c isso forcava uni recuo li" "
ler e Judir, ficando npcnns^
qulnlia mais ou menos tm ':;

(CONTINUA NA 16' V\W
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Outro sucesso a XV Prova Popular de Natação A NOITE
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W~r DA U« PAOINA

pai» nadar esplendidamente •
atingir ao final em 13.» lugar
da Hsta geral, à frenta de nu-
morosos • fortes nadadores
masculinos.

Um lindo feito da Marlene.
AQUELE GAROTO DE DEZANOS!...

A nota agradável Inicial da
competição e posteriormente a
snsiedade da popula(*fio que
aguardava o desfecho da XV
Prova Popular da Natação «A
NOITE», foi a participação do
garoto Hello Yubl, um nipo-bra-
sllelro de 10 anos apenas, capa-
citada oficialmente para táo di-
ficll • exaustivo percurso na-
tatòrlo. «Mascote» da equipe
do Icaraí a daa moças em ge-
ral. Hello Yubl Iniciou valente-
mente a prova, nadou suave-
mente, sem outra preocupação
rnalor quo não fosse a de pro-
ver que mesmo com o seu tipo
franzino a de pequena estatura,
poderia resistir como .eslstiu,
apenas 1 hora o 17 minutos do
competição, terminando sorri-
dente em 81.' lugar!

Um detalhe dos mala agrada-
vel* a simbolizar a magnífica
festa aquática de ontem.
BRILHANTES VITÓRIAS DO
C, R. ICARAÍ e DO D. E.

DA MARINHA
A parte' coletiva principal do

certame pertenceu no veterano
C. R. Icaraí, que surpreonden-
temente triunfou na categoria
de clubes, conquistando o rico
«Bronze Governador Amaral
Peixoto» a a magnífica equipe
io Departamento do Esportes
ta. Marinha, representado pela
poderosa turma do Corpo de
Fuzileiros Navais. O Icaraí foi
a melhor entre os seis clubes
participantes com um total de
Mérito, mas a equipe naval foi
a mais perfeita da competição,
lia parte geral e também na
militar. Enquanto a representa-
efto do veterano clube nlteroien-
se gomava 75 pontos para a
possa do troféu que estava em
poder do Botafogo P. R., oa
rapaces do C.F.N. totalizaram
apenas 67 pontos classificando-
te assim como o melhor con-
junto geral e também como
campeão, mais uma vez, do
«Troféu A NOITE».
TRANSPORTE PERFEITO DOS

I; CONCORRENTES
A KOITE proporcionou nos con-

«nrrentes à XV Prova Popular de
Natação o máximo de facilidade
pura • troca de roupas e trans-
porte ao local da concentração e
partida. Assim é quc, por fienti-
itti ào C. II. do Flamengo, os
nadadores avulsos trocaram de
roupa em sua sedo náutico e em
seguida, fazendo duas viagens,
iiaminhôes desse jornal transpor-
tnram normalmente os "avulsos"
to Forte de São João sem o me-
nor incidente.
15 8,30 HORAS TODOS ESTA-

VAM PRESENTES
Magnífico o espirito disciplinar

¦Joi concurrentes i XV Prova Po-
pular de Natação. A hora deter-
«ninada, Isto ò, As 8,30 horas, to-
doi estavam presentes na ampla
«praia do Forte do São João quan-
>io foi feita a chamada geral.
TUDO PRONTO AS 8,55 HORAS

Cinco minutos antes da hora de-
lermlnada para a salda, as moças
«vsnçaram primeiro a mais atrás,
vio alto do paredão, os nadado-
v« homens >e prepararam para•i espetáculo Inicial da grnnde
«rovs, atentos ao apito de Silva
«oeha • ao tiro que seria dis-
parado pelo major waldemar Raul
írurolo, ilustre sub-comnndante do
Torte de São João.

SAÍRAM !
: Exatamente às 9 horas ouviu
6» o estampido do tiro de parti-«áe *. com as moças de preferén-«tia e depois a grande a irrequieta
sisssa de competidores, repetiu-se
«quela empolgante cena da larga
da para a Praia do Flamengo, le-
pintando nuvens de espuma sal-
tydal

Sempre nm lindo espetáculoI
PERCURSO NORMAL

Passados os primeiros metros,
Ma-se que os dois grandes na-
dadorei Sylvio e Marvlo, do Flu-
ailnense e um Jovem do Forle de
Mo João assumiam a dianteira
daquela multidão de hraços fre-
«dticos, amparados por dezenas
de embarcações-guias e pelos três
barcos do Serviço de Salvamcn-
*o da P.D.F.

Sylvio Kelly foi sempre o líder,
jtuardando cinco ou seis metros
de diferença para o seu irmão
Marvlo, enquanto João Gonçalves,
tombem nadando eaplcndidamcn-
te, acomodava-6c no terceiro pos-In, depois de várias tentativas
jara alcançar os tricolores.

E a prova seguiu assim, pite-risca, mostrando grupos que se
deslocavam para a direita ou para* esquerda, os quo "cavavam"
«Massificações melhores e os quefwipetlam nobremente para oobjetivo de vencer o percurso.VENCEU SYLVIO KELLY 1

tnm o tempo admirável de ....«'22"8s, Sylvio Kelly venceu bri-
Inantemcnle a XV Prova Popular
ae Natação A NOITE como umverdadeiro campeão, bem dlstan-
«lado do seu Irmão Marvlo quotampriu Igualmente ótima ntuação.

JOÃO GONÇALVES FILHO. O
MELHOR MILITAR

Outra figura Impressionante dnWnpetlção foi o Jovem João
Gonçalves Filho, dn Forte de São
jOTO e que perseguiu sempre os«mão» Kelly na quase totallda-
Oe do percurso. Foi o terceiro
classificado a poucos metros deMarvlo e também o melhor ml-lltar.
ESPLÊNDIDA COOPERAÇÃO DOsnnviço de salvamento da

PREFEITURA DO DISTRITO
FEDERAL

A exemplo dos anos anteriores,« Serviço de Salvamento da P.í>- F. foi uma das garantias para0 êxito e normalidade absolutaua "Prova Popular de Natação
A NOITE", patrulhando todo o
percurso com três embarcações e
prestando auxilio aos nadadores•tanstos.

fisses bravos cooperadores fo-f"m os seguintes:
Iildro Pacheco Soares (chefe),«lívlo Martins, Floriano Vascon-«los, Jaymo Limri, Luiz Belo c•iobí Carneiro.

Í^SULTADO OFICIAL DA XVPROVA POPULAR DE NATA-
, CAO A NOITE"
L* — Silvio Kelly dos Santos,

do Fluminense F. C.
Tempo 32,22,9s.

*' — Marvlo Kelly dos Santos,
Fluminense F. C. Tem-

po 34,04s.
«•' — João Gonçalves Filho,

Fortaleza São João.
Tempo 35,18s.

•>' — Moacyr Alves, Vasco da
Gama.

•»•' — Luiz de Goea, Corpo Fu-
zllelros Navais. ln0(l«¦' - Antônio Guilherme de 1O0'°

Souza Campos, Icaraí.'•' - Carlos Torres, Botafogo 101« —
' F. R.»•* - Bruno de Otorn Hcrrmt- 102.'

ny, Fortaleza São João.

27.'

28.'

20.» —

30.» —

SI.' —

82.»
33.*

34.' —

35.'

36.'

37.» —

38.» —

39.»

40.» —

41..-.

42.' —
43.' —

44.* —

45.' —

48.i —

47.' —

48.' —

49.'-.

60.' —

61.' —

62.» —

63.' —

64.»-

88.' —

66.' —

67.'-

88.' —

Bfl.' —

60.' —
61.» —
62.* —

63.' —

64.' —

65.' —

66.' —

67.' —

69.» —

70.' —

7L* —

72.' —

73.' —

74.. _

75.' —

76,' —

77.' —

78.' —

79.' —

80.' —

81.' —

82.' —

83.' —

84.' —

85.' —
86.' —

87.' —

88.' —

89.* —

80.' —

91.' —
92.' —

93."

94.' —

9B.' —

96.* —

97.' —

98.» —

99.' —

Silvio de Souza Bouças,
Vasco da Gama.Eduardo Carlos Bchnc*.
der, G. R. Guanabara.Antônio Carlos Macha-
do, Corpo do Fuzileiros
Navais.
Walter Hugues AragSo,
Corpo Fuzileiro Navais.Marlene Damianl Pinto,
do C. R. IcaraíJocelln Vieira da Silva,
Corpo da Fuzileiros No-
vais.
Hugo Macedo ia Rocha,
Corpo de Fuzileiros Na-
vais.
Sérgio Doharty, do O.
R. Icaraí.
Sérgio José Maria, Ser-
viço de Salvamento.Ivan Trompowskt, C. R.
Flamengo.
Antônio Gullherao 8.
Campos, Icaraí.
Waldemar Ramiro VI-
eira, Corpo Fuzileiros
Navais.
Guaraci César de OHvei-
ra, C. R. Icarai.
Alzlcr Alexandra Rabo-
lo, Corpo Fuzileiro* Na-
vais.
Ben ir de Freitas, Corpo

de Fuzileiros Navais.
Francisco Chaga Teles,

Serviço de Salvamento.
João Amadeu Conceição,
Serviço de Salvamento.
Orlando Fernandes RI-

veiro, Serviço do Salva-
mento.
Ivan Benedito Kemp,

Vasco da Gama.
Manuel Alexandre da
Silva, Corpo do Fuzilei-
ros Navais.
Walter Pereira dos Pas-

sos, C. R. Icarai
Vítcrbo de Farias Melo,

C. R. Guanabara.
Raymundo da Cunha
Dibes, Botafogo F. R.
Dario Gabai, avulso
Carlos Alberto da Ro-

cha, C. R. Flamengo.
Nicanor Mntos Miranda,

C. R. Flamengo.
Nclyse TortclH, C. R.
Icarai.
Jaymo Souza Campos,
Corpo ds Fuzileiro» Na-
vais.
Alberto U. Mlgrahl, C. R.

Guanabara.
Etevaldo França Silvei-

ra, Corpo de Fuzileiros
Navais.
Hermes Ribeiro Rocha,
Corpo de Fuzileiros Na-
vais.
Francisco Humberto Lo-
pei dcl Pin, C. R. Gua-

nabara.
Jonntns Soares, C. R.Flamengo.
Humberto Sá', avulso.
Agenor Mattos Miranda,

C. R. Flamengo.
Afranio Cnboudy, Bota-
fogo P. R,
José Tietê do A. Gou-
yea, Corpo de Fuzileiros
Navais.
José Ribamar, Vasco daGama.
Antônio José d* PaulaNazareth, Fortaleza SâoJoão.
Silvio Jorge M. Cavai-cante, C. R. Icarai.
Nello Jorgo do Souza,
C R. Flamengo.
Álvaro de Araújo Ma-ranhão, Corpo da Fuzl-lelroa Navaia.
Dary da Fontoura Ma-toso, Vasco da Gama.
Juarei Batista da Car-valho, C. R. Flamengo.
Mauro Nunes de Sou-«a, O. R. Icarai.
Álvaro da Oliveira Bar»
roso, Vasco da Gama.
Prentlea Paula Lima,
avulso.
Nilson Viegas Panze-
res, C, R. Guannbara.
Miguel Rocha Arruda,
C. R. Flamengo.
Maria José Farias Mat-
tos, C. R. Icarai.
Noelio Barbosa Leão,
Corpo de Fuzileiros Na-
vais.
Ernesto Hofer, avulso.
Fausto Costa, avulso.
José de Oliveira Lima,
C. R. Flamengo.
Sérgio Hamper de Car-
valho, C. R. Flamengo.
Bernardo Ribeiro Ga-
ma, Botafogo F. R.
Nilo Tortola, C. R.
Flamengo.
Wilson Soares, C. R.
Flamengo,
Arllndo de Flães Júnior,
Fortaleza São Jqâo.
Eduardo Matlas da Cos»
ta, avulso.
Enodlo Novaes Pires,
Vasco da Gama.
Vera Moraes Vieira, Bo-
tafbgo F.C.
Henrique Sampaio, Vas-
co da Gama.
Roberto Bruno, C. R.
Flamengo.
Sebastião do Nasclmen-
to, Natação e Regatas.
Hello dos Santos Berin-
gues, avulso
Abel Pereira Haupte,
Natação e Regatas.
Lauro Ferreira Leite,
C. R. Icarai.
José Maurício Falei Al-
ves, C. R. Flamengo.
Armando Carvalho da
Silva, C. R. Flamengo
Toito Carlos da Silva,
avulso.
John Chang, C. R.
Guanabara.
Hello Yubl Mukaryia,
C. R. Icarai.
José Antônio Pereira de
Souza, C. R. Flamengo.
Heleno Celestino dos
Santos, C. R. Flamengo,
Fábio Gattal de Lima,
Fortaleza de São João.
David Oliveira, avulso
Renato Mascarenhas,
C. R. Flamengo.
José Soares de Lima, C.
R. Flamengo.
Ricardo Mascarenhas,
C. R. Flamengo.
José Luiz Torres M.
Barreto, avulso.
Leonllo Amaro Melo,
avulso.
Wilson Sá, avulso.
Aldo de Camargo Bit-
tencourt, Vasco da Ga-
ma.
Antônio Carlos da Cos-
ta Souza, C. R. Fia-
mengo.
Edlvald Borghi, C. R.
Flamengo.
Walmlr Chaves Neves,
avulso.
Clara Bogaerte, C. R.
Flamengo.
Camila Assunção, C. R.
Flamengo.
Luiz Bezerra Netto,
avulso.
Carlos T. da Costa, avu!-
so.
Dante Frelxlnho, Vasco
da Gama.
Paulo Egberto Teixeira,
Flamengo.
José Luiz de Carvalho,
Vasco da Gama.

CLASSIFICAÇÃO POR EQUI-
PES (CIVIS)

"Bronze Governador Amaral
Peixoto" l

l,ô — Equipe do Clube da Re-
gatas Icarai com 75 pontos soma
das seguintes classificações in»
dlviduais; 6 — 13 — 16 — 10

21.
2.* — Equipo do C. R. do Fia-

mengo com 169 pontoa (18 — 33
34 — 41 — 43).

8,0 _ Equipe do C. R. Guana-
bara com 173 pontos (10 — 30 —
37 — 40 e 56).

4.' — Equipe do C. R. Vasoo
da Gama com 180 pontos (9 —
27 — 46 — 61 — 54).

B.« — Equipe do Botafogo F.
R. com 216 pontos (7 — 31 —
44 _ 64 — 70).

CLASSIFICAÇÃO POR EQUI-
PE (MILITARES)

1,0 — Equipe do Departamento
de Desportos da Marinha (Cor-
po de Fuzileiros Navaes) com 57
pontos; 5 — 11 — 12 — 14 — 15.

2.» — Equipe do Forte de São
João com 208 pontos; 3 — 8 —
47 — 67 — 84.
CLASSIFICAÇÕES ESPECIAIS

Melhor nadadora — Marlene
Damiani Pinto, do Clube do Re-
gatas Icarai.

Melhor nadador militar —
João Gonçalves Filho, Fortaleza
São João.

Melhor nadador avulso — Da-
rio Gabai.

ESPIRITO ESPORTIVO
Maria Rosa Silva é unia Jovemnadadora do Flamengo, que na

prova de ontem demonstrou ser
possuidora de verdadeiro espirito
esportivo, ao competir em do-
sigualdado de condições. Ma-
ria Rosa, que chegara no mo-
mento 'exato da partida da pro-va, mesmo assim, atirou-se à
água, conseguindo vencer a lon-
ga travessia, não sem alguma di-
ficuldade, devido ao estado do
mar.

Convidada a servir-se da lan-
chn do Serviço de Salvamento, a
nadadora rubro-negra preferiucontinuar nadando, assim conse-
guindo completar o percurso, cm-
bora em ultimo lugar.

O desportista Manuel Assunção,
do Vasco da Gama, testemunha
da ocorrência, tão entusiasmado
ficou com o espirito de esportivi-
dade de Maria Rosa, que resolveu
oferecer-lhe uma linda medalha
do vcrmcille.

A NOITE r— Segunda-feira, 9 de fevereiro de 1953

Como a peleja Boca Juniors
e Canto do Rio

-*. 
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0 Fluminense venceu o
Colo-Colo por 3x;
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do o couro abriu para o ponteiro
Quincas que centrou otimamen-
te e Robson, entrando mnndou
a bola as redes, aos trinta e qua-tro minutos do período dcrraòel-
ro. Com a contagem do 3 x 0,
favorável ao Fluminense, ter-

minou a peleja.
OS QUADROS

Os dois quadros que prellaramestavam assim formados:
FLUMINENSE — Castilho

(Veludo); Plndaro a Pinheiro;
Jair, Edison a Bigode; Tela
(Robson), Vllalobos, Marinho
(Simões), Dtdl a Quincas.

COLO-COLO — Escutl; Lopez
a Nunez; Pena,- Campos a
Saenz; Vial, Mollna, Mendez,
(Flguoroa). Arania a Martlnez
(Fernando).

Arbitrou o encontro, o Inglês
Latorre, com fraco desempenho.
Nâo usou energia para evitar os
lances mais violentos que foram
ensaiados por alguns jogadoreschilenos.

m *wCONTINUAÇÃO
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as coisas melhoraram um tanto,
Não o bastante, porém, para
equilibrar a partida, francaincn-
te favorável aos argentinos na
etapa inicial. Uma bola cruzada
da esquerda "pingou" sobre a
meta de Horacio, mas este não a
deteve. Entrou Navarro e esta-
va aberta n contagem. Aos tran-
cos, conseguiu o Canto do Rio
um empato enganador.

Também uma oportunidade
surgida da esquerda, com uma
Invasão de Emanuel, e a bola
sobrou a Jaime, Indo daí ao fun-
do da rede. Descontou o Boca
pouco depois com Rolando, e só
na segunda etapa, garantiu o tri-
unío, marcado pela terceira vez,
proeza de Navarro. O jogo cor-
reu então, e no final, lá estava
no marcador: Boca Júnior 3 x
Canto do Rio 1.

PRODUÇÃO INDIVIDUAL
Carletl — Muito seguro, como

é comum.
Colman — Perfeito polícia da

área. Grando valor dessa equi-
pe do Boca.

Otcre — Companheiro ideal
para a zaga.

Lombardo — A experiência
sempre a serviço do despejo.

Maurlnho — Anda querendo
justificar a soma gasta para sua
aquisição,

Percia — A slmpntia que lrra-
dia, esconde-lhe alguns defeitos,
que são poucoa porém.

Navarro — E' o galã do time.
Esteve presente à luta.

Montano — Mesmo com uma
contusão no rosto, foi aquela fl-
gura que vai e vem. Bom de-
sempenho.

Berclo — Centro avante sem
reais qualidades.

Rolando — Esteve um tanto
escondido do calor da partida.

Gonzalcz — Num lance apenas,
revelou tudo quo seria capaz, so
mais empenhado.

Horacio — Falhou no primei-
ro tento, mas teve chance de re-
dimir-se cm duas ocasiões.

Cosme — Sóbrio nas interven-
ç5es, figura de brilho.

Garcia — Tipo do zagueiro que
conhece muito pouco além de
rebater.

Edéslo — Esqueceu as "botl-
nadas", e andou aparecendo ra-
zoavelmente.

Delcio — Uma calamidade. A
torcida obrigou a sua retirada.

Carango — Fortaleceu sem dil-
vida a intermediária.

Herbert — Defesa serrada em
ação, sem acerto porém,

Jairo — Tem gelto para a col-
su, mas é dispersivo.

Jaime — Estranhou-se sua ro-
tirada. Entre os maus, aparecia.

Flori — Não pegou na bola.
Miltinho — Totalmente confu-

so.
Almir — Fora do Jogo.
Emanuel — Dono da bola, pa-

ra desespero do Canto do Rio.
O juiz — Continua Mario Vi-

ana preocupado em aparecer co-
mo um grande condutor de par-
tidas de futebol perante oa ar-
gentinos. Teve um trabalho cor-
reto, sempre com receio de pre-
Judlcar o Boca.

Renda — Cr? 58,000,00 — Fra-
qulsslma.

BASQUETEBOL
0 VASCO DERROTOU 0 GRAJAÚ T.
CLUBE, NUMA PELEJA INTERESSANTE
36x26, a contagem do prélio efetuado na qua-
dra de São Januário — Quadros o marcadores

Cumprindo o seu programa de
oferecor constante atividade ao
seu novo quadro de basquetebol,
Inteiramente integrado do valo-
res em formação, o Cr. R. Vasco
da Gama levou a efeito sába-
do, mais um encontro amistoso,
na quadra de São Januário, de-
frontando-se com o Grajaú Te-
nis Clube, um dos bons concor-
rentes ao último campeonato da
cidade.

Com uma boa apresentação, a
nova geração de basquetebol
cruzmaltino assinalou mais um
triunfo, êxito quo fornece outro
motivo de estímulo nos que tan-
to trabalham no sentido da pro-
gressiva restauração do prestl-
gio técnico daquelo desporto no
Vasco da Gama. E' evidente quoum grande quadro não so im-
provisa, mas a determinação

DR. CAPISTRAN0 NARIZw-u unri» i (ÍHHV 0UViD08
(Doe. Fae. Med.) GARGANTA
R. Senador Dantas, 20-í.» Í2-886S

Telefone ->ara CARIOCA-
REPÓRTER: 43-3 3 49

Calças
muitàô ca£çaó

na.

BRIM^críOO
TROPICAL,, «^160

O Rie n Te
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Vitória do Flamengo solire
o Atlético
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dições pnra procurar auxiliar sua
vanguarda. Aproveitando dessa
ii,decisão foi que o Atlético mar-
cou seu lento — que paradoxal-mente serviu para acordar o Fia-
inciiKo c trazer um maior acerto
no setor de defesa. Pavão com-
preemleu quo devia ficar piau-tado na enlrada da grande área
sem n n.Iar a Irás de Ubaldo, t
Leone se capacitou de que sua
função era marcar apenas o pon-
teiro canhoto. Com n melhoria
da atuação dn zaga flamenga Ja-
dir c Dcqulnhn puderam cum-
prir sua verdadeira tarefa de ali-
montadores de seu nlaque.

E o Flamengo começou a cres-
cer. Primeiro empatou — numa
devolução fulminante do tento do
Atlético. Depois começou a traba-
lliar o adversário, como que a gas-lá-lo, para depois, já então na
etapa final, assinalar o tento quelhe daria a vitória. Vitória jus-ttt c que poderia se ter traduzido
numa margem mais elevada de
gols — mas que afinal deixou pa-ienle que o melhor quadro ven-
ccu.

OS TENTOS
Aos 21 minutos houve um avan-

ço do Atlético por intermédio de
Gaslão.

No lance confudiram-so Leonc
e Pavão — sobrando a bula parao ponteiro canhoto, Joãozinho,
que nâo leve maior trabalho se-
não o de empurrar o couro parudentro do arco de Garcia.

Aos 22 e meio minutos o Fia-
mengo avançou pela direita. Hou-
vo uma bola levantada dentro dn
grande área para Índio entrar, e
cora fulminanto cabeçada igua-
lar o marcador.

Finalmente aos quinze minutos
da etapa final surgiu o tento
da vitória do Flamengo. Rubens
lançou Joel no bico da Área do
Atlético. O ponteiro atirou e •bola bateu na trave lateral es-
querda do arco de Synval. Na
corrida veio Gernldlno tentando
salvar, e acabou empurrando mais
depressa a bola para o fundo de
suas redes.

OS TIMES
FLAMENGO — Garcia* Leone

(Biguá) e Pavão; Jadlr, Dequl-
nha e Walter; Joel, Rubens, Adão,
índio (Maurício) e Zagalo.

ATLÉTICO — Synval; Afonso
e Oswaldo; Geraldino, Harohlo e
Klcbcr (Maneco); Zeca (Antoni-nho), Gastão, Ubaldo, Vavá •
Joãozinho,

JUIZ
José Gomes Sobrinho, com atua-

ção razoável. Ainda na primeiraetapa se deixou intimidar pelasatitudes de certos jogadores mas
depois conseguiu, mal ou bem, se
fazer respeitar.

Renda: Cr? 165.1CO.00.

com que empenha o Vasco e o
seu uetor de basquetebol faí

prever sucesso para o trabalho
orientado pelo diretor Hilson Fa-
ria e polo técnico Fu-Manchú.

Dez pontos separam o Vasco
do Grajaú, no computo final do
amistoso, sendo que já no re-
mate do primeiro tempo venciam
os vascalnos pela diferença de
nove tentos. Assim é que, dos
15 x 5 da metade do primeiro
tempo, o Vasco rumou para o
escore deflntivo de 36 x 26.
QUADROS E MARCADORES

VASCO — Almir (6) e Aníbal
(2) — Edson (5) — Arlstldes
(8) e Ari (6) - Carlos (3) —
Darcemlrcs (6) — Pawel (5) —
Edinho, Nelson, Scrglo e L.
Afonso. Total: 38,

GRAJAÚ T. CLUBE — Mauro
(3) e Manoel (5) — Sérgio (5),
Ailton (9) e Guilherme (1) —
Carlos Alberto (3), Crlstlano e
Ascanlo. Total: 26.
JUVENIS — VASCO, 83 x 19

Na preliminar, jogaram os
quadros de juvenis dos mesmos
clubes, que terminou com a vi-
tória do Vasco da Gama, pela
contagem de 33 x 19.

ROMA, 8 (AFP) — Foram os
seguintes os resultdaos dos Jo-
gos de futebol disputados, esta
tarde, pelo Campeonato da Itâ-
lia: Turim 3 x Internazionalo 1;
Juventus 1 x Atalanta 1; Fio-
rença 3 x Novare 1; Palermo 2
x Como 0; Pro Potria 1 x La-
zio 0; Roma 2 x Bolonha 1;
Sampdoria 3 x Trieste 1; Spal 1
x Milão 1; Udine 1 x Nápoles 1.

Classificação: 1." — Interna-
zlonale — 34 pontos; 2.» — Mlão— 27 pontos; 3.» — Juventus —
26 pontos; 4.» — Roma — 25
pontos; 5.» — Bolonha e Napo-
les — 23 pontos.

MADRI, 8 (INS) — Resulta-
dos das partidas de futebol des-
ta tarde, entre as equipes da
primeira divisão: Real Madri 3
x Valencia 0; Barcelona 6 x
Atlético de Madri 1; Santander
2 x Malaga 0; Zaragoza 0 x Ovie-
do 0' Real Sociedad fi x Cora-
na 1; Celta 2 x Atlético de Bit-
bao 2: Kevilha 2 x Valladolin
0; Gijon 1 x Espar.ol 1.

Vencido em Karachi o te-
nista brasileiro Armando

Vieira
KARACHI. 8 (AFP) — Nu-ma partida internacional de t«-nls, o austríaco Huber venceu
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tra otlmamente. Entra Baltazar
e de cabeça entre a Ademir. O
"Qulexada** atira violentamente,
obrigando ao goleiro Barbosa a
uma defesa sensacional, sendo
multo aplaudido pelo grande pú-
blico, presente ao estádio "Soto
Mayor",

PINGA, SEGUNDO GOL
Aos quinze minutos e meto,

aumenta o quadro "Branco".
Ipojucan combina com Julinho
e a pelota sobra para o meia Pin-
ga. O atacante da Portuguesa
mesmo apertado por Alfredo e
depois Helvlo, atirou a mela al-
tura, mandando o conro ao fun-
do das redes.
PERIGOSOS AVANÇOS DOS

AZUIS
Durante dez minutos o qua-

dro "Azul" exerce forte pressão
ao "arco" de Barbosa. Ademir
atirou forte e o goleiro defendeu
com escanteio. Bate Cláudio. Ca-
beccla Baltazar e Barbosa de-
fende. Outro perigoso avanço de
Baltazar que Haroldo concede
escanteio. Bate Rodrigues e
Mauro salva milagrosamente,
quando Cláudio estava em mng-
nifica situação para marcar.
Desce' o quadro "Branco" Ipo-
jucan passa à Julinho que atira
forte e Gilmar defende com se-
gurança.
RODRIGUES, GOL DOS AZUÍS

Aos trinta e um minutos, o
quadro "Azul" tira o zero. Pe-
rigoso ataque pelo centro, Ade-
mir controla entre os dois za-
guolros e consegue entregar a
Rodrigues. O ponteiro que vinha
na corrida, atira violentamente e
marca o primeiro tento do qua-
dro "Azul".

OUTRA DEFESA ESPETA-
CULAR DE BARBOSA

Aos quarenta e um minutos,
o zagueiro Mauro faz fal em
Ademir, na entrada da pequena
Arca. Bate Rodrigues, atirando
um autêntico "petardo". Atira-
se Barbosa e pratica outra de-
fesa espetacular, quando todos
esperavam o segundo tento do
"Azul". Barbosa é multo aplau-
d ido, o mesmo com relação ao
ponteiro Rodrigues, pelo seu for-
te chuto.

TERMINA O PRIMEIRO
TEMPO

Os quatro minutos finais per-
tencem ao quadro "Branco" que
por pouco não aumenta para
três, quando Zizinho, após fln-
tar Paulinho e Alfredo, atirou for-
te e a pelota passou raspando o
"arco" de Gilmar. Com a con-
tagem de 2 x 1, favorável ao
quadro "Branco" terminou o
primeiro tempo.

ELI
Voltaram ns equipes para o

segundo tempo. Uma alteração
do quadro "Azul". Salvador,
centro médio do Internacional,
de Porto Alegre em lugar do Eli.
Ataca o quadro "Branco" Ipoju-
can atira e Gilmar defende com

na final de simples o brasileiro
Vieira, por 6 x 3, 6 x S.

Na partida dupla, Huber • Ar-
mando Vieira venceram a equi-
pe Japonesa Kimamaru e Ku-
mura por S x 6, 8 x 4, e fl x 8.

— OS HÚNGAROS
PLEITEIAM ORGANIZAR

OS PRÓXIMOS JOGOS OLÍMPICOS
VIENA, 8 (I.N.S.) - As auto-

ridades esportivas de Budapcst
reiteraram ontem os seus repeti-
dos desejos de que aquela cnpi-
tal seja a sede dos próximos Jo-
gos Olímpicos, cm 1960.

Os comunistas húngaros alegam
quo so deve a Hungria o privilé-
gio de servir de cenário às XVII,
Olimpíadas.

Fcrcnc Mezo, membro húngaro .
da Comissão Olímpica Internacio- '
nal, afirmou, com efeito, que há
53 anos, as autoridades competen-
tes so manifestaram a favor de

fazer de Budapest a sede dos jo-
gos Olímpicos, pela primeira ves
no história das olimpíadas moder-
nas. Entretanto — acrescentou
Mezo — o governo húngaro de cn-
tão hão reconheceu a honra que
era feita a Hungria e os primei-
ros jogos Olímpicos foram dispu-
tados cm Atenas.

escanteio. Bate Julinho ótima-
mente. Entra Pinga, atira num"sem pulo", mas Gilmar defen-
de espetacularmente.

BALTAZAR QUASE EM-
PATA

Aos seis minutos, eomblnam
Ademir e Rodrigues. A pelota
sobra para o centro-avante Bal-
tazar, que frente a frente com o
goleiro Barbosa, atira por! cima,
perdendo excelente oportunlda-
de da empatar. Um perigoso
avanço do quadro "Branco" Pin-
ga atira forte e Barbosa defen-
de com segurança.

OUTRA OPORTUNIDADE
PERDIDA

Aos des minutos, Rubens, At>
América organiza um avança,
para os seus, e na entrada da pe-
quena área passa otlmamente &
Ademir que atira violentamente.
A pelota choca-se na trave e vol-
ta ao ponteiro Rodrigues e mes«
mo com Barbosa caldo, atira
longe, perdendo outra magniflcR.
excelente oportunidade de mar-
cnr.

BARBOSA ESPETACULAR
Aos catorze minutos, Barbos*,

volta a empolgar o público pro-sento, quando defende de ma-
neira espetacular um violento
pelotaço do Ademir, quo atirou
na corrida, um excelente passode Baltazar. A seguir outro
avanço perigoso do quadro"Azul" e HaroMo desarma Bal-
tazar quando preparava-se paraatirar.
ENTENDE-SE BEM O TRIO

MÉDIO
Impressiona bem o trabalho

quo vem desenvolvendo o triomédio formado por Djalma San-tos, Danilo e Bauer, quer nn.marcação, quer no auxlio aoataque.
Zizinho excelente no trabalhode ligação com Danilo, impres-»'sionando favoravelmente. Tam-bém agradando a zaga eonsti-tuídn por Mauro e Haroldo.Ipojucan já não apresenta «mesmo empenho do prjmelrotempo. Apenas, Zizinho çom a.mesma produção, seguido át>Pinga, esse sempre perigoso norarremates. Julinho, bom nos.centros, mas não apresentando*

boa eficiência nas investidas ao«arco» contrário.
No quadro «Azul», bom o tra-balho da ofensiva, com.Balta-

zar, Ademir e Rodrigues, sem-
pre ameaçando o «arco* de Bar-bosa. Na intermediária Pauli-nho, bom na marcação e Bran-dãozlnho melhor no auxilio eontaque. Gilmar firme e à zaga
firme nos rechassos.

SENSACIONAL GILMAR
Aos 19 minutos, Gilmar tam-bém empolga, quando defendo

do maneira espetacular, um vio-lento pelotaço de Zizinho há
poucos metros da meta. O go-leiro corintlano atlrou-se è con-seguiu deter a pelota, quandotodos gritavam «gol». Multo
aplaudido Gilmar pela «ua bri-
lhante Intervenção. ;

QUASE A IGUALDADE K í
CONTUDIDO BALTAZAR.

Aos vinte e sete minuto»,
quase a igualdade no marcador.
Rodrigues centrou otlmamisnt».
Forma-se um autêntico «bolo»
na pequena área, tode* pro-curando chutar. Entra Balta-
«ar, mas não eoiíseguo atirar,
mas vai contra a cerca, tóntun-
dindo-sa. O eentro-avanté «orl*v
tlano é obrigado a deixar • gre^mado, passando o quadro, .éiuml»
A jogar oom dei elementos. %
reiniciado o ensaio, agora'eom.
uma «chuvinha» sobre a cidade,
mas a seguir, um verdadeiro
temporal, sobre Sfio Lourenço.,

B SUSPENSO O TREINO
Em virtude do forte tempo-

ral, o técnico Aimoré Mprelrs>.
Imedlatamento suspende o en-
saio, quando eram decorrido**
trinta e dois minutos. Assim.,
terminou o primeiro «nsajo da
seleção brasileiro, com a^.vanta-
gem do quadro «Branco»'"pelo
escore do 2x1. S

Café CRUZEIRO (Extra)
GOSTOSO ATB SEM AÇÚCAR

FORTU1TA OVA ESPEC
Boa a 13» reunião do Jóquei

Clube, ontem levada a efolto no
hlpodromo da Gávea, que bo
apresentava quase literalmente
ocupado nas tribunas e pelou-
ses.

Houve provas -lnteressantíssl-
mas, com finais de sensação,
tenA os ganhadores sido farta-
mente aplaudidos.

No handlcap especial «Carlos
Coutinho», em 1.300 metros, vi-
torlou-se brilhantemente Areno-
so pilotado por Luiz Rigonl ten-
do na prova especial «Antônio
Caetano da Silva», ganho For-
tuita, também, dirigida pelo
freio paranaense, o herói da
tarde.

Dos páreos realizados, eis os
resultados:

1." Páreo
1.400 metros — Cr$ 40.000,00;

Cr$ 1.200,00 e Cr$ 6.000,00.
1." Fair Black, 56, B. Ribeiro.
2." Fair Bengle, 63, S. Machado.
3.* Dinon, 66, L. Rigonl.
i.° Esporte, 56 A. Rosa.
6.* My Lord, 56, L. Mezaros.

Não correram: Angatuba e
Espada.

Tempo 92.

PROVA POPULAR DE
NATAÇÍO "A NOITE"

Classificação coletiva
CLUBES — 1.» — C. H. Ico-

ral — 75 pontos (6 — 13 —
16 - 19 — 21).

2.» — C B. Flamengo —
169 pontos (18 — 33 — 34 —
41 - 43).

3.' «—< C. R. Guanabara —
173 pontoa (10 — 30 — 37 —
40 - 56).

4.» — C. H. Vasco da Gama
180 pontos (9 — 27 — 46
51 — 54).

5.» — Botafogo F. H. — 216
pontos (7 — 31 — 44 — 64

70).

Ratelost vencedor Cr$ 43,00.
dupla Cr$ 868,00.

Placês: Cr$ 34,00 e Cr$ 176,00.
Apostas: Cr$ 8.235.530,00.
Ganho por melo corpo do 2.'

ao 3." três corpos.
My Lord  11994 81,00
Fair Black  8868 43,00
Fair Beagle  783 484,00
Esporte  4986 76,00

Total  47333
Duplosi

12
13
14
23
24
33
34

8244
8542
4527
3646
1318
618
1550

Cr$
28,00
27,00
50,00
66,00

173,00
368,00
147,00

RATEIOS EVENTUAIS
Pontas: Cr$

Dlnon  20702 18,00
Não correram: Ancora, S. Ma-

dre.
Tempo — 88 4/5.
Rateios — vencedor — 16,00;

dupla -— 28,00.
Placês — não houve.
Apostas Cr$ 1.027.480,00.
Ganho por 2 corpos; do 2* ao

3», 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS
Pontas:

Ararlpe  15398 35,60
Halenla  10568 52,00
England  8410 65,00
Panda e Eledol... 33961 16,00

Total  28443

2.* Páreo
1.600 metros — Cr$ 50.000,00;

15.000,00 e 7.500,10.
Queremlsta, 55, L. Rigonl
Elzorro, 55, E. Castillo
Iblal, 55, O. Ulloa.
Bucklngham, 55, J. Tinoco.

Tempo — 102 2/5.
dupla — 33,50.

Rateios — vencedor — 16,50;
Apostas Cr$ 66.586,00.
Ganho por melo corpo; do 2"

ao S", 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS
Pontas:

Elzorro  6957 49,00
Queremlsta .  207.02 16,50
Iblal  129,33 26,00
Bucklngham . ».. 2238 153,00

Total 42830
Duplas:

12 ,-e 6672
13 3350
14 949
23 10616
21 l-Wí!
34 .- 1220

33,50
57,00

200,00
18,00
07.P0

156,00

leletone pare CARIOCA-
REPÓRTER: 4 3-3349

Total  23756

3.° Páreo
1.400 metros — Cr$ 40.000,00;

12.000,00 e 6.000,00.
Pauda, 56, B. Cruz
Halenla, 56, E. Castillo
Eledol, 56, L. Rigonl
Araripe, 66, J. Tinoco

6 England, 62, F. Irigoyen.

Total 68337
Duplas:

5026
10412
2740
9783
6444

65,00
26,00

100,00
28,00
43,00

Total  34411

4.° Páreo
1.300 metros — Cr? 30.000 00 —

Cr$ 9.000,(10 c Cr? 4.1.00,00
Chumbo, 53, D. Silva
líiinío, 58, 11. Cruz
Cheia, 48, L. Lins
Gran Chaco, 53, ,1, Marins
Gualracn, 52, O. Fernandes

0 II. Dourada, 51, 1». Tavares
Delba, 50, B. Hibeiro
BCD, 47, P. Souza

I) l.ys, 49, J. Ramos
10 Monetário, 50, M. Henrique'lempo: 844/5

Rateios: Vencedor — Cr$ 17,00
Dupla: Cr? 51,00
Placês: CrS 19,00
Apostas: CrS 1.371!.750,00
Ganho por meio corpo; do 2."

ao 3.°, mein corpo
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:

Duplas l

11
12
13
II
22
28
24
33
34
44

Total

482
8958
1556
7135
2927
2588

13552
771

6102
7132

45203

Crf
750,00
91,00

232,0(1
51,00

123,50
140,00
27,00

469,00
71,(10
51,00

5'. Páreo

BCD 
Cheia 
B. Dourada 
Dclha 
GuairacA 
Gran Chaco - Mon.
Líiiifio - Chumbo -

Lys 

7271
131

i2o,r.:i
16979
3867
3035

Cr?
92,00

503,110
55,50
30,00

173,00
184,00

1.600 metros — Cr$ 60.000,00 —
Cr? 18.000,00 e Cr? 9.000,00

Fortuita, 51, L. Rigonl
F.xtra 61, F. Irigoyen

8 Natalina, 57, F. Delgado
4 Potcnlada, 60, E. Castillo

Não correu: Quctcra
Tempo: 99 2/5
Rateios: Vencedor — Cr$ 20,00
Dupla: Cr? 25,00
Placês: não houve

- Apostas: Cr? 953.800,00
Ganho por 2 corpos; do 2.' ao

3.", 5 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:

NSo correram t Aguaçaba e
Francisquinho.

Tempo — 83 3|5
Rateios — vencedor 80,00;

dupla 48,00
Placês: 1.700 — 88,00 —

23,00
Apostas — 1.613.530,00.
Ganho por um corpo; do 1.'

ao 3.", 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:

Fortuita 25625
Potcnlada 11142
Natalina 8774
Extra 17454

Total  62995
Duplas:

12
13
11
23
24
34

Total

7492
4693

10308
2743
4212
2913

 82391

6.* Páreo

Cr?
20,00
45,(10
57,00
29,00

Cr?
34,50
55,00
25,00
91,110
fil ,50
83,00

33612 17.00

Total  83713

1.300 metros — 40.000,00
12.000,00 e 6.000,00.

New Yorlt, 56, E. Castilo
F. Rlood, 53, M. Henrique

.'I Malar, 56, L. Mezaros
Call, 56, B. Cruz
Sarilho, 56, A. Ribas
Sanlo, 56, O. Ullna
Elegàl, 54, L. Rigonl
Pantera, 51, S. Machado

New York.
Pantera . .
Sarilho . .
Malar . . ,
Call
Fair Blood
Sardo . . .
Elegal . . .

Total . .
11 
12 ,
13 
14 
23 
24 
33
34 
44 

36953
777

17164
8672

24674
4852
9671
7925

100688
586

8222
8408
6376
6762
4309
5562
7427
3079

80,00
1.040,00

47,00
93,00
33,00

166,00
83,00

102,00

690,00
50,00
48,00
63,00
60,00
94,00
73,00
54.00

131,00

Duplas i
11
12
13
14
23
24
34
44

6706
2403
9285.

11562
2342
3791
3491
1903 .

¦60,00
.«43,00
•43,00
¦28,00
173,00
107,00
116,00
213,00

Total » . . 50592

8.9 Páreo

Total . . 60531

7." páreo
1.300 metros — 00.000,00 —

18.000,00 c 9.000,00.
Arenoso, 55, L. Rigonl
Hosco, 54, B. Ribeiro
I.aurina, 54, O. UHAa

EI Grceco, 53, F. Irigoyen
lana, 52, J. Portilhò
Não correram: Vnrsity, Mcteco

e Mouro.
Tempo: 79 4|S
Rateios — vencedor 13,00; du-

pia 60.
Placês, nfio houve.
Apostas: 1.558.140,00.
Ganho por melo corpo; do 2.«*°

ao 3.°, 3 corpos.
RATEIOS EVENTUAIS

Pontas:
Arenoso -
Hosco  65384

El firecco .... 9162
Buonarottl  13579
Laurina •

lana  17097

13,00
92,00
62,00

3.» Gentil, 58, J. Tinoco.
il £Iandi. 50, J. PortilhOv.
«S-Í-Í&W 5i' h- «te"»»-6. My Prlnce, 52, O. Ulloa.7.' Coraliaco, 64, B. Cruz.8.» Dengo, 55, D. p. silva9. Felicia, 48, S. Câmara"* 110.» Margrave, 54, a. Ribas.Nao correram: Oistrla, DoaJuarez e Hiléia. . H
Tempo: 81 2/5. S
Rntelos: vencedor Cr? 14,00.Dupla: Cr? 156,00.
Placês: Cr$ 18,00 e Cr? 18,00.Apostas: Cr? 1.677.050,00.
Ganho por: cabeça; do 2.' aoo", 2 corpos.

r,¥°í,5i«ní0 Peral das apostos:Cr? 9.696.200,00.
RATEIOS EVENTUAIS \Pontos:

Mar Negro-Don

,rZuza 25880
My Prlnce 15757
Coraliaco 12152
Bananal 1,128'J
Pínso 8024
Margravo 4S30
Mandl 2382
Gentil-Felieta ... 26736

34,00
55,00
72,00
68.00

109.00
183,00
366,00
33,00

49.00

Total 105222

Total 109050
Duplasi

2587 156,00
9286 43,00
8727 108-.00
6527 62,00
7330 55,00
6527 73,00

8305 43.í>."«
1013 396,00
4011 100,00
2053 196,00

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

Total 60378
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visão do momento cm que era dada a largada para a sensacional Proya de Natação A NOITE, na manhã do ontem. Mais de cem concorrentes empenharam-se na empolgante competição, çisc como so sabo teve o
seu ponto de partida na praia do Forte de São João. Além dos "ases", também brilharam as "estrelas", em grande número, desta vex
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Silvio Kelly dos Santos confirmou o seu cartaz de maior
í Como sempre, o Serviço de Salvamento cooperou eficientemente na realização d.i fum*jsta carioea, levantando a XV Prova de Natação A ^C

tfProta da Natação A NOITE. Os destemidos homens do mar foram ainda desta vez, NOITE. Eis ai o campeão tricolor, quando entregava o - »-

?*!»mentos valioso», respondendo à altura pela importante missão que lhes é conferida -*-« número, após a vitória sensacional
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0'elemento feminino brilhou com grande intensidade na competição aquática de ontem pela manhã Sem dúvida, coube òs nossas graciosas
"estrelas" um papel de relevo na Prova do Natação A NOITE, não só pela eficiência técnica como pelo encanto que trouxeram à competição

Marlcne Damiani Pinto, a antiga campeã do Icaraí, marcou ontem magnífico feito,
sagrando-se a nadadora melhor classificada na Prova de Natação A NOITE. Apesar
de se tratar de um prélio difícil e arriscado, Marlcne não se intimidou, logrando 3
excelente classificação de décima terceira na classificação geral. Na gravura a "«*'

tréia" do grêmio niteroienso
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•a Popular de Nataçõo A NOITE. Vcem-se, sc-parados, os grupos dos homens e dns moças, cm inlzrc-sar-fo flagrante: As mo^aj cons é natural
intajçm iz sair na frente E verbas delas che-jam na c'ljr.!o!ra dc mu!f33 "barlscdas", .,


