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O porto dt Sonto» conti-
nua totalmente paraliso*
do. A greve ilegal eclodi-
da segunda-feira prossc-
gue apesar das gestões
das autoridades tentando
o retorno dos trabalhado
res o seus postos. A Santo
Casa reafirmou que não
transige com os grevistas.

Uia na pag. t

Oi femviarits ú Mu-
Mai, rouMos ra su seio
shtical, resohrerM por moi-
HriMe fccrotor groto geral em
Iria a ferrovii, i partir k zero
hora io bojo. om sinal do soli-
dariedaáe aos sois colegas (se-
for tfe Sanfos) que se encontram
parados desde meia-noite de
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SANTA CASA NAO
TRANSIGE COM
OS (REVISTAS
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Princípio de autoridade em primeiro lugar —
Não aceita auxílios e somente discutirá proble*
ma dos funcionários depois de todos terem re-

|, tornado áo trabalho —' Gestões do ministro do
Trabalho —• 500 enfermeiros retornam ao tra*/
balho •v-'Secretario da Segurança Publica jj-ár*
ticipa-de reuniões com o sr. Amaury Silva, di*
rigentés sindicais e membros da Provedori*» da

Vi" Santa Casa-— (Leia na 2.a -pagina);:"Parede''
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provoco colapso no

O setor do combustível
sofreu colapso. Centenas
de caminhões-ranques
continuam paralisados
com graves prejuizos pa-
ra a nação e ameaços para
a população de S. Paulo.

Pânico no
Interior «a1
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bombeiros também estão sendo empregados- na co-
do lixo na cidade- de Santos, pirigem-bondes:e

; açodem a população.' ... •'-• ¦:

REVOI-TADA^L POPÜUÇÀO DE TATUI

elétrica
olta a seus
ntigos donos

Ícomo 

uma bomba ri decisão judicial —- Choque da
•» Publica patrulha a cidade — A historio da Usina
.*- Quettõee polj*feãi — (UIA NÀ PAGINA «
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A refinaria de petróleo do! Gubatão deixou de abastecer,
ontem e anteontem.* os carros tanques de combustíveis pro-
cedentes de varias regiões do Estado, inclusive da Capital,
isto porque seus funcionários, em especial "os da adminis-
tração,.'entraram-em greve.
. A falta na entrega de combustível, poderá causar um,
colapso geral no abastecimento em todo o Estado; uma vez
que as companhias distribuidoras possuem estoques apenas'
para mais um ou dois dias. E essa situação poderá agravar",
se caso não seja encontrada uma solução para o problema
dos enfermeiros em greve, já que b problema dos lideres
presos foi resolvido pela Justiça desta cidade.

. ÇAMINHÒE8 CARREGADOS
Nas proximidades do cais de Santos estão estacionados

quase duas centenas de caminhões carregados de generos
que deveriam ser embarcados nos vários navios atracados no
cais. .Jilntre as cargas, existentes, algumas são de generos
perecíveis, fqué poderão, se deteriorar antes níesmo do tér-
miho.'da greve*. 
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Cidades envoltas por cin*
turões de fogo —> 8 pes*
toas mortas e 7 grave-
mente feridas — Campo
Tenente poderá ser de*

vorada pelas chamas

CURITIBA, 3 (Meridiò-
nal) — É indescritível, a
situação em vários pontos
do interior do Paraná, on-
de os incêndios já. fizeram
oito mortos e sete feridos,
graves, em Tibagi e amea*
çam decorar a cidade dé
Campo Tenente. Noticias
dao conta que há fogo;
nas proximidades de Ponr
ta Grossa que Caildidb
de Abreu está, envol-
;ta num cinturão dé chá-
mas, que já transpôs
o río Ivaí. Não me-
nos dramática é a situação
no Norte Velho, Noroeste.
Centroeste e agora em
ppntrjs do Centro e do Sul.
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A situação em Tatüiqgra-
Vou-se 'nas.- ultimas horas
em virtudèrda: decisão jú-
dicial fazendo.retornar a
seus antigos donos a usi-
na elétrica da cldòde.' O
povo protéstOM è forças da
Policia foram transferidas
para Tatul a flm: dé! ser

¦ assegurada o ordem-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

AO POVO DE SANTOS
E DE SÀO PAULO
O FwteJto- Munlcip*! de Santos, diante dot termo* do oomunlcndo assinada,

pei» sr. 7.-S Del«»»do Au-dlUr deste eldade, em qne se stiibnl so timo. sr. SeoreUrio
ds S«íur»nç» Pt»bllca da- Gorerno da Estado de Sfio Paulo, a responsabilidade e acnss-
ç»o damaior rravldade, no sentido de "une » «revê teral ptanejad» para a Baixada» .
SantUtá está svbtensiíeaniente fomentada pelo sr. Prefeito deste Município", sente-se.
no dever de nia_fester,.pnbllcamente, » sna mais formal e enérgica repulsa 4 insólita
acusação. ' :•-.: ¦•:;¦-!.".- ..;..'- ¦.,-'¦: - 

,-*.',:„' cidade é twtemunh», dos esforços' Inauditos desenvolvidos pela administração
mimlelpal no decorrer de Jf» horaa de gestões mediadoras, para evitar, precisamente,
à eclosfto de nma greve geral de impllca«oes danosas para % economia nacional e par-'^^#BtkaT<ãÉBisrtb^'.çãMêga*'!%-^nané'j^cq^|._7v 

^- „;». .^.-"j •.-'•''¦.>.';', ;¦'
•};: Mo perturba-* administração municipal o Inesperado e inqualificável ataque-qne
lhe foi dirigido precipitado e sem fundamento.

.ry : Atenta- à gravidade da «ItnaçSo, que sobressalta a cidade, a administração muni*
dpal se mantém decidida a cumprir o dever de defendê-la da ação de quantos se Ia* .'vgntarenii .'c^nta».*;s»i%;set^ança»;;. ;-' 

'^'.l '¦¦:. •¦.; , -\. • ¦ j ; 
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, Contra a insollt* aciisaçao recebe este administração, o. testemunho daa Institui-
Coes mau credencladsí, sob » desassombrada liderança do exmo. sr. presidente d*
;r$MBj^|||)|i^^ ':..-;;:.; • -..,;-, w.

' v' . C^vcieo totiMpi homens de responsabilidade, para nnlrem-se num esforço de
pacifieMao da. cidade, e estou, verto de que nao faltar* ao nobre povo santUte a de*dsfo sesjura dos, poderes^t-ónatttatdos do PaU, è_fr á^ de aten-.tar contra » sua aatonomia. .''•-.*-•¦. ;*.-. ,¦',¦.<' '¦ :v

Santos, I de setembro de 1963.
•» JOSÉ* GOMES
Prefeito Munldfa-1
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LIIERTADOS PELA JUSTIÇA 24 "LEADERS* DO MOVIMENTO

SANTA CASA _íÃO
TRANSIGE COM
OS GREVISTAS

Principio de ouroridode em primeiro lugor — Não aceita auxílios « somente discutirá
problema dos funcionários depois de todos terem retornado ao trabalho — Gestões
do ministro do Trabalho — 500 enfermeiros retornam ao trabalho — Secretario da
Segurança Publica participa de reuniões com o sr. Amaury Silva, dirigentes sindicais

e membros -Jo Provedoria da Santa Casa

SANTOS. 4 «De Orlando
Criscuolo e Nelson Cattoi —
A população santista. nesta
emerRencla. está dando uma so-
berba demonstração de repudio
á greve que desde às primeiras
horas de segunda-feira ultima
foi decretada pelo Fórum Sin-
dical de Debates e que deveriii,
.segundo foi então estabelecido,
atingir nada menos que vinte
e sete categorias profissionais
fato este que. em realidade, nao
ocorreu. ,

A mais efeliva demonstração
dessa repulsa nós a encontra-
mos na Santa Casa de Míseri-
cordia. para onde senhoras e
senhorltas de todas a." classes
sociais tém se dirigido com a
finalidade de prestar serviços
em substituição aos enfermeiros
e empregados em greve. O co-
mercio, que funcionou quose
que normalmente, é mais uma
demonstração do fracassado
movimento de greve geral dc-
cretado por aquele oigiio fede-
ratlvo sindical, que entendeu
de faier com que todas as ati-
vidades desta cidado cessassem
ate qu» o problema dos enfer-
meiros e empregados dc hos-
pitais fosse definitivamente so-
luclonado de conformidade com
ai exigências.

POSTOS EM LIBERDADE
A prisão em flagrante dos 32

grevistas, foi mantida ató a tar-
de dé ontem. Entenderam as
autoridades policiais que so-
mente à Justiça cabia decidir
sopre a libertação dos mesmos,
uma vez que os inquéritos,
prontos e relatados, tinham si-
do já enviados ao Fórum da Co-
marca.

E ontem mesmo, examlnan-
dó as peças policiais, islo em
virtude dc ''habeas corpus" im-
petrados em favor dos grevis-
tas presos, o juiz de direito da
l.o Vara Criminal, sr. Paulo

- Rabello, determinou a soltura
de • três dos grevistas. Foram
então favorecidos por essa me-
dida. os trabalhadores Atui- Jo-
sé Tinocco da Silva. Issac de
Oliveira e Oscar Madrid. Mais
tarde, ainda em conseqüência
de,"hubeas corpus", cs juiz da
4.a Vara Criminal, sr. Nelson
Carvalho Pinto, mandou que
fossem postos em liberdade
mais vinte e um grevistas, que
são: Rafael Barbanovich, Ulis-
sei Otávio SanfAna. Fernàn-
do F. da Silva, Orlando de Sou-
za Campos, Waldomar Lucas
Santos, Fernando Bento Rodri-
gués, Ângelo Osvaldo Masler-
ling, João de Assis Furtado,
Elias Santos, Benedito Tenzo,
Mario Silva, Alberto Pires Bar.
bosa, José Barreto, Torneio Sal-
tore, João Conceição, Jonas So-
brinho. Alberto de Carvalho,
Alfredo Egrejas, Nilo • Garcia
Dias, Henrique Martins dos San-
tos. e Nelson Meira.

Os demais delidos, em nume-
ro de oito, deverão ser postos
em liberdade ainda hoje, ime-
diatamente depois de iniciado o
expediente normal do Fórum
desta comarca

VOLTARAM AO SERVIÇO
Durante o dia de ontem e às

primeiras horas de hoje haviam
retornado ao trabalho cerca de
500 dos 1.50o enfermeiros e em-
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ESTUDANTES
DE INGLÊS

Vocês fazem um bom exercício
completando estas frases:

301 — "Ela ou locará as ca dei-
ra» lá amanhã?" = "U'III she

 tlicre
toinorrow?"

3fi2 — "Ele coloca a.** cadeiras
aqiil todos ou illus?" = 
he Iiero
evoiy dny?"

:i(i:i — "Ele colocaria as ca-
deiras lá?" = 
........ the clinirs tlicre?"

304 — Vamos continuar nos-
so novo vociiliiilnilo — "XAKE
_E BOOK" que «iiicr dizer

em poi'tUKiif*s "PEGAR (LE-
VAK, TOMAR) O LIVRO'?' Co-
mo 6 que nós dizemos "pecar
(levar, tomar) o livro" em in-
glc«7

305 _ "THE" em inglês 6 =
os artigos definidos "O, OS, A,
AS" em português. Como é quenós dizemos os artigos defini-
dos — "O, OS, A, AS" em '¦•
glês? ........

At Escolas Fisk apresentam o
texto certo em outra pagina

deste jornal.
—:

pregados da Santa Casa de Mi-
scricordia que se encontram em
greve.

Desde as primeiras horas da
noite de ontem até o momento
em que redigimos c^ta noticia, o
sr. Amaury Silva, ministro oo
Trabalho, estava envidando cs-
íoic»s no sentido de solucionar

ra oferecer à mesa provedora da
Santa Casa um auxilio mensal
de 60 milhões de cruzeiros, a fim
de que o problema pudesse ser
resolvido.

A oferta foi levada ao conhe-
cimento da Mesa Provedora da-
quele Nosocomio, que nâo acei-
tou-a, tendo em vista que os en-

INFLEXÍVEL O GOVERNADOR:
"AQUI NÃO HAVERÁ DESORDENS

Guanabara — Denuncia de infiltração vermelha — Será garantido o direito de trabalhoRazões da visita à
"Aqui não haverá desorderv, enquanto Dem o permitir e nói

tivermos um alento de vida" — declarou ontem o governador Adhe-
mar de Barros à imprensa, a propósito do movimento paredista
de Santos. O chefe do.Executivo paulista, que retornara do Hio dt
Janeiro pela manhã, no período matinal náo compareceu aos Cam-

pos Elisios. tendo-se dirigido ã residência do senador Auro de Mou-
ra Andrade, onde almoçou. Achavam se presentes ao agape a pri-
meira dama, dona Leonor Mendes de Barros, e os tiulares das pas-
Ias do Governo. Transportes e Justiça, respectivamente, deputado
Juvenal Rodrigues de Moraes, eng. Dagoberto Salles e professor
M-gut*I Reale.

••III

Ministro do Trabalho, sr. Amaury Silva, ao lado do prefeito José
Gomes falou sobre a situação em Santos

tendimentos, quaisquer que se-o problema dos grevistas da San-
ta Casa de Misericórdia uma vez
que as demais casas dc saude já
atenderam às reivindicações Jo
seus empregados. Varias reu-
niões foram realizadas lauto na
Prefeitura Municipal como no
salão nobre da Santa Casa de
Misericórdia, contudo, nenhuma
solução havia sido dada à quês-
tão.

EXIGEM O RETORNO
Em entrevista concedida ao

DIÁRIO DA NOITE no período
da tarde, e posteriormenle ã im-
prensa em geral, o sr. Ricardo
Pinto de Oliveira, falando em
nome dos provedores da Santa
Casa de Misericórdia, afirmou
que somente aceitaria discutir o
problema dos funcionários da-
quele nosocomio depois que rs
mesmos retornassem às -suas ali-
vidades. Adiantou, ainda, que
nâo haviam tomado nenhuma
iniciativa para aceitar as ofer-
tas feitas pelos poderes publi-
cos de auxilio à Santa Casa, isto
porque qualquer deliberação su-
mente será tomada depois de sa-
tisfeita aquela exigência.
NAO ACEITARAM AUXÍLIOS

Pouco antes das 14 horas o sr.
Amaury Silva, ministro do Tra-
balho, entrou telefonicamente
em contato com o sr. Carvalho
Pinto, ministro da Fazenda, ob-
tendo do mesmo autorização pa-

Jam eles, somente poderão ser
efetuados depois que os »*>íer-
meiros e empregados retor_*.em
ao trabalho.
GREVE PODERÁ' CONTINUAR

Muito embora se tenha como
seguro de que os lideres sindi-
cais que ainda se encontram pre-
sos sejam postos cm liberdade
hoje, fato que, se nâo ocorresse,
daria motivo para a continuida-
de da greve, é quase certo que
esla terá prosseguimento, mes-
mo depois daquela medida, uma
vez que as reivindicações dos
enfermeiros e empregados do
hospital náo sejam aceitas. Nes-
tas condições, as categorias que
se encontram em greve, deverão
continuar na mesma posição.

SECRETARIO
DA SEGURANÇA

A fim de participar das reu-
nlõei que estáo se realizando
nesta cidade entre o ministro do
Trabalho e autoridades munici-
pais, lideres sindicais e o pro-
vedor da Santa Casa de Miseri-
cordia, chegou, às primeiras lio-
ras da tarde de ontem, a Santos,
o sr. secretario da Segurança Pu-
blica de S. Paulo. A primeira
reunião a que tomou parte, rea-
lizou-se no Gabinete do prcíei-to Municipal, contudo, não foi,
ainda, encontrada uma solução
para o termino da greve dos en-
íermeiros.

HOJE, ÀS 19 HORAS

REUNIÃO CONJUNTA DE
SINDICATOS: SALÁRIO
Confederação Nacional dos Trabalhadores mobiliza ot órgãos cias-

sistas — "Mínimo" e "Familia", item básicos da reunião
A Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Industria, o
Comando Geral dos Trabalhado-
res e o Pacto de Unldp.de Inter-
sindical de São Paulo, estão con-
vocendo todos os sindicatos e fe-
derações representativos de to-
das as categorias profissionais
do Estado de São Paulo para
uma reunião geral conjunta, a
ser realizada hoje, às 19 horas,
na sede do Sindicato dns Meta-
lurgicos, na rua do Carmo, 171,
para tratar do réajustamento

geral de salários para todo o
operariado paulista.

A atualização imediata do sa-
lario-minimo e a aprovação do
projeto que institui o sfelario-fo-
milia também serão alvo de
discussões e deliberações dos di-
rigentes sindicais de todo o Es-
tado. Como se sabe, a grande
noticia dos acordos intersindi-
cais expiram no decorrer dome»
de outubro e no inicio de no-
vembro, estando já inúmeras ca-
tegorias profissionais, em plena
campanha salarial.

POLÍTICA & POLÍTICOS
MAURÍCIO LOUREIRO GAMA

Opção: democracia ou totalitarismo
No empenho de aliciar simpatizantes para a causa de uma

Republica Popular (à moda húngara, polonesa ou jugoslava),
alguns jornais e jornalistas de esquerda se utilizam de um
subterfúgio até certo ponto hábil: dizem eles que o povo bra-
sileiro logo mais será chamado a fazer uma opção entre ISSO
QUE AI' ESTA' E O COMUNISMO.

Certo? Será essa mesma a opção?
Não! Positivamente não é, nâo pode ser essa a opção!
Se não é essa, qual será, então — em termos objetivos — a

opção que haveremos de fazer?
A opção há de ser entre uma Democracia autentica, uma

Democracia passada a limpo; uma Democracia* liberta da corrup-
ção, uma Democracia sem caudilhos ou aprendizes de caudilhos,
uma Democracia humana e atuante, uma Democracia moderna,
comprometida com a idéia de servir ao bem comum, e o
totalitarismo.

ISSO QUE AI' ESTA' não é, a rigor, uma Democracia. Que
Democracia é essa em que o Governo se desgoverna? Que De-
mocracia é essa em que o Governo acoroçoa a desordem? Que
Democracia é essa que manda um ministro do Trabalho a San-
tos para dizer que a greve é Justa, quando a Justiça do Tra-
balho, órgão competente na matéria, declarou ilegal a greve?
Que Democracia é .essa em que o próprio Governo Federal, atra-
vés do CGT e outros ninhos de "pelegos", conturba o trabalho
nacional, em pontos fundamentais, ocasionando prejuízos tremen-
dos à Nação? Que Democracia é essa em que o presidente não
preside e atua como se fosse "leader" sindical, ou como se fosse
candidato a qualquer coisa, ou como se tivesse o desejo, a velei-
dade de vir a ser "duce" ou "condotieri", à moda ditatorial?

A Democracia brasileira precisa mesmo ser passada a limpo.
Há muita deformação, há muita distorção, há muita corrupção.
Bem feitas as contas, o ilinheirlnho do "Ibad" é gota dágua dian-
te do oceano das autarquias torrando o dinheiro do operariado em
promoções demagógicas, financiando jornais vermelhos ou aver-
melhados, encontros, atos .públicos e congressos subversivos.

A opção que vamos fazer — e não vai demorar muito —
será entre a Democracia autentica e o totalitarismo. E não há
duvida de que a maioria esmagadora do povo brasileiro dirá NAO
a ISSO QUE AI' ESTA', isto é, ã caricatura da Democracia, e,
tambcm, à Republica Sindical ou Popular.

(Transcrito do "Diário da Noite", 2.a edição, de 3-9 63)

Mais uma vez o futebol ADIOU nosso"ENC0N1R0 MARCADO"
rio CANAL DOIS

Aguardemos até a próxima QUARTA-FEIRA, (23,05
horas), o tão esperado "Encontro" 

com Diretores e
Assessores da

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA-
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

ENTREVISTA NA
TELEVISÃO

Explicou, a seguir, o chefe do
Executivo, que participou na
noite de anteontem de um pro»
grama de televisão na Guana-
bara, oportunidade em que teve
ensejo de explicar a cariocas,
fluminenses, mineiros e capixa-
bas, e também a paulistas do
Vale do 1'araiba, a real situação
no porto de Santos. Ressaltou o
sr. Adhemar de Barros ter sido
convocado por conhecido repor-
ter de televisão, que, pelo te-
lefone, relatou que se estava re-
gistrando grande mal-estar no
Rio, em face da situação cm São
Paulo."Muita gente não acreditava
que eu pudesse me apresentar
através da TV carioca, dada a
existência de ordens para dlfl-
cultar essa entrevista" — adu-
ciu o governador.

DEMONSTRAÇÃO
TRANQÜILA

"Fiz uma demonstração cal-
ma e tranqüila da situação de
nosso Estado, comunicando aos
brasileiroí que existia em Sào
Paulo aquilo que prometi du-
rante a campanha: ordem, paz e
tranqüilidade" — adiantou o
chefe do Executivo, para, logo
a seguir, enumerar as conse-
quencias danosas causadas à
economia nacional com a parn-
llsação do porto ds Santos. A
seguir criticou severamente
mais uma vez o movimento pa-
redista, ressaltando que "o que
6e passa 10 porto de Santos é
realmenla uma greve crimlno-
sa".

RECUSA AO MINISTRO
Analisando, a seguir, a sollcl-

tação do ministro Abeiardo Ju-
rema, da Justiça, para a liber-
tação dos presos detidos em San-
to, o sr. Adhemar de Burros rs-
velou:

"Não pude aceitar a proposta
do ministro para liberar os pre-
60", sobretudo os leaders slndl-
cais, porque foram detidos em
flagrante, agitando e perturban-
do a ordem publica. Picuunha
aquela autoridade federal que eu
os liberasse e ele prometia aca-
bar coin a greve em meia hora.

Eu, em resposta, fazia outra
proposta ao sr. Abelardo Jure-
ma: que ele acabasse primeiro
com a greve, para que- depois
fossem libertados os presos, aliás,
nesse momento, todos inclusos
no Código Penal, artigo 201, ai-
guns na própria lei de Seguran-
ça Nacional","Enfim, fui dar uma satlsfa-
ção aos Irmãos de outros Esta-

doi da real situação. O restan-
te de minha presença no Rio da
Janeiro, é segredo, e vou guar-
da-lo comigo em beneficio da
ordem, da segurança publica, da
«esurança nacional".

INFILTRAÇÃO VERMELHA
Durante a entrevista aos Jor-

nalistas. o governador foi Infor-
mado da manifestação publica do
presidente da Assembléia Legis-
(ativa, deputado Cyro Albuquer-
que. solidarlzando-se com o Exe-
cutivo pelas medidas adotadas
de preservação da ordem na
Baixada Santista. Soube, aln-
da, que o parlamentar havia se
referido à presença de conheci-
dos agitadores c de elementos
das embaixadas soviética e cuba-
ua. em Santos.

Sobre esse fato, aduziu o go-
vernador ser ele verdadeiro "c

niis nio podemos calcular a ex-
tensão dessa infiltração, sobre-
tudo estrangeira, no movimento
paredista de Santos".

Mais adiante o sr. Adhemar de
Barros faz um paralelo entre as
greves havidas em Brasília, dias
atras e a atual verificada na ci-
dade praiana Enquanto que na-
quela, na qual tomaram parte
apenas 200 estudantes, foram
hospitalizados cerca de 50, ten-
do havido o falecimento de um
Em Santos, segundo o governa-
dor, no movimento abrangendo
30 mil grevistas, dos quais 18
mil portuários, nâo houve ne-
nhuma vitima, não havendo se-
quer um caso dc hospitallzaç.lo

Finalizando, o governadoi In-
formou que "saindo hoje do Rio
de Janeiro 11 um manifesto do
presidente nacional dos estiva-
dores, O waldo Pacheco, aliás
velho leader cemunista, que dc-
rlara que se até hoje o Estado
de São Paulo não retirar a poli-
cia do porto de Santos, entra-
ria em colapso o sistema portua-
rin de todo o Brasil, com a sua
paralisação. Respondo que o
problema não é mais meu. A
minha responsabilidade diz res-
peito ao Estado de São Paulo".

GARANTIA DO TRABALHO
Após montei- demorada confe-

rencia com o deputado Benedito

DEFLAGRADA GREVE
NA SANTOS-A-JUNDIAÍ
Em Assembléia realizada on-

tem o Sindicato dos Ferrovia-
rios da Estrada de Ferro San-
tos-Jundial resolveu decla-
rar-se cm greve de extensão
aos companheiros da mesma
ferrovia, como solidariadade ao
protesto pelo fato de nâo ter si-
do solucionado ainda o problema
dos enfermeiros e empregados
da Santa Casa de Misericórdia
de Santos. Como se sabe a Es-
trada de Ferro Santos-Jundiai
estava com seu trecho do Alto
da Serra a Santos paralisado. A
assembléia decidiu que'a greve
declarada pelos ferroviários da
baixaria santista se estendesse
a toda a Estrada.

NAO HAVERÁ TREM
O primeiro trem do passagel-

ro que deveria deixar a Estação
da Luz seria o subúrbio das
3,08 horas, com destino a San-
to André: o segundo das 3.15
horas teria o destino de Santo
André e demais estações até o
Alto da Serra. Em sentido con-
trario com destino a Jundial de-
veria sair o trem RB-1 às 5,25
horas. Esses trens e todos os de-

mais ficarço paralisado» uma
vez que em virtude da greve o
trafego foi suspenso. Assim
sendo não haverá trem de São
Paulo para o interior do Estado.

POLICIAMENTO
Por solicitação da direção da

Estrada de Ferro Santos —
Jundial, o policiamento nas
estações na Capital e no Inte-
rior está sendo feito pelo pri.
meiro batalhão da Força Pu-
blica, que será substituido às
primeiras horas de hoje por
tropas do exercito, uma vez que
a ferrovia pertence ao patrimo-
nlo da União.

Depois rio declarada a greve
todo o movimento do palio des-
de a Estação da Luz até a Esla-
ção da Lapa foi paralisado. Náo
se verifica nenhuma atividade
no pátio de manobra. Apenas
os cabineiros se mantém em
seus postos, que serão abando-
nados imediatamente depois da
chegada dos trens que saíram
em direção à Capital antes da
decretação da greve.

A greve tem caráter pacifico
e nenhuma detenção foi veri-
ficada.

JÀNG0 ESPERA SOLUÇÃO DÀ
GREVE NAS PRÓXIMAS HORAS
BRASÍLIA. 3 (Sucursal) — O

sr. Raul Ryff, secretario de im-
prensa do presidente da Repu-
blica, informou à reportagem
que o sr. João Goulart vem
mantendo permanente contato
telefônico com o ministro do

DEFESA DA CONSTITUIÇÃO
Aprendamos a conhecer, amar e
obedecer a nossa Constituição

CAMPANHA DA

Liga Independente pela Liberdade

UM CONFRONTO
Nossa Constituição de 1946 (como a de 1891 e a de 1934 e •

própria Constituição do Império) é realmente democrática, fieus
traços fundamentais são os seguintes:

(1.°) — não foi Inspirada por qualquer mística materialista, mas.
respeitando os sentimentos cristãos de nosso povo. foi
promulgada "sob a proteção de Deus" como diz em seu
preâmbulo:

(2.°) — dispõe expressamente que todo poder emana do povo e é
exercido em seu nome;

(3.°) — em conseqüência desse principio:

(a) — ns câmaras e assembléias são constituídas por eleição po-
pular e de Igual modo é eleito o chefe do executivo, na
União e nos Estados;

(b) — o voto é obrigatório e, assim, todos os cidadãos, homens
ou mulheres que realizam os requisitos legais, devem •
contribuir para a formação dos poderes políticos;

(c) — o voto é secreto e cada qual o exerce sufragando o candl-
dato ou o partido que bem entender, sob a garantia da
Justiça eleitoral, que dirige e apura as eleições;

(d) —• é livre a organização e o funcionamento dos partidos, sen-
do proibido, somente, aqueles cujo programa ou ação con-
trarlem p regime democrático, baseado na pluralidade de
partidos e na garantia dos direitos fundamentais do ho-
mem;

(4.°) — segundo o espirito e a letra da Constituição, o Legislativo
e o Executivo, assim formados pela vontade livre do povo,
são. 'como o Judiciário, independentes, mas devem agir
em harmonia, pois nenhum deles constitui um Poder
absoluto, visto como suas atribuições são definidas, limi-
tadas e entrelaçadas pela própria constituição, a flm de
evitar a tirania de üma corporação, ou de uma ou mais
pessoas;

(5.°) — os 1 Imites das atribuições de cada Poder são intransponl-
veis e qualquer excesso é reprimido pela Justiça, que exer-
çe o controle da constitucionalidade dos atos de autori-dade:

(6.-) — a Constituição declara que ninguém ê obrigado a fazer
ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude delei. isto é, da lei elaborada pelos representantes do povo,a própria lei não pode prejudicar os direitos adquiridos,- nem pode excluir da apreciação da Justiça qualquer le-
são de direito;

«X^ivr^moJâprlml? _ os abusca- a Cons«tuição ftarantea livre manifestação do pensamento por todos os meios
__„ transm,1,ssão e divulgação, como garante a liber-
_ _ * consclê,n"ia. de crença e de culto, bem assim oairejto de associação e reunião, o livre exercicio das pro-
ÍSEfoÜ! 

invioIfb»iâa<'e ào lar. o direito de propriedadesalvo desapropriação nor utilidade publica ou social, me-cuante prévia indenização em dinheiro, sujeitando a nrá-tich desses atos à disciplina legal que assegure, com odneito de cada qual, o bem da comunidade;entre outras garantias da liberdade pessoal e dos direitos
rança- 

° US° d° hábeas"corPus e d0 mandado de segu-
(9.°) — a Constituição não transforma o Estado apenas em sim-

SÍmhSÍ" da ordem publica, ou da ordem estritamente
__._! m _ tam|,'ra o erige em força propulsora do'equilíbrio e do progresso da sociedade, fixnndo os princí-pios fundamentais da vida econômica e social de modo-aconciliar a liberdade de iniciativa com a valorização dotrabalho humano, ditando as diretrizes da legislação do'trabalho, instituindo a Justiça do Trabalho, repelindoqualquer rorma de abuso do poder econômico e permi-«nao a intervenção no tínmlnlo econômico, por lei, a bem

I uo interesse publico e sob condição do respeito dos direi-tos fundamentaia dos cidadãos, 
"j

Trabalho, sr. Amaurl Silva, que
se encontra em Santos, tentan-
do resolver a situação criada
com a deflagração da greve na-
quele porto.

De acordo com as declara-
ções do sr. Raul Ryff, o presi-
dente acredita que dentro das
próximas horas o problema se-
rá solucionado.

MMarazzo, leader do PTB na As-
sembléia Legislativa do Estado, o
chçfe da Casa Civil dos .
Eiisios, sr. Arthur Audri. dis-
tribuiu a seguinte nota à im-
prensa:-No d» sejo Ae esclarecer a opi-
nião publlc-a ermumeo que o Go-•.<::.. c- São Paulo tudo tem
feito para manter a ordem à vis-
ta dc movimento paredista de
Santos. Esclarece também que a•-¦rc.. foi declarada Ilegal pelo
Tribunal Reglow.» do Trabalho,
cumprindo ao g:»<.*riKidor do Es-
Udo determinar providencias pa-
ra a manutenção da ordem pu-
blica e a defesa do direito1 de tia-
balho daqueles que. felizmente,
não concordam com essa parede
de caráter não reivlndicatorio,
mas .essencialmente político. Na
defesa do direito {.airrado ao tra-
balho e do patrimônio moral e
material do povo san.ista. o Go-
verno manterá a ord"m a qual-
quer custo. A' vista disso, sollcl-
tei ao ilustre leader do PTB que
se entendesse com os trabalhls-
tas de Santos no sentido dc aju-
dar São Paulo a palmilhar o ca-
mlnho amplo da tranoiillidade e
da paz cm beneficio do progressodeste Estado e da continuidade
democrática de nossa estremeci-
da Pátria brasileira. Confiamos
no patriotismo trabalhista e dos
trabalht.dore.-i neste momento eni
que. neste Estado, o Governo lu-
ta por Impulsionar o clã dosou-
volvlmentlsta de São Paulo para
o bem do Brasil, ao mesmo tem-
po que advertimos que não serão
admitidos atos clc violência con-
tra a propriedade particular, o
bem publico e o patrimônio mo-
ral de nossa conto".

PREFEITO
O governador Adhemar do Bar-

ros disse ontem A reportagem om
Congonhas que prenderá o pre-
foito de Santos, sr. Josó Gomes,
coso ele não atenda Imedlatarnon-
te à recomendação que lhe foz
de cessar o Incitamento à greve.
O sr. Adhemar de Barros disse

também que &. „ (ve d»poiidiT d» jjj,
pretos nio íab» „ c.tecer. I'r»r_ta aJÍ
lhe feita ikío n_v.
ça. *r. AlK-iarco ™»
condie<>.> do liquidar
de*-de que o*, dirien •
operários preta
d_ O sr. Adhf-nar iaceitou a proposta ,ao mini-tro qw n ,,
controle sobr< «-, ~
ria ter evitado as n
do a greve o Er \Barre» reaíii_m »
quo ostá dí>!-.*.• , ;,,
grevistas. -A- «_«
pé. Irei até o »

o governador q».Guanabara retorno
melo dln a São Pa*j}
deixar o aeroporto pcontro rom o s<t.-_
drnde. o sr. Ad!i»n*j
dlü-o quo j-ou *.»,*..r-
citndo a mu* I. i . :
fazor abortar *.... -
de extendor n gr«"
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- Linha completa para qualquer serviço l
Um tipo porá cada fim: or
comprimido, água, vapor, gds
ocetileno, oxigênio, extintor de
incêndio, ácidos e álcalis, óleos,
gasolina e outras aplicações.
Resistência extra à abrasão,
pressão e exposição ao sol
e intempéries

Mais duráveis • flexíveis.
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POLÍTICA

)NSTUVIÇÃO
BLOCO DA

VSIÇÃO
(orcas oposicionistas do governo do Estado, na are* da As-

íia U. islativa. reiniciaram esta semana mas articulações com
¦ efetiva constituição do chamado Bloco Parlamentar de Opo-
iá oue ontem a bancada do Movimento Trabalhista Renovador

i o problema de sua liderança. Com efeito, reunida por volta
horas no próprio Palácio Nove de Julho, a maioria dos

ido*- do MTR escolheu o sr. Juvenal de Campos para leader
ícads. enquanto o sr. Paulo Pianet Buarque era eleito vice-

;_„ ,. bancada trabalhista renovadora é uma das mais defini-
.tor oposicionista, a falta de uma liderança efetiva tornava

a aiüculação na área adversaria do sr. Adhemar de Barros.
,ra os leaders do PTN e do PSB (outras legendas declarada-
oiiosicionistasi poderão ter um ponto de apoio nos entendi-

5 ci.m o MTR e. a partir dai. ampliar o bloco.
¦more lembrar que já no primeiro semestre deste ano alguns
Idoí conirarios ao governo estadual, tentaram formar o Bloco
••>ntai dc Oposição, mas seus esforços íoram^Ualdados. Inte-
di al-uns junto aos Campos Elisios. e displicência de muitos,
irini ôiie tal bloco se formalizasse, o que facilitou sobremodo

•, di liderança governista em contornar diversos problemas
inrest-ntaram para o governo, no setor parlamentar. Poste-
it,. ou «cja na reabertura dos trabalhos da Assembléia.

articulações foram reiniciadas mas logo cairam em ponto' 
rom a aproximação dc matérias relevantes e de alto inte-

inir-i o Poder Executivo (reajustamento orçamentário e pro-
hrcameniaria para 1964). decidiram os chamados leaders opo-
.taHSüiUr ata seus esforços, agora com a responsabilidade
srança do MTR.

dn bancada estadual do PSD. so
liiacõo de

mento ontem. ¦ Comis-
Constituição c Justiça da
ilcia Legislativa do Esta-
ccioti o projeto de lei
00 03, quo oficializa os

t, e já aprovado em pri-
aiscusíúo. A Comissão de-
iprovar, na oportunidade.

Itilulivo apresentado pelo
ihlfumy Uliyama, que
iou as sugestões feitas
¦ibunal de Justiça e pela

vdoria-Gei. I da Justiçn,
condições de mais ampla
bilidade á medida e en-
lo o projeto com os inte-
da própria Justiça Civil,
•ojelo. (le autoria do dep.
ico Amaral, será agora
aliado, juntamente com o
ilivo ontem apresentado,
ideraçfio da Comissão de

c, em seguida, ao plena-
:a a discussão final.

B aguarda
tados da bancada esta-
jo Parlido Trabalhista
Iro informaram ontem à
ia que ainda não recebe-
«posta do presidente da
lca ao pedido de audien-

i deliberação final sobre
.1 da bancada em lace
smo estadual. Como se
governador Adhemar de
ofereceu á Secretaria/ do

j a um elemento pete.
indicado foi o sr. Cos-

Romnnoi como contra-
ao apoio do PTB no

ituaclonisla no Palácio
Julho.

se. todavia, que há um
ar entre alguns depu-
jbàlhislas, pela falta de

., pois o pedido foi for-
há uma semana, atra-

telegrama enviado para
a. Como o governador já

aos leaders petebistas
convite para aquela pas-
ibalho) deve ser respon-
mais breve possível, pois
lamianb Gullo, que deve

i cargo de titular da Se-
, vem acumulando o
_i a direção de uma das
as do Banco do Estado.
sto de pessedisto

Luciano Nogueira Filho,

licitou ontem - mesa. por escri-
to. licença para tratamento de
saúde, por recomendação módl-
cn. Diante do problema da gre-
ve dc Santos, porém, aquele par-
lamentar fez as seguintes decla-
rações à reportagem, pelo tele-
fone:"O sr. ministro Abelardo Ju-
rema, que dizem representar o
meu partido no Ministério du
Republica; está prestando um
extraordinário desserviço ao
PSD, nesta hora de definições.
Intervindo Btravés do telefone
interurbano, s. excla. não se
apressa em examinar a Jurisdi-
cidade da greve eclodlda. j. ra
verificar se é ela legal ou não,
certo que sua conclusão não po-
deria ser outra que não é ela
ilegal. Talvez s. excla. não quei-
ru tomar conhecimento desta
evidencia e, em conseqüência, ser
obrigado a tomar atitudes cm
defesa de nossa agonizante de-
mocracia. Prefere o sr. ministro
dirigir ao sr. governador pedido
para soltnr grevistas. Agindo
como age um chefete municipal
que se dirige uo delegado de Po-
licia pedindo a soltura de alguns
cabos eleitorais que se meteram
em ocasional desordem. Lnmen-
to que a ordem medica me im-
peça de estar na tribuna da
Assembléia para auxiliar meus
ilustres colegas na luta que se
deve empreender em defesa da
Republica e da democrucin".
"Ad petendom pluviam"

Umu comissão especial de
deputndos fez entrega ontem à
tarde no cardeal-arceblspo d.
Cnrlos Carmelo de Vasconcelos
Mota de mensagem do Poder Le-
gislntlvo, por indicação do dep.
Lucinno Nogueira Pilho, solici-
tondo "cerimonias e orações es-
peciais, na praça da Sé, com a
participação do povo", "ad pe-
tendam pluviam", ou seja, paro
que ns chuvas façam cessar a
estlngem que nssolu São Paulo,"secando os pastos, estiolando ns
plantações e provocando a de-
vnstação dos campos de cultu-
ro". Ficou acertada, então, umo
procissão no próximo dia 14,
saindo du Penha e chegando à
Sé.
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ALAÇAO DO I CICLO DE ESTUDOS SOBRE O ANTE-
IETO DO CÓDIGO PENAL — Foi iniciado, ontem, às 20,30

o I Ciclo de Estados sobre o Anteprojeto do Código Pe-
dc autoria do st. Nelson Hungria, na sala "João Mendes Ju-' da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
ssão inicial foi presidida pelo professor Miguel Beale, se-
ria da Justiça e Negócios do Inierior, tendo discorrido sobre¦titulo Latino-Americano de Criminologia, que terá ot seus
ilhus e finalidades dinamizados peto ciclo de estudos queie realiza. Saudando o conferencista, Américo Marco An-

o sr. Waldir Troncoso Perez ressaltou o valor e a capa-
c do causídico, que muito breve * revelou na criminolo-¦liiiinando-o de o "príncipe dos advogados". Por fim Américo'

o Antonio, sob intensas palmas Io* presentes ocupou a tri-
, a fim de proferir a sua conferência, versando sobre o ante-

. projeto do Código PenaL
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S EMISSORAS
BRASILEIRAS:

Tendo em vista a amplitude que tomou n
apanha do desagravo, iniciada pela Radio
Jrecida, pela sacrilega injuria cometida pelo
nal Ultima Hora, em caricatura da milagrosa
gem da celestial Padroeira do Brasil, será for-
'Ia a cadeia da solidariedade radiofônica, para
ismitir a concentração que será realizada em
Paulo dia 7, às 19 horas.

As emissoras interessadas na referida cadeia,
erão enviar seus prefixos para a Radio Apa-
«Ia.

! Radio Aparecida Ltda.

O sr. Ciro Albuquerque presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo quando colocava a "Meda-
lha da Constituição" na lapela do paletó" do Jornalista Assis Chateaubrland.

AS SURTIDAS DOS KURDOS
ASSIS CHATEAIBBIASD

ii
Homenagem da Assembléia Legislativa ao jornalista 

"Associado" r

CIDADELA DO REGIME
t SAO PAULO"

Deputado Ciro Albuquerque, presidente da Assembléia Legislativa fez a entrega
da medalha — Agradecimento d o jornalista Assis Chateaubriand

Recebeu o Jornalista Assis Cha-
teaubrland significativa homena-
gem da Assembléia Legislativa
de Sâo Paulo, representada por
seu prcsidciltc, o deputado Ciro
Albuquerque, em cerimonia ou-
tem realizada ria Casa Amarela,
com a presença dos srs. Edmuh-
do Monteiro, dlretor-presidente
dos Diários e Emissoras Associa-
das, Rubens dc Albuquerque, dc-
pulado João Calmon e Evnelino
Scarpelll, presidente da Associa-
ção Rural de Itapctinin . i.

O deputado Ciro Albuquerque
presidente da Assembléia Legis-
laliva, momentos antes dc entre-
gar a 'Medalha da Constituição"
ao jornalista agraciado, sr. As-
sls Chateaubrland, pronunciou
as seguintes palavras:— "Tenho a honra como pre-
sidente da Assé.nbleia Legíslatl-

va de entregar a V. Exa., a "Me-
dalha da Constituição", como te-
conhecimento de todos os paulls-
tas que tém em V. Exa., um legi-
timo defensor da Democracia.
V. Exa., tem a arma brilhante
que do fuzil se transformou em
pena em defesa das liberdades
publicas e humanas. Eis porque a
Assembléia Legislativa confere a
V. Exa., esta honraria, reconhe-
cendo em V. Exa., um patrlmo-nio nacional. Com este patrlmo-
nlo nacional estão engrandecidos
c Parlamento, Rão Paulo e o Bra-
sil".

O sr. Ciro Albuquerque colocou
na lapela do paletó do sr. Cha-
teaubrland a medalha condeco-
rativa, a "Medalha da Constitui-
ção", cumprimentando a seguir
o homenageado.

Anulação de nomeações:
foram atingidos apenas
servidores modestos

BRASÍLIA, 3 (Sucursal) —
Não obstante o ministro Amnurl-
Silva tenha assinado portariaanulando todas as nomeações
feitas, Interinamente, a partir de
Janeiro de 1963, o deputado Gar-
cia Pilho (PTB-Guanabara) não
retirará seu requerimento de
constituição de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito paraapurar as nomeações feitas. Al-
guns círculos políticos acreditam
que a iniciativa do titular do
Trabalho seria uma manobra pa-
ra anular os atividades da CPI,
pois que, legalmente, apenas o

presidente da Republica tem au-
torldnde para anulai- ns n d mis-
soes feitas em caráter Interino.
Por seu lado, a portaria do sr.
Amaurl Silva criou uma nrea de
atrito dentro do próprio PTB, pois
atingiu apenas servidores modes-
tos, excluindo da demissão os te-
sourelros, auxiliares de tesourei-
ros, procuradores e redatores do
serviço publico, carreiras estas de
provimento efetivo, mos que, em
decorrência do estagio probatório
de dois anos, são possíveis de de-
missão.

. AGRADECIMENTO DO SR.
ASSIS CHATEAUBRIAND

Agradecendo a homenagem que
lhe fora prestada pela Assem-
blela Legislativa, o Jornalista As-
sls Chateaubrland, entre outrascoisas, disse o seguinte:

— "Estou emocionado com este
gesto dos nobres parlamentares
paulistas. Mas, creiam que esta
homenagem é antes de tudo uma
homenagem aos "Diários Asso-
ciados"., Esta nossa luta bravla
há de estar sempre mergulhada
na alma paulista, em defesa da
democracia. Nós queremos esta•espingarda na porta dn casa dan-
do tiros pela legalidade se a LI-
beldade estiver ameaçada. Hoje,
se o regime resiste 6 porque a
sua cidadela é Sáo Paulo. Agra-
deço de coração a nobre lembran-
ça dos deputados que muito dlg-
nificam a Assembléia de São
Paulo".

O deputado Ciro Albuquerque,
o sr. Rubens Albuquerque e o sr,
Kimelino Scai-pelli logo a seguir
deixavam a Casa Amarela, acom-
panhados do sr. Edmundo Mon-
teiro, diretor-presidente dos Dia-
rios e Emissoras Associados,

CASA AMARELA (S. Paulo),
a de setembro de 63 — Nada la-
mento mais do que nio me ali-
nhar com indivíduos do porta
dos srs. Egidio Hichaelsen • Car-
valho Pinto.

Nem um nem outro, todavia,
tém o direito de representar <>
papel que desempenham na atual
conjuntura brasileira. Am boa
•pareceram na ribalta como
ator». '

O Brasil possui um drama bru-
tal. em face da America t do
Atlântico. ,_

A cena era ocupada por bufos,
palhaços e algumas "pontsa" de
um cinismo repelente.

Tratava-se de indivíduos de
cultura, que se apresentavam, sob
disfarces ignóbeis, procurando
assim sobreviver na corte doi
histriões.

Eis que um dia o presidento
te resolve ir â ribalta com o áa
paulista e o sete de trunfo
gaúcho.

Encheu-se a platéia de con-
fiança.

A banca Jogava péssimo. As
«uas cartas, não havia jeito de
oferecerem Jogo ao banqueiro.

Com surpresa de toda a gen-
te, ela apresentou-se com dois
ponteiros, parceiros de cartas queiião pertenciam a nenhum dos
naipes da banca.

Eram jogadora ágeis, com re-
conhecida aptidão para desfechar
os golpes que os acionistas do
cassino esperavam para salvar a
casa arruinada.

Criou-se uma expectativa sim-

Íiatica 
cm torno dos dois pon-

e ir os de estouro-
Ei-ios que se sentam, desapon-

tando esta expectativa quente da
sala.

E' inacreditável, porém a rea-
lidade é que ambos os mestres
dc armas estão agora com os
floretes na bainha.

Recusam-se a desferir uma es-
tocada. Revelam-se mestres de
armas macambuzios e sonolentos.

Viam-se aguardados através ds
atos firmes e de uma presença
militante, agressiva, com alguns

golpes 
de sensação, que deslum-

rassem os espectadores, cansa-
dos de tanto tratador de asnos
improvisados em proprietários
dc parelheiros do Derby e Long-
champs,

A nota impressionante desta
semestre está no pais verificar
que o sr. Carvalho Pinto e o sr.
Michaelsen, nenhum dos dois,
têm jogo.

Sentaram-se à mesa, dando a
convicção de que estavam pre-
parados de cartas para trunfar.

Comprova-se, todavia, que a
cena era maior do que eles.

O gaunho não fala.
Tém ocorrido coisas barbaras

neste republica de "Cocagne".
Mas ele prefere nio opinar.

O pculisia nio tem tido vo.
nos hontr.dos capitules escritos,
ultimamente, pelo nacional-co-
munismo.

Mas fala e Insista em falar.
blo, entretanto, afastando-se

do aeu costumado bom senso.
Esteve no Norte • pregou •

tafe perigosa *da industrialização
da região. *

Não hi quem Ignore porque o
marxista Furtado quer indus-
trializar o Nordeste.

Ele sabe que nenhuma das in-
dustrias leves, ali estimuladas,
poderá sobreviver, em competi-
ção com as'manufaturas do Sul.

Está selada a sorte do parque
manufatureiro do Nordeste, pos-
to a competir com o outro, do
Ccntro-Sul, que trabalha para
um consumidor mais rico e, por-
tanto, de recursos de competição
multo mais fortes.

Por que sera então que o tcam
eomuno-nacionalista nao aceita a

Goulart assina hoje
nomeação de Ncy
Galvão

BRASÍLIA. 3 (Sucursal) —
Informações prestados pelo
sr. Raul Ryff secretario de
Imprensada Presidência da
Republica: "O presidente da
Republica vj.jarã somente
amanhã, pela manhã, para o
Rio, sendo que as 11 horas,
no Palácio das Laranjeiras, as-
ninará Decreto noim ando o sr.
Vey Galvão. ex-presidente do
Banco do Brasil, para o cargo
de ministro extraordinário co-
ordenador do comercio exte-
rior. Assinará também outro
Decreto de incentivo i expor-
tação".

DIA DA PATRIA
No dia 7 de setembro, à tar-

de, o presidente da Republica
receberá, no Palácio das La-
ranjclras, todo o Corpo Dlplo-
matlco acreditado junto ao
seu Governo e em seguida, to-
dos os comandos militares.

HOMENAGEM
No dia S, no Rio de Janeiro,

o presidente d Republica se-
rá homenageado pelos radia-
listas brasileiros, com um ai-
moço.

liçio da África, dada hi pouco,
em Adis-Abeba. que insiste na
. roduçáo. cada dia mais e me-
lhor, de matérias-primas par»
serem vendidas aos países indus-
trializados, até porque com to-
dos os seus precalços. as mate
rias-primas. de 50 até hoje. subi-
rem «eis por cento?

Pois náo existem o SSo Fran-
cisco, os cursos de água de Ser-
gipe. da Bahia, de Minas, do Ma-
ra nhão e do Piauí para nós. com
os exemplos da índia e de Israel,
produzirmos uma agricultura
tropical irrigada, «imptemente
{antártica?

Mas é que a tese comunista d»
Norte implica a luta calculada
centra São Paulo.

O que conta, de antemão, é »
lula Inevitável dos dois campos
industriais.

Sem querer, o sr. Carvalh»
Pinto entrou na galera dos cor-
50 rios.

Encontramo-lo. outrossim. soli-
cito, a deitar cataplasmas na in-
fiação, falando na desumanidade
dos cortes dos salários e venci-
mentos de tantos pais de família

Está seguro o ministro da Fa-
zenda de que o surto do pape)
pintado será detido na hora cm
que um homem do seu caratci
abrir a boca e apitar:

— "Basta do assalto aos cofres
da nação pelas clientela . hcdlon-
das do Partido Trabalhista,
transformado em linha comu-
nista!"

Os brasileiros não pediram a»
ex-governador paulista que fos-
se para a pasta da Fazenda, para
encontrá-lo associado aos golpe»
de desordem monetária e d»
anarquia financeira, que nos ma.
tam.

Entretanto, o fiel cavaleiro e9lâ
tirando o florete em favor dt
surtidas do acampamento dos
kurdos, de arrepiar.

FumemCIGARRILHAS

TALVIS
PUR0FUM0 DÁ BAHIA

A- Rússia quer esmagar
o Ocidente precisamente
porque ele encarna a de-

mocracia.
(Extraído do livro de Su-
zane Labin, "EM CIMA

DA HORA").

AS FROTAS DAS MAIORES FIRMAS USAM

Filtros VINTOBRÁS
E TROCAM O LUBRIFICANTE SOMENTE A CADA 25 MIL KM

üse-o tambem no seu carro e faça a mesma assombrosa
economia! II

Garantia absoluta — Instalação em qualquer carro —
Assistência permanente

VINTOBRÁS — o grande filtro brasileiro
DISTRIBUIDORES:

RECORD - IND. DE MAT. AUTOMOBILÍSTICO S- A.
Av. São João, 1440 — São Paulo

POSTO CENTRAL DE INSTALAÇÃO:
Av. São João, 1440 — Telefone: 51-5594

FINANCIAMENTO
COM

JUROS
DE

¦ Sm I

-rfe^JfTPARA A COMPRA OO SEU

CONSULTE HOJE MESMO A

jjLLyus
2600

CONCESSIONÁRIA
WIllYS

TELEFONES: 36-492. - 34-6669-52-1175 - 52-6370 - 52-9804
Av. Rio Branco, 332
R. Olímpia do Almeida Prado, 59/93

OFERTAS IMIM©N0^3 DA SEMANA
ELectrolandia

CENTRO:
S&O BENTO, 230

J.AMÉRICA:
AUGUSTA, 2929

Todas as semanas!
Novas ofertas com reduções mágicas!!!

DE2A6
DE SETEMBRO

,"" 
P R E S T ' G ' E * 0RQUESTRA MLARMÔNICA DE SÃO PAULO - "GRANDE VENDA DO 20.» ANIVERSÁRIO"
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CAMPAINHA RESIDENCIAL
lo-som • calxo fânlco, In»

tale você mesmo.
Preço da praçrt $ 800,

Mágica S 495#

MOTOR P/MÁQ. DE COSTURA
Super potente paro qualqusrmáquina de costura
r-ieçc do oroço $12.000,
.«•ini» 5 8.490/

GARRAFA
TÉRMICA
VITROARJE
1 litro. Conserva
quente ou frio por
24 horas. Em lindai
cores modernas.
Preço do praçu $1.500,
Oferto (DOC
Mágica ^OTf .#

.®JD|P
CORTADOR DE OVOS
Oe grand» utilidade em seu
lar.
Preço da praça $ 420,
Ofertei * 07KMágica * •*» 3f

JOGO DE CHAVE ESTRELA
De 3/8 à I polegada e de 6ò 22 milímetros, com 6 t 8chaves. Aço Importado.
Preço da praça $4.800,
Mágica * 3e250/

CAPA ti MÁQ. DE COSTURA
Em super plástico granula-do. lindai padronagens.
Preço da praça $ 1.500,
Oferta è ene
Mágica * ©TB»

TRAVESSEIRO PLUMA DE
ALGODÃO - lindas cores •
desenhos. Antl-alérglcc
Preço da praça $480,
Oferta
Mágica $295,

SUPER-OFERTA MÁGICA!
SOFÚ-CAM.
SUPER LUXO
"Mod. Paris"
Molas aspirais, padrões exclusivos-,

p. Pf«i 39.900. À vista 29.900,
MENSAIS IGUAIS $1.790,

DESCAROÇADOR DE
AZEITONAS "RICA"
Serve paro azeitonas grau*das ou miúdos.
Preço da praça $ 480,

Má-lco * 320,

CABIDE PARA 4 SAIAS
A|ustável. Em. plástico resls-tente e em lindas cores.
fteço da praça $ 220,
Oferta
Mágica $llò,

MOLHADOR
DE ROUPA
ATMA
Peça útil paradona-de-casa e diversas fins.
Preço do Praça $ 250,

Má*gl"a * "'OB/

^
FACA T E M P S A l
Metal Inoxidável. Injeta o
tempero por Igual em cor-
nes, peixes, etc.
Oferta
Mágica $ 1.250,

ESPREMEDOR 5 UTILIDADES
Em um único e simples apa-
relho, serve para Espremedor,
Quebra Nozes, Descaroçador
de Azeitonas, Escamador de
Pelxt a Abrldor de latas.
Preço da praça $480,
Oferta 114C
Mágica # «ÍZ3,

SUPER.OFERTA MÁGICA!
FONÓGRAFO SONFID

HI-FI PORTÁTIL

FERRO ELÉTRICO DE LUXO
Marca ELECTRO. Equipado
com cordío a base paradescansa. Todo cromado
Preço da praça $1.800,
Máglú $ l«250,

JOGO DE 3 CINZEIROS
"BRASÍLIA" "PRADO"
Lapidação Cristal.
Preço da praça $600,

Má" 
"a ' 445,

^

3 velocidades, agulha
permanente, cores exclu.
slvas.

ORAtIIi Cheque pr».
senta no valor $ 1.900,

MENSAIS IGUAIS $ 2.700,

ESCOVA SANITÁRIA
Lançamento de lo. Cabo de
plástico, comprido de gran-de utilidade.
Preço da praça $450,
Oferta (OOC
Mágica » ^TH,

CAPA PLÁSTICA PARA BO-
TIJÃO DE GÁS-Resistente,
em cores, ótimo acabamen-
to. Decorativa.
Preço da praça $ 450/
Olaria («AC
Mágica . * *Tr3,

• lO

JOGO
3 CUMBUCAS
MARMORIZADA
Prado, serve para feijoada
Individual e outros.
Preço da praça $1.800,
Oferta tOOC
Mágica * Tf T3,

SUPER-OFERTA MÁGICA!

ESQUELETO
HUMANO
en plástico, desmontdvel
artigo Importado. Acom*
ponha catdlogo esplleat Ivo.

P.Pnça* 3.500, 0. Mágica $ 2.900,
I^mLIé^I

JOGOS DE PÉSDEPORCElANA
Standard para geladeira •
máquina de lavar.
Preço da praça $ 1.600,

ss. $1.100,

PAIvElA MÁGICA
Para fozer polenta. Capoc.
4,5 litros, Não precisa mexer.
Preço da praça $ 3.800,
Ofnla tOlOC
Mágica ^-S.ITfa,

BATEDOR DE
BOLO S. DIMAS
Linda
apresentação,
grande utilidade
em seu lar.
Preço da Praça $750,
Oferta t AOCMágica * •»?»,

CANIVETE CABO CHIFRE
T-28. Lamina de aço'alemã,
para caça e pesca.
Preço da praça $ 240,
Oleri. ti.. _Mágica #l«t_,

êSo fã?

CARRINHO PARA FOGÃO
E BO TIJÃO DE GÁS
Preço da praça $2.500,
Má*g'ía 9 1.450,

SUPER-OFERTA MÁGICA!
ESTABILIZADOR AUTOMÁTICO

PINGA MEI
Bofo de crista-
lite, cortador
de mel de aço
inoxiddvel, ca-
uacidode 1/2
litro.
Preço da praça
Oferta
Mágica

$560,

$375,

CESTO P/ PAPEIS "ATMA"
Artigo em plástico de gran.de utilidade.
Preço da praça $750,
Oferta t AQK
Mágica ? •? TfB,

Televolt e Establvolt.
De 300, 350 é 700 watts.

• ¦AT II i Cheque pre-
sente no valor $I.OSO,

§§ÍÉ|IÍS3

MENSAIS A PARTIR DE 
' 

$ 1.950,

GANHE GMTIS

SUPER-OFERTA MÁGICA!
RÁDIO "SEfclP"

A.C, 12J • Trans.r*
mader para 110 e
220 volts. 5 válvulas,
2 fainas.
ORATISi Cheque

presente vaiar
$1300,

MENSAIS IGUAIS $ 2.450,

CUPÕES DO NOSSO CONCURSO MENSAL, EM QUALQUER COMPRA,
CONCORRENDO fl MEIO MILHÃO OE CRUZEIROS EM PRÊMIOS.
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Umo visita de amitaáa em «na e essuNto foi orquídeas:
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O Industrial José Ermirio de Moraes aparece no flagrante de Silvino Caona cm companhia ria sra.
Abreu Sodré.

GENERAL PERI "GREVE DESUMANA
PROVOCADA POR VERDADEIROS

nalmmlr bons. Excetuando Kenneth — cabe-
letreiro de .lacqucllnc Kenneily — sã» luperlo-
res aos melhores dos Estados Unidos".

MALFEITORES'

R10 — 0 general Perl Bevilacqua, comandante
do II Exército, falando, ontem, a este cola-

nista, disso que, em Sã» Paulo, na área do 11
Exército, eslá tudo ABSOLUTAMENTE CAL-
MO. Disso, ainda, sim Excla,, que o governo pau-lista está usando aparelhamento policial. Multo
efieiente, eomo você sabe — frisou o general —
para manter a ordem e resguardar os direitos
daqueles que quorem trabalhar, não compactuai)-
do com es3a impatriótica greve. Falou, textual-
mente, o ilustre militar: "A greve é profunda-
mente antipática c desumana, e está conde-
nada pela opinião pública paulista e dc todo o
pais. Pois nâo se compreende que os marítimos
dc Santos se solidarizem com a greve dos cn-
fermelros, que, também, é Inteiramente de suma-
na, de vez que os enfermeiros abandonaram
seus doentes nos hospitais, afetando não apenas
os doentes de posses, pois esses oom seus recursos
podem minorar seus sofrimentos, mas os pobresenfermos sem recursos, que estão hospitalizados.
A greve dc solldariei' manobrada por alguns
no porto de Santos, (i ? nstra falta de iinnsoièn-
çla patriótica e de ab.,«.luta falta dé respeito à
iei. tornando seus responsáveis, perante a opinião
publica, verdadeiros malfeitores, pois os prejui-zns à nação são incalculáveis. Mais de cem na-
vios estão parados, pagando de mil a dois mil
dólares por dia. E quem está pagando isso? O
povo", afirmou o bravo cabo de guerra. Acres-
centou, ainda, que oom essa greve, o frete paraSantos aumentou de 35%, E' incrível que num
momento como este, em que a nação passa poruma crise, existam compatriotas que despcrdi-l
cem horas de trabalho, E* preciso que os provo-cadores dessas greves, desumanas e impatrióticas,
sofram uma condenação veemente por parte doshomens de bem, concluiu o general Beviláqua
suas declarações a esto colunista. Quanto à quês-tão de ardem. Insistiu o comandante do II Exer-
cito, que sua tropa está firme e pronta para agir,
contra qualquer tentativa de subversão da or-
dent,

A negócio estourou entre o Jovem casal: umv conhecido casal está .separado. E' possível
que reate. Mas, até agora, nada. Depois eu conto.

ÇAMTA M0NT1EL, a famosa interprete de "La
Violctera", estará no Rio, brevemente, paraviver o papel de "Chica da Silva", na produçãocinematográfica "Samba", que será rodada na

Belacap, Quanto à exibição dela em centros no-
turnos, será inteiramente impossível. Aqui entre
nós; Sarlta, que, na tela é um milagre da fotoge-
nia, c, na realidade, uma respeitável matrona.
Desculpem-me decepcioná-los.

Q acontecimento elegante da semana será no
próximo domingo, à noite, quando na Cande-

lária, Stravinsky — 0 maior gênio musical do.século, que aliás não deram muita importância
a ele. Sua estada no Rio, é notícia no mundo in-
teiro — regerá, em frente ao altar-mor, a "Mis-
sa ', executada pela Orquestra Sinfônica Nacio-nal e a Associação do Canto Coral. As senhoras
deverão usar vestidos pretos e mantilhas e ossenhores "smoking".

TALANDO em Stravinsky, sua apresentação,
ontem, po Municipal, foi uni acontecimentosen* precedentes. Q Teatro Munkipal, completa-

mente lotado — "à cunha", eomo diria o '-cinti-
lante" Bobsy Carvalho e Silva — inclusive as'lorrlnhRs". Ontem, ã tardinha, o ministro Car-valho Pinto procurou «Ater Ingressos e um por-ta-voz da Secretaria de Turismo declarou oueestavam esgotsdissimos, aconselhando-oi "Ex-
cclcncla, o camarote do presidente da Repúbli-oa, deverá estar vago, mas, dependendo de umaautorização, teremos o prazer de abri-lo"

BOLA BRANCA PRESIDENTE
DIO — Excelente, muito boa a entrevista que

o presidente Goulart concedeu, ontem, ao"Diário de Noticias". Disse que fechou o fBAD
« fechará o CGT, se provarem que e^sa organi-
zação «nefastai est» iora da lei. Djsse que nãorenunciará e não permanecerá um dia além deseu mandato que expira a 31 de janeiro dt lüfifi.
E rechaçou várias conversas sobre golpes. Enfim,
foi "curto e doce", como deve ser um presidente.Mostrou autoridade e vontade de aceitar. Aliás,
eu tenho repetido a amigos, que acredite «mii
Jango. Sei que nunca foi pem será comuni.sla.
Realmente, ele precisa se cercar melhor irias
também é necessário que ajudemos o homem a
governar, Como eslá não é possivei. Aliás, lem-
brem-se que ele foi muito provocado e tem sidii,
Somente agora é que Lacerda (que não é ne-nhum santinho) recolheu as suas rédeas e dei-
xou de provocar. Bola Branca ao presidente.

\AMANHA, a sra. Odeie Matarazzo rccçbe, em
sua residência paulista, para um coquetel

as "patronesses" da noite do dia 19, no Teatro
Cultura, quando Ray Charles acontecerá.

QUTRA paulista: no próximo dia 6, o sr. Ivo.
de Paula Ramos vai recepcionar os novos

aspirantes da Força Pública.

QS nossos efusivos aplausos e milhões de bolas
brancas ao governador Adhemar de Barros

que. fazendo valer sua autoridade, para acabar
com a desumana e impatriótica greve do portode Santos, mandou prender os que agiam fora
da lei e insuflavam a greve.

ALIAS, quando o ministro Abelardo Jurema,
falou com o governador paulista para tra-

tar do assunto, Adhemar foi categórico, dizendo;"Só podemos erttender-nos entre' nós rpesmos
Nada de conversar com os grevistas, porque eles
estpo fora da lei", E o ministro da Justiça teve
que se curvar diante dos arsumentos aeçrtadis-
sirnos e enérgicos de Adhemar, Multo pem. go- UOJE, ''STOP"
vernador. Bola branca, «

QIULITE Coutinho, presidente da fOREXP,
; embarcará no próximo dia 6, para os "sta-

tes , Canadá e Europa, a fim de entrar em en-tendimentos, para exportações de produtos bra-sileiros. Boa viagem e bons negócios.

SÀO PAULO, RIO E ARREDORES
f AMENTEI, sinceramente, (cr perdido o jantar

que Jullo Sena ofereceu na Barraca da Gua-«•abara, no Iate, Disseram-nie que estava um es-touro dc bom gosto. Multa gente "VIP" compa-reoeu, oomo os Joaquim Guilherme da SilveiraMaria Cecília Fontes... O embaixador JoãoDantas, que voltou dn Nordeste, comentava:acho qiiP a situação aqui é mais esppjiativa do«jiif In . . Kninul» dc Almeida foi o nome In-
„»,<,\.Pei%SOVBni'u'or ^*"nanto Junior parao BNDfc. EsTe nome "VIP-, acrcdita-Se que seráfanlImeiUc aprovado pelo Senado... O jovemojisal Ronalrt Lowndes (Finco) dançando muito•in love , ,10 .jitau"... Também lá estava o ca-sal paulista Lair Cookrane e Vicente de Sylo,multo hein acompanhado da lourinha Jaçqueljneda televisão paulista... Anselmo Duarte tam-bem bailava animadamente no -Top Clube"....

pONTINUA tendo excelente repercussão a no-
meação do sr. Moacir Santos Silva para adireçno do Serviço Nacional do Câncer. O novodiretor fea carreira, naquele serviço, de laborato-rista a chefe dp serviço. Portanto, ninguém me-lhor do que ele para. dirigir essa organização es-

pcialiíBda... Ainda esta mu)to comentada, prin-cipalmerite nçs meios bancários, o "saque" dodeputado Castilho Cabral, np CPI, que afirmou
haver recusado um biUãq de cruzeiros dp IBAD.Ainda se fossem cem mil cruzeiros, eu acreditaria.
Mas. l.uuu.OQO.OuO (um blllão)? Essa nào... oministra Carvalho Pinto conseguiu noipear Hel(oMuniz (janista) pnra diretor d» COStPA. Infor-ma-se que à aproximação de Jânio e "Arpinto"
está sendq articulada pelo si'. Viana de Moraes,amigo comum de ambos.

Q med*lo Dorothea Mc Carphl, que, recentenien-
te, velo ao Brasil, acompanhando o figurinis.

ta Bill Brass, declarou & imprenea de Los Ange-
les, que os nossos cabeleireiras sío "o mUlmo ,
Disse ela: "Os oab«*lelreirei do Rio sao excepcio-

O PENSAMENTO DO DIA

Q prazer do amor consiste' em amar. Somos
mais felines onm o que sentimos do que oom o

amor que inspiramos (La Rnoiiefoucauid).

Assis Chateaubriand visita
o orquidario do comendador
Rinaldi no laboão da Serra

Por que levar anos para aprender
INGLÊS quando Escolas FISK podem
ensinar você em apenas nove meses!

XIATiUCXLAS ABERTAS PARA CflíSOS DiUANIU, TAItbK K XOITK
rtfia !.% ru- Sotembro. 22S - 11*
Rua Krai»i.._ Mi<|Uflin.. üs••,... Santos. 2*>-*$

S.IMH \Mxa,
Rua Ur Awmtto rs™.
«u« „r«K*..io Ks)l.:::j. ,,

Rara tipécit indiano "NõbiU" teré oftrtada p*tlo jomolis-
to "Aftociodo" «o capitão Dick di Quiitcey —- D. Ivanic*
Moura Andrado Rinaldi declamcu — Moii dt 500.000

orquídeas nacionais o 10 mil estrangeirai

O Jornalista Assis Chatraubriand quando recebia dn rasai An.
gelo Itinaldi <• «I. Itusa Itlnaldi orquídeas nacionais c estran.

geirai d<> «ir«|iiidário de Taboãn da Serra

O Jornalista Assis Chatcau-
brianil visitou na tarde de on-
tem um seu velho amigo dc mnl*
tos anos: o comendador Ângelo
Itinaldi. Muitos sabem quem é
Ângelo Rinaldi. Nt-in todos -sa.
bem porém que ele é o maior
erquldófilo brasileiro, conhecido
em todo o mundo pelos queamam os flores, pelos que rc
Iam pela harmonia dt cores du»
seus jardins.

Na visita à mansão de Taboao
da Serra, localidade vizinha aSão Paulo acompanhavam o Jor-nalista "Associado", a sra. Lill
Lowensteln, o sr. Ivan Mathe.son
Scartino, voluntário do Rearma-
mento Moral, os srs. Irani Bai-
tos, Margarida Izar, EmiiiaAiaiina e Eugênio Loue.s San.
ches. O jornalista "Associado"
foi recebido pelo sr. Ângelo PI-
naldi o senhora, da. Rosa ninai-
di, a nora da. Ivanice Moura An.
drade Rinaldi, e srs. Antnnio Pt-
nheiro de Almeida e Honorato
Cândido de Oliveira.

ta, que terá realizada brevemen-
te com a presença do bicam-
pcao de Horcford, sr. Dick de
Qulncey,

QtlINIIKNTAS MIL
DE AS

OltlJUI-

ü orquidario do comendadoi
Ângelo Rinaldi lem 51)0.(100 or-
quideas brasileiras e 80.000 or-
quideas estrangeiras, com flores
belíssimas. Durante a visita feita
pelo Jornalista Assis Chateau-
briand, o sr. Ane,elo Rinaldi fea
a oferta de uma orquídea rara
em todo o mundo, a "Nobile",
de procedência indiana. Essa or-
quldea será ofertada ao capitão
Dick de Quincey, bicampeão do
Hereforcl, criador de colibris e
conhecido orquidófilo interna-
cional, pelo diretor dos "Diários
Associados".

Disse o sr. Ângelo Rinaldi à
reportagem "Associada" que,numa das suas visitas a Roma
conversou com o diretor do De-
partamento de Jardins do Vati-
cano que, em nome do Papa João
XXIII, lhe encomendara varias
orquídeas brasileiras e estran-
gelras para ornamentar os jar-
dins da Basílica de São Pedra.

D. IVANICE DECLAMA

D. Ivanice Moura Andrade Ri-
naldi. nora do comendador An-
gelo Rinaldi, prestou uma íio*
menagem ao jornalista Assis
Chateaubriand, declamando ver-
sus de sua autoria. Durante a
visita, u sr. Chateaubriand toi
presenteado com varias espécies
de orquídea* brasileiras e es-
trangeiias. Ao final da visita,
agradecendo as gentilezas rec*-
bidas, o diretor "Associado'-
convidou ti comendador Antj-ilo
Rinaldi e familia para uma 1'es-
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No dia 25 de at-osto ultimo, de-
semburem-nm no aeroporto de VI-
racppos o sr, Nelson D. Paganl,
chegado an Brasil para assumir u
Presidência du RCA Eletrônica
Brasileira S. A. c n Sr. John S.
Richnrds. que até há pnuco
ocupou aquele pasto.

O Sr. Nelson D. Pagani. uru-
gimio de nuscimento e cidadão
iiortc-amprlcnnn naturalizado, è
velho iimifio dn Brasil. Dos seus
5 filhos. '1 são nascidas nn Bra-
sil, Viveu entre nos M anns. de
1044 a 1058, trabalhando então
para o General Electric S. A.
Ingressou nu RCA em lülil, como
Diretor Comercial da Organiza-
ção ATES, na Itália, prestando
sua colaboração para o desénvoj-
viméntõ e progresso da industria
eletrônica daquele pais.

A vinda do Sr. Pagani para o
Brasil constitui certamente uma
valiosa aquisição, não somente
para a RCA, como pava toda a
industria eletrônica do pais.

O Sr. John S. Richnrds, que
durante perto de 5 anos ocupou
o posto de Presidente da RCA
Eletrônica Brasileira S. A., se
tilsiinuuiu, também, pela intensa
atividade que desenvolveu nos
meios comerciais e industriais
brasileiros Tendo recebido no-
vos encargos da RCA. continua-
rã, porem, na Diretoria da RCA
Eletrônica Brasileira S. A., na
posição de Diretor.
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RINO PUBLICIDADE EM FESTA
Com nm concorrido coquetel no qual reuniu seus amigos, clientes,fornecedores, diretores e representantes de veiculos. o sr. Rino Fer-rari inaugurou sexta-feira ultima as novas instala<*ôes"àe sua agên-cia em ampla área no Edifício Esther ã Pça» da Republica esquinada rua 7 de Abril. Com muito p0uco tempo de atividade, mas graças àexperiência de seu responsável, a Rino Publicidade já vem atingiu-do uma posição de relevo nas atividades publioitárias de Sfio Pau-lo. e o seu sucesso está demonstrado nesse passo que acaba de dar
Üm. il]r_"se cm scde PfóPria. Alçm dos convidados ligados à RJnoPublicidade por interesses afins, assinalamos a presença do cam-

peão Eder Jofre e da famosa dupla de My Fair tady, Bibi Fer-
reira e Edson França, No clichê, flagrante tomado na inauguração

CAMPOS DO JORDÃO
5.300 m2

Vende-se magnífico lote plano na 1,q glebqParque do Ferrqdtira". Preço excepcional para paga-mento a A-istq^ Ver e tratar com d. HILDA — Cia.
_Cif" —' Avenida Macedo Soares, 171 — CAMPOS-
DO JORDÃO (Capivari). Fone 7018 — Documentação
perfeitamente em ordem, com o proprietário Osqrio
Monteiro — Fone 34-0314 -- São Paulo,

llf

m

SEM ENTRADA
c/1? PAGAMENTO

EM 30 DIAS
m

Wmm

Wmm,

pmmml«^_^^_ffi

aS

(@>

1 MESA
1 ANTENA „
1 ESTABILIZADOR

DE V0LTAGEM

_J 3 :i a
UTI LI DADES DOMÉSTICAS

LARGO DO RROUCHE, 32
Si_Ã_S_.;_..— . a?___Ki__i,,:...,,.,, :^_^^JÉIWÊ_Í-....



'.*•-"-' ' . • t.
¦ 

y

I

-' _

S. Paul... quarta-feira. 4 de ^lembro «le 19á3 DIÁRIO DA NOITE — l.a Caderno - Pagina 5

ITICUSK
MEDICINA

•MIGUEL FAICI—'

f. Carlos Gama,
nossos dias

nvflmente tfr k% penou j
nvívio mais Intimo com o |
Carlos Gama. _ào as que ,
un por tsst mesmo motí-
driver com ele oi estudo. ,
.luçèíJ dos muitos problo- r
nédico-sociais com M qual» j
dador da neurocirurgia no j
1 «uva bastante famillari- |

wdor de uma personalidt-
rf Doderemoi considerar ja
..nal honesta e estrita-

, iifída «oi próprios «cri-
decorrentes de uma luU da
du» igual, conseguiu o

Cario» Gama dinamizar a
ndia de seus Inúmeros en-
, de que era responsável,
dc outros que lhe eram

ildoj pela sua projeção
, c fora da medicina.

. dinamizaçào ele a prati-
da maneira mais correta

ó face ao montante das res-
bilidades como tambem no
lltla respeito as íillgrania
lia a dia, hora a hora sur-
. clamavam dele uma obje-
ío precisa e racional.
ainda de poucos dlai a
ad. constante que de-
¦nhou no l.o Congresso daa
icordias de São Paulo, rea-
i em 1962, ha nossa Santa
de Misericórdia, cujoi re-

los positivos deixaram lou-
merecidos a ele principal-

. t aoi demais companhel-
mi organização do congresso

iirte de todoi aqueles qua
im oportunidade de acom-
ir de perto o seu trabalho.
npre sobraçando, durante
i a sua pasta com papeia
«ritos onde constava tudo
dissesse respeito às reivin-

it, da classe medica e aa
ildide» que o indigente ne-
i — apontamentos estee

nos intervalos de sua itl-
_ profissional e mesmo de
jgada, os quais eram nbje-

ponderações e considera-
unto aos colegas que como
mbem davam o máximo de
rabalho, a fim de se poder
ítlzar o que há muitos anos
expondo, como arauto que

ires problemas, a nioditica-
«cessaria que o problema
isistencia filantrópica em
Estado e nr> Brasil clama-

r uma reestruturação con-
nàí só para o médico como
Kn para o doente, ambas
rentes da evolução social,
ai que «e está firmando,
tina e progressivamente no
o.

dentro desse âmbito de
ade que o conhecemos mala
imente, desde a sua gestí-o
secretario da Saude do go-
de Jânio Quadros.

acterizava-se o prolessor
s Gama por ter como nor-
mesmo como qualidade de

içío profissional a dt nu-
ita nâo se queixar dos no-
que se colocavam em cam-

losto ao dele, ma» tio so-
> alertava-os de possíveis
em que podiam incorrer as

i e as tomadas de posição
alsearam os problemas co-

à coletividade.
s antea do infausto aciden-
ue o vitimou encontramo»
cair da tarde, na rua Ba-

e Itapetinlnga, com o mea-
specto soberbo, testa larga
ionomia voluntariosa, com
rlassica pasta debaixo do

i onde os papeis, requeri-
os, sugestões dele • de ou-
colegas sobre os mais va-

is problemas da sua ativida-
ledico-soclal estavam pron-
merecer e receber uma so-

i adequada para cada caso
eular junto aos provedores,
omos, secretários e minis-

nversamos uns 15 minutos
s o próximo Congresso, o
das Misericórdias de SSo
o, a realizar-se neste -mês
etembro na Santa Casa de
os, cujos pormenores, de
nização já praticamente es-
lecidos e na quase totalida-
à realizados eram motivos,
oncretizados publica e ofi-
tente, para enaltecer mais

_i o seu característico entu-
no na defesa da medicina fi-
ropica em nosso meio.
(sta troca de idéias, nesse
tão amavelmente interrom-
pelo acadêmico Guilherme

Mmeida que na ocasião por
lassava e que conosco con-
u alguns minutos, ' referia-

candidatura para a Aca-
ia Brasileira de Letras, de
lindo Couto, neurologista
»ém, e que tão boa impres-

causara ao principe dos
as brasileiros a cultura li-
ria e medica do candidato.
.ós a despedida informal

o professor Carlos Gema,
inhando eu pelo viaduto do

, em soliloquio, visualizei a
onalidade do chefe da en-
laria de Neurologia da Santa
i, onde se espelhava uma
icularidade característica
incansável batalhador.
ireeeu-me notar no olhar do
tessor Carlos Gema uma
.uilidade consciente, pro-

¦ dos homens que já são se-
res da maturidade que os
ios anos de trabalho e de.
lhes fornecem como prêmiouma vida honesta e eficien-

então lembrei-me de di-
lie, durante aqueles poucosItimos minutos que com ele

fersei," Instantes antes, que
anta Casa e fora dela, eu
auscultava' os pontos-de-vis-

los participantes dos vários
ios de colegas, como repórter,.
ra a impressão que ele, o
essor Carlos Gama, era

personalidade que sabia
lweer em sua pessoa os

i erros e defeitos.
L você e a todos os que pen-1W» eu sou Intransigente —*-m» ele ao se despedir da

1 na rua Barão — posso af ir-
qu» na realidade nSo te-

«ilmlgos, pois não os ihere-
Tenho apenas colegas qu»üm divergem. Gosto d» tò-
ím seguida despediu-s»

lí-nte.,,, para sempre.

QUEM COMANDA A EXPOITAÇAO DO IHASIl?
Com a ultima greve, deflagra-

da no porto de Santos, peloa tra-
balhadores de caia, em solidar*-
dad» aos ajudantes de enfermei-
ros, que abandonaram doentes
em atui leitos de dor, grande»
partidas de laranjas, genero pe-
reci.el. estão na iminência da
deteriorado.

Nio é a primeira vez que isso
acontece, na área privilegiada
dos trabalhadores milionários
dos portos brasileiros, responsa-
veis, em ultima análise, pelo en-
carecimento dos fretes e, conse-
quentemente, pela redução do
valor das mercadorias brasileiras
exportáveis.

Nio é a primeira, e nem, pa-
rece. será a ultima.

A exportação nacional está.
com isso, séria e permanente-
mente ameaçada.

O exportador, em tal emer-
gencia, nio pode cumprir, nem
arriscar a cumprir, pedidos de
fora, porque nio tem mais acgu-
rança, nem de embarques, nem
do preço a que poderá colocar
suas mercadorias.

Isso acontece, Justamente na
época, em que o sr. Presidente
da Republica, premido pelas cir-
cunstancias, pelas dificuldades
cambiais, em que o pais se acha
mergulhado, apelou, há dias,
para o fomento das exportações,
criando órgão especializado, pa-
ra tratar e estimular tal cometi-
mento.

Todo eu» esforço está sendo
solapado por alguns pequenos
grupos d» trabalhadores, estrale-
gleamenta localizados nos funis
de embarque, hoje transforma-
dos em funis de estrangulamen-
to, os quais, sem mais nem me-
nos, so para armar ao efeito, ou
para ostentar prestigio, paralisam
suas atividades e as do grande
porto, em espúria solidariedade
a uma greve ilegal e desumana,
sem que, para Isso, haja • mini-
ma Justificativa.

SSo atos de pura sabotagem,
nlo somente ao pais, mas ás au-
toridades governamentais, e, so-
bretudo, i lavoura nacional.

Os prejuízos saem, aparente-
mente, do bolso dos exportado-

paga tudo isso. em ultima anali- 1
se. * o lavrador.

Do couro saem as correias.
E as correias, com que se está

estrangulando e manietando a
produção brasileira exportarei,
aio feitas da pele dos lavradores.

E' incrível que se paralise um
porto da Importância de Santas,
por pretensa solidariedade a gre-
vistas desumanos, sem a mínima
atenção aos interesses da classe
doa lavradores, muito mais nu-
merosa, que trabalha de sol a sol,
no Interior, e que n&o ganha sa-
larios de milionários, mas que. em
ultima analise, é quem sustenta
toda essa gente, desde o pão que
os alimenta, até os ordenadas re-
gios com que nio poucas deles
estão adquirindo apartamentos de
luxo no Guarujá e adjacências,
para alargar rendas e proventos.

E' pena que os lavradores não
possam, em revide, deixar de for-
necer, a quem os trato tão desu-
manomente. o páo de que não
podem prescindir.

Se a cada greve dessa ordem
fosse possível responder com gre-
ve Idêntica, que cortais» a ali-
mentaçfto desses grupos privl-
leglados, então, talvez, as coisas
tomassem novo rumo.

Mas. como Isso é inviável, os
verdadeiros donos da exportação,
que n&o são os exportado-
res, mas os milionários do cais
do porto, continuarão a tombar
dos interesses da lavoura brasl-
leira.

COMISSÃO ESPECIAL PARA RECLAMAR
REAJUSTAMfflO DO FUNCIONALISMO
Ontem, na Assembléia Legís-

laliva. o deputado ;-.....- -.:-
nior iP-SJ-.i requereu fõ>=*r
constituída uma comissão espe-
ciai. integrada de representai»,
tes de todas as bancadas, com o

Outros parlamentares, igual-
mente, s* ocuparam do a^unlc*
O sr. Raul Scli_i_-.d.__ iP_S-B..
criticou o comunicado oficiai so-
bre o "Dia do Professor", era
que o governo procura licmrna-

as «rii pagador, do atentado
de sua freqüência, passado pela
autoridade competente.

As vantagens a que o scnidoi
tlrer direito ser-lhe-ão pagas
quando da regularização

de sua situarão, por parte do*
órgãos competem*, da Secreta-
na da Fa/enca".

objetivo de entender-se com o gear o magistério, sem contudo
. " -.- 1.. . I a í .- : A |. !¦¦¦ ir .'-.(-ií. .íl l> iirtAchefe do executivo estadual e

informar a casa. oficialmente,
das medidas adotadas para a
reaju-iamento geral de venci-
mentos e talados dos-servido-
res públicos de São Paulo.

A comissão proposta terá o
prazo de 15 dias para o desem-
penho de sua missão, estando »
requerimento subscrito por 61
deputados.

MAGISTÉRIO
Mais de mil professores a_*i-

naram a lista de presença, na
assembléia do Centro do Proíes-
sorado Paulista, em que se en-
cerrou a primeira fase da cam-
punha reiviiidlcatona do matiis-
terío. Presentes, também, esti-
veram diversos parlamentares e
representantes de outras catego-
rias profissionais.

Depois do prestar outros escla-
reclmentos sobre « reunião, o sr.
Solon Borges dos Reis (P.D.C.1
Informou que no próximo dia 3
será • realizada a "marcha do_
professores" até os Campos Eli-
tios para um ultimo apelo ao
chefe do Executivo, prosseguin-
do a classe, sem esmorcctmentors
em tua campanha relvlndlcato-
ria.

, dar a menor satisfação quanto -¦ _u suas reivindicações mal* pre- I
] men-.es. Além d:r»so. o titular da ',
j Pasta, desmente, com atos, as í

intenções governamentais, perse- ;
guindo professores e aniquilando I
a escola publica.

O sr. Valerio Giuli (P.D.C., '
pediu an Executivo que "não ta- :
ça ouvidas moucos ás justas rei- i
vindicações do magistério" e so-
lidarlzou-se com a "martha dos '
professores".

Por ultimo, o sr. Orlando Taz- :
srcttl (P.R.P.) leu abaixo-assl- '
nadas de professores do grupo !
escolar "Eugênio dos Santos", '<
dc Tatu! reclamando o atendi- j
mento dus reivindicações do pro- ;
fessorado. sobretudo quanto à
fixação dos vencimentos na re-
íerencla 53.

FUNCIONALISMO
Segundo projoto apresentado

pelo sr. Solou Borges dos Reis"todo bervidor nomeado, promo-
vido, relutado, removido, desis-
nado, colocado á disposição ou
que permutar. recebera seus ven-
cimrtnos correspondentes _ rc-
ferencia do carpo que ocupar
mediante a simples apresentação.

Não deixe para amanha! envie hoje mesmo este anuncio
quena entrada e o restante em pequenas prestações mensais. Temos uma serrana «pecultrada.
domada no loteamento. Recorte este anuncio e envie-nos imediatamente, ternos semente cem lotas
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aparente-res.
E', porém, apenas

Porque, na realidade, quem pa-
sa o encarecimento dos fretes, os
Sreluizos pelos produtos pereci-
veis estragados, ns despesas de
demoras de embarque, a agrava-
cão das taxas portuárias, exigi-
vel» pelos embarcado.»*: quem

PROMOÇÕES
IRREGULARES
NÀ CMTC
O vereador Fernando Percl-

ra Barreto, ocupando • tribuna
da Camara Municipal, denun-
ciou bá dias a existência d*
inúmera» irregularidades na
CMTC, inclusive escandalosas
promoções no setor de bondes,
prestes a ser extinto pela Muni-
cipalidade. Segundo aquele edil,
funcionários daquel» Departa-
mento, sem qualquer mereci-
mento ou aptidão, íorani eleva-
dos a cargos onerosissimos em
detrimento de antigos • dedica-
dos servidores.

A denuncia do sr. Pereira
Barreto alcançou ampla reper-
cussão entre o pessoal da CMTC.
Uma comissão de funcionários
do escritório, ao tomar conhe-
cimento das irregularidades
apontadas pelo referido parla-
mentar, procurou a diretoria da
empresa para protestar contra
tais pomoções a que tinham di-
reito todos em pé de igualdade,
sob pena de o caso ser levado à
Justiça do Trabalho.
RELAÇÃO DOS PROMOVIDOS

Os funcionários que, pelo cri-
terío do apadrinhamento galga-
ram cargos elevadíssimos no
Departamento de Bondes, ai-
guns percebendo salários de até
200 mil cruzeiros, são os srs.
Joaquim Saraiva, Emilio Russo,
Anchises Branco, João Teixeira
da Encarnação. Sabino Stela,
Teopombo Godói de Vasconcelos,
Spartago Cazichioli, Reinaldo
Franceschine e Antonio Gon-
çalves dos Santos. Os três pn-
melro» para chefe de departa-
mento e os restantes para assis-
tentes d» divisão, existindo ou-
tros que preencheram cargos
menos importantes.

Falando à reportagem, disse o
sr. Pereira Barreto que é bem
provável que os assessores do sr.
Paulino Batista Conti. nesta ai-
tura consigam a alteração da ata
em que ficou resolvida a mate-
ria dando-lhe outra redação ou
simplesmente destruindo-a. "O
que, porém, não poderão apa-
gar, é o fato de ter havido pro-
testo dos próprios empregados".
E concluindo:"Isso tudo está a demonstrar
que a moralização da CMTC é
um engodo, tudo continuando
como antes, com a agravante
de virem apregoar ao povo pau-
listano que á atual administra-
çao se deve o reerguimento dd
transporte coletivo e de sus
concessionária".

Cesse de soar o telefone da
policia secreta, em todas
as provincias dá URSS, e
não existirá mais .comu-

nismo.
(Extraído do livro "EM
CIMA DA' HORA" de

Suzane Labin).

-i-.

ESCOLAS
FISK

., i
Apresentam oi complementos que
faltam às frases publicadas na 2.a

pagina desta Jornal r

SRI — ... pat the ehalrs...
1(2 —'Doea... pat the ehalrs..
SÍS _ Wonld he pnt...
SH — take the book
SOS — the

Para a explica.io .destes exem-
pio» assistam ès aulas da Inglês
apresentadas pela TV Cultura, Ca-
nal 2,. na» quartas-feiras, às.20
hora». Esta matéria faz,parta do
conhecido curao bail.ca de 40 HO-

RAS du Eicola» risk.,,-...,.'

no serviço continuo

também em curta
e média distâncias

Mercedes-Benz
é melhor negócio!

Quando o transporte exige condições de máxima segurança e um perfeito desempenho

do veículo, frente às rudes imposições do serviço de entregas urbanas, Mercedes-Benz
' 

Diesel é uma garantia de máximos resultados. As muitas horas de funcionamento min-

terrupto do motor, alternando marchas lentas e regimes variáveis, exigem muito mais

em resistência, economia e durabilidade do que o transporte em longa distancia,

A combustão total e perfeita que o sistema Mercedes-Benz Diesel proporciona, com-

binada com um regime térmico extremamente estável, permite nao apenas grande

economia de combustível - que- por si só e mais barato - mas, evita a formação de

resíduos da combustão incompleta, a conseqüente contaminação do lubrificante e a

corrosão precoce das partes mecânicas e os decorrentes gastos de combustível, pe-

ças e manutenção. Por outro lado, a independência de ignição elétrica e suas habituais

falhas e um balanceamento original e correto entre motor, órgãos de tração e demais

componentes do veículo, tornam o Mercedes-Benz Diesel o caminhão que melhor

responde às exigências do transporte em curta e média como em longa distâncias.

Utilizando menor número de unidades, Mercedes-Benz Diesel permite alcançar, com

elevada rentabilidade, máxima eficiência no transporte em serviço continuo.

"" "" 
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FAIXA DE RENDIMENTO-0 conjugado-mo-
tor e o consumo específico por HP desenvolvido,

estáveis em qualquer regime do motor, assegu-

ram um alto rendimento de potência e refletem a

perfeição da combustão e a conseqüente elimina-

çào dos resíduos e de seus efeitos de corrosão,

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA-O Mer-
cedes-Benz proporciona maior área útil para car-

ga, facilitando o transporte de grandes volumes,
fator muito importante hos serviços de entregas
urbanas e intorurbanas, Em média, um caminhão
Mercedes-Benz oferece 1/3 mais de capacidade
de carga do quo caminhões convencionais,

PERFEITO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
- O Interoambiador de calorias do motor Mercê-

des-Benz Diesel reduz a temperatura máxima do

óleo lubrificante, conservando constante a sua vis-

cosidade original. Contribui para a conservação

das altas qualidades tecnológica! do motor, em

favor de sua longa durabilidade.

MAIOR MANEABILIDADE-0 caminhão Mer-

cedes-Benz se destaca pelo reduzido circulo d»

viragem, de apenas 7 metros de raio, que lhe per-
mite oferecer uma ampla facilidade de manobra.
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USINA
REVOLTADA A POPULAÇÃO DE TATUI

ELÉTRICA
A SEUS ANTIGOS

VOLTA
DONOS

. TATÜt I <Dos esnados espe-
e:ais Heiio Sujurira. Pranrisco
Luiz e Wilson Junqueira» —
Toda a população eer.a cidade
tere insiste, de :.-»q-_.f-ação sn-
te a decisfo inesperada do )_u
HeU Ui*s Meireles, da Iji Var»
da Fazenda Nacional de Sio
Paulo, pela qual determinou quaíosíe entregue aos antigos pro-
pnetaríos da Empresa de Força
• Luz de Tatuí — »rs. Wa!do e
Paulo San Juan — tudo o qua«e refira & energia elétrica: re-
de. postei, transformadores,
construções de alvenaria etc

A decisáo Judicial caiu cimo
uma bomba na cidade levando
seus hab:iantes a uma maniíes-
taçáo de protesto. Na raanhi de
hoje houve uma passeata que
percorreu as principais ruas da
cidade e que terminou na usina
elétrica, onde o povo íicou porlongo tempo cercando aquelas
tn-talações.

garam a Sio Paulo talavam da
revolta popular e que r. -._.-._ ar-
maça uma grande desordem ea
Tatui.

Essas noticias motivaram de
imediato a vinda de um corpo de
choque da Força Publica, per.en-cente ao 7 o Batalhão Pclicial.
sed:ado em Sorocaba, e que aqui
se encontra sob o comando do
tenente Moacyr Cândido.

Entretanto, apesar «Jo visível
descontentamento popular. hA
um ambiente de absoluta calma
na cidade.

Grande masía popular conti- 
'

'¦ nua cercando o p.-edio da Usina ;
. de Luz e Força que, por declsào i
. Judicial. Já foi entregue aos ir-
! mãos San Juan.

Hã forte policiamento promo- I
I vido pela Força Publica do Es- jtado e o oficial que comanda es- |
; se policiamento informou à re- :
: portagem que p:de.-á contar, no |l instante em que de.«ejar. comAs primeiras noticim que che- | um substancial reforço da 2 a ' pio

Companhia de Infantaria, sedia-
da em Itapetininga.

Por sua vez o prefeito desta
localidade, sr. Joáo Lisboa, en-
contra-se em São Paulo tentan-
do um recurso extraordinário
para impedir a posse dos irmãos
San Juan da Usina de Força •
Luz de Tatui

ANTECEDENTES
A historia da Energia Elétrica

de Tatuf. tem origem remota
A primeira fsina pertenceuao sr. Manuel Guede« Pinto de

Melo que resolveu doar à Pre-
feitura de Tatui toda a rede
elétrica oue constava de um
contrato expirado em 1929. Os jdemais pertences da Usina fo- |ram vendidos aos irmãos San I
Juan. |

Em face dessa doação, o pre-feito de Tatul promulgou um
decreto incorporando a rede ele-
trica ao patrimônio do municí-

Em todos os órgãos subordinados ao Ministério da Fazenda

Declaração de bens: certidão
para obtenção de empréstimos

RIO. 3 'Meridional» — O mi-
nlslroda Fazenda, professor Car-
valho Pinto, oficiou ao presi-dente do Banco do Brasil, sr,
Nilo Medina Coell, e ao presi-dente do Conselho Superior das
Caixas Econômicas, sr. Õlintho
Fonseca Filho, no sentido de
que. doravante, seja exigido das
pessoas físicas Interessadas na
obtenção dc empréstimos ou íi-
nanciamentos, certidão forneci-
da pela repartição competente
(Divisão do Imposto de Renda e
suas Delegacias) da relação por-menorizada de bens móveis e
imóveis, apresentada juntamen-
te com a declaração de rendi-
mentos. entregue para efeito de
tributação.

Por outro lado, o sr. Carva-
lho Pinto enviou exposição de
motivos ao presidente da Hepú-
bllca sobre as normas a serem
adotadas para a "concessão de
empréstimos nas Instituições de
crédito do governo."

E' a seguinte, na Integra, a
exposição enviada pelo ministro
Carvalho Pinto ao presidente
João Goulart:

"Excelentíssimo sr. presidenteda República. — A lei n. '.0(39,
de 11 de junho de 1962, ao exi-
gir das pessoas físicas obriga-
das à apresentação de declara-
ção de rendimento, para efeito
dt tributação, qua a façam a-

companhar de uma relação por-menorizada de scus bens imó-
veij e movei*, no pais ou no cs-
trangelro. integrantes do seu
patrimônio e dos seus depen-
dentes.

Ninguém poderá oferecer bem
de qualquer espécie em garan-tia de empréstimo em Caixa Eco-
nómica ou estabelecimento de
crédito, de cujo capital social
participem a União, o Estado ou
Municipio, de valores superio-
res aos consignados na declara-
ção de rendimentos de pessoafísica, ou na gula de retenção
na fonte, desde que, nesta últi-
ma hipótese, confirme a pro-
priedade de titulos ao porta-dor."

Apesar de o novo regulamen-
to do Imposto de Renda, aprova-
do pelo decreto 51.900, de 10 de
abril do corrente ano, ter insti-
tuido, com base na lei, e de for-
ma peremptória, que tais Insti-
tuiçôes não poderão aceitar bens
de valores superiores ao decla-
rado, impedindo-se, ainda, deoperar sem a observância da lei.
nenhuma norma até agora se
adotará com o objetivo dc indi-
car a maneira pela qual tais ins-
tituições cumpririam a lei.

Para suprir essa lacuna, acabo
de solicitar providencias aos quesão subordinados ou vinculados,
a esta secretaria de Estado, para

que exijam certidão fornecida
pela repartição competente, do
Ministério da Fazenda (Divisão
do Imposto de Renda e nas De-
legadas), onde se transcreve a
relação dos meios declarados,
com indicação dos respectivos
valores.

Por outro lado. recomendei à
direção geral da Fazenda Nacio-
nal que determine aos órgãos
subordinados se empenhem vi-
sando a aparelhar-se para o for-
necimento de tais cerlidõe.s emtempo útil, de modo a evitar de-
longas que possam prejudicar osInteresses em jogo.

Cabe. agora, tornar extensivas
essas praticas às demais institui-
Ções que estão fora da jurisdição I
do Ministério da Fazenda, razão I
porque ao submeter 0 assunto à i
alia deliberação de vossa exce-
lencia, permito-me sugerir a ex-
pedição pela secretaria dessa
presidência de circular a todos osministérios e órgãos subordina-
dos, com aquele escopo, tendo-
me em ment eque a lei falou,tambem, em estabelecimento decredito de cujo capital partici-
pem os Estados e os Municipios.

Aproveito a oportunidade pa-ra renovar a vossa excelência os
protesto? Uo mais profundo res-
peito. Assinado.

Carlos Alberto A. de Carvalho
Pinto.

Ministro da Fazenda.

Como Tatui vivia constante-
mente com racionamento de
energia elétrica, o ouel nSo ra-ras vezes ultrapassava quinzehoras num dia. o prefeito en-
trou em contacto com o então
presidente Juscelino Kubits-
chek. dele obtendo o Decreto n.50.122. de 26 de janeiro de 1961.
e autorizando a Prefeitura de
Tatui a distribuir a energia.

Com a promulgação dessa leio prefeito João Lisboa promo-veu uma subscrição popular a
fim de obler ou meia» íinancei-
ros necessários ., compra dc no-
vos geradores, aumento da rede
elétrica e construções dc pre-dio.» necessários á ampliação dos
serviços.

Entusiasmada com a pc»sibi-lidade de fornecimento normal
de energia, a população de Ta-
tuí não k limitou a doar di-
nheiro para as obras: tambem
participou da sua construção.
Assim, num trabalho diuturno,
foi erguida a casa das maqui-
nas, foi colocado novo e imenso
gerador, c foram instalados mais
150 quilômetros de rede eletri-
ca rural, além de outros bene-
ficios.

A energia elétrica distribuída
pela Prefeitura de Tatui é for-
neclda pela USELPA.

Em face da normalização do
fornecimento de energia eletn-
ca, as irmãos San Juan esvuzia-
rnm o antigo prédio da usina ve-
lha e se retiraram da cidade.

TRAIÇÃO POLÍTICA
As obras de renovação de iodo o

sistema elétrico e instalação de
novos redes, bem como constru-
ção de prédios — tudo com parti-cipação direta do povo de Tatul,
através de subscrições — custa-
ram quase cinqüenta milhões de
cruzeiros. Entretanto, um verea-
dor da oposição - sr. Olívio Jun-
queira — apresentou um projetoa Câmara Municipal, no qual se
propunha — por Incrível que pa-reça — n devolução da rede eletri-
ca que havia sido doada à PrefeI-
tura. bem como todos os melhora-
mentos acrescentadas, aos irmãos
San Juan.

O autor da propa=lçáo. que pre-
, side a Câmara Municipal, onde
i tem maioria, logrou aprovação do1 projeto que. transformado em lei.

rerebeu o numero 570.
Ao mesmo tempo que essa leirevoltava Tatul. o então presiden-te Jânio Quadros, tambem resol-

via revogar o decreto do ex-pre-
sidente Juscelino Kubitschek.
que concedera permissão á Pie-
feitura de Tntul para explorar a
energia elétrica em seu municipio.

Houve protestas populares de
toda ordem e as próprias habi-
tentes de Tatul fizeram unia re-
presentação judicial no Fórum
local, afim de impedir que todos
os bens da usina construída com
o dinheiro da população passasse
para as mãos dos irmãos San
Juan.

Outro vereador, João Casemiro,

apresentou urna proposição â Ca-
mara Municipal objetivando a re-
voíar a lei 570, do vereador OU-
vio Junqueira.

Os vereadores rejeitaram e».-e
projeto e. nesse dia. os que assim
procederam, somente puderamaair da Câmara Municipal com
cobertura policial

SURPRESAS
A representação popular dr* re-

«dentes em Tatul ainda corre pe-
lo Forura local. Mas os irmãos
San Juaa baseados no ato do
ex-preíidente Janto Quadro, na
surdina, entraram com um pedi-
do de reintegração de passe, na
Segunda Vara da Fazenda Na-
cional em São Paulo. O titular
daquela Vara. que ignorava esses
antecedentes, deu. ha cerca de 24
horas, despacho favorável aos ir-
mãos San Juan.

O que tem causado maior re-
volta a população é o fato de o
despacho judlcíul haver detennl-
nado a entrega aos irmãos San
Juan de tudo o que se refira a

______
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Populaçjo de Talui eslá revoltada com ;i deri-ã-i Jtftifial

energia elétrica em Tatul. quandoaqueles cidadãos apenas possuemum velho pardlelro. abandonado
• imprestável, para o fim especi-

fico: distribuição de energia eie- j toi eoastr
trica. Tudo o que existe de ma- í reto da popuiíterial para distribuição de ener- j vé obnj-;«lu & -
gía elétrica atualmente em Tatui I estranhas ao mi

JORNALISTAS DE TODO 0 BRASk
REUNEM-SE NA CANTAI fíDlÈkiM

BRASÍLIA. 3 (Meridional) —
Instalou-se. hoje. às 21 horas, o
X Congresso dos Jornalistas
Profissionais, no auditório da
Escola Parque. A sessão solene
de instalação, presentes cerca
de 400 delegados, foi presidida
pelo prefeito Ivo Magalhães.

Amanhã, serão entregues as
credenciais aos congressistas e
à tarde serão realizadas reu-
niões preparatórias, possivel-mente no Hotel Nacional. O
certame se prolongará até o
próximo dia 7. quando será rea-
lizadn a sessão solene de en-
cerramento no plenário da Ca-
mara dos Deputados, sob a pre-sidencia do sr. João Goulart. A
Comissão Organizadora do X
Congresso dos Jornalistas está
se movimentando no sentido de
dar o maior brilhantismo ao
certame que ora se inicia nesta
Capital,

BRASÍLIA. 3 (Sucursal) — O
Décimo Congresso Nacional de
Jornalistas, reunido em Brasília,
foi aberto com sessão solene rea-
lizada na Escola Parque, às 21
horas, da qual participaram au-
toridades federais e todas as de-
legaçóe.s presentes nesta Capital.
Desde a manhã era grande a mo-
vimentação jde jornalistas emBrasília, com a chegada das de-legações, algumas compostas de
grande numero de homens daimprensa. A mais numerosa e

a mais organizada, segundo de-
poimento de muitos congres_is-
tas, é a de São Paulo. O almoço
foi servido no restaurante do"Grupo de Trabalho de Brasi-
lia", após entendimentos do pre-
sidente Ansteu Aquiles, e uma
sessão preparatória, realizou-se
à tarde, no mesmo local onde os
trabalhos se desenrolarão du-
rante toda a semana. Foi esco-
lhido por unanimidade para se-
cretario geral do Congresso o
jornalista Cauby de Oliveira, di-
retor da Sucursal do DIÁRIO
DE S. PAULO nesta Capital. Às
18 horas, por iniciativa do Ju-
ckcy Club de Brasília, tendo á
írcnle um do seus diretores, o
ex-deputado Elias Adaime. foi
oferecido na sede desta entida-
de um tfocktail ao mundo so-
ciai brasiliense. em homenagem
ao X Congresso Nacional de
Jornalistas. Na ocasião foi fei-
ta referencia especial ao joma-
lista Francisco Carneiro Nobre
de Lacerda Filho, delegado da"Nossa Press", agencia de noti-
cias, e que, como delegado de
Brasília ao anterior Congresso
de Nova Friburgo. foi d autor
da proposta que trouxe para esta
Capital, o X Congresso Nacio-
nal dos Jornalistas.

MENSAGENS
Dentre as muitas mensagens

recebidas pelo Congresso, encon-
tra-se a da Federação Interna-
cional de Jornalistas, trazida pe- 

'

lo jornalisla Miguel Perez Tur-
ner. presidente da Federaçào
Argentina de Jornalistas e re-
presentante da Federação. Na
mensagem. i -tidade que tem
sede em i. •,:-i:J-« na Bélgica,
signific» a :..-, , zacã-i do Con-

I gresso cm Bra-
[ sa terra imens
| jante que è
i das capitais mt
i reito próprio -
I arte. da voniac1 de de realizaçã

CONCURSO BANCO DO BU
O Cur«f> Bancário <Jiill;
esto aceitando, até llí tit
nue prestarão o próximaem novembro próximo,horas, na .Sei retalia rio
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COMUNICA fl
À PRAÇa

COMERCIO E INDUSTRIA LEME i- CIA. LTD-TALURGICA MAGO", estabelecida nesta Capital à R ¦
n.o 1.193, telefone 62-1174. comunica aos seti' distinlbuidores que os SIFÚES AJUSTÁVEIS "MAGO"
•metali são objetas da patente de invento n.o 57.6*1 -
os demais fabricados, nâo passam de falsa imitação'.

As contrafaceõe.s serão processadas civil e cnmcom busca e apreensão, onde quer que estejam
A GERENCLÍI

¦ rvio mo
IMÓVEIS

CASA PRÓPRIA- FINANCIAMENTO

¦CAMBUCI — \I 1 í,AM-SF CASAS 1
, . .. -,. RUA MIGUEL TELES JÚNIOR N 400'Antiga rua Piauí) - Atrás da Escola do SENAI no fim da ru'a iLn*. ,cinco menores nos fundos, casas com sala dormitoric banheiro e^fnhi 

"7í *= 
Tfs de f-rente e

ARGEMIRO MOURA - Rua Xavier de Toledo 316 _ 4J>Vü**t coz,n,ha'„"-"ais informações com
(Do Sindicato dos Corretores de Imovets) 4° andar ~ sala 406 ~ fone: 3'-"°3°- -

ATENÇÃO!
CASA PRÓPRIA

Não perca esta oportunidade! Financiamos a longo
prazo todo o material para V. construir sua casa
própria.

CONSULTEM-NOS SEM COMPROMISSO
ORGANIZAÇÃO L U N AViaduto 9 de Julho. 160. 6.o and., coni 68 —

Tei. 36-5014 - (Do Sind. dos Correi, de Imóveis)

ITANHAEM-PERUIBE
LOTES A VEN D A
GRANDES FACILIDADES

Atendemos a domicilio. Informações à
rua 24 de Maio, 276 — 7.o — s| 71
ou pelos telefones 37-6624 e 35-7390

com Ana

APARTAMENTO
BELA VISTA

Vende-se ótimo apartamento, de construção re-
pente, contendo: — Amplo living com sala de
jantar conjugada, dois bons quartos, cozinha, ba-nheiro completo, quarto e W. C. de empregadae área externa com tanque. Ver na rua Rochan. 248, l.o andar, apartamento n. 12, chaves como zelador e tratar à rua 7 de Abril n. 230 — 7.oandar — conj 750.

SOBRADO TATUAPÉ
VAGO — Vende-se Junto ao Ctoe Aladim, luxuoso so-brado. Preço ocasião Cr? 8.500.000,00, sendo CrS ,1.500^00,00 preferível a Cr$ 20.000,00 mensais. Entradade CrS 3.500.000,00 restante a combinar, sem juros, aco-modaçoes: abrigo pj auto. sala-llvlng 9x3, lavábro, cozi-nha 5x5. quintal com tanque coberto, W.C.. quarto deempregada: Em cima: 2 dormitórios 6x7 e 5x5. banheirocompleto com box e terraço. Tratar av. Celso Garcia,3.471, l.o andar. apto. 3, sr. Wanderlev.

SPbíSííSSL _. j_p;~ —'-'-"•' —' ' r_

pfp-';7y^'--' _^-«?^ ¦ ¦yi

j |iiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiii rnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH»

/í%íí%***

PADARIA E CONFEITARIA
V. MATILDE

m^L?0V- ,de 2.1_ilhõe"- Lugar selecionado, boamoradia, aluguel barato, cont.o transferivel. ins-
™™ÇTL1?,",-ern.as- Preço 9 m»hões de cruzeiroscom 4 milhões de ent., rest. a combinar. Tratarcom Luiz ou Waldemar - Av. Celso Garcia.o.o09 — fone 92-5722. »-»<"«».

SOBRADO VAGO
TATUAPÉ

Rua Pinhalzlnho, em terreno 16x20 com 2 dor-mltorlos, sala, copa, cozinha, banheiro nos fundos,1 dormitório, cozinha e W.C. tudo por Crs .5.000.000.00 com Cr» 2 500 000.00 de entrada, res-tailte Cr» 50.000.00 por mte sem juros. Tratar-av. Celso Garcia, 5.509. com Luiz ou Waldemar -
Fone 02-5722.

Casa térrea desocupada
- Tatuaoé

Vendo Largo S.J. Maranhão, jardim, ènt- la-
Í^íbsmwÍ-ÍS Sala' C0Z" banh- b-rracão, toda
r« J*™ "Íí"" cl,ave"_no "«nal. Pode mudar hoje.Crs 4.200 mil com ent. 1.900 mil e o rest. 40 milpor mea s/Js. - Luiz ou Waldemar - i.v. CelsoGarcia, 5.509, ione 92-5722.

Inédito em São Paulo
UNOS PALACETES FINANCIADOS EM 6aMESES SEM PARCELAS

Excelente oportunidade no ALTO DA BOA VISTA
a^c37 ¦" de entrada e saldo financiado em CINCOAJ»OS, cm prestações equivalentes ao aluguel. Maràvl-lhosos palacetes de finíssima arquitetura e requintadoacabamento, para V. S. MORAR IMEDIATAMENTE.Contendo: amplo jardim com estacionamento paracarro, terraço, hall.de entrada, magnifico living conju-
__." 90n* sala de jantar finamente decorado com Iam-bris de madeira e florelra artística, lavabo social emcores, cozinha funcional com armário embutido Amploquintal com apartamento completo para empregados eexcelente lavandc-ria. EM CIMA: imponente escada de-corativa, amplo hall de distribuição com roupeiro 3 ex-celentes dormitórios lodos com armários embutidos gra-cioso e finíssimo banheiro em cores com aquecimentocentral. Qnibn-- n :in metros.Ver a rua Bela Vista n. 945 (quase esquina com arua Pires ue Oliveirai. esta rua começa na Av JoãoDias. 164. tratar: Rua Xavier de Toledo, 161 - 14 o andar— conj. 1404 — Telefone 33-1862.

Oferece oportunidade de colocação jf-l
para 11"FISCAL 

DE LOJA"
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1 operador!
| remingtone
I Grande industria eitabelcd
| no Canilmci necessita de um ope*!
| dor com grande prática. Paga-sei
1 mo salário. Rua Freire da Silva.f

| = com sr. Armando — Te
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS I: í"ii"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii1iii|i|iiiiii""íiiiiiii

b)

c)
d)
e)

SEXO MASCULINO.

38 ANOs!IMMA 
" AN°S E MASlMA

ALTURA MÍNIMA 1,70.
BOA APARÊNCIA PESSOAL.
BOAS MANEIRAS.
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AUXILIARES DE
CONTABIUD

CASA DESOCUPADA
GUAIAUNA

R. Rodeio — jardim. 2 dormits.. sala, coz., banhtoda pintada. Chaves no sinal. Cré 3.900 mil, coment. de 1.800 mil, rest. 40 mil por mês s/is. Tra-
--noCi Lu,lz ou Walden*ar - Av. Celso Garciao.o09 — fone 92-5722.

„i=,? oportunidade para inicio de carreira I
H^l10 cotmPensa»lor, bom ambiente de trabalho =restaurante no local, assistência medica, dentar.. §e farmacêutica gratuita. =

Í c„wUtri?»S .inf.0l:mes. urgentemente, a rua Con- I= selheiro Cnspmiano 140 — 10 o andar _ np =
I PARTAMENTO DO" PESSOAL E" 1"ilIllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIHIHIIIUIUU IIIIIIlUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlliiiiHiJ
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B ICO

TERRENOS

11 um BOM°BTrn n'"'"""1," " V0CÈ "-ue tem Procurado | j
_ pane de seu tempo disponível, e que pague bem = •

j| 
Poislá .omoserb^te^S^a^ 

|S£E£ |Ü 
SSÈSÍL ^'^, Acl-nl-u:-» '

l| Co„j,!|U„'!„CírattO20CS,.ianO' "' ~ 7° -*"dar L -1

Precisam-se de auxiliaros com pratica
escritório e que saibam escrever bem a:

quina, para trabalhar em empresa de pá
movimento, localizada no centro cia cidac;
Que possam iniciar imediatamente. Bom
biente de trabalho, refeitório rio local.
gem-se referencias. Tratar coni sr. Geri
ou Cury, no horário comercial, á
RUA 7 DE ABRIL, 230. 3. nandar
elevadores dos fundo.»
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(VENDEDORES
DUZENTOS MIL AlENSAL

_ Sãopaulo empreendimentos ofe-rece ORÕrW
= a elementos ambiciosos e de boa apresentação,¦</_».= ram como ganhos mensais e retirada minima &''
ST ZentOS mi! iTir/oirn; Aflmlil...... n«M n-e nirt^O I

APARTAMENTOS
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LITORAL NORTE
SAO SEBASTIÃO — PRAIA DA OLARIAVendemos magníficos terrenos com agua, luz e telefone Fch»t! „rf n aInformações à Rua Xavier de Toledo, 105 -_ 2 ° 1 C\ r" n 

Ecstrada.cas/°'°da-
*"¦• —*-)• •-• O. — Fone: 35:6618.

Aluga-sb - Apartamento
Living. 2 dornritorios, cozinha, banheiro, áreaserviço. Rua Sto. Amaro. 271 — CENTRO — Placana porta. Tratar na O. F. A. S A

AULAS E CURSOS
ESCOLA

DUS
Curso rápido de caligrafia

comercial e letra» para tra-
I | balhes artísticos. Aulas à nol-
I | te ou por correspondência. —
| Rua Dr Joio Ribeiro, 476 —
l '2.0 and. — Penha — Caixa¦i Postal, 14.805 — S. Paulo.

DANÇAS?
IO MçOea

Prof.
ffSiLl AMOHETTI

_3_-W____ Especialista£_?______» <?m <,a**<-'a'-'
Ê&mÊ nmdernasH K.83 —

32-8896

TERRENOS VILA MARIANA

interessado:B. C!
Ba»

= experiência. Proporcionamos.
= C,e ,Promo53°- Publicidade em TV e Jornal-: Maio, <7 — 4.0 andar. conj. 404 — Sr. BENu.-'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiniimniimimiiim g

Mweise Tapeçaria MÓVJ

ótimos Lotes 10 x 30 m »n >
bus SSd^^SP>^S~^ ^'Ppo eseolar a 200 _c _ Om-m^mm^. Atende-se dii,e* iii^s^rs;

Achados e perdidos
PERDEU-SE

l^rí1."?""" * quem en«>n-

niiii". d" Eleltor' """fa de
5__-í,**SÍ_ P«-encente s
__"""*""*-" aONÇALVES PE-SEIRA - p. Modlsta - atPaulista, 1.745, apto. 201

Hipotecas-Dinheiro

DINHEIRO
SOB HIPOTECA

SOTEFI

MOVEIS
DA FABRICA ESPERANÇA— Rua Tcoiloio Sampaio,
íí"° .-, Pinheiros — \v.Liberdade, 782 — Centro eRua Teodoro Sampaio, 019 —

Pinheiros.
Liquidam: dorm. embuia de7.000 por 3.500; de 15.000
__rJ-500- est- funcional de21.000 por 8.500; sala de'""•iS"-: Iv Centenário de19.000 por 6.400; copas por1.^00: sofá-cama por 8.500;colchão de molas por 1.500 .'etc. Entrega-se em todo orals sem acréscimo. Atende-1se até 22 hs. e domingos c .feriados até 12 hs.

Grande liqü'"
rJe fabrica*

movei-5
R. Tecdoro Scrr'

1546 (sub.v
3

n

Musica - Radiou
TELEVISÃO
COMPRO

Usada. Pago à vista.Fone: 34-7694 — Nelson.
DIVERSOS
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| MECÂNICA COMPLETA i antenasdet.v
outras maquinas com !|

ll «il is.»» , i; di»

| . Aluga-se c tomo, plalna c
11 

telefone . escritório. - Tratar: Rua Lima Barreto. 194. |?-lllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||„|||„ft||„|,|lll||||H11||1 „„ mmmm=

Colocação e regulagem
feitas por técnicos espe-clallzados, sistema életro-nica. um tipo para cadabairro. Fone 52.2584.

Oferecemos do..- ^aula e cerejeira. «
20.000,00 por Cr» '.
provençal. de CrS S.f*
CrS 15.400.00: luif» ",
CrS 29 000,00 P"'Clí,,"
conjuçado. de ÇrS 

-
por CrS 2. -S0O.00: "'-
de CrS 16f.iO.M- t*
7.500,00: moveis «_
CrS 12 000.00 por M-J
colchões de mola, «í,-,
de garantia. "_ ul_.
por CrS '-5"0.00o,"f
mos para todo o Bra.» J

Modas e confecí
TERNOS USAJ

ALUGAMOS SJIO»
Quer vender t*a

terno ou compra-10!
preço? Pro"" '',
Central, que WtmL
tigos novos para c 

,
de ótima qualW-» , j1
Calças desde cr
Atendemos a doy
Boa Vüta, 332. 

""'

»"» *? ¦-• «4 . -- -6ií>5i^-_»..r..---ie- ^j-a-c^ím;;«.i;-^.--.. k-ii - ..UiAl li*... *Hááukkt*->i*s'I,í-s-:-=...;.,? ., í _i.,. .
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1XADOS OS PREÇOS MÍNIMOS DOS CEREAIS
[{.SUJA. 3 (Sucursal)
i presidente João Goulart

bou decreto fixando os
oí mínimos do arroz, fei-
¦ milho, a serem pagos ao
íulor.
_tia-se de unia operação
lem P*,r objetivo assegu-

abastecimento dos pro-
is da Asricultura. estabe-
ido critérios capazes de
quüizar os produtores de
ros de primeira necessi-

. pela „ar.intia dc uma
_>' compensação de seu tra-

e evitando por essa for-
a açfio perturbadora dos
veísadores que. peln espe-
rio, prejudicam, ao naes-
tempo, aos que produzem

que consomani.
11, (egulntc, na intcKra, o
donado diploma legal:

i presidente da Ropubll-
usando da atribuição que
confere «> art. 87. inciso 1,
instituição, e de acordo

o disposto na Lei Dele-
X .2. do -6 de selem-

!i- 11162. decreta'
r[ j 0 — Ficam estabele-

l preços básicos mini-
para " operações de fi-

«•i iniiiiK» ou aquisição, no
agrícola de 1363-1904. de

17. feijão e millio, nas se-.
bases:

ARROZ
eneiiciatio, polido, do ti-
dnis. por snca de 60 qui-

para a classe de grão»

longos, CrS 7.200.00. para a
de grão médio, CrS 6.900.00 e
para a de grãos curtos Cr$
S 190,00. em casca, dos ti-
pos um e dois, por saca de
60 quilos, para a classe de
gráos longos; CrS 4.360.00:
para a de grãos médios, CrS
4.160.00; para a de grãos cur-
tos. CrS 3.730.00. Arroz do
norte do pais, por saca de 60
quilos, beneficiado, polido, do
tipo dois. CrS 5.100,00. e, por
saca de 60 quilos, cm casca,
CrS 3.360.00. Todos, classes
e tipos, de acordo com as es-
pecíficações baixadas pelos
decretos números 28.098 e
50.814, de 10 de maio de
1950 e 20 de junho de 1961.
respectivamente.

FEIJÃO
CrS 6.200.00. por saca de 60

auilos. 
das variedades "branca",

e "cores" e "rajadas": CrS
5.700.00, da variedade "preta",
todos do tipo tres das especlN-
cacôcs baixarias pelos decretos
luimcros 7.280 de 28 dc maio de
1941. e 2.1)71 de 22 de outubro
de Itt-Iti

MILHO
CrS 2.100,00 do grupo "t*uro"

e Cri 2.00(1,00 dos grupos "mo-
les;" e "mistos". Iodos das ço-loraçúes "branca", "amarela" e
"mesclada", por saca de fio qui-
Ios. do tipo 3. das especificações
constantes do decreto numero
7.4HB. dc 23 dc junho de 1041.
ou das que vierem a ser bai-
xadas.

Art. 2.o — Os preços consig-

NOVOS ASPECTOS DO PROBLEMA Dl CONCONHAS

IVRO DE HEKCULANO PIRES
NALISANDO 0 CASO ARIGÚ

um caso da lenomcnologii paranorinal" • comentado em
idado — Dcpoimenlos do médicos c professores dc Medi-
Cirntiila amerlcsno operado om Congonhas — Filme da

operaçSo do cientista» americano hoje n0 Canal 4" ociilar que viu e escreveu o que
viu, na casa do médium de Con-
goiihns do Campo.

O livro dc lleii-uliiiiii Pires.
já está n venda em todas as li-
vrarias da cidade. Vários dc-
polmentos de médicos confir-
muni Indo que dissemos cm
mais de trezentas reportagens.

.lOIMil* Kl/INI HO.IK NO
PANAI. 4

Hoje a tarde, no piimiaiiiii"E •AGORA'."', produzido c
apresentado por Moaçyr Jor-
ge. Iodas as quartas-reirnss às
1IS.I5 Horas, pela Televisão Tu-
pi, canal 4. o Jornalista Jorge
Hizini apresentará o filme da
operação sofrida no braço por
nm cientista americano. Jorge
Hizini contará tudo o que lhe
disseram os dois cientistas que
foram a Congonhas, especial-
mente paia estudar o médium
José Ai-lgó. A operação de um
liponia foi feita em apenas 20
segundos. Os americanos a
cronometraram,

moi

ngo em breve será julgado
Juiz de Direito de Congo-
do Ciiinpo. gr. Mareio

ileu Mimlclro de Barros.
assunto mais discutido

Indo o território nacional.
niiii-nii us qua nüo o viram,

i-iini ele convorsaram.
íain-iio os que níui assisti-

fenômenos, Milhares do
nas em Indo u Brasil iicom-
iam o desfecho desse rumo-

processo. Uns a favor de
ii. outros contra " médium
iibulii não apenas o Brasil,
quase todo o mundo

irapsicologos argentinos,
Cfsorei americanos, módicos
quase todos ps Estados lá

am diiiii esiudá-lo. Não

p%.*?\

Wwy.

u- m-iihuma opinião con-
Todos o.s que assistiram

cliuunóstico.s e operações ei-
ileasj feitas pelo espirito do
lico alemão falecido dr.
ili» Frllz, foram unanimes
afirmar que Arigó deveria
sludado por cientistas, an-

do se pensar em processa-
enviá-lo ao cárcere.

Igó continua tranqüilo em
íconlias do Campo, aguar-
do a decisão da Justiça, en-
ito indivíduos mal informa-
n caluniam e o difamam,
provar o que afirmam.

I.IVIIO DE IIEROUI.ANO
PIHUS

professor Het-culano Pires.
catedrãtico da Faculdade de
isofia de Araraquara, atual
ctaiio-geral cio Instituio
lisla de Parapsicologia,- es-
ou Arigó. Fez mais, pesqui-
Arigó, Ouviu depoimentos

dnentes. de médicos crislãos
íatei-ialistas. Registrou qua-operações testemunhadas

i assistente da Faculdade de
diiina da Universidade de

Paulo, prof, Ari Lex. Qua-
operações descritas por um

fossor de cirurgia. Tudo is-
ele reuniu num livro que
ra foi lançado pela Livraria
nelseo Alves; "Arigó: um

de fenonienologia páranor-". Livro que desfaz todas
iuviclas dos incrédulos e des-

is argumentos dos quem a má fé. Livro que está
meando grande sucesso, por-tem depoimentos seríssimos,
lusive do prof. Sérgio Valle,
ilmologista e cirurgião-

Chega-se, assim, à plena
esquizofrenia social. Diga
que o.s banqueiros de Wall
Street deformam a opinião
pújilica com o seu dlnliei-
ro, e será um espirito es-
clarecido. Diga que ns «li-
tadores dc Moscou níanl-
pulam a opinião públtea, e

será uni reacionário!
(Eximido «lo livro dc Su-
sane l.abin, "EM CIMA

DA HORA")

PARA VEREADOR

MAURO
MARGARIDO

DMA FORÇA NOVA PARA
A CAMARA MUNICIPAI.

PSD

FINANCIAMENTO
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abrica »fl Ã
AO ME5

PARA A COMPRA DO SEU

CONSULTE HOJE MESMO A 2600
CONCESSIONÁRIA
WILLYS

TELEFONES • 36-4924 - 34-6669- 52-1175 • 52-6370- 52-9804
Av. Rio Bronco, 332**-*• Oi-jrnphj de Almeida Prqdo, 59/93

, GUA FONTALIS
sua pura. natural, de mesa, íntrega DQMJOJWAB, Pedidos«o telefono 32-5049. Par» banquetes, restaurantes e bares,

embalagem especial de l/a litro.

ÁGUA FONTAÜS é a SAÚDE no seu lar
«¦«¦¦ÇA AUUA FONTALIS PÇLO FONE 32-8949

nados no art. 1 o do presente de-
creio relerem-se aoa produtos
postos nos principais centros de
consumo do país. atendida* as
condições e especificações dr-
correntes da lei delegada n. 2.
de 26 de setembro de 1962.

Parágrafo primeiro — Para os

i efeitos deste decreto serio con-
{ siderados centros de consumo

Íos 

respectivo* portos de escoa-
mento ou u eidade* de Sio
Paulo. Belo Horizonte. Brasília
e Curitiba, adotada a alternati-

! va que maia convier ao pro-
dutor.

Parágrafo segundo — Par» •
realização daa operações de fi-
nandamento ou aquisição em
outras localidade* do Interior,
serio deduzidas aa despesa* ne-
cestarias i colocaçio do produ-
to. nas condições referidas no

parágrafo anterior, na forma
prevista no artigo 6 da lei dele-
gada n. 2, d* M de setembro de
1962.

Parágrafo terceiro — O* pre-
çoa estabelecidos para o feijio
na forma do art. l.o deste de-
rreto. nio se aplicam ao produ-

(ido no Nordeste do Pais. do ge-
nero -Macapá" ou -de corda",
cuja* bases serio fixadas opor-
tunamente.

Art 1.0 — Ot gioa e desagios
para os tipo* * subtipos nio
mencionados n* te decreto, se-
rio estipulados em instruções

a serem baixadas pela Comi--, o
de Financiamento da Produção
<CFP>.

Art 4o — Este decreto en-
trará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5.o — Revogam-ta as dis-
po.-içó»-» em contraria

tm («cido acaba- PI
mento com plástico ¦•.-?" _an Ei^'**^ I
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Onda de
violência
em Caracas

TERRORISTAS ASSALTAM A
SEDE DO COMANDO AÉREO

TUSKEGEE, ALABAMA, 3 (UPI) — O governador George C. Wallace voltou a uti-
hzor hoje os tropas estatais poro impedir a integração racial na escola de Tuske-
gee. Depois enviou urgentemente suas forças a Birminghan, onde tomaram posi-
ções para uma nova definição. Apesar de Wallace manter em segredo seus planos,
é evidente que confia em obrigar o Governo Federal a enviar tropas ou oficiais de
Justiça federais para fazer cumprir a ordem de integração dada pelo Tribunal.

A guarda militar opôs-se,
nriginando-je um tiroteio. Um
dos soldados morreu e os ata-
cantes ie apoderaram da me.
tralhadora portátil que levava,
enquanto nutro soldado caia (e-
rido com certa cravidade.

Um dos terroristas foi ferido
petos dbparos da guarda nnli-
tar, mas os outros três assaltan-
tes puderam levá-lo até o au-
fomovel, fugindo cm seguida,
em grande velocidade. Momen-
tos depois a policia encontrou
o veiculo dentro do recinto da

Cidade Universitária, com um
pneu vazio.

Aguarda-se uma ordem Judi-
ciai para que u forcas policiais
possam investigar no interior
da Universidade Central. Acre-
dita-se que o grupo terrorista
pertence a uma organização se-
creta extremista que há algum
tempo vem praticando numero-
sos atos de violência.

BUSCA
CARACAS. 3 (AFP> — A

policia deu hoje uma busca na

/n
hdrhs no mundo

ESTADOS UNIDOS
UOOSDVELT — OYSTER BAY. N. Y., 3 — (U. P. I.)

— George Emlen Rooscvell, de 75 duos de Idnde, banqueiro,
fllantropo, hitlsta e primo de dois presidentes norte-nmeri-
canos, faleceu hoje cm sua residência desta localidade.

DESAPARECEU — WASHINGTON. 3 - IA. F. P.) —
Um avião de reconhecimento eqtiipndo de um radar dn Ma-
rinha Nortc-Amerlcitnn -A-I-B-Trnfier" desapareceu durante
ns manobras efetuadas ontem, segunda-feira no Japão, nnun-
ciou hoje n Marinha Nortc-Ameiicana. Quatro homens se
encontram a bordo do aparelho dc reconhecimento.

KENNEDY - WASHINGTON. 3 — IA. F. P.) — O
presidente Kennedy voltou a Washington esta manhã depois
de ter passado uni longo fim de semana do "Labor Day" em
sua propriedade do Hvannls Port. O avião presidencial, pro-
veniente da bnse aérea de Otis (Mnssachusetts) nterrissou
ás 10 horas local, na bnse de Andrcwz, perto de Washington
de onde o presidente viajou para a Casa Branca a bordo de
nm helicóptero.

SUBMARINO — WASHINGTON, 3 — IA. F. P.) — O
batlscnfo "Trieste" que empreendeu umn serie de dez expe-
dlções submarinas a fim de localizar o casco do submarino
atômico "Thresher" desaparecendo a 10 de abril ultimo com
129 homens a bordo, avistou certos vestígios que bem podem
pertencer no 'Tliresher", declnrou hoje um porta voz da
Marinha Norte-Americana.

515 MORTES — CHICAGO. 3 - (A. F. P.l — 515 pes-
soas morreram em acidentes automobilísticos durante o ex-
tenso fim de semana do "Labor Day". anunciou hoje o Con-
selho de Segurança Nacional de Estradas, com sede em
Chicago. Esse balanço definitivo, o mais volumoso jamais co-
nhccldo dos Estados Unidos sobre o período que vai de sexta-
feira, às 18 horas, hora local, ató segunda-feira à meia-noite.

INGLATERRA
JUIZ NEGA — LONDRES, 3 — (U. P. I.) — O juiz de

üin Alto Tribunal negou-se, hoje, a autorizar a liberdade sob
fiança de uma mulher acusada de ter recebido dinheiro pro-
veniente do roubo do trem-postal. E dispôs que n sra. Mary
Kttzlli Manson, de 42 anos. permaneça detida sob a acusação
de ter recebido o equivalente a 2.338 dólares. Apesar de sa-
ber que se tratava de dinheiro roubado.

INTERCÂMBIO — LONDRES, 3 — (U. P. I.) — A
aspiração britânica de Incrementar o comercio com os países
da América do Sul enfrenta dificuldades devido à queda ve-
rlflcada em suas operações com as nações cujo intercâmbio
era maior: — a Argentina e a Venezuela.

VISITA — LONDRES, 3 —'(ANSA) — O ministro do
Exterior japonês. Masayoshi Ohira, chegou esta tarde ao ae-
roporto de Prestwick. para uma breve visita à Inglaterra,
hospede do ministro do Exterior lord Home.

DESASTRE — LONDRES, 3 — (ANSA) — Num desastre
aéreo ocorrido no Lao norte-oriental perderam a vida quinze
pessoas, que procuravam chegar a Vientiane para escapar ao
controle dos comunistas.

URSS
"MALVERSAÇÃO" — MOSCOU, 3 (UPI) — O órgão

do Exército Secreto "Estrela Vermelha" anunciou, hoje,
que o comandante reformado Alexei Borodai foi sentencia-
do à morte pelo delito de "malversação em grande escala".

KRUTCHEV — MOSCOU, 3 (UPI) — O primeiro- mi-
nistro Nikita Krutchev regressou a esta Capital, hoje, cm
avião procedente de Belgrado depois de sua visita à Iugos-
lavia, durante a qual pôs fim à disputa que existia entre

ambas nações, havendo assegurado também uma nova era
de cooperação econômica com o regime do presidente iu-
goslavo marechal Tito.

FRANÇA
JULGAMENTO — PARIS, 3 (UPI) — Oficiais do

Exército francês lotaram a galeria publica, hoje, para pre-
senciar o inicio do julgamento do general Paul M. Canu-
xem, sobre quem pesa a acusação de dirigir a Organização
Clandestina do Exército Secreto (OES) na França Metro-
politana. !

HOSPEDE — PARIS, 3 (ANSA) — Rei Hussein da
Jordânia ficará em Paris, em visita particular, de 9 a 15 de
setembro. No dia 10 será recebido pelo general De Gaulle,
do qual será hospede para o almoço, no Elisçu.

PEISSON — MARSELHA (França), 3 (UPI) — O es-
critor francês Edouard Peisson, bem conhecido por sua3
obras relativas ao mar, morreu na noite de ontem nesta
cidade aos 67 anos. Peisson foi autor de uns trinta livros.Foi comandante de barco e funcionário da Prefeitura.

ITÁLIA
FORA DE PERIGO — VENEZA, 3 (AFP) — "Alexan-

dra da Grécia encontra-se fora de perigo" — declarou, és-¦ ta tarde, o professor Muner, diretor do hospital onde a ex-
soberana da Iugoslávia se encontra internada desde domin-
go, após sua tentativa de suicídio. Por motivos de pruden-cia, a ex-soberana permanecerá no hospital ainda por dez
dias, disse o diretor do mesmo.

ALEMANHA OCIDENTAL
PRISÃO — BERLIM, 3 (UPI) — A Policia de Berlim

Ocidental prendeu um comerciante de 48 anos a quem se
acusa de haver participado nas execuções em massa de ci-
vis poloneses'.

OPOSIÇÃO — BERLIM, 3 (UPI) — O prefeito de Ber-
lim Ocidental, Willy Brándt, declarou, ante à Assembléia
da cidade que se opõe ao reconhecimento da Alemanha
Oriental e que se manteria em tal posição.MÉXICO

ESTUDO —, CIDADE DO MÉXICO, 3 (UPI) — Sete
parlamentares de Berlim Ocidental chegaram, hoje, cedo
para realizar estudo especial sobre a situação econômica
e social do México.

PORTUGAL
TERRORISTAS — LISBOA, 3 (AFP) — Somente 2 porcento do território de Angola está sendo objeto de ação dos

. terroristas, declarou, hoje, o ministro de Ultramar, Peixoto ..
Correia, durante um banquete que lhe ofereceu, hoje, a im-
prensa estrangeira acreditada em Lisboa.

PANAMÁ
MINISTRO — PANAMÁ', 3 (UPI) — O presidente doPartido Progressista, Carlos Subre,, assumiu hoje, o cargode ministro das Finanças para o qual foi designado pelo pre-sidente da Republica.
COLÔMBIA

'-' 
ATENTADO — BOGOTÁ', 3 (UPI) — Duas bombas de

fraco poder explodiram, ontem à noite, nesta cidade. A pri-. meira causou danos em um automóvel de propriedade deum estadunidense que o havia estacionado ante a Feira
Industrial Internacional e a segunda destruiu varias janelasno centro Colombo-Americano, sem causar vitimas.

GRÉCIA
DEMISSÃO —'ATENAS, 3 (APF) — A demissão doministro'do Trabalho, Constantin Rokkas, é anunciada estatarde pelos jornais, cm edições especiais, A imprensa prevêdemissão de mais três ministros do governo Pipinellis.

Cidade Universitária, para fa-
zer investigações em torno do
ataque tentado hoje cedo contra
o comando geral da aviação,
que produziu um soldado mor-
to e mais um ferido. A batida
se realizou em virtude de au-
torização solicitada por um juiz
dc direito de Caracas às au-
toridades universitárias, de
acordo com as disposições le-
gais, sem prejuízo da autono-
mia universitária.

Uma versão anterior nsscgu-
í ;iv;i que fora encontrado no
recinto tia Universidade Cen-
trai o automóvel em que fugi-
iam os assaltantes do comando
geral da Aviação. Contudo, alé
agora tal fato não foi confir-
mado pelas autoridades univer-
sitarias,

A responsabilidade pelo ata-
que é atribuída a uma organi-
zação clandestina da extrema
esquerda.
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MIAMI ÍEEUU;
hemem è retr^x^. y_
dez, jornolisto cuícr»
lado, que se conf^
pião de Fídel Ccstf»
grupo de exiledos e«
ao F.B.I, uma grcíts^
sua "ccnfiüsão* 

ç
do está sendo in»erfv
pelos cgentes da^*!
licio sobre suas ctivá
de espionagem. íRj^,
da UPI para o DIARíq

NOITE)

Repercussão
da morte dt
D. Montíni

TOSKEGEE (Alabama) — Guardas da Policia Militar
montam guarda ao Colégio da cidade para impedir a inte-
gração de classes por parte dos negros. (Radiofoto da UPI
para o DIÁRIO DA NOITE).

CIDADE DO VATICANO. 3
(ANSA) — Chegou ao Vaticano a
noticia de que faleceu, ontem, no
Brasil. Dom Luigi Montini, mis-
sumario snleslano, primo de
Pnulo vi. »

Luta pela
• *

racial
ualdákk

Tropas impedem integração
em uma escola Je Alabama
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CARACAS, 3 (AFP) — Um soldado ficou ferido e outro pereceu quando quatroln-
dividuos tentaram assaltar o Comando das Forças Aéreas, localizado numa das tor-
res do Centro Simão Bolívar, em pleno centro da cidade. Um dos atacantes tam-

bém ficou ferido. Quatro indivíduos sai ram de um automóvel dirigido por uma mu-
lher e tentaram penetrar no interior dos escritórios do Comando das Forças Aéreas,
que se encontram instalados num dos arranha-céus do Centro Simão Bolivar.

Isto serviria a dois propósitos:

Durante mais de
Luigi Montini foi m_
China. Expulso daquele n
perseguição, voltou à ítala,
foi destinado a Cusii d» ft
ção dn ínspetorla Central*
rim. Durante os últimos"
anos. fícem na Cx-.n tias
de Maria Auxiliadora ea
Torlnese, na qualidade 4
fes-sor e capelão

Em abril ultimo, D, LuM
tini pediu, e obteve, ser ains missões snlesianas do 8'aproveitando tio tato de ç-'„mcupernra as força»; í:í;(;b'»3B
nhecia bem a língua ponà-sfl
por ter exercido ueu mtor^
Mucao. Antes de partir, íoPJj
pede em Milão do então aw-JL
cardeal Montini, hoje PacsnSO
lo VI.

Dom Luigi foi de.-tir.ac m
prelatura de Porto velho, _Jchegou no mé.s de maio. s>pB
do para a ralsstto de Barcíiinf
mo confessor

Reccnteme
leslano escrevera aa<
dizendo ter ficado muito bíiíi
pressionado pelo zelo demorüsj
por D. Luigi, o qual tipe.-arâli.'
de avançada, tinha grandes e-'
ranços em sua obra de iniíEsj
rio na Missão do Rio Ni-po I
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SAN FRANCISCO (EE.UU.) — Quatro rainhas de
beleza -latino-americanas visitaram, anteontem,
H il ls Bros. As jovens, que participaram do Concur-
so de Beleza Internacional, são, da esquerda para a
direita, Tonia Moreno ("Miss" Equador), Maria Ta-
nia Souza ("Miss" Brasil), Esperança Ramirez "Miss"
Peru) e Maria Ruth Loada ("Miss" Bolivia). (Radio-

foto da UPI para o DIÁRIO DA NOITE)

permitiria n Wallace responsabl-
lizar "a intervenção armada fc-
deral" pela desagregação nas es-
colas, s colocaria no local forças
federais para Intervir em caso
rie que haja violência.

E' a uiesma estratégia que
Wallace seguiu quando a univer
sidade de Alabama pôs um pa-radeiro, na ultima primavera,
á segregação racial. Nessa opor-
tunidade cumpriu sua promessa
de "estar frente à porta da Uni-
versidade", porém, afastou-se ra-
pidamente dela quando o presi-
dente John í". Kennedy "federa-
lizou" à guarda nacional do Es-
tado.

No gabinete do governador in-
formou-se que "é provável quea ação de Wallace em Birmin-
ghan seja mais importante que
qualquer coisa que possamos di-
zer aqui. Sugerimos que os jor-nalistas estejam amanhã em
Birmingham, ali é que haverá
acontecimentos".

A desagregação racial nas es-
colas secundarias do Alabama
deve ter lugar pela primeira vez
amanhã. Além das três escolas
em Birmingham, uma escola de
Mobile, tambem, deverá aceitar
pela primeira vez alunos negros,
porém, aparentemente, Wallace
concentrará seus esforços em
Birmingham.

canal 5 no je
4? FEIRA-21 horas

BARBA PERFEITA
...em

base me .hor:

por apenas 1.840,
mensais

SEM ENTRADA
ou

C$18.400, à vista

^Ammmmmmwg&sija ¦

A«él" ¦lrrr

MANOEL DE NOBREGA apresenta
um espetáculo para ó público euma homenagem aos garçôesl

Produção: Walter Avanclni
Relações Publicai: Aido Viana

um presente do
GUARANÁ' CHAMPAGNE

ANTARCTICA TV-PAULISTA
CANAL 5
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REMINGTON ROLL-A-MATIC

- o melhor barbeador c/o mundo!
- Com Pentes Rolantes (exclusivos), que se
ajustam a qualquer tipo de barba ou pele, o
barbeador elétrico REMINGTON ROLL-A-MATIC
é ideal para o barbear que V. sempre desejoui
RÁPIDO, SUAVE, BEM ESCANHOADO!

' CA&IO MUNIZ
A GRANDE LOJA DA PRAÇA DA REPÚBLICA, 309 e filiais: LAPA»
R. 12 ds Outubro, 418 - LIBERDADE: Av. Liberdade, 37 - SANTANA!Rua Vol. da Pátria, 1959 - PINHEIROS: Rua Teodoro Sampaio, 181*
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Marcha do proíessorado" será realizada no pro» dia 12
___i de mil professores parti-
3r.,_, da assemblíla geral «-

joldlnaita da classe. realijada
ifo.item no Centro do Profea-
&áo Paulista, quando foi da-

,r encerrada a primeira fa-
sua campanha reivindica-

pnra obter melhoria de
¦«¦•mentos e promoção do ma-

r.o publico dentro do qua-
J dó funcionalismo,
lenresentantes de professor-**
todo o Estado estiveram pre-

.-r« além de vários parla-
altares, tendo a reunião demo-
Io'duas I»°ras. O presidente
Cfitro do Proíessorado Pau-

deputado Solou Borges dos
apresentou relatório do de-

Dinr da campanha, ficando
;id:da a mobilização geral d»

-MtKCHA DO l-ROFES-
SURADO

¦or unanimidade, n assem-
marcou pura o próximo dia

,is 10 horas, com Inicio no
do Paissandu. a -Marcha

l-roírssorado". Qu-- deverá
correr o centro da cidade e
leir-se ao Palácio dos Cam-

F.lislos. a fim de íazer um
n-o apelo ao governador

Uinnar de Barros. para aten-
ínito Imediato da classe,
jomentos antes du realização
ntsemblôln uertil. estiveram

nldos os diretores e os mem-
- do Conselho superior da

p, examinando a- situação da
npnnlia relvindlcatoria e re-
«nâo relatórios das sedes re-
íall da entidade do interior.
ra rciiniíio. registraram-se
mentes protestos contra os

Imics de (|i«* (oram alvo os
citados dr ensino cm reunião
ihzitda snbiido ultimo, na As-
ilíieuo dos Funcionários Pu-

s-.es diretores do CPP decl-
am por unanimidade, tomar
3lica a sua repulsa aos reíe-
js ataques, manllestando in-
ral solidariedade aos delega-

• ensino que participam das

ijcto do deputado Solon Bor-

sei doi Reii

-acilidades
o pagamento
e servidores
staduais
lutem, no Palácio 9 de Ju-

o deputado Solon Borges
Reis iP.D.O. apresentou o

uinte projeto, cuja justifica-
também publicamos mais

\itii?o l.o — Todo servidor
nendo, promovido, relutado,
íovido. designado, colocado
llsppslção ou que permutar,
cbciíi seus vencimentos cor-
pondentea referência do car-
(|tie ocupa mediante a sim-

apresentação ao órgão pa-
ior do atestado de sua fre-
Êneia passado pela autorida-
competente,

Irtigo 2,o — As vantagens a
i o servidor tiver direito ser-
-;i paga quando da regula-
nção de sua situação, por
te dos órgãos competentes
Secretaria da Fazenda.

\rtifio 3,0 — Esta lei entra-
em vigor na data de sua pu-
cação, revogando-se as dispo-
ôes em contrário.

JUSTIFICATIVA
Vada há de mais importante

aquele que vive de seu
óprio salário do que o rece-
tienlo de seus vencimentos.
ilrelanto, nesta mesma .data

que 6 apresentado este pro-de lei, estão sem receber
tis »'encimentos os professoresmeados em março para o car-

do professor primário do en-
io rural, os diretores que fo-

nomeados em fevereiro.-petores escolares e até Dele-
de Ensino. Segundo as

deste Estado, nenhum ser-
3or pode ser nomeado parargo publico se não existir ver-

para tanto, portanto esses
sos somente ocorrem por me-

questões de ordem burocrá-
que não podem contituirzão para que famílias intei-

estejam passando necessida-
em lugares, quase sempre,de chegam pela primeira veznão podem,. evidentemente,eontrar facilidades de cré-

RACINHAS
LEITEIAM
UXILIO

?I0, 3 (Meridional) — A no-de um convênio firmado¦ os Estados Unidos e oasil, em 17 de agosto de 1944,terminando a ajuda norte-lencana aos pracinhas brasi-r°s, com quantias que varia-de mil a dez mil dólares,acordo com a graduação dos¦combatentes, levou centenasmteresados, no dia de hoje,Ministério da Fazenda, onda¦mou extensa fila em frerfte
guichê n.o 4, para entregarequerimentos pleiteando essex'lio. Alegam os soldadosasileiros que fizeram a cam-"ha da Itália durante a Se-nda Grande Guerra, que adestinada a esse auxilioa: na época, desviada pelonisterio da Fazenda, pois ape-s dois mil cambatentes rece-ram na ocasião as quantias atinham direito. Calculando<-5 mil pracinhas lutaramntra 0 nazismo e que, de tal'mero, uns três mil tinham

]irsd° en?, combate, restaramaa 20 mil e agora Irão piei-r.o referido auxilio. No Ml-•terio da Fazenda, a confusão•re o assunto era geral.

Reunidos em assembléia geral, assim decidiram os professores de todo o Estado — Passeata partirá do largo Paissaudu com destino ao palácio dos Campos Elisios
em face daa dificuldades pela i apenas de uma questão d<*
alta impiedosa do custo de vida. nheiro.

Não se uata — finalizou -. I moral"
lutaa do magistério e cooperam
para o é-tito doa movimentos da
classe. Falando à reportagem, o

deputado Solon Borges dos Reis.
presidente da CPP. esclareceu
que tem dois aspectos distintos

e Igualmente sérios o problema
da remuneração do magistério
primário do Estado de S. Paulo;

o da dignidade profissional, re-
clamando a promoção da classe,
a fim de tirá-la da posição de

inferioridade em que se encon-
tra perante o funcionalismo em
geral; e o prático e econômica

mas de uma
dl-

questão

ku .'•S*'-*» ' «omunlsta é'brigado a tentar o domi-«o do mundo porque — seis naçSes que o' cercam'cassem Independentes; o'"voqueêle domina-las.•nado pela liberdade vizi-¦na, acabaria por quebrara tampa que o sufoca.Extraído do livro de Su-ane labin, "EM CIMA»A HORA").

AwM _B^___ __¦' ^1 ^H >rfl__l kSF** *¦ ^1 ^H lllll

v ¦ \:\tf-tftftf:':'' .tftftf:- tf^tfM Í8 ¦ w "•
•á^jÉgmàmÊ mWÊÊÊÊÊmmmtm^ '••...,uü'...._' ?j- v .:í,.,j « ::i\ £-,.-.' ->¦-'''-. "--• Jií----..'»- • -.... -«. _--* —.-_.«.._._ ^..»-.*_»_a«__wi._ce»j__- »,*-_.-•. -s_ a.^_ _, _ _ « _ _ _______¦



l-^-M^iiiirjar^jBii^ayiBisaCTCTj^^ ^«es-w»*»**» m mm > tte m m ia' 

DONA
YA/\

• DE DENTRO DA NOITE

A PLACA DO PELE'
Os jornalistas da Guanabara, antes da partida entre Bo-

(afogo e Santos, ofereceram uma placa de prata ao Pele para
desagravar as vaias que o bom crioulo andou levando da torci-
da paulista. Os dizeres da placa são esses', "A Edson Aran-
tes do Nascimento, festa dos nossos olhos, nos quais gravou,
eternos os momentos mais puros da alegria u da beleza do fu-
tebol brasileiro — os Jornalistas Esportivos Cariocas". Pelí
recebeu a placa emocionado. Uma bela idéia essa da placa.

ORA, VEJAM SÓ!
As vezes a gente conta história e pensam que estamos"chutando". Se não fosse testemunha idônea que possuo, tam-

bem Iriam dizer que essa que vai hoje 6 produto de nossa
imaginação. Pois meus queridinhos, o delegado Ronaldo Batis-
ta, de plantão na Central de Policia de Santos estava quieto
rezando ao seu santo protetor para que o povo ficasse bon-
zinho para não dar trabalho, quando a delegacia foi invadida
por um nordestino com um sorriso maior do que o rosto a pedir
permissão para soltar fogos em publico, Ronaldo Batista disso
que não havia lei nenhuma que impedisse que fogos fossem
soltados em publico mas queria saber os motivos do pedido do
permissão.

O nordestino disse que o negócio dele tinha que ser em
publico e que nâo poderia haver bronca. "Me disseram que dá
bronca, doto, e eu quero por escrito". O delegado fez um bi-
lhetc pró-forma ante a simpatia do homem quo já na porta
do distrilo soltou um rojão. Quando la soltar outro parou, vol-
tou, botou a cara para dentro e numa explosão de contenta-
mento: "Doto, minha sogra morreu". E saiu soltando seus ío-
gucles ante a risada de quantos se encontravam na delegacia.

Regine. no "Chez Rcgine", encantando todos com suas
canções medievais francesas. E' uma coisa de doido dc* tão
bom. Só vendo para crer. • Mayá com maior freguesia em
seu "Muslc Box" agora com instalações ampliadas. • O"Oásis" intransitável nos fins-de-semana com seus "shows" na-
cionais e rebolativos. • O "Zumzum" é ainda a casa cie-
gante e da moda. Vai ser duro desbancar o bar do Paulinho
Soledade. Aos sábados quem não for muito cedo. não arranja
lugar nem na porta, de fora, para e-iperar mesa. • O "Cap-
tains" está precisando urgentemente da presença do Ollvierl
entre os amigos. Já não é a mesma casa. • O "Jeca" oind.i
sorve o melhor sanduíche da madrugada e o pior chope quo se
possa desejar: quente, sem pressão •• «guado. • O "Djalma"
se não der um jeito qualquer vai bater oa cerca. Está na hora
da direção da casa Inventar uma atração. E' uma casa exce-
lente que eslá sendo jogada fora. • O "Stardusl", barulhen-
lo, de freqüência estranha e chatíssima ainda é uma casa ho-
nesta onde se bebe bom u isque e onde pilantra não tem aces-
su. • Aguarda-se a inauguração do "Padock" no conjunto
Zarvos, restaurante e bar feitos por gente fina que entende
como essas coisas devem ser feitas. • João- Presilha é um
craque no barzinho do Jaraguá. E' o único local para um
drinque de negocios sem risco de chateações. Casa limpa.
• A "Baiuca" é a casa de sempre que sem o André iria me-
lhor. Ainda se come bem e se bebe idem. • Gafieira for-
mon um conjuntinho que é sucesso no "Chicote". O menino
tem capacidade para isso e o conjunto é bom mesmo. • O"João Sebastião Bar" é o templo da moderna ignorância. Só
imbecis, bichas e atormentados o freqüentam. Não custava
nada aquela musica ser mais baixa.
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Mario da Noite
O JORNAL OE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S. PAULO.
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Obras da construção da usina atômica em Poços de Caldas, relegadas a total abandono. Foram gastos 280 milhões de cruzeiros paraa edificação de alguns prcdlos, fundações, desvio do rio, extensão de energia elétrica, terraplenagem, etc. O motivo alegado para a na-rallzaçao da construção era a inexistência de minério uranifero em Poços, alegação que discorda frontalmcnte com estudos, pesquisas -exames realizados por técnicos franceses e americanos.

POÇOS DE CALDAS VIVE MOMENTOS DRAMÁTICOS

POVO CALDENSE DISPOSTO A DEFENDER
A BALA SEUS MANANCIAIS DE MINÉRIO

A cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas, vive
momentos de grande tensão e expectativa, devido à noti-
cia propalada de que o presidente da Comissão Nacio-
nal de Energia Atômica, professor Marcelo Damy, auto-
rizou a transferência da construção da usina atômica
para outra cidade, que não aquela, onde já foram in-
vertidos 280 milhões de cruzeiros para a edificação da
usina do Rio das Antas. Como se sabe desde há dois
anos que estão paralisadas as obras da usina atômica
de Poços de Caldas, por ordem do professor Damy, obras

que custaram milhões, e que hoje estão relegadas ao
abandono, com edifícios inacabados, madeirame apodre-
cendo, os ferros das fundações enferrujando.

Quando se noticiou a paralisação da construção da
usina, já então o povo calüense se levantou em
sinal de protesto e iniciou movimento que empolgou a
opinião publica, com o fito de que as autoridades gover-
namentais tomassem providências no sentido de dar
continuidade às obras.

DRAMATICIDADE
Ao tomarem conhecimento da

noticia de que seria construída
em outra cidade a usina atômica,
as autoridades municipais de
Poços de Caldas e entidades de
classe, iniciaram campanha de
esclarecimento publico, e de pro-testo contra tal assertiva. De-
clarou à reportagem o vice-pre-
feito, em exercício, st. Rafael
Aconcia, que "graças a um movi-
mento subversivo e secreto, quevem sendo articulado desde há
dois anos, o povo de Poços de
Caldas, que já muito sofreu coni
a paralisação da construção da
usina do Rio das Antas, vê cs-
tarrecido esta ordem injusta de
construir-se a usina em outra
eidade, constando ser em Soro-
caba, local onde não existe mi-
hério".

A Câmara Municipal, por sua
vez, mantem-se em sessão per-
manente tendo o vereador Jofre
Rafael dos Santos apresentado
um pedido para que seja cons-
tltuida uma Comissão de Inqué-
rito, a fim de averiguar os mo-
tivos que de fato moveram o
professor Damy a ordenar a
construção da usina atômica em
outra cidade, deixando abando-
nada as edificações da Usina do
Rio das Antas cm Poços, os re-
sultados apurados por esta Cl,
será levada ao conhecimento pu-
blico e as autoridades federais e
estaduais.
¦Continuando o sr. Rafael
Aconcia disse que "a alegação é
Infundada e o professor Damy,
que é o autor intelectual e ago-
ca direto, deste elevado prejuízo
para a Nação deve vir a publico
explicar esta atitude".

Sa for ultimado a transferen-

cia da usina segundo o vice-
prefeito caldense, o povo da-
quela cidade não se omitirá na
luta.

Podem estar certos de que vi-
veremos momentos dramáticos,
mas estamos preparados paraenfrentar tudo — concluiu,

REVOLTA POPULAR
Telegramas, telefonemas ecartas estão sendo enviados ao

governador Magalhães Pinto, ao
presidente Goulart, à Assem-
bleia Legislativa do Estado mi-neiro e à Câmara Federal, pro-testando contra a retirada da
usina atômica de Poços de Cal-
das. O movimento de repudio
não se restringe somente àque-
la cidade mineira, estendendo-
se a todos os municípios da re-
gião. O prefeito de Poços de
Caldas, sr. Agostinho Loyola
Junqueira, dirigiu-se a Belo
Horizonte afim de se entrevistar
com o governador, e colocá-lo a
par do que ocorre e do que po-dera acontecer caso seja de fa-
to atendida a ordem do presi-dente da CNEA. A Associação
Comercial de Poços, o Rotary, o
Lions, a Associação dos Advo-
gados, a Classe medica têm-se
reunido constantemente afim
de debater o assunto que passaa ser discutido e mtodos os can-
tos da cidade, O clima de re-
volta é notado em todos os se-
tores, chegando mesmo a decla-
rarem, autoridades e populares,
que não permitirão a retirada
de mineirio de Poços de Caldas,
isto porque não se justifica a
alegação de que por haver mi-
nerio naquele municipio não se
construirá a usina atômica, mas
afirmam todos "temos certeza
que após construf-la em outra
cidade viráo buscar minério do
urânio em Poços o que demons-

tra incogruencia, e interesses
que não compreendemos". O
sr. Rafael Aconcia adiantou à
reportagem que a revolta do
povo poderá chegar às ultimas
conseqüências, estando mesmo
dispostos os caldenses a defen-
derem, se necessário a bala. os
mananciais de minérios, não
permitindo a sua retirada afim
de que sejam benefiicados em

outro local". Quanto aos mo-tivos da determinação da ordem
pela CNEA e o almirante Ota-cilio da Cunha, ex-presidente
do, CNEA, seja um dos motivos
que levaram impensadamente o
professor a tomai tal delibera-
ção, além de capricho ou aindade uma total falta de patriotis-mo, acarrentando prejuízos fa-bulosos ao Brasil".
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Dona Leonor e o sr. Laudo Natel quando foram levar a Bibi Ferreira e Edson França seus cumprimentos pel0 c«.
sempenho de "My Fair Lady". A primeira doma paulista também ficou entusiasmada com o musicol milicnoriod-

"Paramount".

• RAPIDÍSSIMAS
• Por motivos que estão
dizendo ser "brlzolaes", o ge-
neral Antonio Carlos Murici
foi transferido já que foi de-
mitido do cargo de coman-
dantr da Infantaria Divislo-
naria e GuamlçSo de Natal.
O general Murici foi paru ;.
Subdiretorlo do Serviço «Mili-
tar o que é a mesma coisa que
ficar ein casa. • O Fifí,
do Botafogo, ex-intcgrante
do Atlético Mineiro, já dis-
semos aqui que 6 sobrr- o hu-
morista em suas atitudes.
Noutro dia passava na rua
quando grltorani "Fifi" p ele
de dedo em cima dos lábios
advertia o "ehamador": "Me
chama de Paulo; Fifi oglome-
ra". • Quem anda traba-
lhando o fino em matéria de
sabotagem é o sr. Sebastião
Paes de Almeida em relação
ao sr. José Maria Alkmin.
Acha o Tiãozinho que se de-
rem uma forcinha qualquer
ao Alkmin sua candidatura
no governo do Minas ficará
prejudicada. O Tião tem um
medo do Zé Maria que se pe-
la. • Miguel Arraes im-
pediu que o Estado editasse
em edição popular o "Casa
Grande o Senzala" só porque
o Gilberto Freire é seu ini-
mlgo político. Bobagem, seo
Arraes; antes de seu inimigo
o Gilberto é um sociólogo
que precisa ser lido. •
Benedito Valadares só agora
eslá convencido que não será
mais o ministro das Relações
Exteriores, coisa que aliás,
anunciámos aqui há mais de
vinte dias, quando descobri-
mos que o Benedito estava
fazendo roupas novas crente
que já estava no Itamarati,
iugar quo é para Beneditos.
• Já que falamos no Minis-
terio da rua Larga, anuncia-
mos aqui que o ministro
Arnujp. Castro ficaria dois
mesMÍíA frente da Pasta do
Ex|ír)*r.¦. Engano nosso; fica-

rá muito tempo. Vocês vão
ver. • Adauri è o nome
da moça recentemente lança-
da por Carlos Machado e que
já é um sucesso em matéria
de requisições. Os repórteres
nlnda não descobriram a mo-

ça, pois quando o fizerem, vai
chover capa de revista c re-
porlagem calhorda. • Con-
suelo voltou ao Chapanholn
de onde saiu Helena Amaral.
Betty também está botando
seus "picilones" ao microfo-

ne do famoso barzinlü
Só um débil mental pc__
zer do "João S«b.istj5-."_
seu local de encontro tamigos e pessoas. O bi.-'
lá é de enlouquecer zi
lhador em dia H* i__t_
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VAIR DONO DA PARTIDA
, v mtrntt tt *aaa tríada

m^nUsea. dei aJ». «*
.foram domlnadee lerrlta-

hirntf. contara» eosn nnea"i„ fstraordlnirU do ar.
r0 orlando, no» -Msaeatsa

u,VIM. nus tiveram ama
u W»f do lado «•> ,,r» •*"•

„ jr^nvolvlmento da parti-
O 1'jlmrlras, pelo contraria
íuu mm un» homem qae
,i» in por dertruir o qae ea
do-r, buscavam organizar.
,„„„ voltou a trabalhar hb
u|ro esquerdo, colocando
,!„„ || no melo e o qne é

d>lv«ndo Vavá tambem
„do para atrapalhar as des-
Tdf Ademir. Na «rente uni-
,„lr Srrvlllo que terminou
sfr dominado pelo central

Diante de tantas falha» o»
finhora com cautela pas.

à ao ataque. A Portuguesa
i eim-o oportunidade para
,,r ,- aproveitou três. Do
» lado o Palmeiras crioa
,r numrro de lances de

i imtinlo ficou a íero. Co-

asa • qao Tal* I Marni
rato Jaste. O imiisiiali ém
domínio de snela eaataa fai W-
to por Sair • F-ua-aalIs*. Nal-
valia alaaa aa freate. flmli
Nilsaa am poaca ritaads. pa.
ra aa qaedas de Itair, pala ac
tor esquerdo. O grande catada
físico dc Ivalr dca aa lécaiea
Aimoré a chance de Impar ata.
sistema. Também (ai aé porque
os demais atletas terminaram a
Ertlda 

«a» precárias rsadlçln
Icas. Já então a deacs—Ítala

tomara cento daa pslaselreases
qae laUvam caaa desespero.
Portagaess reaaia méritos para
ganhar, aua a goleada fal ara-
cipitada pela treinador Geainhe
qae positivamente nio de»e•viver** am togo de faatbalL

IVAIB E OMLANOO
Ivalr e Orlando aa grande»

figuras da Portuguesa, Depoia
Dltáo. Nalr a Nelvaldo. O pri-
meira forçou a aaeesso a a ae-
gundo garantia. Na Palmeiras
Valdir nfto foi empenhada aua
nfto teve culpa no» tentos. Des-

iaiio da Noíle
jORNAl DE MAIO! CIRCULAÇÃO IM S. PAULO
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^<i3T®e vírgula
EDUARDO PAI ME RIO

ão lantos oh presidentes de sindicato presos
in Santos, que só falta um mesmo para ser
riso: o preidente do sindicato dos presiden-
ís de sindicato.

Tambem os eoveiros des cemitérios aderiram

greve. Mas os eoveiros do regime continuam

abalhando normalmente. |
m

Quando o grevista soube que os prejuízos decorrentes da pa- |
sação do po*'0 ia atingiam quatro biliBej de cruzeiros, eon- |

i os companheiros =

— Vamos agüentar mais úm pouquinho! Pelo menos até in- _
¦ar dei biliõesl §

Al-

Aoa 19 minuto* Silvio enfkm a
bola. Ivalr chegou à frente de
DJalma. Esperou a salda da Vai-
dir a nao errou: 1 a 0. Já na fase
final Nilson cruzou ila esquema.
Ivalr acertou as cabeçada, cm
grande estilo, colocando a bola
rente ao poste: 2x0. Iram 39
minutos Ivalr escapou. Ninguém
foi capai d* bloqueá-la Da linha
ile fundo o jovem comandante
atrasou para 8llvlo que chegava
livra: lit

ÓTIMA ABBRBAOEaf
Ótima arbitragem de Anacleto

Pletrobon. Preciso em todos oi
lances. Dois erros na marcação
de impedimentos mas que devem
pertencer aos auxlliares. Nivel
disciplinar de primeira quali-
dade.

DADOS TÉCNICOS
Preliminar. Palmeiras liO

(aspirantes).
Portuguesa de Desportos, S x

Palmeiras, o.
Locai: Pacaembu.
Renda: Cr» 10.271.500.00.
Primeiro tempo: Portuguesa,

1x0, tento de Ivalr aos 15'.
Segundo tempo: Portuguesa 2

x. 0, tento de Ivalr aos 29 o SU-
vio aos 32'.

PORTUGUESA DE DESPOR-
TOS — Orlando, Caca, Ditfto e
Edilson; Pampolinl « Vilela;
Nelvaldo, Silvio. Ivalr, Nair e
Nilson.

PALMEIRAS — Valdir DJal-
ma Santos, DJalma Dias e Geral-
do; Zequinha e Aldemar; Jull-
nho, Servilio, Vavá, Ademir e
Geraldo II.

Observações: — Na primeira
etapa a peleja esteve paralisada
durante 25 minutos por defl-
ciência no fornecimento de ener-
gia elétrica.
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SHvie m mImírhi — Geninlie colocou GereMe e Vavá para atrapalharem

Guia — lenda de Cr$ 10.271.500,00
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CANTOS — Para nfto furar a greve, duas ótimas (vido foto)
enfermeiras sa preparam para fursr as ondss.

De qualquer modo, o perigo é grande! Aquilo |
ue começou no cais, poderá acabar no caos! I

Está o ministro do Trabalho, sr». Amauri Silva, procurando |
solver o problema da greve dentro do maior espirito de con- g
iação. Mas uma coisa é certa* se-os grevstas não entrarem em §
rvico amanhã, somente poderão fazê-lo noutro dia qualquer. _'¦'¦¦'¦-¦',¦¦ ,1'

Tenho o impressão de que Pacto Sindical está |
em fornido de dinheiro para sustentar a greve. Ou |
ocês pensam que ae foi greve a leite dê Poeto? |

Adhemar acompanha passo <»¦ passo; o*, acontecimentos da =
ntos, prestigiando o delegado Barbante, ,eu|a atuação tem «ido §
mais enérgica. A toda hora, 6 Governador. determlnsV 1

— Ponham o Barbante na linha! ¦ _
Mas os eumpinehas |á acham que o chefe esti dando multa

rda ao Barbante. E por causa do Barbante tem multa gente
cara amarrada.

Valente era aquele agitador a quem a Policia
meaçou instalar uma metralhadora em frente à
'•«Ha:

— Pois então, Stalin, ou melhor instalem I

0 jovem comerciario, quando ouviu, di-
ei* que iria faltar gasolina, arrefeceu o en-
ii8Ía8mo. E' comunista há três anos, mas
omprou um automóvel há três meéés.
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¦ mas nâo é Kombi.

a

I

O que ê então?
É o,Furgão VW. .
A diferença não está na cara nem no tamanhos

mas nos lados.
Repare que o Furgão não tem aquelas janelas

características da Kombi VW.
Mas.para que janelas, se o Furgão transporta

exclusivamente carga? Outra diferença-, .o Furgão
não tem os dois bancos traseiros da Kombi.

Lógico: carga não precisa ir sentada.-
Sem os bancos, o Furgão permite aproveitamento

total do seu espaço interno de 4,8 m3. (Os pick-ups,
com cobertura de lona, têm um espaço interno
médio de 3,3 m3J

>¦ E ainda ganhou em capacidade de carga: trans-
porta 925 kg. (Os pick-ups têm lima. capacidade
média de carga de apenas 770 kg.)

¦ Sabe quanto pesa o Furgão VW, inteirinho?
945 kg. Quer dizer que o Furgão VW carrega
quase tanto quanto seu próprio peso.

Junte isso ao baixo consumo de gasolina (10,5
km por litro), óleo, pneus e manutenção em geral.

E v. vai ver que o Furgão VW é econômico
não só quando anda com carga completa.

Mas também quando está quase vazio.
Com o Furgão VW compensa até levar uma sim-

pies caixa de ovos aó oàtro lado da cidade.
Falando em ovos: no Furgão VW a mercadoria

Volkiwagtfl do Brasil S. A. • S. («mordo do Campo • SP

viaja sempre na melhor érea de suspensão, entre
o eixo dianteiro e traseiro, diminuindo assim as
trepidações, trancos, solavancos. Isso é muito con»
veniente para as mercadorias frágeis. •

(Nas outras camionetas, tipo pick-up, a carga
viaja bem em cima do eixo traseiro: não há molejo
capaz de corrigir a situação.)

Visite um Revendedor Autorizado Volkswagen.
E prepare-se para formar a sua frota de Furgões

VW, pois quem compra o primeiro, quer depois o
segundo, o terceiro, o quarto ...

VOLKSMVAGEN
"„.*¦-¦ , . ¦ ¦ 
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o bom senso sobre rodas

segundo,
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Jockcys dc Cidade Jardim eom muita» J
pretensões nas corridas desta noite ™

A "pista prateada" na mira dos profissionais — Cavalcanti monta duas aparentes barbadas - ^
acha que Mirval nâo deve perder — Parente, indicação animadora — S. L. Silva menos conf^

mas gosta de Andu

Nossa reportagem esteve em
con'arto com trts jockeys de Ci-
dade Jardim, que costumam
montar nas noturnas de São Vi-
cente ' 1ue hole possuem ali
bois montarias. Estamos nos re-
ferindo a Sebastião L. Silva.
Augusto Cavalcanti e Mario

Padsal. Do desfile de impressões
desses profissionais, todos eles
sinceros quando falam ã repor-
tapem, poderá o publico tirar
conclusões em sólidas bases,
orien:ando-se assim de forma a
fazer sua "fczinhn" com maio-
res possibilidades de triunfo.

CAVALCANTI
augusto Cavalcanti tem parti-

cular razão para prosseguir

montando na -pista prateada".
Acontece que íoi naquela raia
que éle aprendeu sua proílssào.
foi ali que colheu centenas de
vitorias: tol ali que obteve a ex-
pertencia necessária para mu-
dar-se para um centro mais
adiantado: Cidade Jardim E. de
fato. o profissional peronmbuca-

Eíèvss*

^€'AAA<A\rS AA A- Ií 1*'ItiII 
' Poderão reeditar o final renhido que o flagrante de O. Jurno registrou em II de

a^Ila-iMUtiV *J SmMSiMMSlM» ¦"* ;IR„st0i quando venceu o defensor da Jaqueta dn Stud Seabra, por dentro. Ambos
estão Inscritos nos 1.009 metros do Grande 1'remio ''Ipiranga", prova clássica que integra a Jornada da trípllce-coroa brasilel-

ra. Sclierzo fui inscrito cm parelhu com Snowdrop, que venceu na ultima sabatina

m\ —

Buck Jones, Alujá e Ramazòn devem
triunfar nas três disputas finais

l.u PAREÔ — 1.100 metros — IílhliO — CrS 60.000,00
ANIMAL JOCKEY Kg INFORMES

1-1 Zaranza, F. Faria . ... 55 Pònlbllidatlai enormes: candidata.
2 Arptito, G. Vaiic . . . . 5G Nfio tem chance aparente; esperará*

l—i L. Ithuin. E. VarjSo . . . 58 Chanco das maiores; andn tinindo:
4 n. Negro, B. Carneiro . . 57 'l Deverá aguardar ainda; nao agrada.

3—5 Cataco, J. O. Souza , . . 5H Ligeiro p regular formai provável.0 Mcgacycle, A. Artln ... 50 Se 1160 sentir, será forte inimigo.
4—7 Zlzlca, A. Campos .... 93 Manhosa. mas ligeira: voto placés." Goubblahi A. Bini .... 51 li Representa aluum reforço somepte,

8 Cadete. D. Kninzfcld . . 53 Vai ler paciência; não nos agrada.
~~2.o 

PAREÔ — 1.200 metros — 20 li 00 — CrS 60.000,00

1—1 Parente, M. Padlnl ... 58 Não poderia andar melhor: tinindo!
2 Discole, J. B. Paulielo . 58 Não é impossível: convém cuidado!

2—:t Ilinhy, J. Martins 58 Uma das forças legitimas: Inimigo.
4 Bnuiqueiro, O. Azeredo . . 58 Não tem corrido o <|iie pode: azar.

3—5 Kabla, G. Valle 56 Possibilidades evidentes de novo.
6 '/.(¦ Preguiça. B. Carneiro . 55 Vai esperar outra chance; difícil.

•1-7 Dunidum. A. F. Cunha . 55 Querendo correr, serã perigoso...
8 Ohunlnha, H. Machado . . 50 Nao merece maior atenção; 6 azar.

3;o-PAREO — 1.000 metros ^20 h 30 — CrS 60.000,00

1—1 AnUmonlo, h, Nickel . .50.8 Enorme chance de êxito; candidato.
2 Dou Alex, W. Braga . . 50 possibilidades pequenas; esperará.

2-3 Bon Vin, O. Azeredo . . 57 Deve ser respeitado: excelente!...
•I Sovlna, J. E. Almeida ... 53 ,\ào merece maior atenção: dificll.

3—5 Maypop, G. Valle . . . . 58 10 Candidato certo: vai produzir bem.
0 De Drio, H. A. Pinto . . . 50 Trata-se de uma das forças; ótimo." Lymelus, M. Oliveira . . 58 NSo i mais que neforço; ligeiro.

4—7 Faustlno, excluído .... 57 Não será apresentado (excluído).
8 Platino. J. Martins .... 55 Estão animados, mas não nos anima.', " Cisne Azul, A. Campos . . 53 Pior que o companheiro; aguardará.

| 4.0 PAREÔ — 1.200 metros — 21 li 00 — CrS 65.000,00
l—l Hapday, A. Binl 57 Chance imensa: anda em ótima forma

2 Lucla Maria, S. L. Silva . 57 Vai aguardar melhor chance; veloz.
2—:i Hipo-Teca, C. Almeida . . 57 Não poderia estar melhor; inimiga;

4 Pcrle Bleu, G. Valle ... 57 Não chega a assustar; prova brava,
8—5 Margucri, J. Martins . . 57 Chance evidente. Correrá bastante.

fi Hermaus, O. Azeredo . , 57 Não é "certo"; placés. e só isso...
4—7 Sce Saw, J. Roldão ... 57 Correndo o que podo: forte chance.

8 HHaride, W. Braga .... 57 Vai esperar outra oportunidade.

5.0 PAREÔ — 1.200 metros — 21 h 35 — CrS 65.000,00

1—1 Calloon, J. B. Paulielo , , 57 Possibilidades enormes; é a força.
2 Batton, D. Krónzfeld . . . 57 !) Nada tem u fazer ainda: esperará.

2—3 II. Azul, G. Valle .... 57 Eslá em plena forma: ainda otimol
4 Mais Nosso, M.'Oliveira . 57 Não 6 das forças maiores; frouxo.

3—5 Armeiro, L. Sierro .... 57 Esperam bastante: poderá triunfar.
fi Hey You. V. L. Gomes . . 57 Nfio chega a assustar; há melhores.

4_7 Mirval, M. Pardal ... 57 Merece bastante atenção; inimigo.
Taboão, S. L. Silva .... 57 Difícil que venha a entrar placé.
Uiqué, W. Braga 57 Não é muito firme; prova difícil.

~~6.o 
PAREÔ — 1.300 metros —¦ 22 h 10 — CrS 60.000,00

1—1 Unesco, R. Machado . . . 58 Chance evidente; cm prova olinia!
2 Sueno Mio, M. Bueno . . 55 Naja mnls que m)s plac^s. fnlcote.

2—3 Bncl; Jones., A. Cavalcanti 57 Merece toda a atenção: boa turma.
4 — Lázaro, G. Valle . . . 56 Carreira complicada; náo assusta.

3—5 Flfuca, J. Roldão .... 50 1(1 p0(je até mesmo ganhar; candidato.
Hime, L. Nickel .... 54 Possibilidades pequenas; difícil.
Crasto, J. Martins .... 54 Não é dos nomes melhores; placé.

4—8 Hlll Billy, M. Oliveira , . 55 Continua multo bem; ainda rival.
!) Felicla, A. Campos . . . 55 Esta poda até ganhar: olho vivo!

10 Dazul, W. Braga .... 55 Não está em forma: carreira dura.

7.o PAREÔ — 1.100 metros — 22 h 50 — CrS 60.000,00
1—1 Andu, S. L. Silva .... 58 Chance manifesta; continua ótimo.

2 Don Leivas, G. Vallo ... 50 Não é das forças, mas bom placé.
2—3 Frapie, L. Sierra .... 54 11 Cada dia correndo mais: inimigo.

"Foca, R. A. Pinto .... 55 Dificll aparecer na companhia...
4 Pecado. M. Bueno .... 55 Não descuidem deste: é bom placé.

3—5 Alujá, S. Iodice 54 Continua muito bem; serio rival.
0 Le Garçon, A. Campos . . 54 Ligeiro e algo melhor; cuidado!
" Jiló, O. Azeredo .... 57 10 Não está cm forma ainda; é azar.

4—7 Man Non T. A. Blnl ... 58 Tem chance, dada a fraca turma.
Acato, F. Faria 50 So não mancar, poderá colocar-se.
Grarid Blâs, W. Braga . . 54 Carreira complicada: não anima.

g.o PAREÔ — 1.000 metros — 23 h 30 — CrS 60.000,00

1—1 Ramazon. A. Cavalcanti . 55 10 Mantém a sua forma e é provável." Arco, S. L. Silva .... 57 Carreira complicada; não anima." Gay Love, M. Oliveira . . 56 Vai esperar outra chance; fraco.
2 Klip, J. Martins 58 Trata-se de um dos bons azares.

2—3 D. do Oeste, A. F. Cunha . 51 Candidato certo: vai correr bem,"Sol da Vila, F. Faria . . 54 Não chega a agradar-nos; dificil.
4 Malhado, B. Carneiro . . 58 17 Há melhores na disputa; esperará." Rei Veludo, J. E. Almeida 58 12 Não é dos nomes melhores; frouxo.

3—5 Daydown, A. Campos . . 51 15 Continua em plena forma; inimiga.
Espuma de Ouro, E. VarjSo 52 14 Carreira deveras dificil; aluada." Raniéri, W. Braga ... 53 Olho que este poderá surpreender.
Kincas, J. B. Paulielo . . 54 Pode surgir' no final; bom placé.

4—8 Pclisco, J. Soares .... 58 II Possibilidades enormes; tinindo!
9 Fagueiro, S. Iodice ... 56 Não merece maior atenção; difícil.

. 1(1 Gili de Madrid, G. Valle 57 Ligeiro, mas nada mais que placé.
U-Bufalo Bill, J. P. Saldanha 54 13 Não merece confiança; prova dura.

6 12 Dcrma, O. Azeredo ... 52 16 E' a aloucatla de sempre; esperará.

HIPODROMO VICENTINO
LOKD ItHUM
PARENTE
jMAYPOP
HIPO-TECA
MIRVAL
BUCK JONES
ALXJ.IA'
RAMAZON

ZARANZA
IBAHY
ANTIMONIO
HAPDAY
GALLON
UNESCO
ANDU'
RANIERE

(12) Megacycle
(12) Fabia
(13) Bon Vin
(12) See Saw
(14) Horizonte Azul
(12) Hill Billy
(13) Frapie
(13) Pelisco

ESTREANTES DE HOJE
NO PRADO VICENTINO
Nas corridas desta noite, no Hlpo-

dromo São Vicente, estreiam os se-
guintes parelhnlros:
RUBI NEGRO Masculino, castanho,

 6 anos, de Santa Ca-
tarlna. Por Boabdl! e

Lauchana. Proprietário: Coroa Gran-
dc. Criador: Adolfo Schmalz. Trei-
nador: A. Wolff.
MEGACYCLE Masculino, castanho,

 6 anos, de São Paulo.
Por Forino e Arte-

rlal. Proprietário: Feres Sallum. Cria-
dor: Espolio Antonio A. Assumpcão.
Treinador: A, J. Martin»,

CHUNINHA Feminino, alazão. 5
-—r-; l anos, do Rio de Janei-

ro. Por Regalo e Cuna.
Propr.: Stud Santa Edwlges. Criador:
Nelto Mattioli. Treinador: J. Mendes.
CUTIS Feminino, castanho. 4 anos.

 de São Paulo. Por Qulproquú
e Tôa. Proprietário: Stud La

Candura. Criador: A. J. Peixoto de
Castro Junior. Treinador: O. Gattl.
MARGUERI Feminino, castanhe 4

 anos. de São Paulo. Por
Faublas o Harltal. Pro-

prletario e criador: Stud Martineli.
Treinador: A. J. Martins. ,

Frogromapmn SMBM0
l.o PAREÔ

rreinio "ltupallo-1951
.— As 13,3(1 horas —
1 30(1 metros — areia

variante
Or.

Ií-. Pr.
1—1 Dakar ... 56 4
2-2 Spced Boy . 50 2
3-3 Distrito . . 56 1
4—4 Calais ... 56 5

s Husseln . . 56 3
2o PAREÔ

Premio "Caticaso-1958"
As 14,05 '.toras — 1.600

metros — areia
Or.

I—1 Pnríibrlsfl
2—2 Locnda .
3—:i Huapongá

4 Alegrlta .
4—5 Katinka .

0 At' lia . .

K-. Pr.
. 57 -|-

. 57 - -
. 57 -|-
. 57 2
. 57 3
. 57 1

S.o PAREÔ
Premio "FarwTll-l95!l"
As 11,40 horas — 1.200

metros — KiHinn
Or.

Ks. Pr.
!—1 Provençale . 57 0

2 Salla ... 57 4
1-3 Kiavelha . . 57 1

4 Meta ... 57 2
3—5 liada ... 57 7

6 .lana .... 57 3
4—7 Lauda ... 57 8

8 Olaria ... 57 5

4o PAREÔ
Premio "Fiat Fool-

1960" — As 15,20 lioras

1.200 metros —
ironia

Or.
K«. Pr.

t-1 E!y . . . . 57 8
2 .Nioac ... 57 7

t—3 Ivréa . . . 57 4
Montolcna . 57 1

S-5 Plldoreta . 57 !l
0 Escala ... 57 0

4-7 Prunella . . 57 2
Inoã .... 57 3
Carroá ... 57 S

5o PAREÔ
Premio "Ortllc-1001"

— As 10 horas — I.3U0
metros — grnnin

Or.
Ks. Pr.

I—1 Expressa . . 57 »
Dona Titã . 57 4
.lissara . . . 57 1

1—4 Scandinavla 57 7
Annstnzin . 57 5" Anlunella . 57 3

!—6 Contenda . . 57 II)
Idéa . . . . 57 8" Ivlsa . . . 57 12

4—8 Bambollna . 57 6
Patente . . 57 2

10 Plumage . . 57 11

6o PAREÔ
C. P. "IPIRANGA" —
l.a prova da Tríplice

Cnroa Brasileira —
Clássico — As 16,10 hs,

1.003 metros —
(rama

Or.
Ks. Pr.

. 56 2
56 1
56 S

1—1 Bllro
Kalto
Panamá

4 Interlagos . 56 3

l—x, Scherzo . . 56 13" Snowdrop , 56 13
o Tuiculum . . 5fi 8

Janjão . . . 56 14
3—8 Dominó . . 6G f»

0 Narcel ... 56 12
10 loló Valcn-

t/lo 56 16
11 Luttinr . . 56 11

4-12 Int-h . . . 51 10
13 Kcbir . . . 56 9
14 Itamaraly . 56 4
15 Jurídico . . 56 7

7.0 PAREÔ
1'rcmlo "Corraldc-1962"
— As 17,20 horas —

1.609 metros — grama
Or.

Ks. Pr.
1—1 Coor.issleno 56 1

Qulzen7o . . 56 6
Donlsco . . 56 1

2—4 Dinamite . . 56 .1
5 Quellne . . 56 10
(i Leopard . , 56 7

3—7 Quebello . . 56 8
Polarls ... 56 2

" D. Padeiro 56 3
4—9 Tonante . . 56 11

io Demostenos , 56 9
11 Joldayo . . 56 12

8o PAREÔ
Premio "Independeu-
cia" - Animação - As
18 horas — 2.000 me-
Iros — areia varlanlo

Or.

1—1 Bel Aml ." Palace . ,
2—2 Gromar .
3—3 Bronx . .

4 Harakirl .
4—5 Dunkerque

6 Averno . .

Ks. Pr.
lil
59
61
(il

, 59
. 59

Programa para,BOMIMO
l.o PAREÔ

Premio "Luis Plcollo"
Animação — As 13,30
lioras — 1000 metros

grama
Or.

Ks. Pr.
1—1 Bragla ... 56 2
2—2 Sonetica . . 56 3
3—3 Abadia II . 56 4

P u n t a de
Lanza N. c 56 1

4—5 Simlsion , 56 5
6 Emilienne n.

corre . . £6 6

2o PAREÔ
Premio "1'lpcrman" —
As 14,05 horas — 2.400

metros — grama
Or.

Ks. Pr.
1—1 Pox . . . 57 2
2—2 Catete ... 57 3
3—3 Coloquio . . 57 1
4—4 Liberal ... 57 4

Paracarl . . 57 5

3.0 PAREÔ
Premio "José Bonifácio
de Andrade e Silva'
Animação — As 14,40
horas — 1.000 metros

grama
Or.

Ks. Pr.
. 56 6
, 56
, 55
. 61

55

l—l Limogene
il—2 Fabito . ,

3 Borodine
8—4 Gridge .

5 Tônico .
4—6 Campo Belo 55

7 Salvo Seja . 55

4.0 PAREÔ
Premio "J. B. Paula
Souza" — Animação —
As 15,20 lioras — 1.000

metros — grama
Or.

Ks. Pr.
1—1 Tandra ... 53 1" Jadllia ... 53 6" Jumará . . 53 5
2—2 Delos ... 56 9

Dcsidla ... 53 4
3—4 Queza ... 56 3

Quaresma . 53 2
4—6 Quinei . . . 56 8

7 Quilé ... 53 8

5.0 PAREÔ
Premio "Achilles" —

Às Jti horas — 1.400
metros — grama

Or.
Ks. Pr.

1—1 Ouro Pálido 58 1
2 Nilú .... 56 6

2—3 M. Pepe . 58 -|-
Finfim . . 58 3

3—5 Fedavi ... 58 5
Borebl ... 58 -|-
Pomposo . . 58 4

4—8 Riobaldo . . 58 7
9 Amorety . . 58 -|-
" O. Jcvvel . 58 2

6.0 PAREÔ
Premio "Clnqucntcna-
rio do Centro Acadc-
mico Oswaldo Cruz"

— As 16,40 horas —
1.500 metros — grama

Or.
Ks.Pr.

1—1 Hudin ... 57 h
2 Oásis ... 57 6

2—3 Luca Castl . 57 5
Estancielro . 57 9
Paranarl . . 57 4

3—6 Osprey ... 57 -|-
Curso ... 57 1
Malango . . 57 2

4—9 Xan .... 57 10
10 Stop Hlm . 57 3
11 Nápoles . . 57 7

To PAREÔ
Premia "Canto" — As

17,20 horas — 1.500
metros — grama

Or.
Ks. Pr.

1—1 Censor ... 57 5
2 G. Tongue . 57 9

2—3 Pierino ... 57 4
4 Mirval ... 57 7

3—5 Labao . . . 57 -I-
Grado ... 57 1
Turiassú . . 57 2

4—8 Cigarro . . 57 3
9 Magistrado 57 6

10 Mandatário 57 8

8.0 PAREÔ
Premio "Dcâo" — As
18 horas — 1.400 me-
tros — areia variante

Or.
Ks. Pr.

. 56 1

. 56 6

. 56 7

. 56 8
. 56 5

56 4

1—1 Deiró . .
2 Canonnã .

2—3 Dó Ré Mi
4 Filoso . .

3—5 Jahuense .
6 Boupalos .

4—7 S. America 56
8 Faubourg . 56

PROGRAMA PARA SEGUNDA-FEIRA
l.o PAREÔ

Premio "Rlanco" — As
20,20 hs. — 2.200 mti.

— areia variante
Or.

Ks. Pr.
1—1 Oran . . . 58 2
2—2 Collané . . 58 6
3—3 Eximio ... 58 3

4 Negulesco . 58 5
41—5 Monjolo . . 58 1

6 Overdale . . 58 4

2.0 PAREÔ
Premio "Mlrtcrma" —
As 20,55 horas — 1.400
metros — areia var-

Or.

\1—1 Hawaiana .
2—2 Adalingas
3—3 S. Morfna

4 Pinalha . .
4—5 Popeline .

6 Orogenla .

Ks. Pr.

3.0 PAREÔ
Premio "Don Duboc"
— As 21,30 lioras —

1.300 metros — areia
variante

Or.
Ks. Pr.

1—1 Forb .... 56 -I-

2—2 Jabá ... 58 6
Feitiço ... 52 5

3—4 Bico Branco 60 4
Egrcss ... 50 2

4—6 Editorship . 58 3
Alento ... 56 1

4.0 PAREÔ
Premio "Fiill Garden"
— As 22,05 horas —

1.600 metros — areia
variante

Or.
Ks. Pr.

1—1 Adonis . . 58 1
2 Bombolo . . 52 4

2—3 Requested . 60 6
God Gipsy . 56 2

3—5 Nibelungo . 60 3
Eleosipo . . 54 7

4—7 Lembrado . 60 5
Loreto ... 58 8

5.0 PAREÔ
Premio "Jururú" — As

22,40 horas — 1.200
metros — areia var.

Or.
Kh. Pr.

1—1 G. Fashion . 57 5
2 Galbim (Gi-

gante) ... 57 7
2—3 Nó Cego . . 57 2

4 Estoly ... 57 3

3—5 Aznavour . 57 1
6 Blroni ... 57 4

4—7 Jaberá ... 57 8
8 Algazú ... 57 6

6.0 PAREÔ
Premio "Phlox" — As
23,15 horas —1.200 me-tros — areia variante

Or.
. . „. '«• pr.
1—1 Cherbourg . 57 5

2 Lorenrox . . 57 8
J—3 Ubaté ... 57 1

4 Gimba ... 57 3
3—5 Veneno Azul 57 6

6 Grill Room 57 2
4—7 Irichu ... 37 9

Otasco ... 57 7
Huno ... 57 4

7.0 PAREÔ
Premio "Exímio" . As
23,50 horas - 1.300 me-
Iros — areia variante

Or.
Ks. Pr.1—1 Orlgan 

2 QueridSo . . 58
2—3 Requln . . 58

4 Buck Jones 58
3—5 Rudy ... 58

6 Brusque . . 58
4—7 Hoily Tolty 58

Flfuca ... 58
Dorminhoco 58

TURF E FOMENTO
Está circulando o ultimo nu-

mero do TURF E FOMENTO,
órgão oficial do Jockey Club de
São Paulo, em luxuosa apresen-
tação e agora sob a direção re-
datnrial do nosso colega Antero
de Castro.

Além de interessante matéria
de • ordem técnica, inclusive

aquela de autoria dos doutores
E. A. Matera e A. V. Stopiglia,da nossa Faculdade de Mediei-na Veterinária, a .publicaçãoapresenta numerosas iníorma-
çoes sobre as principais. carrei-ras realizadas em nossa turfbem como completo trabalho es-tatlstico,

1

O Sindicato agradece

ao Joikey Club
O Sindicato dus Tratadores,

Jockey*. Aprendizes, Cavala-
riço» e Similares do Estado
de i.Âa Paulo, enviou ao Jo-
ckev Club uma earta de agra-
declmento. alusiva aos acon-
lecimento* dolorosos que cer-
curam o passamento de Vir-
guio Pinheiro Pilho.

A aludida cartn lem o se-
guinte teor:

Senhores diretores:
Como já é do conheclmen-

to sernl, na tarde do dia ....
31-8-63 (sábado), nós os ml-
lilanles do turf paulista pre-
senclamo: a um infausto acon-
tecimento cujo desenlace pri-
vou dc nessa convivência o
companheiro VIRGÍLIO PI-
NHEIRO F'I,IIO.

A repercussão de tSo tlolo-
ro*o acontecimento abalou a
todos; a família turfista lirasl-
leira em especial.

Como conseqüência e nlen-
(lendo ao pensamento de tn-
dns nossos representados, com-
pandeiros de lutas do exlin-
tn, esta diretoria <llri(;lu-sc a
Vv, Ss„ no sentido de que, nu-
ma homenagem póstuma, se
determinasse o cancelamento
das corridas constantes tia
liroçramapão de domingo p.p..

O pronto atendimento dc tal
solicitação por parte dc Vv.
Ss., foi, sem duvida alguma,
uma alta demonstração do cs-
pirito digno e humano dos di-
rigcnles dessa prestigiosa en-
tidade, e que a todos enterne-
ceu.

Assim sendo, este Sindicato
não poderia deixar dc, nesta
0|) irtunidade, dar o seu pro-
ntinclámcnto, de maneira lal
que cxnrimc o real séntimcn-
to de todos os turfistas, em
especial os profissionais do
turf.

Fica pois, nesta nportunlda-
de. firmado o nosso profundo
agradecimento por tão magna-
niiria ação.

Sem mais, no ensejo da
oportunidade que se nos ofe-
rece, reiteramos nossos pro-l
testos dc elevada estima e des-
laçado apreço, subscrevendo-
nos.

(As. João de Castro Godoy —
Presidente).

___________£__________!
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S. I.. SILVA monla qualro
animais esta noite, dos quais
aponta Andú como a sua

mais provável vitoria.

Apenas um jockey
suspenso

Foram as seguinte.- as rcsolu-
ções da Comissão dc Turfo do
Jockey Club de São Paulo, que
apenas suspendeu o ginete L,
F. Silva ató 10 deslo mês, por
prejudicar seus concorrentes pi-
lotando Jururu,

Comunicar que dc acordo com
o art. 127 do Código de Cor-
ridas, em caráter excepcional
e por motivo do falecimento
do jockey Virgílio Pinheiro
Fo., resolveu cancelar a cor-
rida programada para o dia
l.o do corrente, inserindo na
ata desta reunião um voto je
profundo pesar por esse in-
fausto acontecimento.
Chamar pela ultima vez a

atenção dos treinadores de
Interlagos. Tuseitltmi. Ado-
nis, Lhassa, MLsterma. Oleion
e Old Boy, para a indócil i-
dade desses cavalos nn parti-
da.
Multar em CrS 2.000,00, ca-

da um dos jockeys li, B. Gon-
çalves e J. Roldão ireinciden-
tesi por terem se apresenta-
do com excesso de peso para
pilotarem respectivamente
Distrito e Lhassa.
Multar em Crs 500,00. o trei-

nador S. Garcia, por não ter
fornecido ao respectivo jo-cke.v a blusa do proprietário
de Jubaivo.

uo seme-se apegado ao turf rt-
centino

Nas corridas desta noite. Ca-
valcanti tem duas montarias.
Deixemos que éle fale delas:

Monto do:s parelheiros que
devem ganhar - düs? Mp á re-
portogem — Buck Jones que
atuará no sexto pano *• Rema-
zõn. inscrito no oitavo.

E são barbadas?
Bem, barbada é coisa pou-

co concreta, mas. em troca, pos-
so afirmar que, pela lógica das
coisas, minhas duas montaria*
dificilmente deixarão dc apure-
cer no topo do miircndor Na
pior dns hipóteses, pagarão pia-
cè. pois são. de fato, ns forças
reais.

S. L SILVA
O -colorcd" Sebastião L. Sil-

va tem. da mesma forma, con-
seguido multas vitorias na raia
vicentina. e nas corridas de ho-
Je. parece regularmente -escora-
lo", pois tem quatro montarias:

Minhas montarias são An-
du (sétimo pnreo). Lucla Maria
(quarto pareoi. Arco (oitavo pa-
reo) e Taboão (quinto parco)

Resultados de ontem no
hipodromo do Bontim

Lo PAREÔ — 1 '100 METROS
l.o — Coimelro, L C. Mattos
2.o — Amitu. J. Santos
3.o — Potiguara. P. S. Lima

Venc. d) 40,00. Dupla U21
22.00. Placès (1) 14.00: (3) 12.00;
(7) 13.00.

Tempo: Hl"7..
Nfio correu: Oca.

2,0 PAREÔ — 1.100 METROS
l.o — Karlin. D. Silva
2.0— Dembo, J.M. Cavalheiro

Venc. (2) 25,00, Dupla <12i
15.00. Placés (2) 14.00: (1) 12.00.

Tempo: 71"9.

TROTE DIAKIO
Ainda sob impressão dos fa-

tos desagradáveis que cercaram
a sétima prova da ultima sabá-
tina, quando o resultado da
mesma foi dolorasamente mani-
pulado, o publico deverá com-
parecer sexta-feira próxima ao
hipodromo de Vila Guilherme
sequioso de provas bem disptt-
tadas e renhidos finais. E' o que
esperamos que aconteça e o que
de fato deverá suceder, pois sa-
bemos que a Comissão de Corri-
das do Trote deverá agir, ago-
ra. com o máximo rigor.

Na primeira prova tudo indi-
ca que a prova será decidida en-
tre Halesia. Aspirina e Gaúcho,
este com fácil vitoria na ulti-
ma apresentação e teixlo contra
si, apenas, a sua balda.

Na prova seguinte, embora se-
jam grandes as esperanças em
torno do Titan, achamos que a
ganhadora será mesnío Mexica-
na. que continua bem na prova
e pode figurar com realce. Japa,
em parelha com Fidalgo, tam-
bém é perigosa.

A parelha Caiçara-Rubi esta-
ria absoluta na prova não fora
a presença de Tapajós," que os-
tá correndo uma enormidade.
Ainda assim é viável a vitoria
dos mesmos e até o sucesso da
dobradinha.

Stella Dallas não correu o que
sabe na ultima. Normalmente
deverá levar de vencida os ri-
vais, embora Relâmpago possa
dificultar, em muito, sua tarefa,
Atlantic, o terceiro nome.

Gageta, a nosso ver, é a força
destacada do quinto pareô e so-
mente perderá em condições

anormais.. Moema reforça a
poule, mas a dupla deverá ser
formada por Paulina. que está
correndo muilo, ou Mabel. quevem de uma série de colocações.

Frestone, que venceu aquele
pareô suspeitissimo da ultima
sabatina, pode e deve confir-
mar, embora tenha sido empur-
rado. Francis Santa Fé é a prin-cipal diferença. Dos restantes,
Marylin, que volta bem.

Pareô dificil o sétimo do pro-
grania. Satélite vem de perderuma corrida sem nome, no "olho
mecânico" e surge com possibi-lidades; Red Moon e Lucky
Strik formam parelha de re-
cursos; Dom Raposo ganhou bem
e pode melhorar seu tempo; e.
ainda, Leco Hanover, que não
acertou bem o passo com o Jes-
se Lyon. Todos são candidatos,
embora Dom Raposo mereça,
neste momento, nossa preferen-cia.

Red Light, em parelha com
Misteriosa, tem maior numero
de partidários no oitavo pareôde sexta-feira. Pode vingar a
dobradinha, mas Noonday se
nos afigura a melhor indicação
para a dupla.

Entre Batuque. Alaska e Ali-
anca Hanover deve estar, a nos-
so ver, o ganhador do pareô.Gostamos de Batuque para o
melhor posto.

3o PAREÔ — ÍIOU METROS
1.o— PIragaia, J, Roldão
2.o — .louca, .1. Santos

Venc. (2) 51,00. Dupla (141
50.00. Placés (2) 48.00: (7) 22.00.

Tempo: 74".
Não correu: Marie Lü.

4.0 PAREÔ — 1.200 METROS
l.o — Biazon. R- Machado
2.o — Pim Pim. L. A.' Urbina

Venc. (2) 13.00. Dupla (24)
22 00. Placés (2) 10.00: (4) 18.00.

Tempo: 78"4.

5.0 PAREÔ — 1.100 METROS
l.o — Frasca. .1. P. Marinho
2.0 — Boato, D. Macedo

Venc (3i 41,00. Dupla (24>
231,00. Placés (31 27.00; <S1
48,00,

Tempo: 73".
Não correu: Entonccs e Kin-

eas.

E quaji, üj prjj,destes animais?
- Minis» rwitef t-

Andu. Trata-s» i
que colheu v;s.,,.:
está em cou:;; ¦
marado. Acredit
sua vitória o . -
poderá oferecer ais.
ela G Alujá. cujo tn;ti-pista prateada" ¦ c
res.

E os demais?
Arco contin.,-.

mas está en*. <
reforçada. De ., ,
como vai atuar em i...;. ;
Ramazon. que • o tic
pai do parco ta
mo retorço. Qtiei .
mara a '•dobrai
bem possiv-:

E o Jockey pro»..
do:

Taboão náo <
principais. ma< uu
quanto a Lttcin .'.: ..,
Curtis, apanho.
bastante complicai., ¦
dito possa aspir;!.' a
umn colocação sei .,::;, 5

PAI1IAL
Mario Padlai •¦

duo freqüentador •,
Dins" de São Vicei l - a
tarius desta tl( Ite ;¦ -'¦,-
duas. mas ambn
rente, no 2.o parco e lfcn|
quinto.

Padial. n respeito des J"comandados" teve opor.;
dc nos dizer:

Busturá uni pouqay
:orte paru que cu trag»i;|
Vicente mais duas vitoimi'1

Multa fé, ])cln visto:
Bastante! E há razfctJ

isto.
Pois. quais sáo?

— Acontece que Minai d
velo/, e que está fir, ótcaj
ma, apanhou uma pro-.ja
ras camarada p"ia nuaíicsij
seus adversários. Em «J
normal, dificilmente d?isâj
transpor o disco na pnnüjl
locação.

Nito teme adversário ad
Não! Aponto Gollonp3

formação da dupla.
E Parente?
Acaba de obter umwt

gundo lugar. O mal desltt
lo é que éle "chia" mn m
Contudo, sua colocaçào rjí
ma é a melhor possivel. m
que náo fuça muito catoj
chance será das muioro

E Padial nos d:.-se mias
pedida:Tenho mui! ns espea
de levar ao vencedor n pa'
nista de Vitorio Si ¦.

- •¦ -¦
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6.0 PAREÔ — 1.500 METROS
l.o — Dama Extranha. P. S. Li-

ma.
2.0 — Faron.H. C. Silva

Venc. (D 21,00. Dupla (13>
30,00. Placés (1) e (3) 13.00 res-
pectivamente.

Tempo: 99"8.

7.0 PAREÔ — 1.200 METROS
1 o — Kometa, J. P. Marinho
2.0 — Joreca, J. Santos

Venc. (1) 15,00. Dupla (12)
47.00. Placés d) 16,00; (2) 57.00.

Tempo: 81"8.

A Família de

AMÉRICO SCRIPIlll!
convida seus parentes e c
para assistirem à missa dt
dia, qué fará celebrar sexü-
ra, dia 6, às 7.30 horas, ra !|
São Domingos, á Rua Caicbl
126. Por mais este ato dc
gião e amizade, aülecipadn
agradece.

te«ten
"vvea

GMttal"íar

r*al

A A familia de

AMADEU DEL MÔNACO
agradece, sensibilizada, a todos quantos a confor:
no doloroso transe por que passou e convida sew
rentes e amigos para assistirem à missa de 7.o oi!
fará celebrar AMANHA, dia 5 do corrente, ás 101
na igreja de Santo Agostinho (praça Santo Agosto

Por mais esse ato de religião e amizade, a
damente agradece.

^

íft
:iV

A familia de

VICENTE TROISE
convida os parentes e amigos a assistirem o missa«
30.o dia, que fará celebrar QUINTA-FEIRA, dia 5*
corrente, na Catedral da Sé, às 9 horas da ma nhã.

NECROLOGIA
SR. MOACYR PEDRO DE

OLIVEIRA — Faleceu anteon-
tem. nesta Capital, aos 64 anos.
Deixa filho, nora e netos. O
enterro realizou-se ontem no
Cemitério São Paulo.

SR. FRANCISCO JOYCE —
Faleceu anteontem, nesta Ca-
pitai, aos 61 anos, casado' com
d. Elvira Lapetina Joyce. Era
filho do sr. João Joyce e de d.
Sebastiana Joyce já falecidos.
Deixa os filhos; Francisco Car-
los casado com d. Magda An-
derline Joyce; e Maria de Lour-
des solteira. Eram seus irmãos.
Sr. João Joyce casado com d.
Judith Passarele Joyce; Theo-
doro Joyce, casado com d. Guio-
mar Campos Moura Joyce, am-
bos falecidos; Jorge Joyce, jáfalecido, que foi casado com d
Liris Portugal Joyce; Honoria
Joyce Votta, casada com o sr.Aguinaldo Votta; Alice Joyce
casada com o sr. Celso Andra-
de e Julia Joyce de Souza, viu-
va do sr. Vicente de Souza Oenterro realizou-se ontem noCemitério do Araçá.

MISSAS
SRA. GRACINDA DA CON-

CEIÇAO ESTEVES — Será ce-lebrada. sexta-feira próxima,às 8,30 horas, na Igreja do Sa-
grado Coração de Jesus (Lgo
Coração de Jesus), missa de 7 odia por intenção da sra. Gra-
cinda da Cjinceiçâo Esteves.

mm
m

kitas

»ÍS5£&T EMYGDIO PEREIRA e Senhora, FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO e Senhora,»
NEDITO EMYGDIO PEREIRA e Senhora. GERALDO EMYGDIO PEREIRA e Senhora. RAPHAg
EMYGDIO PEREIRA e Senhora, GALDINO HYBERNON PEREIRA BICUDO e Senhora. »noras, irmão e cunhado da saudosa

RITA BICUDO PEREIRA
ao agradecerem aos seus amigos a confortadora presença em seu funeral participam nue a "•
sa de sétimo dia, por intenção de sua alma, será celebrada no dia seis de Setembro, às dc
no Convento de São Francisco, Largo de São Francisco.

hoi*

^S?
ISMENIA DOS SANTOS

Os funcionários cia organização Victor Costa e amigos da ines-

quecível Ismênia dos Santos convidam parentes e amigos, para a miss"

de 7.o dia que farão celebrar, amanhã, quinta-feira, no Altar-Mór da

Igreja de Santa Cecília (Largo Santa Cecília) às 10 horas. Por mais

esse ato de afeto e religião, agradecem sensibilizados.

!-•_•,• J#. ,-J» .J-lV .,«• . ^ ¦. £iaL£j^*ys^»^
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CHOQUE DE CAMPEÕES PARA APONTAR "O MELHOR DAS AMÉRICAS"'

AUTOS x BOCA: "250 MEGATONS"
E FUTEBOL HOJE NO MARACANÃ!

.cha técnica de Santos vs. Boca
TAÇA "LIBERTADORES DAS AMÉRICAS"

l.o JOGO

NTOS F. C. vs. BOCA JUNORS
.("AL: Estádio do Maracanã

ATA: 4 9 63

V 1) R O S:

Gilmar; Dalmo; Mauro e Geraldino;
Dorval, Lima, Coutinho (Almir), Pele

SANTOS:
to e Calvet;
Pcpe.

BOCA JUNIORS: Erra; Sirnione,./Magdalena e
aiznlini: Rattim e Orlando; Grillo, Rojas, Menen-

SanfHHppo e Gonzalez.

IBITRO: Marcél Bois (francês).
P-

l-on Arauto, do Nascimen-
i mundialmente famoso Pe-
|c um lado e Saníillippo, jo-

argentino dc fama Inter-

nacional, do outro, prenderão
na noite de hoje as atenções do
grande publico que deverá se
locomover até o Estádio do Ma-

Edson Arantts do Nascimento (Palé) • o nio monos famoso Sanfillippo chamam para si as atançó*. do grando publico, no choque f
programado para a noito do hoje — Santos, apwar dos percalços, pode o devo vencer — »epe e Mauro jogam — Boca tem o brasileiro I
Orlando, como esteio da sua defensiva — Quadro argentino merece respeito — Arbitragem entregue ao francês Mareei Bois ! Para vereador

racanâ. Santos, campeio do
mundo inter-clubes. e Boca Ju-
niors, detentor do galardão ma-
ximo da ultima temporada por-
tenha, serão adversários dé um
encontro que promete bastan-
te, nio apenas pela categoria
dos litigantes, mas muito es-
pecialmente. por colocar em
disputa o titulo Sul-Americano
de Futebol, representado pela
cobiçada Taça "libertadores das
Américas".

SANTOS PODE E DEVE
VENCER

Primeiramente, fala-se do
Santos. Equipe respeitável mas,
demonstra cansaço, em face da
maratona, jogando sem o Inter-
valo necessário para recupera-
Cão técnica c física dos seus
atletas. Na sua ultima apre-
scntaçio no Maracanã, diante
do Botafogo, o quadro orientado
por Luis Alonso iLula) se hou-
ve muito bem. logrando vencer

.por 4 goals a 0, numa noite em
que Pele esteve "com o diabo
no corpo".

irá interditado preventivamente
lNFO onde arbitro for agredido

Todavia, na sua apresentação j-_-__* ______ _______ ________________ •__.____, __. ___>_____________•___! lana !

¦unido, ontem, à noite, o
unal de Justiça Desportiva
'.deração Paulista de Foot-

cm decisão tomada por
imldade de votos, tomou
ecimento de um pedido de
áo iormulado em favor dos
joic.s do Noroeste, de Bau-
.radio, Miguel, Romualdo,

.arlos e Daniel — que, no
»sso do jogo com o Santos
, haviam sido suspensos por
nta dias. E, após tomar co-
Imcnto do pedido para exa-

Tribunal entrou no mérl-
questão e, melhor exa-

minando as provas do processo,
desclassificou a infração de a-
gressão para tentativa de agres-
suo ao arbitro Albino Zanfer-
rarl, em conseqüência do que
reduziu a condenação anterior-
mente aplicada para trinta dias
de suspensão. Essa pena, que
passa a ser definitiva, já está
cumprida, motivo pelo qual a-
queles cinco jogadores do No-
roeste poderão reaparecer ime-
diatamente, em jogos do cam-
pconato da Divisão Especial da
Federação Paulista de Football.
Foi mantida somente a conde- ¦
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Corintians e Santos
disputam o concurso do

lio Dudu da Ferroviária.

Cláudio nào virá mais
laia o Corintians. Somen-

lara o próximo ano.

Internacional não acei-
tou convite do Corin-

is para jogar sábado á
de no Parque S. Jorge.

Danilo Alvim continua
na "corda bamba" em

leral Severiano. Poderá
Irrar a qualquer momento.

Palmeiras ganhou a pre-
liminar de ontem no

laembu por 2 a 0. Renato'aravetti (penalty) foram
marcadores.

Individual e "dois to-
quês" fizeram ontem os

intianos. Silva, Oreco,
lardo e Lanzone foram
ipados. Ney esteve presen-
demonstrando boas con-

ões.

a
Ncy reaparecerá dia 15

comando do ataque

Dc Antônio GiiKiiiaii
13

14

E__e._ui_, ao final do l.o
tempo, teve um desen-

tendimento com Dorval, que
quase o agrediu. Foi nesse dia
que Mozart Di Giorgio pediu
desculpas ao juiz é por inicia-
tiva da Comissão Técnica,
Dorval não entrou em campo
para o 2.o tempo,

O presidente do Boca, sr.
Alberto J. Armando

chegou, ontem à noite, ao
Rio, vindo em sua companhia
cerca de 40 associados _'
clube da faixa de ouro.

1 £ O sr. Bruno Passalaqui
secretario do Milan, de -

mentiu rumores relativos a
um acidente de que teria sido
vitima o jogador brasileiro
Amarildo, que passou a noite
"tranqüilamente ém um cin_*

16 O dirigente do Milan de- =

17
Corintians

iras.
contra o Pai-

O Corintians não estará
em ação neste fim de se-

na. Mesmo assim Rato fa-
um coletivo amanhã no

rque.

O S. Paulo não concor-
dou com a pretensão do

mquara em antecipar para
tarde de sábado a peleja ,
rcada para domingo, pela 

'
ela do campeonato.

Hoje, à tarde, haverá
treino no Morumbi: in-

idual. Amanhã será reali-
lo o "apronto", oportuni-
ie em que Brandão irá tes-

Faustino na ponta es-
:rda.

A genitora do jogador
B.lini faleceu anteon-

razão pela qual o
a ci;" do "mais 

querido" es-
a ausente do ensaio de
e.

O juiz de hoje no Ma-
racanâ será o francês

rcel Bois. Trata-se do ani-
or que dirigiu o encontro
isil e Itália, em San Slro.,indo da recente excursão
Brasil.

18

à agencia "France Press"
que "é a segunda vez que di-
vulgam boatos alarmistas so
bre Amarildo''.

Di Stefano desmentiu á
imprensa espanhola que

estiVesse disposto a abando-
jiar o football no fim do ano.
Até 64' continuarei nos gra-
mados *e depois permanecerei
na Espanha, como treinador"'
disse o famoso "crack".

Custarão 600 cruzeiros a;
arquibancadas para o

jogo de hoje no Rio. Os ou-
tros preços, já fixados, são os
seguintes: camarotes laterais
7.500; camarotes atrás dos
goals, 5 mil; cadeiras nume-
radas (laterais), 1.500; ca-
deiras sem numero, 1 mil; ge-
rais, 150 cruzeiros. Militares
100 cruzeiros

1Q Dirigentes do Flumlnen-
' se desmentiram rumores

segundo os quais Fleitas So-
lich deixaria o tricolor.

Of) Nenhum clube procurou
f V até agora,, o S. Paulo pa-

ra saber o preço do "passe"
de Canhoteiro. Tecnicamente
um grande jogador mas que
há muito deixou de ter am-
biente no Morumbi. Por sua
culpa, é claro. O S. Paulo até,.*;
que o amparou de mais. Já
dissemos, e voltamos a bater
na mesma tecla: Canhoteiro
é um artista' com a bola nos

Sés, 
mas para nós já está aca-

ado pára o football moder-
. no, que exige mais desgaste

e mais valentia do atleta.
SlillWllllllllllllllllllllllllllllM

nação do zagueiro Bassu, que
continua suspenso por sessenta
dias.

O zagueiro Djalma Dias, do
Palmeiras, único elemento da
Divisão Especial que estava de-
nunciado por fatos ocorridos em
Ribeirão Preto, no jogo com o
Comercial, foi absolvido por
unanimidade de votos.

Durante a reunião de ontem
do TJD da FPF, o presidente
desse órgão, dr. José de Castro
Bigi. declarou que, apus enten-
tendlmentos mantidos com au-
torldadcs do CND, nõo terá dú-
vida alguma em interditar, pre-
ventivamente, qualquer estádio,
seja da Capital, seja do Inte-
rior, onde venha a ocorrer ato
de agressão física a árbitro da
Federação Paulista de Football.

Na mesma reunião, foi mui-
tado em 4 mil cruzeiros Luís
Rosa, jogador da Associação
Atlética C.T.B. Também foi mui-
tado, em seis mil cruzeiros, o
jogador Luis Tascio, da General
Motors.

.Todos os demais jogadores jui-
gados nesta sessão do Tribunal
de Justiça Desportiva da FPF
foram absolvidos, não se verifi-
cando nenhuma suspensão, em
face dos precários elementos de
prova existentes no processo.

posterior, contra a Ferroviária
de Araraquara, na "Morada do
Sol", desfalcado de Pepe e
Mauro, dos que estiveram em
ação na Guanabara, o Santos
não teve forças- para encarar a
situação, o que culminou com
a fragoro.-a derrota por 4 a I.
Nem mesmo o famoso Pclé, au-
tor do tento de honra dos
praianos, pode salvar-se da de-
bacie total.

Hoje contudo, as coisas pode-
rão acontecer de forma diferen-
te. Ninguém pode negar que a
representação campeã do mun-
do sempre deu sorte no Mara-
cana e. assim, tem chances de
sobras para conseguir a remis-
são.

Pepe e Mauro, que não atua-
ram cm Araraquara, voltarão
ao tcam, o que, é fora dc du-
vida, dará maior consistência
ao sistema defensivo, em face da
grande experiência de Mauro, e
novo alento i composição do
ataque, que, com Pepe, ganhará
um homem de tiro potente, sem
a necessidade de sacrificar o
sistema.

Dessa forma, acredita-se pia-
mente que o quadro brasileiro

. fará boa figura, dando um passo
enorme para a conquista do bi-
campeonato mundial de clubes
campeões.

BOCA OFERECE PERIGO
Não se pode, porém, menos-

prezar a equipe do Boca Juniors.
Tem que se considerar que
Adolfo, Pedernera, atual técni-
co do conjunto platino, é cie-
mento vivo. Gosta de jogar sol-
to, por vezes, e por vezes amar-
rado, mudando com facilidade o
sistema de sua equipe. Insiste
Pedernera em usar, na noite de
hoje, o 3-3-4, mas poderá tam-
bém lançar máo do 5-3-2, ga-
rantindo a defesa, que terá a di-
ficil incumbência de evitar as
"diabruras" de Pele.

Por outro lado, o Boca Ju-
niors está precavido. Velo para
o Brasil descansado, deixando
em Buenos Aires uma equipe
mista que, no domingo, pelo cer-
tame local, foi vencida por três
a zero, pelo San Lorcnzo de Al-
magro. Mas isso pouco interessa
aos boquenses, já que o obje-
tivo máximo é, inegavelmente,
a conquista do titulo sul-ameri-
cano; que lhe dará condições
para enfrentar o Milan, pela"coroa" mundial. Orlando, brasi-
leiro, campeão do mundo na
Suécia; Sanfilippo, Rattim, Me-
nendez e Errca são os principais
valores do conjunto argentino,
que estará tentando tudo con-
tra o famoso quadro de Pele,

^_____H _____H__P^_____________ ________________^___^^^^___^^^Tr"5^T_Ps^'«_P^sC^*?íe^*l^»aj * ^___T_r* ». \

UM ARGENTINO
NO LAZIO

ROMA, 3 (ANSA) — O tule-
boiista argentino José Maria
Ferrcro chegou ontem á noite
ao aeroporto de Fiumicino jun-
tamente com seu procurador
Latronico para um periodo de
20 dias de testes nas fileiras
do Lazio. Se aprovar o Lazio
entrará em entendimentos com
o NewcU's Old Boys, da cida-
de de Rosário, visando sua con-
tratação em caráter definitivo.

Ferrcro já levou a efeito ho-
Je pela _ manhã seu primeiro
treino nas fileiras do Lazio,
sem permitir porém nenhum
julgamento de suas qualidades,
ao menos dc forma definitiva,
face ao reduzido tempo em que
esteve em ação.

Talves com Intuito de despistar a Imprensa o Boca antecipou
seu treinamento no Maracanã, rralizando-o á tarde, O Boca
treinou contra uma equipe mista do Bonsucenso, vencendo por
10x3, marcando Sanfilipo t* Menendrs, I soais, cada um. Boca

deixou boa Impressão. (Foto Meridional)

Cv_£]S______K ' ' .^1

Camilo Malva
PSD — N.o 2.150

Faleceu antigo campeão
italiano de ciclismo

PADOVA, 3 (ANSA) — Fale-
ceu no hospital de Pado.va, com
a idade de 80 anos, Ângelo Gar-
dellin, que foi por duas vezes
campeão nacional em pista e
protagonista de inúmeras vito-
riosas provas no exterior. Gar-
dellin —. após ter abandonado
a pratica ativa' do ciclismo, edi-
tara numerosos livros espccla-
lizados.

NOVAS BATAS PARA
JOGOS DO SANTOS

Em sua reunião de ontem a
diretoria da F. P. F. determinou
novas datas para vários jogos rio
Santos F. C, no campeonato da
Divisão Especial. Todas as pele-
jas são ninda do primeiro turno.

Em virtudo das alterações ago-
ra determinadas, o Santos, no
corrente mês, terá os seguintes
jogos; Dia 18, com a Prudentina;
dia 22, com o Corintians, no Pa-
caembu; dia 25, com o Juventus,
nesta Capital e, -finalmente, dia

íi ¦ \ 
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29, com o Botafogo, em Ribeirão
Preto.

As alterações foram feitas em
virtude dos compromissos inter-
nacionais do Santos F. C, qix*
têm caráter oficial, sendo vali-
dos para a disputa da taça "Li-
bertadores das Américas".

que será ? '
PRÊMIO EXTRA DO
CARNET BANCÁRIO
MHDICI você saberá noproxi-
IMUDID l mo sábado, às 21 hs.
TVE_XCEI_3IORcai.a_9

• programa*

SURPRESA
NOBIS Nfflffl _1c*"*-«í at•_-_-*_ '

JNOBIS!
Cario Patenie 180

Atire em qualquer dos dois e acertari
lempre! Sum liltro. PULLMAN,
• com liltro. BEL AIR,
estas duas apreciadas marcai
.constituem grandes sucessos
na preferência dos bons fumantes

pelas suas excelentes mesclai
de fumos lino»

Produto! tf*
i. a. BR«s.t_eiR_ oe tabacos inousthi»i..z»do»

ESPETACULAR SUCESSO
NAS LOJAS

AO PREÇO FIXO
EM SUA TRADICIONAL

LIQUIDAÇÃO ANUAL
DESCONTOS ARRASADORES EM TODO O SEU

ESTOQUE! OFERTAS TENTADORAS
Costumes Nylon-Fixo Levissimo de 12.990,00 por 8.990,00
Costumes Tropical- Fantasia de 14.990,00 por 9.990,00
Paletós Esporte Tweed Pura Lã de 8.990,00 por 7.190,00
Calças Esporte em Tropical de 3.990,00 por 2 990,00
Japonas Marinfro Pura Lã de 12.990,00 por 8.990,00
Pijamas Popeline •. de 1.590,00 por. 1.290,00
Camisas Social em Cambraia 2 col de 1.290,00 por 790,00
Camisas Esporte Tricoline '. de 1.890,00 por 1.290,00
Cuecas Cambraia ...'.. ?..... de 399,00 por 299,00
Lenços Cambraia, 1/2 duz de 890,00 por . 690,00
Costumes p/ Rapaz — Tropical Calça Comprida —

Tam. 12 a 15 an. .' de 10.990,00 por 8.790,00
Costumes p/ meninos — Tropical Calça Curta —

Tam. 5 a 7 anos de 3.990,00 por 3.190,00"
Idem, Tam. 8 a 10 anos  de 4.190,00 por 3.390,00
Calças Melange Príncipe de Gales Tam. 8 a 15 anos 'de 2.990,00 por 2.390,00
Calças .Tropical Esporte Tam. 8 a 15 anos  de 5.790,00 por 3.790,00-
Pijamas Popeline Tam. 4 a. 16 anos de 990,00 por 690,00

TUDO PELO CREDI-FIXO EM 10 PAGAMENTOS

AC 
I tf\ I A LOJA MASCULINAi LUJA5 R. JOSÉ BONIFÁCIO, III

AO PREÇO FIXO>»
—r—————————————_——_—_— m—n-m-i ——

f MENSALMENTE
um automóvel zero-km. VOLKSWAGEN cJO RÓTULOS DE

: Vajo come é fácil concorrar 1
Mande 10 rófuloi de Bom-Bril còm
seu Dome eenderôço para a
TV-Tupi, Canal 4 ou para a Rddio
Record ou deposite-os em urnas es-

. palhadas pela cidade "è em tfldas
ás lojas das CASAS PERNAMBU-
CANAS na Capital ou no Interior.
Semanalmente são escolhidas 5 car-

fas e ioda 4a. semana enfre as 20
cartas selecionadas é dado um car-
ro 0 kml As 19 restantes também
recebem magníficos pi-i-ici. Assista
à escolha na TV-Tupi, conal 4, todos
os domingos âs* 17:30 h (depois do
.futebol) ou ouça o resultado pela
Rddio Record, às 3as. feiras ás 21.30 h.

ATENÇÃO:
Poro depoiltar sues cortai» «xlitem urnas

- tm 14.01 oi lo|oi dal

CASAS
PERNAMBUCANAS
¦a' Capital ou no Interior.

•___>

¦U--
ir 3
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trMuseu "Mario de Andrade
IM.IS r quí.iu» veir*. desde «ur Mario de Andrade mor-"I, rü» K caavcnou e .iio te cscrcvrü sobre a possibilidade
 casa da raa Aurora, ondo ele-oasreu, aer transformada

*as inu.ru, ua mtiM-u que aeria assim uma espécie de mo*>tra
¦craianrnte da revolução nodernifta de 1922? Jâ nem me
trlebro mala. Lembro-me apenaa que ludo ficou em palavras

Lqua se perderam em conversai <>u em artifos ou crônicas
>-ac Jornal. A cia ds rua Aurora, velha casa térrea, solida.

d»-Jaotlur, e com um jardim onde duas palmeira* buscam a
<óe, '.% está, parece qu? transformada em pensão, em casa de
«ômoli.4. nã» tenho bem certeia. Como, tambem. na casa da rua
l.opct ( hivrs. onde ele residiu nos últimos anos de sua vida.
estio oi *>eus llvr,,», us -,-us quadros — uma "familia brasileira",
de tiui|i.ard e uma rauiponeta. de 1'ortiiuri, sao admiráveis —
os manuscritos prerlosos que documentam o prodigioso escritor
•jue ele foi, o pequeno urjao e o pUno em que durante anos ele

• IMoaou. Tudo iilo (uardado .om um xrlo ,* um . írinln, tocante*
¦cia/sua Irmã e pelo seu cunhado, guardas fiéis dessas prrciosi-
dadrs, que as conservam esmo .. mestre at deixou.

Levar esses objetos todos para a casa da rua Aurora, que
se transi, rmaria no Mus-u "Mario de Andrade", foi sempre pen-
lamento da familia do criador do "Macunainu", foi sempre pen-
tamento do* amigos do rrandr escritor e de lodo» oi que, conhe-
crndo-lhr a obra, o amam. Mas pensar é uma coisa e faier é
outra, quem é que nio «ube. F nunca se encontrou a formula
pela qual o.governo, quer do Município, quer do Estado, quer
da tnlüo, pud.¦*¦.»• ir Inieresnar na rrlaçin do aml.iclonado museu.
O desinteresse era tamanho, que por veies, os que alimentávamos
essa idéia, tivemos momentos de desanimo. A «usa da rua Aurora
irrla demolida para .lar lutar ã construção de um edifício de
apartamentos cm condomínio, os quadros, ot livros, os manus-
«•ritos, que estilo guardados na rua Lopes Chaves se dispersariam,
c era uma vez o Muieu "Mario de Andrade".

Eram horas de desanimo, eram. Mas logo vinham os instan-
tes de espcrsnçn, e de novo todos pensávamos que a idéia podia
se conrrellur, q-je afinal, pucha, nem lodo* neste Pai* ou neste
Estado iio inimigos da «ultura e das artes.
^7Ê li velo um dia. em 1960, Já se passaram tréi anos, que

Date* Salles Cunha llraga, rleila vereadora, apresentou a seus
pare*, na Camara Municipal, um projelo <le lei que mandava
dSlarar de utilidade publica, a «asa da rua Aurora, a flm de que
nela a Prefeitura Instalasse o Museu "Mario dc Andrade".

O projelo andou de romlssão rm comissão da edllldade, r
«final, depois de uma longa viagem onde aportou aqui e além
nara receber pareceres, entrou, estos dias, no mar alto do plena-
rio, onde está sendo «llsrulido.

Penso que nâo há o que discutir rm projeto de tal relevan-
da para a vida cultural de S. Paulo. Acredito que os edis o apro-
varão sem mais delongas, numa homenagem das mais justas e
das mais belas a un. dos maiores filhos de S. Paulo, r ao mesmo
tempo numa demonstração de respeito e amor is coisas da arte
do espirito."* Assim, os aplausos dos paulistanos nio ie dirigirão somente
n Dulce Salles Cunha Braga — que os merece, e muilo — mas
igualmente ao» camarlsta» seus companheiros, que compreende-
ram o alcance da iua nobre iniciativa.

HwEmímKB^
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Tailleurs com casaco que é uma beleza, estamos nos refcrindoE
às costas pregueadas. A foto é de Hollywood Press, =

! PARA A DONA-DE-CASA
I 0 DIA COMEÇA QUANDO
I ELA... ABRE OS OLHOS
a -'" Para a dona de casa o dia
= começa quando ela... abre
5 os olhos. Pula dá cama, cor-'¦'. = . re a fazer o café, atende a
3 um filho que choraminga,
3 grita com o marido para que= pare com a cantoria no ba-
SÍ nheiro. Depois vem a rotina
S-; diária, que pode ser atacada
=r"c desde o primeiro instante
Si corri coragem e decisão. De-
= f pois de tudo, talvez, ainda,
= ". lho sobrará tempo para uma
=> conversa com as amigas, um
=8: passeio ao parque, e quem
='•! sabe uma voltinha no centro.
= ;' —Mas, a enormidade das ta-
= ;'"refas domesticas, geralmente,= i lhes causa uma revolta pro-
= ji;íur)da,' que se traduz em res-
EÍtinungos, cara-amarrada, re-
='.*elões nas crianças, gritos
=]{; histéricos com as empregadas
Sf) — quando as tem.
Ev VANTAGENS DA ROTINA

DOMESTICA
ã 

" Porém, essa atitude não re-
= -solve a situação. E' preferivel
= jpiocurar organizar uma roti-

| Limpeza
I de móveis
I esmaltados
EC. -
3 Limpe os moveis esmalta-
Í -dos primeiramente com um
Ê .pano úmido, para retirar-lhe
i todo o pó de cima. Em segui-
fe. da, com um pouco de sabão
Ii de, boa qualidade remova as
i manchas de dedos e os arra-
E. nhões que por acaso existam,
| Para terminar» o trabalho,
I-pássé um pano ligeiramente
iv-molhado em cera branca e
g" uni outro seco para dar bri-
ixiho,

na domestica, reservando uma §
hora da semana para cada Icoisa. =

Nem toda a mulher, porém, §
se revolt8 com o trabalho do- fmestiço, que muitas conside- ~
ram "escravidão". Ela esco- 5
lheu um companheiro para a §jvida, o homem que lhe servi- 3
rá de amparo e proteção; o §
pai dos seus filhos, no cum- =
primento da função que a na- 1
tureza lhe reservou. Se o es- =
poso passa o dia fora de casa, =
trabalhando, a ela cabe sup =
parte para a manutenção do S
lar, que é, em ultima analise. |uma sociedade em que todor |.devem contribuir com su» =
parte, para o bem comum. =

CONTRIBUIÇÃO DA 3
MULHER §• Seja executando diretamen- I

te as tarefas domesticas, seja =
fiscalizando tais tarefas era 3
mãos de empregadas, a mu- |lher está fazendo a sua con- =
tribuição para os fundos co- =
muns da sociedade. (News I
Exchange) =

PAVÉ
Pavé de creme e passas: §250 grs. de manteiga sem sal; =

250 grs. de bolacha Maria; §
100 grs. de passas sem se- §
mentes; 50 grs. de chocolate §
granulado; 4 gemas. Baia a =
manteiga até espumar. Jun- =
te o açúcar, creme de leite ba- =
tido, as gemas e as passas, §
Coloque uma camada dè bo- =
lachas num plrex, cubra com |uma camada de creme, outra §
de bolacha, outra de creme =
e assim por diante até ter- =
minar, com creme. Polvilhe icom chocolate granulado e fleve para gelar. =

JK ti» Guorujó
CSTA marcada para a Urde
¦* de hoje. a sessão íolei-e
da Camara Municipal do Gua-
rujã. para a entrega do titulo
de Cidadão do Guaruji ao ex-
presidente Jusceltuo.

Agenda de Aniversários
TRÊS aniversários de hoje:
1 dos srs. Hello Moreira Sal-
les. Silv» Becb e de dona
Marlene Azevedo.
Gravuras de Joiely

UOJE. na galeria Dearte. r.a
n Augusta, a inauguração
da exposição de gravuras da
Jovem artistas Joselv Car-
valho.

Duos Conferências
UOJE é o dia da segunda

/conferência, do rur.so His-
tt/ritis Antigas do Brasil, pa-
ttocinado pelo Instituto His-
torico c Gccgrafiro Guarujà-
Bertloga, ás nove da noite,
no auditório da '-Folha de
Sáo Paulo". Com o sr. VI-
niclo Steln de Campos, fa-
lando .sobre "Do Engenho
d'A«ua ás Usinas".

Na Biblioteca Municipal,
às sete da noite, no curso
"O "Modem Style" e as orl-
gens da Arte Contemponi-
nca". organizado pelo Museu
de Artp Contomporancn ria
Universidade de São Paulo
cm colaboração com a Facul-
dade de Filosofia. Ciências e
Leftas, o prof. Yvcs Bruand
falará sobre "A arquitetura e
ns artes menores".

Exposição de Projetos
A diretoria do Clube da Orla

*** (Guarujál promove um
••cocktall". dns sete e mela às
nove e meia da noite de hoje,
na Tcrrazza Martini, no Con-
junto Nacional, na avenida
Paulista, quando acontecerá a
apresentação dos projetos que
roncorrem no concurso pnra a
r*on:truç.1o dc sua sede social.
Fazem o convite, os srs. Ar-
mando Slmone Pereira e Al-
berto Nnüib Rlzkallali, respec-
tivamente presidente e vice-
presidente cio clube

Confraternização
A revista "Álbum de Infan-

tarla" e a turma do nspí-
rantes do, CPOR marcaram
para o dia 11, às oito da noite,
no circulo Militar do São Pau-
lo. na rua Abílio Soares, a reu-
nião de confraternização com"cocktall" c "show", por oca-
sião da distribuiçfto da edição
dc 1063.

Artes Plásticas da
Colônia Japonesa

A Grupo Seibl de Artistas
Plásticos e a Sociedade

Paulista tle Cultura Japonesa
promovem na quinta-feira cia
próxima semana, às sete, da
noite, a inauguração do 7.o
Salão dc Artes Plásticas da
Colônia-Japonesa, na rua Sáo
Joaquim, 381.

Na Fundação Armando
Alvares Penteado

MA Fundação Armando Al-
vares Penteado liberta no

publico a exposição do brásl-
leiro Almir Mavignler, radica-
do na Alemanha c ora em
visita uo Brasil. Organizacja
em colaboração com o Museu
de Arte Contemporânea da
Universidade de São Paulo.

Exposição em
Ribeirão Preto

F*»EPOIS de Campinas, che-
gon a vez de Ribeirão Pre-

to. Ainda durante este mês.
obras do acervo do Museu de
Arte Contemporânea da Uni-
versidade de São Paulo serão
expostas naquela cidade, nos
salões da Sociedade Dante
Alighieri, sob o patrocínio da
Escola de Artes Plásticas lo-
cal.

O Casamento de Ontem
MA tarde de ontem, na capela

da Universidade. Católica,
na rua Monte Alegre, acon-
teceu o casamento religioso de
Maria Helena e Henry. Ela,
filha de dona Carmlta Antu-
nes dos Santos Barros e do sr.
Cyro Ribeiro Marx; ele, filho
de dona Georgette Rabbath
Abboudy. Foram padrinhos, a
sra. c o sr. Frederico D'Orey
e a sra. c o sr. Flavio Ama-
ral, por parte da noiva e a
sra. e o sr. Danton Piva Mar-
quês, dona Kflte Antunes dos
Santos e o sr. Cyro Ribeiro
Marx, por parte do noivo.

Maria Helena vestia um mo-
delo da casa Vogue, em ''shan-
tung" Dior.

O interior da capela deco-
rado com extremo bom gosto
pelo pai da noiva.

Bodos de Ourov ¦
AS filhos, os netos e os bis-

netos de dona Amélia e do
sr. Severlno Bianchl estão
convidando para a Missa cm
Ação de Graças, pelas suas
Bodas de Ouro, que será re-
zada na sexta-feira, ás seis
da tarde, na Igreja de Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro.

Haverá recepção co Clube
dos Lagos, na avenida Fian-
risco Morato, no baino co
Taboúo.

Chá
CM homenagem à donas Leo-

nor Mendes de Barro.-. Ma-
ria Zilda Natel e Olga Lem?.-,.
acontecerá um chá na sí-xta-
teira. na rua Inhambu. 1.837,
promovido por dona Maria
Amélia Salles Buller Souto,
presidente da Associação das
Esposas de Delegados de Po-
licia de Sâo Paulo, comem»-
rando a p.-v.e da diretoria da
entidade.

lOVisto na "A Baluea^e
no -Zum-Zum- <bem

acompanhado), o *r Pierre

11 Ó jovem Jorge Klabui.
vL-do do Rio. circulando

na no.te pauU-stana em^com-
panhia do sr. Joe Kanwr.
Aue anda feliz da -rida com »
noticia da próxima visita oe
Santa Montiel. A estrela cs-
nanhola vem filmar no Rio e
fura temporada em S. Paulo.
12 Em Sào Paulo, em ferus.

o Jornalista Nahum St-
rotskT. atualmente res.dir.do
. <»s Estados Unidos. A sua
espora, a atriz Bcyla Ger.auer.
também em ferias, visitando
Israel.
13 No •Zum-Zum". em noite

pactta «nenhuma briga!>.
dona Cecília Pereira Pinto, cm
ompanhla de dona Tanla e
dó sr. Felix Kowariclt.
14 Comer irado com jantar

no Jockey Club e -e»u-
cada" no "Zum-Zum". o ani-
versario de dona Tcresinha
Verde. Na grande mesa da
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SOCIKDADi: Cm recente acontecimcnl», a sra, e o sr. Humberto
Heis Costa.

Noticias Numeradas
1 A dlretoiia do Circulo Is-

raelita de São Paulo, na
tnrde ti? hoje, oferece um" cocktall" em sua sede pro-
prla, na avenida Angélica, em
homenagem aos artistas Sho-
.shana Daiiiari e Roy Hamil-
ton. O convite para a coluna
veio assinado pelos srs. Idnl
Kantor c Gerson Waldman,
respectivamente, dlretor-so-
ciai e diretor de propagandada agremiação,

7 Desde o fim da semana
passada, tem novo deno

a "boite" "Dj-alma", na prn-
ça Roasevelt.

3 O sr. Piero Gancta re-
gressou da Itália, pnra

onde seguiu dona Lulla.
, 4 Em Buenos Aires, dona

Gllda Mahfuz.
Da Itália, chegaram dona
Mila e o sr. Plero Gaia-

vaglla.
No Nacional Clube, na
rua Angatuba, o "cock-

tail" de apresentação do sr.
Donnld Burnet, novo diretor-
presidente dn Shell rio Bra-
sll.

Recebendo amigos, no ul-
timo sábado, dona Cecília

4> o sr. Jean Claude Heymann.
Segundo o sr. Lulu Pa-
checo e Silva, o tecido de"nylon" feito especialmente

pela "Rhodia" para as velns
do "Ithaym", tem melhores
qualidades que o oano norte-
americano!

Dona Inah e o sr. Alei-
blades Monjardim foram

matar saudades do "Oásis",
lia noite de sábado, cm com-
panhia dos srs, Lulslnlio Gub-
r.iaky e Mancco Aranha, Isso
na nolU de sábado.

sra. e do sr. Francisco Verde
Martinez, vimos dona Vera a
sr. Oscar Machado, dona Ly-
dia c sr. Paulo de Sá Pinto,
dona Tlnlnha e sr. Carlos Mo-
reira Lima; dona Mntiy e sr.
Waltor Nctj, as srs. Francls-
CO Jos6 Lucas e Aldo Snm-
pnlo.
15 0 gru|M Verde (dLstrl-

buição e exibição de f 11—
mes), dentro em breve inau-
gorará também um circuito
no Paraguai.
l/i Devidamente comemorado,

no domingo, o "nat" do
sr. Francisco ria Rocha Cam-
pos.
17 Nn segunda-feira, nn Çs-

coln Paulista dc Mediei-
na, a Inauguração do busto
do prof. Octavio de Carvalho.
18 Vistos no clnj Wlndsor,

no espetáculo em bcnefl-
do do Instituto Hospital para
Correção tios Defeitos da Fa-
ce, na ante-cstróla de "Cleo-
patra", os casais José Julio
rie Azevedo e Sá, Rogério
Giorgi. Paulo Lacerda Quar-
tim Barbosa, Humberto Reis
Costa, Victor Geraldo Simon-
sen, Luis Eulallo Bueno VI-
digal, Marcelo Lacerda Soa-
res, Mario Toledo de Morais
e dona Camilla Cardoso, en-
ire outros. A promoção de
dona Zlna Noschese rendeu
quatro milhões e melo. Su-
cesso total.

SOCIAIS
ANIVERSÁRIOS

Hoje;
O sr. Alberto Guedes.

NASCIMENTO
Ontem, nesta Capital:
Menina Maira, filha do casal

Marilena Azevedo Alucci-Attilio
Alucci.
CASAMENTOS

Amalfi-Carricrl — Realiza-se
no dia 7 próximo, sábado, o en-lace matrimonial do sr. Vito An-
tonio Carrieri, filho do sr. Ni-
cola Carrieri (já falecido), e da
sra, Sápia Bonsante Carrieri,
com a sila. Ana Amalfi, filha do
sr. Matteo Amalfi e da 'sra. Te-
resa Piccirillo Amalfi. O ato
religioso terá lugar na matriz
do Bom Jesus do Brás.

Cersosimo-Ortii — No proxl-mo dia 5, às 18 horas, na igreja
da Imaculada Conceição, à av.Brigadeiro Luís Antônio: srta.
Elisabeth, filha da sr. Luzia Cer-sosimo e do sr. Atílio Cersosimo,
com o sr. Edgard, filho da sra.Dora Ortiz e do sr. Alcidet Or-tiz.

Stcliato-Mazzonl — No proxl-mo dia G, às 18 horas, na capelada Pontifícia Universidade Cato-lica, g rua Monte Alegre, 884,«ria, Célia, filha do casal Au-
gusto Stellato, com o sr. Jarbas,filho do casal Modesto Mazzoni!

Nâo existe um bilião de
comunistas, e sim um bi-
lião de seres humanos quevivem, contra a vontade,
sob uma ditadura comu-

nista.
(Extraído do livro de Su-
zane Labin, "EM CIMA

DA HORA").

NOTAS OI AITI

FERNANDO JORGE
«— QUIRINO DA SILVA

E* moço, *«»it» s»0*» — •
a tua obra literária jã oe»"*
no aceno naclanal um VZgzM
dt deilaqar.

O teu primeiro livro publl-
cí.. intifU-*. "Vi*" •*•
f-randes rtotores <•¦"**,•
ilutirado por Mlek Cartrteel-
li. edição Marttaa, • Ja **U
e»fOtado. •Aleljadinho. Mi
Vida e tua Obra, leu Ceyjio-.
também esgotado, é um livro
para euja feitura o «oco Fer-
nando entreiou-«e a pe*oul-
«a* tobre o genial pard*n*»*to
durante dei ano* — um livro
no qual o leitor tem uma per-
feita Intimidade eom • nola-
vel loreuta.

Açora; Fernando Jorge laa-
cará "Vida e Foe*U de Olavo
Bilar", quinta-feira, dia 12.
ã* 17 hora», na Livraria Tei-
xeira. Sobre ette livro, o erl-
tico Acrippino Grieeo dit •*-
»im:"Mo é apena* a beleia
gráfica que o impõe. Ette li-
vro do talento»lMlroo Fernan-
do Jorge «obre Bllae é. em H-
nhaa pura», a Impretalonante
bioirafia de um berol do »«-
pirilu. A elegância por awlm
diter clauiea da «ua Iingua-
gem, confere a Fernando Jor-
te a altitude de nobre e*tl-
liita, do* mai* perfeito* da
sua geraçio. ForcoM enaer-
gar nele um mestre da e»tétl-
ca no Brasil".

Bilar, para multo», hoje,
quase desconhecido, emerge
agora da obra de Fernando
Jorge, com toda a sua beleia
de príncipe dos poetas braii-
leiros. E confesia-nos que,
naquela época, para a «ven-
tura pura e simples, nto ha-
via lugar.

Cabe aqui transcrever um
trecho em que Fernando Jorge se refere a um dialogo de Bllae com Coe.nu Netto:

"E permaneceram silencioso* a ouvir a chuva monótona- Pensavam, talvez, nu bela tr.;
dade, nos dias alegres e despreocupado*, em algum afeto profundo, perdido na dlit«n-l*,J
amigos mortos, nos primeiro* sonhos de ventura e de gloria.

O aparecimento do* cabelo* brancos inspirou a Bilac o soneto "Fogo Fátun":
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Cabelos brancos! dai-me, enfim, a calma
A esta tortura de homem e de artista:
Desdém pelo que encerra a minha palma.
E ambição pelo mais que nio exista!

Esta melancolia sem remédio,
Saudade sem razão, louca esperança
Ardendo em choro* e findando em tédio;

Esta febra, que o etpirlto me enealmi
V. logo me enregela; etta conqulMi
D* Idéia*, ao naacer, morrendo ni almi
De mundo», ao ralar, marchando i vlilt

Etta ansiedade absurda, esta corrldi
Para fugir o que o meu sonho ai.-anct
Para querer o que náo há ns vida!

Olavo estava aproximando-se da velhice. E podia verificar, como Montalgne, qin> eis d-.u
mai» rugas no eaplrito do que no semblante".

00 00-
Desenho de Lllia A. Pereira da Silva

%^«W-*WN<VV**«N*VVN*'«'*VS>l*VV^^

Faculdade do Medicina

Palestras de
catedratico suiço

Prof. ALPRED VANOTTI, ca-
tedrntlco de Clinica Médica dn
Universidade de Lnusanne —
Suiçn, sob o pntroclnio da l.a
Clinica Medica dn Faculdade de
Medicina da Universidade de São
Paulo, e da Sociedade Brasileira
de Endocrinologla e Metabologia,
realizará palestra no anfiteatro
do 9,o andar da 2.a Clinica Ci-
rurgica do Hospital das Clinicas,
hoje, às 10 horas, sob o temo:
REGULATION PER1PHERIQUE
DE LA PUNCTION HORMONA-
LE DK LA THYROXINE ET DE
L'INSULINE.

Amanhã, às 10 horas, no mes-
mo local, falará sobre: PATO-
GÊNESE DE L'HEMOCROMA-
TOSE.

TELEVISÃO — RADIO VITROLA HF STEREO
DIRETAMENTE DA FABRICA - C/ PARTE FACILITAM
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Radio Vitrola d* J10,000,00 por 15.0*1
Toca Disco» Aut «le 86.000,00 por IJ.ÜS
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FESTIVAL DE PREÇOS
SUPERTECIDOS

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 198

MIC HE L TECIDOS
RUA SÃO BENTO, 2 esquina JOSÉ BONIFÁCIO, 222

Emseu 16°ANIVERSÁRIO presenteia o povo de São Paulo
com ofertas inigualáveis

Se você encontrar ofertas mais acessíveis dc que as que compõem a relação abaixo, o
valot d« sua compra será devolvido

FESTIVAL DE PREÇOS
MOLINE CHEVIOTADO PIRITUBA 2 940 00
TRICOTINE EXTRA KOWARICK . [" 2 120'00
FRESCOT MOLINE SANTA BRANCA 2'760'00
TROPICAL LISO PERI-PERI .: 2*20000
TROPICAL FUMAÇA ANGLOTIL  

*'" 2'980'00
ALPACA VICUNHA EXTRA .][' 3W0O
DOUBLE _ LEVE CHIANFLONE  1 99000TROPICAL FANTASIA JÓIA *.' 2''420 00ALPACA BRILHANTE SANTA EUGENIA '. ...*,'. 3' 47o'00TRICOTINE LISA CRESPI '"' 238000
TROPICAL BRILHANTE LANIF-INGLÊS '.'..[". 3'580'00

TRICOTINE LISA CAPRICÓRNIO " 
"'" 2'77o'o0

CAMURÇA LISA AURORA EXTRA . ¦¦''¦'-'"" 3'740/00TROPICAL BRILHANTE BOA VISTA EXTRA '..'.'..""" 4" 980'00CAMURÇA XADREZ ADAMASTÓR ' 
" 3'39o'oO

TROPICAL LISO EXTRA KEDLEY vK;] 3290,00
TROPICAL SOLTEX AURORA EXTRA 3 980,00
IWFJFM B0RRACHA MARACANÃ 4 190 00DOUBLE FACE EXTRA 4 550 00MOLINE AURORA EXTRA ^^.^.Y^\V^\'.'.'.\'.\ 1:290,00

CASIMIRAS - LINHOS - TROPICAIS
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[calendário
DO MUNDO

JOSt
ALRERTO
GUEIROS

ii*sS Teu Cabelo Nio N _§•"» "show" dc Cartos Machado aa Capa. fas ae Ulé aai mo«ume«»o

Chegamos a ver os primeiros acordes da madrugada
RIO — Sexta-feira ultima, no Paulo) • Paulinho (da casal,

fim da madrugada, assistimos, tocando para suas próprias ale-
aqui no -Drink" do Rio, os pia- «rias interior***,
nistas cegos Manfredo (de Sio Os fregueses tinham ido em-

QUANsOÕ^LEITOR ESCREVE

i
4-9-63 |

«7 Na*-ce no Keclíe o escri- {
. iot* José Joaquim de-|

Campos da Costa de Me- _¦
..,„., ¦ Albuquerque, faleci- =

nu Hlo de Janeiro em
i junho

- ¦ ¦ » 
_

de 1934. Poeta, ro- I
lanci-st-.. político. Jornalista |

I tambem, notável medico |
laulâtro e cronista de gran- |

mérito. Quando aperse»- B
ni as primeiras demonstra- |
ci da doutrina de Freud, =
edeiros e Albuquerque de- =
ndcu-as na Sociedade Bra- |
cira d» Neurologia, Psl- =

jiairia e Medicina Legal. |
,-tcricrmente. dedicou-se a =
iicaçãi) do hlpnotismo e =
nscRuiii grandes curas com g'processo. — "Era homem §
ro intelígentissimo, arguto, §
rico transparente, culto, =
abaliiíid.T e leal" - csere- |
>u a seu respeito o escritor =
ntnnlu Austrcgesilo. |

36 Instalação do novo edl- |
fiei.i do Hospital da San- =
ta Casa de Misericórdia |

í Santos, g

¦>1 Nasce na cidade de Re- =
. zende, provincia do Rio |

de Janeiro, Antonio 5
andidi) da Rocha, falecido =

i cidade de Fortaleza. Esta- =
, do Ceará, a 26 de setem- §

io de 1882. Presidiu a pro- §
nela <1» S. Paulo do 1889 a §
170. I |
lis Nasce nesla cidade' §

baião Brasilio Augusto s
Machado de Oliveira, s

lecido na mesma cidade a =
. março dc 1919. Orador |
losofo. E

;50 Lei imperial proibindo §
. os fazendeiros de adqui- =

rirem escravos na Afri- =

60 Morre Artliur Schope- =
nhauer, nascido em =
Dantzlg a 22 de feverei- S

dc 1788. Chamado o filo- 5
(o do pessimismo. Para ele h
do na vida é dor. I

.8 O "Graff Zeppelln" ter-- |
mina sua viagem de vol- =
ta ao mundo. S

42 Instalação solene nesta 3
cidade do IV Congresso 3
Eucaristico Nacional. 5

46 E' criada pêlo governo g
brasileiro a Ordem Na- §
cional do Mérito, j|

152 Mor' e em Roma o conde §
¦ Sforza, diplomata italia- §

no, nascido em 1872. 5
mbaixador da Itália em Pa- 3
s, demitiu-se quando Mus- 3
ilini assumiu o poder. ~

Por que * que o Carvalho
Pinto, um economista de tantos
recursos, nào está conseguindo
fazer nada no Ministério da
Fazenda?

RESPOSTA — Veja na colu-
tia de Ibrahim Sued. de 31 de
agosto ultimo a resposta ideal
para sua pergunta — **Aqueles
que acreditaram na capacidade
do "Professor" de grande ad-
minlstrodor sobretudo na esle-
ra do dólar, estavam muito en-
minados. Carvalho Pinto diri-
iii a um Estado como S. Paulo
com fantástica urrecadação e
saldos positivos, um Estado que
se governa praticamente sozi-
nho com uma simples equipe de
contadores. mun|dos de maqul-
nas de calcular. No plano Fe-
dcral Carvalho Pinto deu ter-
ra. Os problemas nacionais
apresentam-se cm fase calami-
tosa. precisariam dc um pulso
de ferro. O "Professor" está to-
mando medidas de "gabinete",
como a do setor do dólar turis-
mo, como se fosse essa rubrica
cambial responsável pela si-
tuaçfio,

Lembraríamos aqui uma ve-
lha historia contada por grande
jornalista brasileiro a proposi-

to da retirada de um excelente
diretor do BNOE — isso há
muitos anos para assumir a
pasta da Fazenda. O homem de
quem muito se esperava, teve
um enfarte • náo resolveu bu-
lufas.

A explicação — dava-a o Jor-
nalista — era simplissima. A
frente do BNDE o economista
era como um cozinheiro a quem
o patrão pedia omeletes de va-
rios sabores. Ele as fazia to-
das, a tempo e a hora, com
habilidade extraordinária. Mas
no Ministério da Fazenda o co-
zinheiro fazedor de omeletes (oi
chamado a realizar tarefa bem
mais difícil. Tinha que por os
oves necessários aos omeletes.
Ora, enquanto estivera na posi-
ção de mero fazedor de omele-

.tes. o cozinheiro Jamais se preo-
cupara em saber da origem do
ovo. De onde vinha o ovo co-
mo era produzido o ovo, nada
disso lhe importava. Já na Pas-
ta da Fazenda a coisa se modili-
cava. Tinha de produzir o ovo.

Então o homem teve um en-
farte. Qualquer um teria.

Nosso Professor Carvalho
Pinto está agora, nesse transe:
Jango lhe pede que ponha ovos
e ele não sabe como. E' uma
dureza! /

PAGINAS DA
MISTÉRIO DO JIRAU —

Existe aqui no Rio de Janeiro
uma boate, chama-se JIRAU

autoria de Flavio-- Ramos,
interpretação de Joãozinho Ra.
mos, com alguns bons diretores
internacionais, como Frank Si-
natra e Pepino di Capri — onde
o tempo se desdobra de manei-
ra quase a Imitar a vida.

O JIRAU nasceu, cresceu e
firmou-se como uma cidade ou
um organismo vertebrado. Te-
ve suas fases bem divididas.
Apresentou nítidos momentos
de transição. É hoje uma Insti-
tulção consolidada.

Mas a atmosfera do JIRAU
agora é irreconhecível para os
freqüentadores de há apenas
um ano atrás. E a cosa continua
sendo bem freqüentada, com
boa musica, boa comida, e boa
madrugada. As caras e os mo.
dos diferem, como as caras e
os modos da civilização.

Fomos, noutra- noite, com VI-
nicius de Morais, assistir o JI-
RAU. E o encontramos > sofistl-
cado e maduro, com alguns vi-
cios de velha metrópole opu-
lenta, mas sempre cheio de
bossa.

Joãozinho Ramos aprimorou
sua discoteca. Estabelece prio-
ridade para certas musicas do
momento, mas não deixa de dar
uma faixa de atenção aos clien-
tes especializados. Tem sua se-
ma àtica, "„.., , ,

Em suma, o JIRAU evolui.
Você chega hoje lá, de surpresa,
e não sente o drama da mes-
mlce, \que arrasa uma boate,
depois de certo tempo, depois
de certa moda. i

O JIRAU nos parece assim
uma "cocotte" de grandes re-
cursos.

DRAMAS DA SUCESSÃO —
Noutro dia comentava o Deputa

VIDA
do José Pcdroso com amigos, no
Copacabana:

— Todo o interesse do PTB
concentra.se em fomentar um
numero cada vez maior de can-
didaturas do Centro (UDN,
PSD). xPorque ficou evidente
que o partido do Sr. Jango
Goulart detém 30 por cento do
eleitorado brasileiro. Divididos
os contendores na área centris-
ta (classes média, burguesa e
conservadora) vence o PTB
com um candidato unico que
polarize as esquerdas de todos
os matizes.

Atualmente só se fala em can-
didatos que possam atrair, fun-
damentalmente, votos conserva,
dores. Carlos Lacerda, Juscell.
no (grande área pessedista e
núcleos de pequenos partidos),
Adhemar de Barros e, possivel-
mente, o Carvalho Pinto.

Com a classe média dividida
entre estes nomes, vence o
PTB, tranqüilamente, so lançar
seu candidato unico, capaz de
arrebatar os trinta por cento 11-
quidos, em 1905. Abram o olho.
senhores, conservadores!

CASIMIRAS

LINHO?

UNS

bora. Já os serventes começa
vam a limpar o cháo flagelado
da buate. Algumas cadeiras em
cima das mesas, naquela cena
clássica de flm de festa, estru-
turavam a melancolia.

Manfredo fazia, ao piano, ura
"progressivo jazz" em clavesde
André Previn. Paulinho, no or-
gáo elétrico, acompanhava, eim-
provisava.

Era triste e. ao mesmo tempo,
fascinante ver aqueles dois ce-
gos transmitindo ao silêncio uma
centelha da sua luz Interior.

Foi por acaso oue entramos
na casa noturna, quase deserta,
íamos passando a caminho do
aeroporto, paramos para com-
prar cigarros e o porteiro nos
convidou:

— Venha assistir a um nego-
cio Impressionante, doutor! Os
ceguinhos táo com a cachorra!

Lá estavam os dois, no auge
de sl mesmos, interpretando o
melhor da música popular uni-
versai. Subitamente tivemos a
impressão de que eles tentavam
enxergar a beleza do mundo,
no tato dos acordes perfeitos de
sua música. O esforço era uma
conquista da visão.

Os cegos estavam começando
a ver. Nos seus olhos parado)
surgia um brilho misterioso, viu-
do, porventura, dq^ espirito en-
solarado.

Mas era mesmo a cegueira quo
os tornava assim, quase mlstl-

cos, na sua arte. Imperturbáveis,
expressavam-se, devolvendo ao
mundo, em harmonia, tudo o
que o mundo lhe poderia ofe-
recer: ruídos, sons heterogêneos,
vozes desarrumadas.

Lembramo-nos de uma entre-
vista realizada aqui. há muitos
anos, com um cego intellgentls-
slmo. Esse homem de aguda sen-
sibllidade procurava traduzir o
mundo em sons, na tentativa dc-
sesperada de entendê-lo nielhor.
Perguntaram-lhe:

Como poderia imaginar a
côr vermelha?

Respondeu:
A côr vermelha, que não

posso conceber, dizem ser algo
intenso, que atinge o observador
de um modo violento, como num
impacto direto. Imagino ser a
a côr vermelha um toque de cia-
rim!

Recordamos as palavras do
cego famoso ouvindo ali os ta-
lentosos cegos Manfredo e Pau-
linho, deixando seus acordes
inundar a madrugada. Eles en-
tenderiam o nascer do sol, quem
sabe, com os primeiros acordes
do 4.o Concerto de Beethoven,
para piano e orquestra.

O mar e o sol em contrapon-
to. No primeiro movimento da
luz que dá contôrnoi ao mundo
em azul e roxo.

HORÓSCOPO
yor ABU-BUO.il

4 OC KTfMHO — QUAKTA-ffIBA

OS Qt*K NASCEM NESTA DATA — Sio «Ira-
pnico» e bondo*», portai, nio se abandonam eom-
pl<-!asn»!< . boodade e. »p*s-r da> pod<-n-u> *i-p-
nr-it facilmente a acr tudo paia todo», raramente
tramfnuin completamente nu uatureia. raiio por
>!_•. cia sio rauito bem conipre-r.iiidos pela*
ocmiSs

iwaSÉg—B^^
_ tecidos da mais alta

qualidade
pelos
melhores
preços
da cidade

OS tíUB NASCEM NESTE DIA — -
para IMS — Ene ano pmporrioiiar-lliet-a novi-
dade* em tudo. Twío bom exilo em todoa oo
assuntos, principalmente nos d* cantrr financeiro.
Oa altos ideais humanitárias serio fator pr.pon-
dennte de alrgria e compreensão, pois bá indicio»
d* máxima sinceridade.

ARIES — 21/3 • 20/4
NEGOCIO* — Cooper» com teus superiores • ter*

melhore» oportunidades. ,
AFEIÇÕES _ liarei* provavelmente aventuaU

aborrecimento* amoroso*.
• A V D B - Equilíbrio.

TOURO — 21/4 • 20/5
m

KEGÚCKM — r-nilia suaa Idélaa no terreno pra-
tico e fsi maiorc* oportunidades

AFEICAES — Seu temperamento ansioso o far*
sofrer multo na vida sentimental.

a A — Cautela.
GÊMEOS - 21/5 « 10/6

NMiOCIOS — (irandx surto d* atividade* pradu-Uvas ocorrerá hoje.
AFMÇAM — NSo s* deixe levar pelo senlimen-

taltsmo excessivo.
IAODI - Hec ul ar.

CÂNCER — 21/6 o 22/7

mm
CARLOS GONÇALVES

NEGÓCIOS - T"rt um dia satisfatório, pois a*
coisas lli* serão favoráveis.

AFEIÇOKH — Cuide de nio desprezar o presente
alimentando multa* pretonsOes.Hcm - Boa.

LEÃO — 23/7 a 22/8
NGOACIOS - Receber* o equilíbrio habitual, evita

pnrftn. negocio* novos.AFEIÇÕES — Aparecerão novidades interessante*
cm sua vida sentimental.

S A O D jt 
— Uoa.

VIRGEM — 23/8 o 22/9 ,

_^_^_^_^_^_^B_L-^_L_w. mmW
mm WW
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Simão Bolivaè-?
ti-

NEGÓCIOS — O melhor a fazer e seguir a rotina
normal; mantenha-se estável.

AFEIÇÕES — Procure dominar a raiva o o des-
rmitrole; eleve o pensamento.S A O D E - Boa.

TECIDOS ALEXANDRE ARAP S.A.
RUA JOSÉ BONIFÁCIO. 92 TELEFONE 32-63J0 - SÍO PAUIO

BALANÇA — 23/9 o 22/10
NEGÓCIOS — Tenho cautela e evite distrações nas

horas de trabalho.
AFEIÇÕES — Os assuntos relativos an coração

dnverlio correr normalmente.
S A O D E — Boa.

ESCORPIÃO— 23/10 o 21/11
NKlióCIOS — Se tiver negócios nrrisroilos a rea-

llzar faça-o ft tarde.
AFEIÇÕES — Trate de libertar o espirito das

Idéias menos corretas.
S A O D E — Regular.

SAGITÁRIO — 22/1 Ia 21/12
NEGÓCIOS — As perspeclvas para os bon* ne-

goclos são boas.
AFEIÇÕES — Demonstre atitudes mais joviais em

rctnçílo ft pessoa anuída.
S A D D E - Regular.

CAPRICORNÍO — 22/12 o~197Y~~
"NEGÓCIOS — Nilo confie demais nos companhcl-

ros d(> tralnillm.
AFEIÇÕES — Encontros Imprevistos poderão prd-

porclonar-llie felicidade,
SAÚDE - Boa.

, AQUÁRIO — 20/1 o 18/2
-:NEGÓCIOS — Dia bem favorável para resolver

as questões financeiras.
AFEIÇÕES — Tome sempre atitudes otimistas em

i-elaçílo i vida amorosa.
S A C D F. — Boa.

PEIXES—19/2 a 20/3
NEGÓCIOS — Evite discussões e problemas com

companheiros de trabalho.
AFEIÇÕES — Domine o mais possível o tempera-

mento Impulsivo.
S A O D E — Regular.

O taaiar aamüau aatís «Jo-
peruado a atMcte éa graatla
prtttoa através *a am gra-
vacia (CaalintaUl) *m at-
calas ét Jalr Goatalve» *
(tavaM• BeUto, lntilalad*"Soa Felli"

78 RPM
Três lançamentos *'.-tan-

dards" da Philip . com Ataul-
(o Alves. "Você niM.au pra
titla" • "Nunca mais", ambos
os números de autoria do
próprio Ataulfo a com arran-
jos dt Portinho, cuja orques-
tra e coral dão apoio ao com-
positor-cantor, que gravou o
disco (e muito bem) em Sio
Paulo; com mineira -paulldta
Leny Caldeira, "Eu te amo",
uma versão de Vanja Orlco
da conhecida cançfto penin-
sular, de Gino Paoli e Tony
Dallara, e "Os Ciganos", tam-
bém uma versão de Vanja
Orlco de uma canção gaule-
sa. de Plerre Cour e Hubert
Giraud, sendo apoiada por
orquestra sob a direção da
Renato de Oliveira (certa-
mente o autor das orquestra-
Coes); e com Jorge Ben, duas
canções de sua própria auto-
ria; "Por causa de Você, me-
nina" e "Mas, que nada!",
sendo apoiado pelo conjunto
Copa 5.
CAIPIRISMO

Claro que todos nós. quan-
do vamos ao estrangeiro, es-
poclalmente Roma, Grécia,
Paris, Egito etc., não resisti-
mos à tentação de sermos fo-
tografados junto às ruinas do
Coliseu, do Foro Romano, do
Arco de Trajano, da Acropo-
le, das Pirâmides. E' classi-
ca a satisfação. Mas as fotos
são, apenas, para o álbum da
familia, para mostrar para a
mamãe, ao papai, à vovó, aos
filhlnhos mesmo. Começar a
exibir essas fotos pra todo o
mundo é um calplrismo ri-
diculo, dum primarismo con-
tristador. Isso nos ocorreu
quando deparamos com ¦ ca-
pa do LP (ohanteclér) de
Francisco Carlos, em que ele
aparece num flagrante de
rua em Paris e encimado pe-
lo pretensioso titulo do dis-
co; "O Internacional Francis-
co Carlos". Vamos com cal-
ma, Chico! Mas o conteúdo
do LP procura justificar o
titulo do lançamento com o
Francisco Carlos cantando
(dentro daquele seu Jeitão)
alguns sucessos 4nternacio-
nais: "La barca", "As folhas
verdes de verão", "Suavo é
a noite", "Cuando calienta ei
sol", "Et Maintenant", entre
números nacionais, dos quais
se destacam "Recife lindo","Samba da madrugada" e
uma balada do próprio Chi-
co: "Gloria ao amor".

O fã-clube do Chico Carlos
há de gostar dessa interna-
cionalisme dele.

«nilllllll IIIIIHin Illlllllllll S Noutro dia comentava o Deputa- **_*_?!__*._*.*

WfíMMOWMG u
\ MONTERRI BA*!S?:BOITES, RESTAURANTES

MARTA JANETE,
uma das mais sim-
páiicas e bonitas
cantoras brasileiras,
vem brilhando tô-
das as noites na
"Boite Oásis", onde
canta repertório
magnífico para um
numeroso público.
Aplausos e mais
aplausos forcam na
maioria' das noites,
a notável - artista a
entrar em cena por
diversas vezes. No
horário das 2,30
horas, a "Oásis",
sob a direção de

(,traído Gamboa, apresenta seu espetáculo de
revista intitulado "TUDO E' CARNAVAL".
No clichê, a grande atração da musica brasi-

leira em vários "ritmos", Marta Janete

A PARTIR DO DIA 6, e em todos os sába-
dos, o "Nuit-Jô" estará apresentando a noite
do "twist" e "hulli-gully", com o moderníssi-
mo conjunto "The Bhèls", e o excelente bai-
larino desses e outros "ritmos" modernos:
SIDNEY JUNIOR. A idéia a nosso ver é das
melhores, esperámos que, vá dar certo...
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ADEGA LISBOA-ANTIG/
RUA BBIGADEIBO TOMAS, 280

(Vm pedaço de Lisboa no coração de São Paulo)
Diariamente f^dos e guitarradas até as 2 horas

Atrações: Any Silva, lida de Castro e Fernanda
Batista. — Diariamente: almoços.

_V_^^_^V^W_y^WW_WW^^^^^^^WA^^^W^^^<*^^^*"**'

ADEGA DA MOURARIA
Boa Albuquerque l.lns, 348 — Fone: 61-845(1

Sob a direção de João Fernandes e Moniz Trin-
dade. Jantares com pratos regionais portugueses.
Cozinha Internacional. Fados e guitarradas com
Moniz Trindade, Arminda Falcão e José Vilela,

João Fernandes e J. Pires.

CASA GRANDE — RESTAURANTE ;
Rua Francisco Estado Forte, 205 —/Fone: 51-4520 ;

— ao lado do Cine Esmeralda.
Direção do exrmaltre do Restaurante Europa

Especialidades: húngaras, alemãs e internacionais.
— Música cigana com o violinista ANDRÉ'
MAKAY. — Ambiente iamillar. — Festas e ban-

quetes a domicilio. Estacionamento permitido.

uuijuxaAAniv«vinAr<-sJ»-i*,i*Ji >»»*^«_>^^ww.
LE BARBAR'E

Rua Major fertorlo, 458. — Fone: 37-0912.
Apcrltivos e "firinks" das 21 ás 4 horas. —
Direção e recepção de Carmen Amaral. — No
bar Jesua Larraz com s| especialidades. Musica do
Geraldo Cunha e Orlando Vietor. — Duas atra-

ções da atualidade. ,
¦i. -.-,.- - w>w>wi»»wii>Mi»»»»M««^'««««w»,y;''

BO BÃO BAR
Rna Peixoto Gomlde, 72

O MAIS NOVO ENDEREÇO DE SAO PAULO
Muita alegria com GILDO SOUSA e ARLINDO

XAVIER - Aberto Inclusive aos domingos.

CO RIN GA BAR
LARGO DO AROUCHE, 46

Direção de lzaura Baltazar,
Drlnks • aperitivos musicados todas as noites.
Airarões permanentes: ARTURO SOBENES can-
tor Internacional e C-ERALDINO RODRIGUEZ
cantor popular brasileiro. - Ambiente confortável.

VLnnm.nnni ..««««««««wii»»»»»»»»»» .

LA VIE EN ROSE
AR CONDICIONADO PERFEITO

Rua Major Sertorlo, 114 - Fone: 34-6273
Conjuntos de BABY e ARINOS DE SOUSA
LIMA. - Atrações permanentes: Araken Andyara
e Célia. Maria. — "Shows" com CY MANIFOLD,

aplaudido cantor Internacional.

JUWVUWIf.Vil-.,i' s> »<>^>*MWWW»»MMWWMW^V»»WMW*MM_*i

CARMINHA MASCARENHAS "mancou"
com Wilson Chumbo, não comparecendo para
cantar no "Toalha de Mesa". O velho Chum-
bo ficou deveras aborrecido e ao mesmo, tem-
po decepcionado. ,

ARTURO SOBENES, cantor internacional,
firmou-se mesmo no "Coringa Bar" do largo
do Arouche. Geraldino Rodrigues, outro gran- >
de valor musical (brasileiro) também vem me-
recendo os aplausos Que todas/as noites ali re-
cebe. O .serviço dessa casa melhorou bastante,
depois que para ali foi trabalhar * o garçon
Cardoso, muito conhecido e apreciado nos.nos-,
sos meios noturnos.

BRUNO E SEU CONJUNTO continuam fir-
mes no Restaurante "Selvático", abrilhantan-
do com magnífica música os jantares-dançan-
tes sempre concorridos "dessa tradicional casa
da avenida Washington Luís.

TERESINHA AL-
VES,. a estrelinha
da canção portu-
guesa, depois de
breve repouso, vol-
tou novamente a
participar da músi-
ca — dos. fados e
guitarradas — da '
Adèga "Lisbo»-An-
tiga". Os frequen-
tadores desse "res-
taurant" português,
na maioria admira-
dores de Teresinha
Alves, não se can-
sam de aplaudi-la
em todas as suai

Interpretações. Ao lado de Teresinha; a "Lis-
boa-Antiga" apresenta mais dolt ótimos valo-
res: Fernanda Batista e Sérgio D*Avlla. Na

gravura, a simpática Teresinha Alves

BOITE CHICOTE \
PRAÇA FRANKLIN ROOSEVKLT, 247

NOVA DIREÇÃO
Hoje — TOP-SHOW com Augusto César, Graça
Melo, Jorginho é grande conjunto de "gjrls".
Conjuntos: GAFIEIRA e JURANDIR — Cantor

JORAN COELHO.

DOM PENITA
Rua Dom José de Barros, 71 (Galeria Califórnia)
Fone: 35-09110 — «Drlnks»-dançantes das 19 às 2
horas e aos sábados, domingos e feriados a partir
das 14 horas.. Todas as noites: CALIXTO E SEU
QUARTETO com a cantora MEG MAY — Per-

mitldo traje esporte.'yyftrWVtAAAIVI^VV-i**^*'!**'**'***'1*''*'1'*1**^^

R E V E R I í — Bar-Dançonte
n har mais elczante e confortável de SSo Paulo
A," de íílí. 162 - Fone: 36-02GG (esquina
João Adolfo) - Diariamente animadíssimos apç-
ritivos-dançantes com Hoberto e seu moderníssi-
mo conjunto de "ritmos". Fechado aos domingos.

BOITE MUGUI
NIGHT CLUB JAPONÊS

Bua Augusta, 643
Apresenta hoje "shows" COM VÁRIOS ASTROS
E ESTRELAS. ATRAÇÃO PERMANENTE: ELIA-
NE MOREL. Musica: JUNKO e seu conjunto de

ritmos modernos.
\rLiarirtru,inriririr»^*~i~i***J^^^^** ********** ***************

EDY SEBASTIÃO BAR
RUA ÁLVARO DE CABVALHO, 188

Todas, as noites: TWIST, CHA-CHA-CHA e
CHARLESTON — Aberto todas as noites, inclu-• slve aos domingos. Ambiente moderno a con-

fortavel.

¦> •<•'" v..i.i^..^>i'—'-^r
FAZENDA CHURRASCARIA

Av. Gen. Olímpio da Silveira, 131 - Fone: 51-5299
Almoços - Jantares-dançantes até as 2 horas -
Orquestra - «Show» e atrações de hora em hora.
- Sábados, tradicional feijoada - Domingos, ai-
moços infantis. - Cozinha internacional, am-

, biente familiar. Recomendada pelo «Dlner s Club».
^I.M.MDWMM.H.KOiKW.WKKI»»»»»» ».««»<WW«». 
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BOITE OÁSIS
, Rua 7 de Abril — Fone: 34-7047.

Hoje grandiosos "shows" com: MARTA JANETE
cantora Internacional e "Tudp é Carnaval"
espetacular revista sob a direção de Geraldo
Gamboa com os conjuntos de, LÉO e JACY. —
Atrações permanentes: ' MARIA DEL CARMEN,

JERSON.COSTA e IRACEMA.
.-^VXftA/UXAAru^JVVVVVV*!* **************** *****"***^*^^^*

EL GREGO
Rua dos Tinibiras, G31 — Fone: 34-3672

O unico com musica das 20 ks 7 horas da manha.
Todas as noites: aperitivos, jantares e celas mu-
sicadas. Ambiente acolhedor, serviço esmerado,
cozinha internacional. Aberto das 18 às 7 horas
da manha. Musica: Típica de Ubirajara e o

TRIO DE oimq.
Vl^AAnJ^'nAAl^V^^rll^^^l^^~~^^^^^^^-*^^***^************^***l^^-^*^"*^*^^^^
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SELVAÍICO— Restaurante
Av. Washington Luís, 4.267 — Telefone: 61-3810

(O endereço orgulho das noites paulistanas)
Ambiente — Conforto —.Bem-estar

JANTARES-DANÇANTES com BRUNO E SEU
CONJUNTO.

A 1.500 metros do Aeroporto de Congonhas.
Jljtj-|jV-ljVVVVI/VVVV*VVVV>f>ririrfV^ *l *i*i*i*i"s*sVm*hV i
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ESTR I BO — Bare Restaurante!

61-6221

nrvuxnAnjtrtAn^ruSivv'-*!*" **************** *"**"*1****^***
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60 ITE QUO VA D IS
Rua Bego Freitas, 547 — Fbne: 3S . 980"O recanto das noites paulistanas"

Sob a direção de Vicente Navarro. — Todas as
noites o melhor "drink" e a melhor musica com o
conjunto "Quo Vadls". Atrações permanentes:

, Julita Mendonça e Luiz Serrano.

Avv Washington Luís, 3.135 . — Fone:
Jantares-dançantes todas as noites, com pratos
da cozinha Internacional: — Ambiente dos mais
confortáveis e familiares. — Perfeito serviço no

«Drlve-in». .. ,.' , í .

TIO PENNA
(A CASA CABOCLA DE SAO PAULO)

— DIREÇÃO DE DOM PENITA -
RUA AMARAL GURGEL. 614.

TODAS AS NOITES "DR . KS" MUSICADOS
COM ÍRIS VALL1 K GERALDO CUNHA.

CANTINA E PIZZARIA NOVA CAPRI
Bua Neto de Araújo, 45 — Fone: 7-6679

(Atrás da estação de bondes)
A cantina que faltava cm Vila Mariana, onde se
saboreia a real rizza Napolitana e os melhores
anti-pastos, num ambiente e um' melhor ser-
viço. Aberta das 18 às 2 horas da madrugada.

^jXnjXirnJUVtAAAlVUVVV^i^^l**********"****************""'''^^J1J^^LfLnJ^nrl^^M~l^^~*" * "*""¦**»"""¦¦*¦»*****»*«*¦¦¦-

CHEZ REGINE - Bar e Restaurante
" Rua Santa Isabel, 261.'Aberto a partir das 18 horas com aperitivos musl-

, cados animados por MOZART (o mago do te--
ciado). A partir das 20 horas jantares também

, musicados com o acordeonlsta Aresky, Mozart, e
o Cantor e guitarrista. Luiz Carlos. — Cozinha

internacional.

NUIT JÕ — Bar e Restaurante
Rua Consolação, 2.556. —Forse: 52-9261

O MAIS NOVO ENDEREÇO DA,PAULICEIA —
GRANDES ATRAÇÕES — BOA MUSICA —

AMBIENTE ACOLHEDOR — BEBIDAS DAS
MELHORES PROCEDÊNCIAS, — ABERTO DAS

19 às 2 horas da manha.
WmjV»WWVVVi,i','*"***""""C*,****,**"**^M>

TOALHA DE MESA — DRINKS
Av. 9 de Jnlho, 931 — em frente à Avanhandava"O RECANTO DOS CORUJAS"

MUSICA DE MEN1NAO E SEU ORGAO e o cantor
e guitarrista IZIDRO BRASIU

. — A PARTIR DAS 18 HORAS. -
MAf\Af\f\f\fífir*V'*^rrr^^r^Mr*\m~*mmm*m^^**mmmm*mmmmmmmmmt

PA PAGALETTO
BUA PAMPLONA, 850 -FONE: 31-2443

Cozinha internacional e Italiana. Especialidades:
PATO NO ESPETO A PAPAGALETTO, FRAN-1
GUINHO DE LEITE GRELHADO, GALETTO
A CHAMA AZUL E MA8SAS DE TODAS AS
QUALIDADES-FEITAS A MAO — SalSo para

banquetes — Aberto diariamente.
LnjU-XAATWVWVVVVVW*»*»**!* * * * " * "*""
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VERMELHO 4 7 BAR
iAvenida Vieira de Carvalho, 47

I Todas ás noites, das 21 às 4 horas, Inclusive aos
domingos, "DRINKS" musicados com Vozes da Ame-
rica: MILCE TABAJARA, cantora popular brasllel-

re..— TRIO "NHANDUTI" e outras atrações.
<*TtjvvxruviAiVuvvvvyMvy'*V'y<>v^^

' PIERROT BAR E RESTAURANTE
Avenida Vieira de Carvalho, 55 — Fonti S8-.lt
Aberto a partir das 11 horas até as 4 da madru-
gada — Especialidades da casa: Baella e Ia
Valenclana e demais pratos: espanhóis. Musica:

Trio "Cristal", Denlse Dumont e Pedrp Oomez.
Js^riJtAAAAAAnAlVy^-i*!'*******-^***********"*^***^^^^^^
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ZILLERTAL - Restaurante-, ançante .
Av. Brig. Luís Antonio,v909 — Fone: S7-677Í
Cozinha internacional — «Chopp» — Aberto para
almoço a partir das 1.1 horas — Jantares-dançantes— Sábado: feijoada. Domingo: «Shows» Infantis.
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Por Edith HsirfJ
e/i. GaUaM
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1 — NaaeMe a «4 de j«lh* í« "»» «¦• C»-
1 raças. • fataro fendador da "RepaMi-
ca doa EiUdos Unidos do Sul", foi rdoeado
por um preceptor, porque ficara olfso mui-
to pequeno. Este preceptor deu-lhe uma uo-
lida instrução que o Jovem aperfeiçoou saa
universidades da Espanha, ds Alemanha, da
Inglaterra e da França onde foi aluno dá
Escola Politécnica. Entusiasta, o jovem
admirava multe a revolução francesa, o qua
lhe valeu ser excluído de certos salões espa-
nhols. .,"•
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Aos dezenove anos, Simão Bolívar dos»
posou uma moça espanhola, senhoritá

Zoro, com a qual partiu para seu pais natal,*
a Venezuela, Sua esposa não adaptou-s* S>'
clima daquele pais e morreu após alguns,
meses de matrimônio. Desesperado por este
golpe, Simão Bolivar viajou para esquecer •'
voltou para a França. Bonaparte era Impe-
rador, a cerimonia da coroação preparava-
se com muito luxo, isto revoltou Bolivar a
ele devolveu os convites que a embaixada-
espanhola lhe havia enviado. Passou o dia
da coroação fechado no seu quarto lendo;
Rousseau e Montesquicu.

^W^
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4 _ Foi então que o destino interveio pro-
piciando o encontro de Bolivar e um

escritor político, Humbold que, conhecendo
bem a situação das colônias espanholas, de,-
clarou que faltava um homem para conquis-
tar-lhes a independência. "Eu serei este ho-
mem" disse Bolivar levantando-se brusca-
mente. Desde então, Bolivar pensou somen-
te nisto, foi para a América para estudar
melhor a obra de Washington. Quando Bo-
naparte invadiu à Espanha, Bolivar decidiu
agir, teve um papel muito importante na re-
volta da Venezuela. Em três meses expul-
sou os espanhóis da colônia, negociando com ;
a Inglaterra para impedir a entrada dos
franceses na Venezuela. :':J ;

W- W1 § Ccà'¦"

A — Invejado pelos outros chefes militares, -.
Bolivar tinha como unico defensor o po- -

vo que o adorava e havia-lhe dado o apelido r
de "Libertador" após sua famosa proclaina- \
ção: "Todo espanhol que não conspirar cqn- ;
tra a tirania e não trabalhar a favor da nps-1
sa nobre causa será impiedosamente fuzila- |
do". Bolivar decretou a liberdade do comer- :
cio e elaborou uma Constituição. Mas chega- :

ram reforços da Espanha, comandados por
um rival e\e Bolivar, o general Monteverde..

¦' • ¦ • - "" " Z*40" 
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C — A luta recomeçou. Reunindo seus ho-
.mens, Simão Bolivar gritava: 

'"AbriBtt^

fogo à direita e à esquerda" fazendo pare-?',
cer ao Inimigo qúe possuía um grande exíér-K
cito..Tendo nma vitória atrás da outra, apo-;
derou-se do Orenoco o passou em Nova-tiÈra**
nada. Após a vitória de Boyaca, eie reuniu -
o Equador] a Venezuela e Nova Grsuttda>
sob o nome de "Republica da Colômbia",,d«- *

pois libertou o Feru e a Bolivia. Mas én-|
quanto ele lutava pela liberdade do oe».;.
pais seus Inimigos acusavam-no do «.tuiwj;
aproveitar desta liberdade. Ameaçado, ttf.?
do teve que abandonar o poder. Este d«_r«R':!
to matou-o, morreu sete meses msis filftfov
pensando no destino da América Latina estaVi
América qué era obra sua. / -. )í\[\\yÂ
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I SEGREDOS DE SUA ALMA
Por JOSEPH WHITNEY
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OS INDIVÍDUOS DINÂMICOS TiM o espirito
VOLTADO PARA UM SO' ASSUNTO?

R. — Sim. e em regra é isso o que as toma tao dinâmicas.
O lndividuo'médio tem muitos interessei, e vive experirnentan-
do-os. Atrai pouca atenção porque nâo levanta o estandarte
de uma causa particular, ou esporte, ou "hobby". Já o que
tem o espirito voltado para um w assunto tende a concentrar-
se num unico interesse e se torna dinâmico, reunindo todas as
tuas qualidades de perronalicad» r.o campeonato daquele ln-
teresse.

O DESCONTENTAMEN-
TO E' FATOR NA
DOENÇA?

*
¦

§ks ' J ___f%. •

#f__ÉÍ
R. — Os descontentes ten-

dem a ter mais do que sua*
parte de doenças. Certo estu-
do dejcobriu que 25 por cen-
to ák 1 300 telefonista- da-
vam 75 por cento de (altas
por motivo de doenças. A
análise trouxa a luz que a
diferença mais notável entre
os dois grupos era o descon-
tcntamento geral i!os ausen-
tes crônicos. Expressavam-se
como sentindo-se inseguros.
frustrados, não * a 11 -feitos
com seus empregos, e como
se tirassem pouco contenta-
tncpto da vida.

O HOMEM DEVE VIVER
APENAS PARA O
DIA DE HOJE?

R — Devemos procurar
fazer o dia de hoje tão aU-
2re e agradável quanto possi-
vel, já que o unico dia em
que vivemos é o dia prescn-
te, Planos para o futuro é
importante também, mas nao
devemos gastar a maior parte
do dia pensando no futuro. O
finado dr. John Schindler fez
ver em "Como Viver 365 Dias
por Ano" que o melhor se-
guro para um futuro satisfa-•ono <- saber manejar devi-
damente a hora presente; fa-
/er do ato do viver um belo
trabalho, trabalhando e aju-
dando os outros "agora mes-
mo":

Ette Mundo Pitoresco
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VII CONCURSO 
"MISS OBJETIVA INTERNACIONAL-, 19*3

Mfl?/f-ffiy ATÉ 0 DIA 14
PARA CANDIDATAS DO ESTADO

Os homens Inr*.,,
contra o c<,mums_,t"w,
QUE O tOMlMÍM.-?4
A MORTF. DA

DADE.
'Extraído do litr-jí,,
lane Ljbin *jrm 1}

ba HORA

Ainda ecoam os bOM momen- j
ws passaoos domingo na »*de so- ,
ciai _oLspa Countr>- Club 'qui- ,
ktmctro — dt estrada velha ae I
C.-pmís> pelas candidatas ao ¦
Vil Concurso "Miss Objetiva- I
In-err^cional". 1S63. Os agrada-
veis passeios, as animadas con- .
v#r-_ç6e*. os bons oí-.cios dos ,
»n'"n6es. o buwlisrr.o da paisa- '

acompa-hsnte • cem rrü cnael-
ros.

3.-ULE DE COROAÇAO

O Baile de eleição e eoroaçâo
de "Miss Objetiva-Icternaeio-
nal" será realizado no dia 12 dc
-i-jtubro. às 22 horas, nos salões
¦jo E C Pinheiros, -ter.tilmen-

PAULO HAKItKlO t João Manuel em uma rena da comedia de
Lauro Cezar Muniz. pelo Teatro Caclld.1 Berker.

Hoje lem alguma
coisa a declarar?"

Hoje. no Teatro Bem vista,
a estreia oficial de "Tem Al-
guma Coisa A Declarar?",••vaudeville" de Veber e ii'.'n-
nqulm, pelo elenco de Nydia
Llcia. A critica e.-tá convida-
da
Homenageado o
espectador

No domingo, o sr. Odilon
Ribeiro Jr., que comprou a

filtrada 61 678 do atual t
tuctilo do TBC, ganhou
menagem do elenco de
Ossos do Barão"". E' qu**
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J. H. PIRES

FOTOGRAFO
Cada vez que me aparece so-

bre a mesa um livro sobre fo-
tografia, lembro-me da fase
kodaquiana de fotografo'ama-
dor, que vivi na eidadezinha
querida e inesquecível de Cer-
queira César, na Sorocabana. E
isso já me deu dor de cabeça.
Porque não continuei no ama-
dorismo, encerrei minha carrei-
ra no crepúsculo da adolescen-
cia, e dali por diante a arte fo-
tografica progrediu muito. Fico
olhando meio aturdido para os
diagramas modernos e seus dis-
positivos de comando. Mas por
isso mesmo atiro-me logo à lei-
tura. É a compensação teórica
que o mundo dos livros me ofe-
rece.

Desta vez é a Difusão Euro.
péia do Livro que me envia o"Manual do Fotografo", de
Lucien Lorelle, numa bela edi-
ção encadernada, de capa cem
por cento fotográfica. O titulo
original me causa arrepios na
lembrança: "Guidt du photo-
graphe. amateur", A tradução
foi confiada a Delmiro Gonçal-
ves, cujo nome é suficiente pa-
ra .assegurar aos leitores bra-
sileiro» a legitimidade da nossa
versão: Conheço Delmiro há
muito, e sei como ele cuida dos
seus trabalhos. .

. Este .manual passou por um
processo de adaptação às condi-
ções brasileiras. Quem cuidou
disso foi Thomás Farkas. Te-

. mos nada menos de 170 fotos,
quadros e esquemas. Um pe-
<jueno mundo fotográfico, in-
eluindo anúncios das casas do

. ramo, nas quase duzentas pagi-•,nas do volume. Lucien Lorelle
é especialista no assunto e res-
ponde por numerosos titulos
lançados pelas "Publicatíons

¦ Pboto-Cinema Paul Montei", de
, Paris. Consolo-me ao ler as

primeiras linhas, pois encontro

uma afinidade longínqua, que
não me deixa muito mal, no
meu saudoso amadorismo.

Vejamos o que diz Lucien Lo-
relle, para meu consolo: "Sem-
pre me interessei pelo trabalho
dos fotógrafos amadores, e eu
mesmo o fui, sem que pudesse
orgulhar-me de minhas primei-
ras obras. Procurava apenas
recordações pessoais, sem pres-
sentir ainda que a imagem fo-
tografica, como todo trabalho
que chega a merecer a qualifi-
cação de obra de arte, pudesse
constituiT uma linguagem poé-
tica, transmissível a todos os
que «ão sensíveis à beleza".

A, tempos que lá vão! Mas
que interessava, naqueles tem-
pos, a fotografia artística? O
unico objetivo era mesmo o de
fixar os dias e as formas, que
rapidamente se esfumavam. E
que também fotograficamente
desapareceram.

"RAINHA DO COMERCIO"
— Com a finalidade de cola-
borar com as obras assisten-
ciais dos "Sanatorinbos", o
Grêmio Recreativo e Cultural
do Comercio está promovendo
o concurso para escolha da"Rainha do Comercio". Dia 6
de setembro próximo, com
inicio às 23 horas, haverá um
baile noa salões da Casa de
Portugal, animado pela or-
questra de Dick Farney,
quando se procederá ã
apresentação das candidatas.
Os convites e reservas de me-
ta devem ser solicitados nos"Sanatorinbos" ou no Gre-
mio Recreativo e Cultural,
pelos telefones 33-6451 
36-1965 r 32-0481, ou linda
nos postos de venda das ca-
«as Fachada, Beethoven, Ele-
Irnlandia, Erontex, Sensação
Modas, Sears, Lojas Garbo,
Mappin e Eletro-Radlobraz.
No clichê, a *rU. Zilda Va-
lezi, representante da.» Lojaa
Erontex, uma das forte* can-
didatas ao titulo.

este numero, a comedia de
Jorge Andrade bateu o -re-
eord" de publico do teatro da
rua Major Diogo. que ante-
normente estava com -A Ca-
sa de Chá oo Luar de Agrfito.

Estreia marcada
Será depois de amanha, nn

Teatro Leopoldo Froes. a es-
treia de "O Inimigo dr, Povn",
de Ibsen. cm adaptação e di-
reçfio d.» Jlm Coíby, com o
elenco do Teatro Èxpermien-*.al do Negro de Sâo Paulo.

Rainha do teatro
amador

Será depois de amanhã,
nas sulõe.s do Instituto Cultu-
ral Israellta-Braslleiro. na
rua Tres Rios, o baile promo-
vido pelo Clube de Teatro,
pare a coroaçiio aa "III Ra:-
nha do Teatro Amador''. Te-
rezlnha de Abreu e Silva rece-
berá a coroa e o cetro das
mãos de Vera Nunes. A nova••rainha'' faz parte do elenco
do departamento de teatro da
Associação Atlética Matarazzo.

Também serão liomenagea-
das as "princesas'' Margot Ba-
daró (Teatro Estudantil Ex-
perimental), Rosita de Jesus
(Sociedade dos Artistas Inde-
pendentes), Silvia Alimari
(Clube de Teatrol 8 Floriana
Ragllon» (Teatro Paulista).
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FINALMENTE!!!
a partir da proiinu 5a-tein as !¦ .¦ '.,.„„ .
TV TCPI CANAL 4, o m_i-> EENSACIONAI trit
GRAMA INFASTO-JrVENIL DA TELr.V|su7

A SORTE É

Mandiopâ
COMPAREÇA COM SEUS FILHOS »o s.c.-atj
da TV TUPI à rua da Consolação. 2403. pa*» «.
nhar milhares d« premio».
Você poder» concorrer também escrevecco «;
nome e endereço to verso das emb*ii;»rj «
MANDIOPÂ * lepositando-as nas urnas «_.
tentes no lajuáo ios "D:ario.« Aí-Ocac:»" s -_
7 de Abril. 230; no Canal 4. Sumaré; no Twtn
Tupi ou ainda r.o seu revendedor mais prc*c_*t

U» |

•-í-wTír"_

sem duvida, é
Ty tÕISêvi&lJÕM

.pe-
ho-"Os

com

Perfeitamente, o
TV Wldevision se
reconhece apenas
num olhar...
Moderno, arrojado,
seu esmerado
acabamento e alta
qualidade, torna-o
inconfundível.

Dirce Santos, Stella fanagotüakl e Mady Nuisbuum — da es-
'luerda para a direita — fotografadas no Lapa Country flub

gem. a tepidez da atmosfera e a
placidez da piscina, são assuntos
do todas '.'Ias nos seus convívios
particulares. Mas, novo passeio
fstá combinado para domingo.
De sorte que as concorrentes de-
vem estar à praça Don José Gas-
par i detrás 'ia Biblioteca Muni-
cipali às sete horas da manhã,
com seus familiares. Sem falta.

F.NSAIO

Não tendo sido possível rtali-
zar o ensaio de porte e elegan-
cia nos salões da Sociedade Sul-
Rio-Grandens->. a professora
.Maria de Lourdes- Campos mi-
ristrou seus ensinamentos ?m
outro local apropriado. Na pro-
xima segunda-feira haverá novo
ensaio, às 20 horas, na sede so-
ciai de um clube amigo, à ser
confirmado nas próximas horas.

INSCRIÇÕES ABERTAS

Dr. Moacir Cunha
Dr. Rubem L. Cunha
Dr. Sérgio L. Cunha

f/IEDICOS-OCT_ISTAS

Dr. Roberto L. Cunha
•jmURGIAO-DENTISTA

Comunicam a transferencia
de seui consultórios para

RUA BAHIA, 563 —
TELEFONE 52-6534
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ROGRAW
NOVA Ni
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imos dizer
rtística i sr
Dea dir

!(sr. J. Dua
melhorias

io da TV-<
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.o um grani
merecendo
audiência,

'eressada.! deverão procurar pe-
ia senhorlta Leda, à ma Alva-
¦es Machado, 22, 11.o andar
'. detrás ds Catedral da praça da
Sé), das 9 às 18 horas. Qualquer
informação será prestada pelo
fone S6-3377.

PRÊMIOS BÁSICOS
A vencedora do certame rece-

berá um automóvel ultimo tipo,
uma viagem ao Exterior

ASMA - BRONQUITE ASMATICA
Tratamento — enxerto de Pilatov placenta (método russo)Dr. LOBOSQUE — Rua do Kipodromo, 143 — Tei.: 93-3742 -

(marcar hora) — das 14 às 17 horas.

MÉDICOS HOSPITAIS PRONTO SOCORRO S DENTISTAS]

revituuzbdor
MASCULINO

ORMOTESTflN
promova a wcuparatio rápida
te faaçoe» «Naü. aotodo m-
•naaati aot casos tfe «Mta.
•Nto e astema aeuixnneate.

(: publicado aos Domingo* no DIÁRIO DB 8. PAULO e às 4,as t 6.ai no DIÁRIO DA NOITE Das l.a e Z.a Edições

CLINICA GERAL

Or. Plinio Reys Jr.
CORAÇÃO E VASOS (Aorta, ar-
terias e velas). AP. DIGESTIVO (e*o-
fago, estômago, fígado, vesicula, vias
biliares, Intestinos) — CONS. COM
RADIOSCOPIA DO CORAÇÃO —
Rua VencesLau Brás, 146 (prox. praça
da Sé), 7.0 andar, talas 711/14 — Das
9 ás 12 • das 15 às 19 horas —

. Marcar hora — Telefone: S4-9723.

Dr. A. B. de Los Cosas
Neurose, Impotência e frieza sexuais.
Rua Braulio Gomes, 26 — Sala 601 —
Das 15 is 18 horas - Telefone: 36-1735

Dr. Cosmo Bárbaro
Ap. digestivo (Estômago, Figado, In-
testinos) — Moléstias nervosas —
(Neurose, Asma) — Rua Marquês
de Itu, 306 — 9.o andar — Fone:
36-6747 — Das 15 às 19 horas — Av.
Rangil Pestana, . 1.021 7.0 andar —
Fone: 32-0386 — Das 9 às 12 horas.

VIAS URINARIAS

Dr. M. Fuchs
Rins, bexiga, próstata — Doenças se-
xuals e venerem em ambos os sexos.
Esterilidade. Rua D, José de Bar-
ros, 17 — 6.0 andar, das 14 às 19

horas — Fone: 34.1371

PELE E 8IFILIS

Dr. N. Falei
Câncer, Eczemaa. Espinhas. Unha, Ce.-
belo, Pelos da face — Rua Sete <1«
Abril, 118 — 10.O andai — Telefone:

35-1261 — 16 às 18 Saras.

Dr. Waldomiro Fragoso
Pele, Sifilli, Eczemas, Micose, Urtl-
caria, Tratamento da Queda de Ca-
belo — Praça da Sé, 21 — lO.o an-
dar, sala 1.011, «eqüina da Rua 15
de Novembro — Tei.: 33-3340 — Das
6 às 12 e das 14 às 18 horas — Sa-

bados daa 8 às 13 horas.

ANALISES E EXAMES

SANGUE FEZES — URINA

Cons. — Tratamento — Operações
DR. TÚLIO MENICONI. Parteiro —
ERNESTO KIERSKI Sorologista
técnico — Rua Benjamln Constant,
158 — 6.0 andar — Fone: 132-4276

tüTRIÇAO E GLÂNDULAS
INTERNAS

Dr. Arnaldo C. Sandoval
Obesidade — Magreza — Atrasos e
excesso de cftacimento — Tireolde

Crianças e adultos — Fone: 51-9666
Av. Paulista. 2.669 — Membro

da American Diabetes USA

i

OPERADOR

Dr. Nelson Cayre» de Brito
Rua 7 de Abril, 230 — 13.o andai —
Da» 16 ái 18 horas — Fone: 34-1525

— Residência: 8-3692.

UROLOGIA

CIRURGIA PLÁSTICA

Dr. A. Duarte Cardoso
Cirurgia «st., reparadora dos. dei.adquiridos e de nascença — R. 7 deAbril, 404, 3.0 andar - Fone: 34-4324— Da» 16 às 18 horas

Dr. Woldemar Prandl
Cirurgia Estética e Reparadora —
prática nos E. Unidos. Cons. Furtado,
1285 — 3.a, *f,a e sábado — 31-5722.

MOLÉSTIAS DE SENHORAS

Dr. Milton Logozzi
Moléstias de senhoras — Rua Benja-
min Constant, 61. 5.0 andar, sala 35.
Das 14 às 17 horas — Fone: 32-6232.

HEMORROIDA9

\ Dr. Levy Sodré
Trat. das Hemorroidas s/operação
Cons.: Av. Brig. Luis Antonio 878— Fone: 32-1675 — Res.: 31-7034.

Dr. Francisco Forastieri
Especialista no tratamento de He-morroidas — Varizes — Fissuras eFistulas — Rua S. Bento, 484 — 2 oandar — Salas 9 e 10 — Das 13 às18 horas — Tei.: 32-1179 - Res.: 3-8771

HOSPITAIS 
~

Sanatório Jabaquara
Doenças nervosas « mentais —. Mo-derno tratamento — Direção clinica,
prof. dr. Orestes Rosseto IFac MedUniv. de S. Pauloi - Avenida'índia-
nopolU. 3.096 - Fone: 70-2130 —

Caixa Postal, 1.660 — São Paulo.
i.

Dr. Isoac Kibrit
Doenças sexuais e venereaa em am-
bos os sexos. Rua Santa Teresa, 31 —
4.0 — Tei. 33-6685 das 16 às 19 horas.

Dr. Souza Soares
Doenças genitais e urinadas. Cirur-
gia. Av. Brig. Luís Antonio. 878. S.o
Tei.: 37-6655, 14 às 19. Res.: 8-8005

PEDIATRIA — GINECOLOGIA

Dro. Tordij E. Billington
Consultas - Tratamentos - Operações
Rua Benjamln Constant, 158, 8.o

andar, das 15 às 19 horas.

MOLÉSTIAS DO OUVIDO

Dr. Olavo Ehmke
TRATAMENTO DA SURDEZ

Rua Marquês de Itu, 306
Telefone: 34-0682.

GARGANTA, NARIZ, OUVIDO
E OLHOS

Dr. Tomoichi P. Shimohiroo
Tratamentos — Operações — Praça
da Liberdade, 141 — Con|. 5 — Fone-35-4806 — Das 14 ás 19 horas

Residência: 80-9274 ¦•
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Reumatismo. Ciatica. Feridas crônica
Eczemas — R. Barão de Itapetlnii-
ga, 139, J.o conj. 1 s|4. Fone: 32-6274
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AURÉLIO CAMPOS E* 0
APRESENTADOR

"O Ceu é o Limite- pela TV-2. ser» também
apresentado pnr Aurélio Campos, o seu enador
Esse programa pela repercussão que vem lendo

noticia de sua volta, promete reconquistar •
grande popularidade que teve.

• AMANDIO NOVAMENTE EM
"QUANDO MENOS SE ESPERA..."

Amandlo começou sub vio» artística em Sio
Paulo pela mio dt Vera Nunes, entic empreita-
ria Agora, Raul Roullen vai reuni-los come o»
principais interpretes do -Quando Menus ie
Espera. ..* de sexta-feira próxima st 21.35 horas,
na TV-2.

Quando menos se espç-
ra... Vera Nunes vé sua
cheia de "pulRas"!

Nada como umas férias
em Copacabana, heim
lano Gherardi? Já sou-
io« que o ator-produtor-
tor do "2" vol buscar a
ita "spaguctti-a-lá Pão

Açúcar"!
0 "Pick-Up do Plcapau
é de Fernando Solera. às

horas, na Rádio Bandel-
es.
Gene Barry <o Bat Mas-
tcrsoni ganhou novo se-
o para a TV, agora ro-
lo de mil c uma "boas

nada mais são qua
nda Fleming, Anne Fran-
Dana Wyntcr e Martha

r. Amandio já fez des-

Quem está ficando mui-
to cinematográfico é o
ílzio Azevedo.
No "Clube das Fofoquoi-
ras" no Riso dos Cinco,
a Cardoso abusa do di-

j dc fazer misérias... A
ia vai longe!
De um VT que por or-
dem técnica não foi, vi-

que o galã Amilton
wiidcs é também» um

comediante. Talvez o
o ocupe, se houver vez!

yff&yfpfâ
Se ninguém sa lembra,

talvez mexendo na ve-
lha discoteca possa desço-
brir. Esteve alguns dias no
Brasil, o violinista Fafa Le-
mos, agora residindo e atuou-
do nos Estados Unidos, Fafá
fez muito sucesso aqui, e lá
é can-can tocando o samba
de violino.

Raul Roulien tala agora
de uma séria séria...

Hum! '
Calso Barreiroí é o subs-

tltuto de Heitor Augusto
nas grandes apresentações
do C-2. O Heitor quis dá
uma de Migué, e não deu no
Migué, deu no pé. E'?

Romance à vista. Carla
Diniz, atriz-cantora do

C-5, anda "In love" com o
gala cinematográfico Fran-
cisco de Sousa... A história
tem inicio em Taubaté, mas
só vai ficar firme (se ficar,
em São Paulo. Lá o contra-
le é duroza.

Quem anda precisando
de uma "colher de chá"

é a turma nova das nossas
televisões. Luis Antonio, por
exemplo, que todo o mundo
do "9" conhece como Tony,
vai merecer "qualquer men-

cio. Assim, também, a
anuncladora-glamour do "&",
Mariuza Diniz. E' um "bt-

Ju/inho" apresentando o"Club* do Garoto".
Nazareno de Brito, o

compositor, verslonista t
diretor da Copacabana Dis-
cos, é o confidente do divul-
gador Genlval Melo, que se
retirará em breve para o
convento dot capuchinhos de
Pirapora. Não é vocação,
pelo qu» podemos averiguar,
e sim um motivo mais forte.
Amor Impossível!

A novelista Silvia Ivo-
ne, é proprietária da

uma .gravadora de novelas.
Já estúdios e reunindo um
grande elenco estão fazendo
nada menos que cinco no-
velas que são irradiada:, no
Interior do Brasil.

Outro que empregou
bem seu dinheiro, é c

ator Cavagnoll Netto. tle é
proprietário da uma banca
no Mercadc Municipal.

Fernando Balleronl vai
a Buenos Aires com o

Teatro Maria Della Costa.
O Ballé está tratando de
adiantar os "Tapes" de seus
programas pelo menos de
um mês, pra mais.,,

DISNEYLANDIA —
FEZ SUCESSO!

epercutiu como um dos
ides acontecimentos' o
amento que a TV-4 fez
íova série de filmes rea-
los especialmente para a
isão pelo magd Walt Dis-

Grandes e pequenos fl-
m deslumbrados com o
táculo. Domingo, às 18,30
is, lem mais.

PROGRAMAÇÃO
NOVA NA
TV-CULTURA?

uvimos dizer que a dite-
artística (sr. Mário Fa-

chi) e a direção comer-
(sr. J. Duarte Jr.^es-

im melhorias na progra-
ão da TV-Cultura após
lelçõcs. A TV-2 está to-
ido um grande impulso e

merecendo cada" dia
or audiência.

;.»

i, teremos, "Elizethe Car-
Show", pela TV-Record."ande Interprete brasilel-

presenta-se nesse VT com
a sua desenvoltura de

artista-cantora.

RICARDO MACEDO
OFERECE"D1SCOTECANDO"

Pela Rádio Bandeirantes
diariamente, às 9,30 horas,
pode-se ouvir uma seleção
de boas músicas, escolhidas
pelo competente Ricardo
Macedo, que apresenta e se-
leciona esse "Dlscotccando".

MUSICA, SEMPRE
MUSICA — ATE' .
NOVA ORDEM

Um primoroso programa
foi escolhido para a apresen-
tação de hoje, às 21,15 ho-
ras, pela TV-Tupi, direta-
mente do Teatro Tupi, rua
Consolação, quase esquina
av. Paulista, de "Musica,
Sempre Música". Sob n re-
gência do maestro Bernardo
Federowski e com a partici'
pação especial da solista de
piano Lídia Simões, serão
executados pela Grande Or-
questra Sinfônica Associada;
Mascagni, Albeniz. Puccini,
Schummann e Villa-Lobos.
A apresentação como sempre
está a cargo de Heitor de
Andrade,

AMANHÃ 
"A SORTE

E' MANDIOPÀ"
Quem for ao Teatro Tupi

amanhã, às 18,25 horas, ou
assistir pela TV-Tupl*o lan-
çamento desse ' anunciado
programa "A Sorte E' Man-
diopã", vai conhecer mais
uma habilidade dessa que-
rida e popular cantora que
São Paulo vem aplaudindo, ¦
Julíe Joy. Ela agora é a
apresentadora. E, vocês que-
ridos leitores, sabem do qué.
se trata esse "A Sorte é
Mandiopã", produzido por
Alberto Prado? ,E* simples.
Um concurso, onde a sua
participação para ganhar um
prêmio, basta levar outro.
E faça a troca, na hora.
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JAIME BRAVO E' HISTORIA EM"VIDAS DE VERDADE""Vidas de Verdade", que a TV-4 vem apresíen-
do, com muito sucesso às 22,30 horas, retrata epi-
ios como este: "Jaime Bravo, famoso toureiro, de

leito num hospital conta suas peripécias numa
rida de touros mostrando uma autentica tourada"!

/
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Uma das atrações doa pro-
gramas da Juventude é ainda
o cantor Tony Campello, que
nas apresentações de Antonio
Atulhar (nò fundo da foto)
pelo C-9 faz vibrar a "sarota-
da" ao som dos "rocks" a"twtats".

8 HORAS,
GRANDE SHOW

Renato Corte Real. Nair
Belo. Zeloni, Maria Teresa,
Pimentinha, Vagareza, Siwa,
são alguns dos humoristas
que semanalmente se apre-
sentam através do Canal 7,
dentro do GRANDE SHOW.
Hoje éidia, no seu-horário
habitual, isto é, is 20 horas.

ELIZETE CARDOSO
*IC7

O Canal 7 estará apresen-
tando hoje, novamente, às 22
horas, mais um "NOSSA
ELIZETE", "show" com Eli-
zete Cardoso'. ,

SÉRIES
INÉDITAS

I pelo *%È
, Canal Zl

CASAL do
1ARULHO
tom
RICHARD DENNING É

BRIJON
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Indlanlsta a

dedicada ao

estado da

historia a do

folclore brasi-

lelro a profes-
sora Marls da

Lourdts Muccl

Ferinlno apre-
senta-se i todas

ts quartas- .
feiras pela
TV-1 am sen
"Contando Hb-
tortas da

Historia".

CANAL 2
09,00 • Curso Prima no
1040- Curso de admissão
11.00. Documentai io ,
11.25 - Tribute e radiografia
11,40 - Tele-noticias
12.00-TV nos Sports
12,30-Clubs em desfile
1330. Previsão do tempo
1830 - Tribunal Regional
1730-Curso de Admissão
18.00.Contando Historia d»

Historia
1830- Viagens e Fole
18.45 • Diário Esportivo
19,05. Flagrantes do dia
19,15 - Diário esportivo
19.30-Shulch
2000-T. R. E.
21.05-Hoje tem football
23.05-l.s Edição D.N.

CANAL 4
12,00-TV nos Ss»orts
12J0-Edição Extra
13.05 - Tribunal 4s mulher
13,15. Antoine e você
13.35. H. Político
M.37 - Revista Feminina
16.10- A Tarde « nossa
17.10-TV k _ôr
18.15-Of Flinlstone
18.50-Bolse do repórter
18,55 - Duas faces do oeste
19.35. Showzlnho Kellogs
19,45 - Rcporlcr Esso
20.05. Hazel
20.40 - O rei dos Diamantes
21.20-Footbi.il do Maracanã
r 20 -4 DSP ns TV ou H.

Político

CANAL 5
15.15 -H. Político
16,15-Club do lar
17,50.0 Semeador
18,00-Parque infantil
18,35 - Caçador branco
19,05 - Documentário
19.35. Movietone
20.00-Hebe e simpatia
20,55 - Tele-atualidades
21,05 - Festival musical
21,35 - Cadeira de barbeiro
22.00-Filme

•22,30 -Tele- jornal
23 00-Boletim
23,10-H. Político

CANAL 7
10,50 - TV-Escola
12,00 - Noticias
12,30 - Amigos
13,00-Ianny Junior
14,10-TV discos
14,30. Politica
15,30 - Jornal da mulher
16,00-Você e Fernanda
16.30 - Brigada 8
18,00- Sessão Zig Zag
19,00-Tapa tudo
19,30-Os Jetsons
20.00 - Grande show
20,30 - Polilica
21,30. Peter Gunn
22,00 - Elisete Cardoso
22,30 - A Grande Jornada
22,50 - Repórter
(23,00 - Notícias

CANAL 9
12,00-Show do Meio-Dia
13,00 - Vale a pena
14,00. Matinée
15,35 - Estamos no nove
18,00-Sessão das 4
17,30-Teatro de tarde
18,00 - Encontro com titia
18,30 -Cine -Show
19,00-Mr. Magco
19,30- Grande novela .
19,55 - Bola nove
20,00- Disque Clark
20,30 - José de Vasconcelos
21,30-77 Sunset Stiip
22,30 - Cinema em casa
24,00 - Telejornal
00,30-Eu sou a lei
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• UM GRANDE AUDI-
TORIO PARA A JU-
VENTUDE DE AN-
TONIO AGUULAR

Êle também comanda a
juventude paulista. Antonio
Agulllar está no "9" tddas
as sextas-feiras, das 12 às 13
horas, apresentando os ido-
los da juventude para uma
média de 2.000 pessoas. Para
os "fãs" de 'Twist", "RociVn
Roll", "Bossa Nova" e esse
recentissimo "Hully-Gully"
estão os cantores. Tony Cam-
pello, Nilton César, Juanci-
to, Ronnie Cord. George
Freedman, The Clevers, The
Jet Blacks e The Jordans.
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Est» é a mais promissora das"estrelinhas" reveladas pelo
C-4 no decorrer, deste 1983.
Patrícia May o, mostra-se
nma garota versátil, estúdio-
sa e cheia de talento como
vem.provando nos diversos a
mais variados papeis qne lhe
são distribuídas, Nos proxi
mos dias, por exemplo, vera-
mos "Patrícia èm "Desencon-
tra" (TV-de-aVnguarda) sob
a direção de Lima Duarte e
era "Os S Irmãos a Vm TI-

gra*1 (Grande Teatro Tupi).
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Short
Lampião arrasta Maria Boniia
alvejada duranle um tiroteio

^*___V^ hcriti t -^Jr^mmSAr- -• \ • ¦ >>-. **
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,ÜANOO "O Pagador de Promessai" ainda era teslejado pela

gloria que conquistou coma marco do .progresso artístico 'lo
cinema nacional, Osvaldo Massslni prometia produzir um
novo íiiinc, não dormxclo sobre os louros da vitoria, E
agora, como autentico psgador de promosas. anuncia a ante-
e*tr<-ia, dia 12, no cinc Ipinnga. tle "Lampião, rei do Can-
gaeo", numa afirmativa qua o cinema brasileiro nao pode
mais parar, llbertándo-se cm definitivo «hs chanchadas. A

foto mostra uma dramática ce:ia «Io filme; quando Lampião (Leo-
nardo VHIarl arrasta sua ccmpanhelrn Maria Bonita rvaiija On-
cot, ferida por certeiro tiro durante um embate en'ie o bando
e uma "volante".

ò ò"0 Sexo Manda" devassa os
basüdores de falsos "ateliers"

vida de bc-
las mulheres
atraídas uo;••ateliers" dos
pintores pas-
sou para a
crônica dj.iri.i
de jornais e

Revistas quando
Mm..dos ihalpr-jg
•escândalos do sé-
¦culo foi provoca-
."do por uma jo-
."vem modelo que
posou paru um

pintor, na .Inglar
terra. O fato en-
volveu espiona-

gem, .itilpame.i-
to e até o suici-
dio' do pintor..
Agora, o filme "O

Sexo Mu n d a",

que a "Paris

Filmes" apresen-
tara a partir de
secunda-feira na
tela do clne Au-
rea em printeira exibição, mostra, em historia ousada, o rtne «e

pa Aa nos bastidores dos desfiles de manequins de "belas artes",
com luto-' í'éàis sobre jovens que caem em armudilhat pcii.-.i-
sas. No elenco, catão Richard Kronold, Sulli Adr.y e Dina

. Paisner.

Movietone -, ;—-—
CASAL FAMOSO RETORNA
EM FILME INESQUECÍVEL
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Hun.
Filmes

REER Garson
c WnlterPid-
qeon, um dos
mais famosos
casais já reu-
nidos no ci-
nema volta-
rão ás telas

paulista-
nas em "Rosa de
Esperança" ia-
moso filme de-
senrolado duran-
te o ultimo con-
flito mundial nos
duros dias em
que a invasão do
território inglês
estava iminente e
o leão britânico
sofria dura der-
rota em Dun-
querque. Direção
do Consagrado
William VVyllèr,
um dos mais ia-
mosos d i i- e-
tores de Holly-
wood (vide Ben-"Rosa de Esperança" volta agora sob o selo da Condor

devendo ser exibido a seguir no cine Rivoli.

Trai ler
PRESIDIÁRIOS SUSPIRAM
PELA MALA COM DIAMANTES
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presidiários decidem
converter-se em miliona-
rios e resolvem qualquer
problema mais ou menos
sensível, como o de esca-
par da prisão ou de rou-- bar diamantes sob a eus-' todia do Exercito. Subi-

lamente, os prisioneiros.' transformam-se em sacerdo-
tes? militares, guardas,, be-duirios, almas cândidas e ino-

..centos, porém, não largam a

mala com os diamantes, queconcretiza os seus sonhos.
FICHA TÉCNICA
O Prisioneiro Vagabundo."

i Titulo Original: "Two-Way
Stretch"

Direção: Robert Day
Elenco: Peter Sellers, Wil-

írld Hyde White, David
Lodge, Bernard Cribbins e
outros.

Distribuição: "Rank"
Estréia: Dia 23, no RIVOLI.

ê"0 satânico dr. No"
05 

-thrilien" que o remancis-
ta britânico Un Fleming es-
crtveu ne*ta ultima década
-;.-.- as aventuras de James
Bond. agente do Serviço Se-
creio Britânico, são ae uma
extraordinária imaginação.

Agora que um dtsíís ro-
n-ances. "O Satânico Dr. Xo".
finalmente vai ser levado na ie-
Ia Fleming irá tornar-st conhe-
cido de um publico ainda maibr.
e seu herói. Bond. ganhará um
novo exercito de admiradores.
No Brsíil o livro, em questão,
foi editado com o tituio "Terror
no Caribe".

Com dois livrof. Bond tornou-
se. na Inglaterra, o mais popu-
lar dos heróis desde a «ra de
Sherlock Holmes. Entretanto,
Bond. um agente secreto tío no-
lavei poia sua solistiração e as-
tucia quanto pela capacidade ds
.suportar as torturas mai* sádi-
cts e lfcilidade em conquistar
mulheres, é um prrsonagc-m uni-
co na ficção desse tipo.

Fleming se viu incluído nal
lutas de. Bbest-selÍer*' da Initla-
Urra quase imediatamente após
a publicação de "Casino Royii-
lc". e seu segundo ronjance,
"Llvè and Let Die" foi um su-
cesso ainda maior. Em seus li-
vros subsequentes. Fleming foi
aumentando cada ve/. mais sim
popularidade junto ao publico <•
aos críticos, não só na Inglater-
ra como cm outros países; na
América, o ar.o passado, anini-
ciou-se publicamente que ele
era o autor predileto do presi-
dente Keniiedy.

Embora as propostas de direi-
tos cinematográficos da serie de
Jnmes Bond tenham chovido,
Fleming recu.ou-as todas, até
que dois produtores decididos <¦
afoitos, Harry Saltsman e Al-
bert Broecoli, o convenceram a
lançar :« série Bond com "O Sa-
tônico Dr. No", a ser filmado
nas índias Ocidentai.;. O paga-
mento oos direitos dn série foi
a transação mais vultosa dc qua
já se teve noticia na Inglaterra,
O prnjptn começou a concreti-* 7r.r-se quando os produtores
contrataram Richard Malbaum e
Johannii Harwood para preparar
o roteiro e em seguida, acom-
panhados do diretor Tcranca
Yoting e de outros membros «Ia
equipe, partiram para a Janiai-
ca, para. inspecionar locais te
filmagem. Isso foi em 1001, e
desde logo foram escolhidos vá-
rios recantos pitorescos da ilha
e outras providencias de um
empreendimento dessa ampli-
lude.

A seleção do Sean Connery.
Jovem e Btlelíco ator escocês foi
feita através de um concurso

patrocinado por um dos jornais
n-.ais importantes de Londres, o

ELENCO INTERNACIONAL
PARA AS AVENTURAS
DE UM AGENTE SECRETO
•Express-. e depois de haverem .os «ai* cobiçados dj*Ej ___sico rejeitados vários atores de era também, da opinião do pro-
rtnome. O papel de Bond foi dutor que o papt-1 |xi—« u.i.
____, ¦¦ ____*-*•¦ M mmmââ V?________i **---«* ÉÊ_ m\\_aaT_____M__\
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Ursuia Andrcss e Sean Connery, o agente
secreto.
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JosephWiseman, que no filme faz o papel do

Dr. No

ator r.ovo e viril. E Connery i»
demonstrara seu vigor e versai-
líd?de tm varias participações
na leU e no palco, e acima de
tudo a sua personalidade se
•centiíicava á do herói ce lan
Fleming.

Os outros do elenco' foram es-
colhidos r.uma base interna-
cional: Ursuia Andrcss. suíça de
nz_>cimeiito. poderia ter inspira-
do ao autor a figura de Honev,
a garota dos trópicos, de bele-
:_ prevocadora < cabelos cor
de mel. linda num bikini. b
como Jsmes Bond nunca entrou
num romance de Fleming sem
tc-r uma série de aventuras amo-
rosas, vários outros tipos de bc-
lrza feminina eram indispensa-
veis para os papeis de "O Satã-
rico Dr. No". Finalmente, fo-
ram escolhidas duas morenas
fabulosas. Zena Marshall, uma
jovem atriz de origem «ul-ofri-
cena. para o papel de Miss Ta-
ro. que atrai Bond pera uma
possível armadilha fatal, e Euni-
ce Gavson. de ascendência irlan-
desa. para interpretar Sylvia, a
companheira de cassino de Bond:
Lois Maxwell, fascinente atriz
britânica do palco e da tela
foi escolhida para secretaria tio
ngente do Serviço Secieto: c
Margarel Le Wars, que conqüil-
tou o titulo dc "Miss Jamaica"
em lflfil. obteve o papel da fo-
tcgrnfa capaz de fotografar qual-
quer homem numa pose de ad-
miraçáo.

Joseph Wlscman, Igualmente
conhecido na Broadway e em
Hollywood, foi recrutado em
Nova York para representar o
segundo papel principal cm "O
Satânico Dr. No" — o ae um
cientista paranóico, cujos crimes
e pervcisidades fazem James
Bond deixar Londres e ir para
a Jamaica numa missão em que
sua vida corre constante pe-
rigo.

Jack Lord, popular ator do

teatro e do cinema americano,
foi de Hollywood para as In-

dias Ocidentais, a fim de repre-

sentar o papel de Felix Leiter,
vm agente da Cia. John Kltzmil-
ler. o alor negro do teatro ame-
ricano que atualmente reside em

Roma, foi escolhido para o pa-
pel de Quarrel, o protetor de
Bond num labirinto de perigos
tropicais. Outros coadjuvantes
são dois veteranos e versáteis
etores britânicos. Bernard Lee
e Anthony Dawson, nos papeis
de "M", chefe do Serviço Secre-
to, e do professor Dent, um mis-
tcrloso geólogo; e duas atrizes
cie origem oriental, Yvonne Shi-
ma e Michele Mok, recentemen-
te vista em "Dois Errados no
Espaço".

"CÜANDO
|VIA alegre e romântica cons-

piração do amor Um lugar
em "Cuando Calicnta El
Sol" a divertidlssima pe-
licüla estrelada por Antonio
Prieto o maior astro da can-
ção na atualidade.

O exito de Antonio Prie-
to no cinema é quase tão sur-
preendente e espetacular quanto
seu sucesso como cantor. Aliás,
btsta dixer, que desde seu apa-
recimento figura entre os cam-
pc.es de venda de discos.

Em "Cuando Calienta El Sol",
filme leve e divertido, Prieto
interpreta um experimentado
D. Juan, e, isso também acon-
tece aos D. .Tuans-que se apai-
xonam por um broto sensacio-
nal. Eles se conhecem de unia
forma um tanto esquisita, quan-
do, altas horas da noite, Prie-
to vè-se obrigado a refugiar-se,
ãs escondidas, em seu aparta-
mento. Mas a garota nâo quer
saber nad_\ de amor e encostan-
dn-lhe um revolver ao peito
grita apavorada — "Ladrão".

O que acontece depois, é uma
bela, hilariante e romântica his-
toria. Beatriz Taibo é a loirl-
nha que enlouquece o sabidissi-
mo D. Juan. Antonio Prieto
entre outras, canta o seurecen-
te sucesso, "Si, Creo", e mais"Palavras Novas" e "Olvidate",
"Cuando Calienta El Sol" é o
grande lançamento da atual tem-
porada. O filie será exibido no
cine Mônaco dentro de alguns
dias. . .

CALENTA EL SOL"
Antônio Prieto é D. Juan

ido como ladrãocomiii
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Eis o que pode acontecer quando
um conquistador cruzo os limites
do apartamento de uma bela

loira.

RONDA DA CINELÁMJ
A CASA INTOLERANTE

Coa_t-U süír* <» u»_jtO-i-o» tíe ias* Unüiã VJl ^^
bot c»a ptra roor»r « ilMcobie que ei» b_.«j «t, -EâESl
ce encontro» cl_nd_stin»_t. No «-> . Fepfiwi « F.: ^ _**
Valtrí • oatroí. Direção de Mauro Bo:«_tE_r4. (CORAL '

NOVE HORAS ATE' A ETERNIDADE

R<: •'_ ...-»:-ito doa dramáticos rr.o.i.»: :._§ q., [-.,..,
tinio «le Candi-». liliratío nm loctii reais du tc«Di/t •
co. Horst B«_«-holr. J->^ Ferie-. Vst?r_e Ce_,n»n Qir. g
Morley e outros. Direcio de Mark Bob»n. (MAHROt«JS,

PELE DE VERÃO
Drai-S de um» lovem q«-e »Jev< fingir «nar um rm.

¦neieit:» Incurável t eom pouo» diu de vtd». So tf..#r__*
ge., Alfredo Alcon. Franc* Bo."il • ouiios. D.ittio ü. U-SS
Nilsson. (ATtASl

4 DIAS DE REBELIÃO
Trsgiro detiertar do povo de Nápoles, no a ia era .

cia de um «rmWlcio entre Eis*nho»--r e •> íorcj» h
rlnhelio italiano i executado, s-euinío-»* sanguintr»»
alemies e a revolta dl ponutuçii No elenco. Lr» -.:»
Frank Wolf * outros. Direção de Nanní Loy. iMETRfj t vo-'í
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DETETIVE MIXURUCA
Um tícnlco de televlsio quer passar a todo cusio WA ,

particular, complicando a vida dos que o cercam e j.--_¦.',.-,
de hilariedade. No elenco. Jerry Ltwll, Joan OBv . 

' 
j-..'

Jack Weston e outros. DireçSo de Ft.mk Taslin. (PAI5AKDC

A BELA AMERICANA
Um c-'»l moilcrto pretende adquirir nm carro Sjnaljre,-

mas provoca uma «crie de compllraçoe1 quando no pequeno 1
que residem iurje uift tarru dc alto luxo. No ekn-o, Rol<
Colette Bro«set. Dlreçfco de Robert Dhíry. (OLIDOi.

O MOTIM DAS ESCRAVAS
Filme de aventuras, com hlMorla de «mr.r a »».di i. \_

f,\H que conduzia 13 mulheres 8 13 homsns. como escrayin.
ra selvagem. Nn elenco. Píer Anseli e Edirund Purdoia. dA-i
vio Anadlo (REPUBLICAI

JUVENTUDE, AMOR E ILUSÃO
Com vi.tai K próxima Olimpíada lutein"cloiMl d" Toqula

ir.&s smorosoi e esportivos d* um Jovem nue procura a:-?
os troféus para WS equip? No .louco. Yuíu Kiysuu e Yu
Dln-çâo dc Jun Fulruda ISCAMi

OS GUERRILHEIROS DO GRAN KHAN
Na ípoca em que os tartnros Impuseram seu domínio «d <

gado da velha China, o verdadeiro imperador e assaininsio
de Khan, que usurpa o trono. Secue-se a lula dos patriotas.
Gordon Scott e Yoko Tanl. Direção de Erm.indo Duna-.i . l-
tlerl. (BARÃO e REGINA».

CLEOPATRA

talei ro

_ »va:

• a» tem* m
te3 .•i'#v01

Ohoaam <H
Jfilllaa-ana'
ido «mU° *
{impaliA
im«eal»nu'
oprana
, Intra m^ <
Saano hungi
gimbrt,,-o
« • do «uai
timpal-rt « «
StÕuO • d'* i
halignoi alM
ümentapoi
sartt a vida i
It coata, cot
fo^iiatilin--']
j»'?; .-Oi P***'"
toram Martin
fan latlno-ar
Ipraktii. Am
T* _l_.__-__.n_. _a

O mais caro FUrer-espetaculo de tc^ln.s os iempoi
vld;, dn ffinnr.n Rainha do Eli-., oom ba-ç em irai»
eos historíridoroí: Plutftrco r SUilotlio f .Tinflr* do historie
rniirn Curto Marta FrPtiSHirOi No elenco. Enizabeth Tay<or
lon e Rf.»; H.tTrisnn. Direção de Joseph I-. MankicAMcj;
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O GRANDE DITADOR
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o filme tle CarlltOS em que vive o pape
eficiente propaganda anti-nazis-.a e li

Em reeNlbiçiio,
quç ?o tomou uma
(EUROPA).

AMOR EM ROMA
Uma jovem infiel e volúvel é a perdição dc um jornaliju

ela se apaixona, ao romper o seu noivado. No elenco. Mylent
geot,'Jacques Scrnai, El^a Martinelll c Vittorio De Sica. Dircçio
Risl. (ÁUREA i. |

O FALSO TRAIDOR
As atividades do espião sueco Eric Erickson dur.^nip a tegas

ra mundial, que existiu nn vidn reul e mereceu o elo£lo do
mando aliado por haver prestado preciosas Informações :¦*.:»
HftriQS alemãs de petróleo. No elenco, William Holden, Li!!:
Huqh Orlfith. Eiica Bcer t outros. Dlrcçüo de George Seali
BRANCO I

mo Verto.
__af4Zim

Casa doiürci
cent lilincll
ípoca amiga
le Zlm o est

aJÍSP
MdWra
ieFalm
hweriia

Clark Oai-I
roa mar
UAlAÉrai
rasloir.i

SAMBA SEXY
Ao ritmo cadente do samba, números de "strip-tease1

"estrclns'- do nosso teatro de revista, Espetáculo rigorosa]
aos menores de 18 anos. (COMETA I.

QUANDO AMAR NÃO E' PECADO
Comedia muilcnl, com complli:.ic;ões que iurcem numa eicíll t

com um professor condescontiente para «.om a juventude üreveraá
elenco. Jol.n Mills. Cecil Psrk«-r, Jeremy Spenser e ouiios. D!»
Cyril Frar.Vtcl. (NORMANDIE e ÉDEN)

O VENDEDOR DE ILUSÕES
Um vendcdorlvlaiante trama um plano para vender aos hibia!

umi. pequena localidade uma partida de instrumento* muslcili t
uma colossal banda; n-pesar-de não conhecer uma unica m*íj>
No elenco, Preston Foster, Shirley Jonns, Buddy nckctt e o'_M.
ç6«» de Morton Da Costa. (IPIRANGA)

RESISTÊNCIA HERÓICA
Oito homens defendem um forte contra um ataque ilo« [adkt

capitão c seu subordinado são rivais no amor por uma (Ilha do e.
dante da praça militar. No elenco. Gregory Peck. Barbara ¦•'<"."•'.
Bond, Glg Young e outros. Direção dc William Cagncy. ¦ AHT P.VJ*

AMANTE E ASSASSINO
Um drama de amor t um crime são os Ingredientes da h:i»M_

Arturo de Cordova e Aurora Batista nos principais papei.'. iB_.
RANTES).

AS DIABÓLICAS
Obra prima de "suspenso" e terror, em torno dc uni .rim' ¦*

lante. No elenco Slmone Slgnoret, Vera Clouzot e outros. Dliii
Henri Georges Clouzot. (MARCO POLO).
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S.mento. 
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eixando de
filhos que a
modo em

AO DESPERTAR DA PAIXÃO
"Western" com Glenn Ford, Ernest Borgnine c Red Sieiger. S***J

mo programa, "Lábios vermelhos". (BOULEVARDi.

PERDIÇÃO DA METRÓPOLE
Filme realista, com Ives Dernaud e Danielle Gndet nos prine.u

pels, com cenas do "vadeuville" de Paris. (JUSSARA,'.

SUAVE E' A NOITE
Em reapresentação, a história de um amor ardente e da taco?''

têncla de novos-ricos americanos no Velho Mundo, na c-poca do c.
fácil. No elenco, Jennlfer Jones, Jason Robards Ji\ e outro'. iPIO'
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O QUE É
V.I.P. ?

Que é V. I. P.? VIP são
as iniciais de "Very Impor-
tant Person", onde se in-
cluem membros do govêr-
no, embaixadores e todos
os privilegiados para os
quais as autoridades per-
mitem que a Alfândega li-,
bere suas bagagens, antes
de submetê-las a exame.
São todos "Gente Muito
Importante", filme da Me-
tro Goldwyn Mayer", que
será exibido a partir do
dia 3 dé outubro, em cujo
elenco se reúnem Elízabeth
Taylor, Richard Burton,
Louis Jourdan, Orson Wel-
les, Elsa Martinelli, Rod
Taylor, Margareth Ruther-
ford, Maggie Smith e Lin-
da Christian. Rod Taylor,
como um bem sucedido ho-
mem de negócios, ao lado
de Maggie Smith, como
sua secretaria, joga no fil-
me com o tempo para sal-
var uma grande transa-
ção comercial.

apri

Por J. CONSIGLIO JUNIOR e DULCE DAMASCENO DE BRITO
(Correspondentes dos "DIÁRIOS ASSOCIADOS" em HOLLYWOOD)

DORIS DAY: candidata
ao Oscar?

A MÃE DE GARY
A sra. Alice Cooper, mie

do saudoso Gary, fará BO
anos em outubro próximo e
continua ainda tão forte co-
mo quando velo residir em
Hollywood com seu famoso
filho. A viuva (Rocky) e a
filha (Maria) dè Gary estão
planejando uma grande festa
tipo "western" para celebrar
o 90.o aniversário de D. Ali-
ce, que é texana de nasci-
mento.

INDIGNAÇÃO DE EVA
Um hotel de Westport,

Connecticut, recousou-se
a hospedar Eva Gabor, não
lhe dando a menor explica-
Cão a respeito. A indignada
húngara mandou seu agenteverificar a causa e soube queo gerente não a reconhecera,
imaginando ser ela uma das
prostitutas presas no hotel
dois dias antes! Mais tarde, o
mesmo gerente foi pessoal-mente pedir desculpas a Eva
e implorar que se fosse hos-
pedar no seu hotel... de gra-ca. Mas Miss Gabor disse
que, depois de saber do raid

.policial, ELA é que não que-ria mais nem conversa! A ir-mã de Zsa Zsa encontra-se
em Connecticut representan-
do a peça "A Shot in theDark", que será brevemente
filmada eom Sophia Loren.

LANA NA TV?
Lana Turncr p.rofj?1
"Screcn Gems" «l»«»

possibilidade «lc vir.»?
uma serie semanal («"¦;
ca) de televisão. «"«-'
mente a loira "t"?lrfla

mou um compromiss» 
*

Columbia para fumai
Constant Imagc", base*
"best-sellc." df m__L
vcnport. Mas, antes d»!
rá "Madamc X". para -fj
dutor Ross Hunter, di
versai. Lana -1U?S-_WI
nou finaii-cininicnt- ws
do o longo processo d" 

J
, filha Chcryl - l'rfci ,!Jdc dinheiro e. se a lf'r J
lhe Oferecer bon* »
acabará mesmo ai*"""
"tela pequena".
PAPEL INVERSO

Na versão cinema*
fica de "The J'atc_

ke.-(?eiiapela^;»:
Shirley BootlrinWg
papel-titulo. Mas *#M
o musical que David *¦
produzirá na Broadpí
diretor Gower »»1
(ex-bailarino» n*%*M
dar o papel para >nas |,J
contratou o gordo »" ..|
como "The Matchi«*JJ
propósito: o filme no» .
cou o menor .suce^.;.,
da participação de "«j

.lentosas Shirleys-.r* # i
MacLaine - p.f"
galã Tony Pcrkms-

0.
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VA DO "REIDE HOLLYWOOD"
ISA-SE COM ATOR SECUNDÁRIO

lANSA) - Kay W'1*
ible viuva do -rei «te
j-, torna a casar-se.
. _e pa»»aram desde i
seu mando e Kay diüe

te que =>« considera com
¦a -refarer sua vida"."o 

CUrX Gable faleceu.
[reu um duro «olpe. Oe-
De_.a ot-aiiáo que aia
em casar-se nunca milt

e»eia dedicar sua vida a

|,o» dois do seu **?""d_
„„ e ao pequen.no CU*
unior que nasceu depoii
«e do pai.
ela- -Nenhum homem no
Inteiro poderia preencher

• rei de Hollywood" •
um.a -Náo quero quo
_,o possa un> dia repro*
porém 05 tempos passam

___ mudam. A dor emu-
novos sentimentoi Ilo-

nem Que atualmente Kay
i ama e que será seu ma-

Ini-o cm breve, é Efrem
tft um ator secundário

lina « televisão, lllho de
plente violinista e de uma

leill antepassados há um
húngaro que preferiu o

i» _ clmbalo — à guitnr-
i qual deriva seu apelido.
_] t uni homem sem dl-
e de vida difícil. Alguns

I afirmam que sc casa
_ por dinheiro. Por outra

vida matrimonial de Kay
:a. com o próximo, qua-
iriimmios em scus "have-

i nri'dccessores de Gable
Martiu de Alzaga Unzué.'
ino-americano c Adolpl.
li Ambos o? matrimônios.
,'ram em ruidoso divorcio,
iti filhos de seu primeiro
n.o o ator Efrem. Esse
ohlo terminou dramática-
.om a morte por leucemia

bela esposa Emliy
'segundo 

casamento lol
[cphárile Spaudlng, filha
famoso escultor moderno.
mião nasceu uma menina.
aram-se pouco depois o é
jrovávol que o casamento
iy se realize antes do pro-
èrio.
c Zim conheceram-se em

J diretor de cinema, Vin-
Itnnelll. Kay foi, naquela
imlga da primeira esposa

o este foi amigo de Ga-
neonlravam-se com certa
leia.
lhora Gable vendeu sua
Palm Spring onde passa-
verno c primavera junto
: Gable. Em troca conser-

mansão de Eneino, que
grando lago. Ai, Kay e

sldirâo eom toda a segu-
lepois do casamento.
j cm Hollywood parecem
Jos com o fato deste .:a-
i. Antes de tudo porque,

Io dc lado a viuvez c os
lue ambos tèm, cm certo
Im comum, nada mais

existe que possa ligá-los: Kay
detesta os esportes e adora os
livros. Zim odeia os livros e ama
os esports: Kay é uma mulher
de saude frágil a Zim estala de
saude. Kay está cansada de viver
sozinha: esta será talvez a ver-
dadeira razão do seu desejo dt
casar-se. E para a numerosa (a-

milia de Zim — que deve man-
ter seus filhos e dar uma pensão
a sua segunda esposa — o dl-

nheiro de Kay seja uma exeden-
te solução!

Isso é, pelo menos, o que mur-
muram os malignos de Holly-
wood... ,*"A Bela Americana" faz sucesso
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Conliua em exibição, com grande sucesso, no cine Olldo, "A
Bela Americana", onde um carro de luxo surge como ator
principal revolucionando a existência de um modesto casal
e seus vizinhos. Comedia maliciosa e picante como só os fran-
ceses sáo capazes de realizar, "A Bela Americana" é ainda uma
sátira que envolve Industria, policia, um ministro e uma viuva
enciumada de sua secretaria, que deveria receber como herança
o belo veiculo. E trama uma vingança pela qual acaba na
cadela, com todos os "partners" de uma festa do "soclety". Uma
sucessão de boas gargalhadas, num espetáculo ameno e divertido

PROGRAMA DO
DIRETOR ABEL GANCE
Abel Gance, que está traba-

lhandu atualmente na monta-
gem de '-Cyramo et d'Artag-
nan". filmado na Itália com Jo.
sé Fcrrer e Jean-Plerrc Cassei,
tem em seu programa um filme
com o idolo de milhões de mo-
ços francas apaixonados pela
musica moderna: John Halli-
day. O cineasta já entrou em
contato com o canto, porém de-
clarou que antes de tomar uma
decisão definitiva prefere ver
o filme que Halliday terminou
recentemente e que constitue
sua estreia na tela.

Entrcmente, Gance não aban-
dona a serie de filmes histúri.
cos nos quais é especialista.
Sempre atraído pela Clgürá tle
Napoleão, está preparando agu-
ra "Les cent jours" lOs cem
dias). O diretor declarou que já
coligiu toda a documentação

necessária e Já preparou uma
primeira cenografia.
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Havana, Rosa. Marfim

e outras

RECIFE S.A.
AV. JABAQUARA, 800

Telefones: 32-9363 — 33-7609
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MARROCOS
O MfLHÓR f MAIS IUXU0SO CINEM* DA AMIfllCA DO SUl

VAMOS AO TEATRO ^["O

MINHA QVERIüA LADY
-M¥ FA1B LADY"

ti Ma» S. Lerner « Fredcrick U»»»e
Ttaduçio de Henrique Pongetti — L«tras da*

canções de Victor Berbara
COU

•ibi Ftrrtira - Utem f temem - Mme Cotta
HOJE às SI horas EM PONTO — Amanha ti

16 horas véspera! a preços populares
Bilhetes a venda nas bilheterias do Teatro • do
Cine Ipiranga — Preços desde CrS 400.00 — Ses-
soes diárias is 21 horas — Matinées às 5.as-feiras
(a preços populares) e aos sábados • domingos

ts 16 horas.

TEATRO PARAMOUNT
INFORMAÇÕES TEU M-570

GOMES LEAL apresenta a revista

E POR AQUI
com SOMA MAMED

[USA KIL • HflRJB CRISTINA • HflIH ClQRtL
("Irlz com-ldada) • liílDt M fl Fl C 01 • BLIT illll
RUBtlS LEIU • 1000 RIBIS • BRUNO e flNFOS

Atfii-ilo: TIUJILtO • o Impagoval

I

DON f AGUNDO a gm gruiido ¦l*nio '

ATRO NATAL sr.V35P33fc;L7A

HOJE — 2 aessftes as 20 • 32 horas — Poltr. Crt
700,00 — Amanha véspera! às 16 horas — Polt.

Crt 600,00 — Proibido 18 anos

SALA AZUL
TF1 35-J377^TEATRO RI/ITAL

TKm
ÍMAW.EY

CAZARÉ

«NOSSA/
; ^«-«R» _ FUN|Cfc MONIN-:•'. AUGUSTO CEZAR . ingoid ihomas

Siíiv-ii uiMaoHftDp« vfr*rios waikiria
hsus l2wissf$'iiNmm\s.

I LUXO!GRAÇA!BELEZA!
HOJE — 2 sciisüea ai> -o e n n^ias — i-um. ^.4
700,00 — Amanhã vesperal às 16 horas — Poltr.

CrS 500,00 — Proibido 18 anos

NOVO CIRCO
NORTE AMERICANO

AGORA NA AVENIDA TIHADENTE8
ao lado do Floresta

HOJE às 20,30 horas — Sábado, dia 7 — Vespe-
rais às 16,30 e 17,30 horas — A noite às 20,30 horas

ARTISTAS INTERNACIONAIS
ACROBATAS — TRAPEZJSTAS — MALABA-
RISTAS - EQUILIBRISTAS - PALHAÇOS NUM

ESPETÁCULO MARAVILHOSO
FERAS-SENSAÇAO

HORÁRIO: Diariamente às 20,30 horas — Babados
vesp. 16 h. A noite às 20,30 h. Domingos matinal
às 10 h da manha. Vesperal 16 h. A noite às 20,30 h.
INGRESSOS DESDE Cr$ 300,00 — Crianças pa-

f?am meia entrada
jwuuvwin^nnivinriririv---'"-*****"***'*"' ¦*¦*•¦

VEM Aí
A ESTRELISSIMA

NÊLIA PAULA
NA SUPER-REVISTA

BOTA A COISA NA COISA
com AFONSO STUART • um elenco

fabulosisslmo!
STRIP-TEASES

INÉDITOS! NUNCA VISTO!
Estréia 6.a-felra às 20 e 22 horas

TEATRO SANTANA
R. AMADOR BUENO, 209 — TEL. 33-6931

JANETTE BEZERRA apresento

a revista "Bossa Nova"

NÃO APERTA QUE EU GRITO
com RAQUEL SORAYA, a estrela nua, vinda di-
retamente do México para Sâo Paulo. TEREZINHA
TAPAJÓS a estrela do momento. IVANA — Ho-
mem ou mulher? ná sua ultima temporada no
Brasil. GIBE o cômico "Bossa Nova" e Viana Jr.

e as mais lindas garotas do mundo.

Vendava! de números sensacionais
HOJE às 20 e 22 horas — Amanha vesperal

às 16 horas — Proibido 18 anos

TEATRO DAS BANDEIRAS
POLTRONA DESDE CrS 250,00 — TEL, 35-3465

^WWWVyvw^V¥W^«WW¥WM^W^MMWM>WWW^^<WM»*i01è Teatro
Cacilda Becker

AV. BRIG. LUÍS ANTÔNIO, 917
RESERVAS FONE 33-9161

3.o MtS DI CRANDI SUCESSO

O SANTO MILAGROSO
O MAIOR ESTOURO DE GARGALHADAS

97,2% DE OTIMO-BOM NA BOLSA DE TEATRO
HOJE, às 21 h — Poltr. CrS 800,00 — Estudantes
50% — Sob auspícios S.N.T. — Sábado às 20 e 22 h

Ingressos também na Casa do Espectador
R. 7 DE ABRIL, 127 — LOJA 3 — TEL. 82-0907

¦ ycncTCji L«^?____fcP-v_______________p^l _r _}V#
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PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS

PROCURE AS AGENCIAS DE PUBLICIDADE
OU 0 BALCÃO A RUA 7 D£ ABRIL, 230

pETACULARES AVENTURAS ONDE O INCOMPARAVEL HERÓI DOS HERÓIS ATINGE ALTURAS DE GRANDEZA ÉPICA I

amount reapresentai TARZAN 0 MAGNÍFICO
coni GORDON SCOTT — E-Jstmancolor — Imp. 14 anos — Ac. Comp. Nac.

HOJI— Exelu tiva m «nto no

pfcMOilRAMTtBa. M \. ___ i a o/zr\ nAiitAMrM i _LARGO PAISANDU-

M-

I
ATOU» — Roa Con». KaMaa.
1OT — "Sexy. prarer • «Utp-
««ue- (IS a.). D»«l«i » «m-
A«T PAIAOO — A».
joio. 4i» - t«i. m_vm

ESPETÁCULOS
b

sara* -biít mpocuo-
mnt l*S» - TeL SS-U» —
-Riliti" — "Oi pranar* —
ue «> - «_ ti. ii. u. ia •
tl hora^

K„!f«:.. herol«- ^{t^àJa?^™»™!» ^^.^^i/^^fS^ ^.^JX^
Crttoo Ptck (1* a.) — UA d* noite" (lt a.t
ixís. is». im. m • u n. H jo h»
âTLAS — A», mio ¦nrnai. BtST|OGA — Riu Teiwlra.
JtO — -P*l* d» verto (11ia.) jjj _ -Mt 0 Dl4b0 _„_•*
- II. Ii. IS. U, M • » "• -Sanha disbolic»" Ut a.i —
AtW-% - R- Autora. SH - 1OJ0 hs.
IW. »-«» - -Anor m «»• |UI POUICAMA - Av.
ma" «1» a.1 - »—*• mm*. <>__, CareU. SM — TcL
MiM.-.iKAMTik - immiu-im - -itomio btio- -
Palcandu. nt - T«l M-OÔti-A. c»rt». u-Mttm mj
_r^"Aniante uiaaino" eom sorte" - "Nua • actuascla
Arturo dt Corttova (Ha.) C» a.) - • - H • tt ho-
14. Ii. tt, M t SS horas.
HARAO - Rua R»»», *• _*_

Ccaiaiio. 3TI iPinh«:roii -,Baf.-.o 2191 — Tal. SS-tXZl-Cir.«ir.f!a$. o tran»viído"
¦*-•"* '|-P»ltti bairroi do *icio" —

1(11 a.) - 14- lt - li - M|
22 horas.

JOA — A*. Ihlrapucxa. 22J4-O fctuoo Juiaoo" — "üroa
mulhrr para dois" — (II a )

1S.30 noras.
JiriTKR — H. Dr. Joio RI-
beiro, 440 — "America de
noite*-; "Ot. Indoissavalt" (lt
a.). Ut;<1« 14.10 hs.

prUnlnta. 1» (Calaria Ca-

-CueiTilhelrea do OnaJShm
«14 a.) - lt 14. lt. lt. 10 •
22 horai. ,. ...
BIJot — Pr. Roottevalt. 173
- "Amanlea". (IS anos), tt.
lt. 18, 20 a n horas

¦¦..,..v.. :#: ¦¦¦:,•];¦. :;¦>
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¦OULEVAKO — RuatToSSSi, n - _•* ""rs?»-.
-Ao «tapertar da Mteao •

"Lábios vemulhM ("* a.) —
desde as I.4S horas.
CAIRO — Rua ronnoaa. *tl

-Na garrai do moreeto :
"Vida wcreta de uma loura
eip«ucular" (lt a.l — «Mi-
de 9 hs. . _.
CINEMIMDI - Praça «U U,
259 - Tei.: .12-3900 - "Parto
com a morte": "Rio doi ho-
men» maua"; "Elt ou o Dia-
bo" (14 a.) - deidt t hi.
COMKTA — Kua Aurora. 541
_. "Kamtia sexy" (18«.).
Deada 10 ha.
to..i.M.01;o CINERAMA -
Av. 8. Joio, 1462 - TttatoB»
S2-23U — "Velai ao vento
(HÍS) - a». »-. »•»• •
22 horai.
CORAI, -R.7di Abril. 281

Tcl. 8.1-140B — "A casa
Intolerante", tom Totó;. (14
a.). 12, 14, 16, 18. 20 • 23
liorãí. , _
KI/KOI-A — B. Joaquim Oui
lavo. 10 — "O grande dita.
dor" (livro). Desde 10 ha.
IPIRANGA - Av. Iplreni».
783 - Tei. 35-7020 - "O 

ven-
dedor de ""'«ei", cl Robert
Preslon. (Livre). 14,1», lt,45,
19.15 e 21.45 te. _
JÓIA — I'r. Carlot Gomei, 8S
_ Tei. 37-0(87 — "Prlslonel-
ro do destino", lllm Japonês.
(18 a.l. 11,30. 13,30, 15,40, 17,50,
20 • 22,10 horai.
JUSSARA - Rua D. Joié d*
Barros. :I06 - Tei. '15-6733 -
"Metrópole do pecado" (18 a.)

desdo ai 10 horas.
LÍDER — Huo Cons. Neblai,
197 — "Amanha serei mulher
(18 anos). Desde 9 horoi.
LOS AXGELKS - Rua Au-
rora, 501 - "Doce violência"
e "Quem foi Jeise James (lt
anos) - 12, ". «. »• "° •
22 horas.
MARABÁ' - Av. Ipiranga,
757 - Tei. 34-7474 - "Cantln-
fias o transvlodo" (livre) —
10,45, 13, 15,15, 17,20, 19,48 •
22 horas. _ .'. .
MARCO POLO — "Aa diabo-
llcas". (18 a.). 12, 14.M. 17,
19,30 • 22 horai.
MARROCOS — Rua Conse-
lheiro Crisplnlano, 352 —
"Nove horas até a eternidade
(11 anos). 14,15, 16,40. 19,05 •
21.30 horas. _ ...
METRO — Av. São JoSo, 801

! — Tcls. 37-701)0 o 34-7031 —
"Quatro dlns de rebelião". (14
anos). 11,50, 13,50, 15.50, 18,
20 e 22 horas. _;
MO.NACO - Av. Rio Bran-
co, 02 - Tei.: 30-7858 -
"Quatro dias de rebelião' . (14
anos). 13,50, 15,50, 18, 10 e
22 horas.
NIKKATSU — Rua Sio Joa-
quim, 129 -Tal. 33-1482 --
¦•Lembranças de um marinhei-
ro" com Hldeko Takahashl (18
a.) — 14, 16, 18, 20 e 22 h.
NIPPON — Rua Santa Luzia,
84 — Tei. 33-9046 — "Sete
Investigadores" com Shleko
Dnixho (16 a.) — 12, 14, 16,
18, 20 e 22 h.
NITERÓI — Rua Galvlo Bue-
no, 102 — Tei. 37-7552 —
"Um drama da vida" eom
Koji Tsuruta (18 a.) — IS,
14, 16, 18, 20 • 22 horai.
NORMANDIE — Avenida Rio
Branco, 425 — Tcl. 34-3095 —

"Quando amar não e peca-
do", com John Mills. (Livre)
14, 16, 18, 20 e 22 horas.
OÁSIS - Pt». Julio Mesquita,
817 — "Balada do soldado" e
"Cada crime tem seu preço"
(14 a.) — desde as 10 horas.
OLIDO — Av. Sao JoBo, 487

Tei. 34-5202 — "A bela
americana", c|Jac"lues Char-
rlei- (livre). 14, 10, 18, 20
e 22 hs.
PAI8SANDU — Largo Pala
sandu. 60 — Tels. 32-0202 e
32-1159 — "Detetive mlxuru-
ca" com Jerry Lewia (livre) —
13,30, 15,15, 17, 18.45, 20,30 e
22,15 horai.
PEDRO II — Rua Tlmblras,
144 — Tei. 32-0021 — "Miisâo
secreta na China" e "O te.
souro perdido no Amazonas"
(14 a.) — desde as 9 horas.
PIGAI/B — Largo'•do Arou-
che, 246 — Tei. 35-7109 —
"Suave é a noite" (16 a.) —
14, 16. 18, 20 e 22 horas.
REGINA - Av. sao JoSo,
1140 — Telefone 34-3484 —
"Guerrilheiros do Gran Khan"

12, 14, 16, 18, 20 t

mtmm — Rua Brig Ca-
vUo Peixoto. SM (Upal —
"O aatimo Jurado" — -O pooa
du U*s verdades" (IS a.l -
19.» horas.

CABOCLO — "Os «iam man-
daroentoa" (livre) — 19 hs.
CACHtlE - Rua Washtoctoo
Lula, 22 (Guaiauna" — "Ga-
lllho Implacável" — "O Un-
umeo homem que desapare-
cau" US a.) — lt horas.
CALIFÓRNIA - Av. Nova
Jerusalém. SU (V. Califórnia»

rachado para reforma.

CANDELÁRIA — Av Gui
lherme Colchlng. 1237 — "VI-
ver, amar. sofrer" — "Cilada
mortífera" (II a.) — 11.15 te
CARLOS GOMES - Rua 1.0
de Outubro, 92 - "O ewuile
do morto vivo" — "Se meu
apartamento falasti" (li a.l

18,45 horas.
CARRAO — Av. Cons. Car-
rio, 171 - Tei. 9-0573 — "O
rei dos reis" — (livre)
19,30 horas.
CASA VEROR — Praça Cen-

tenarlo, 234 - Tal. 51-8179
"De Dunquerque a Hiroshl-
ma"; "Sele homens maus" —
(14 anos) — 19.45 hs.

CENTENÁRIO - Av. Gullher
me Cotchlnt (Vila Maria) -
"Crlmlnoios de guerra" - "A
Ilha do desejo" (11 a.) —
16,30 horas.

CINEMAR — Av. Adolfo PI-
nheiro. 194 — Tei. 6-1322 -

Cantlnfles o Iransvlado" —
"Amor na aombra" (livra) —
18 horas.
CLÍMAX - R. Espirito San.
to, 330 - Tei. 31-4012 - "Mo.
tlm das escravai" (16 a.) —
14 — 16 - 18 - SO e 22 ho.
ru.
CLIPPER — Av. Santa Marl-
na — "Guerrilheiro do Gran
Khan" (14 a.) — 19,30 noras.

COLISEU — Av. Edu Chaves.
77 (Jaçanã) - Tei. 35-5891 -

Com veu e grlnalda" — "Es-

JCRCCt - At Jurue*. t7lTei. tl-UM - "Obsessão
do sangue" — "Propriedade
privada" - (lt ai - ll.» ha.
LAR — Av. Brig. Lula Anto-
nlo. 2101 - Tei. 31-tUI -"Viagem de Gulliver" — (11
vrel -14-14-11-20
• 22 horu.
LERLON - Rua Vergueiro.
914 (Liberdade! - Tei. 314400

"Pelot bairros do vicio" —
(II a.) - li - li — II - M
a 12 horu.
LESTE - Prata Silvio Rome-
ro, 55 (Mie do Cêu) — "Acon-
teceu num apartamento" —
"Segredo da Esmeralda" —
(14 a.). 18.20 ha.
LINS — Av. Lins da Vascon-
celos. 237 - Tei. 7-7604 -
As I horu: Festival "Tom e
Jerry" (livre). As 14, 16, 18,
M a 22 horu: "Quatro diu
de rebelião" (14 anos).
MAJESTIC — Rua Augusta,
1475 — (Consolação) — Telefo-
ne 3-1707 — "Josi vendido no
Egito" - (10 a.) — 13,40
15,43 - 17.50 - 20 m 22 hs
MARINGÁ - Av. Conceição

"Nu garras do Dr. Mabu-
se" — "Duelo ao Sol" — (18
a.) - 19,30 hs.
MARACIIA — Rua Aueusta,
778 (Consolaçio) — 32-9090 —
"Quatro dias de rebelliio" (14
mios) • 14. 16. 18. 20 o 21 te.

plrlto da porco" (livrar -
18,30 horas.

COLONIAL — R. C. M. de
Barrot, 844 — Tei. 3-8561 —
"Legenda heróica"; "O ho-
mem que destrol" (16 anos)
— 18 hs.
CONTINENTAL — Estrada
do Imirlm, 109 (Imlrlm- •-
"Os sete desafios" — "Noites
de Lucrecla Borgla" (18 a.) —
19 horas.
CRISTAL — R. Tamolo, 317
(8. JoSo Cllmaco) — "Helena
de Trola" — "Até os fortes
vacilam" (10 a.) - 18,30 ho.
ras.
CRUZEIRO — R. Domingos de
Morais, 486 — Tei. 7-8487 -
"Cantlnflas o transvlado" —
"O ultimo hurra" (livre) —
13 — 17,25 • 21,50 horas.

DOM JOSÉ' — Rua Antonleta
33 (Morro do "S") — "Um ho.
mem contra o destino" —
"Corja de traidor»" (livre)

19,45 horu.
DUTRA-PALACE — R. Aba-
manduba, 19 — "Barba Azul
o verdugo" (18 a.) — 20 te.
ELDORADO - Av. Vital Bra-
sll, 437 — Tcl. 80-2804 - "As
noivas da Hltler" — "Eva" —
(18 a.) — 19,30 horas.
ESMERALDA - Av. General
Olímpio da Silveira, 613 —
"Resistência heróica" (10 a.)

14 — 18 — 18 — 20 a 23
horai.
ESTRELA — Av. Bosque da
Saude, 184 — Tei. 7-2396 —
"Labirinto de paixões": "A
sombra do gato" (14 anosl —
17,50 hs.
FÁTIMA — Rua Orfanato
1782 — "O rei dos ladrões" —
"Noites de Lucrecla Borgla'

(18 a.) — 19.30 horas.
FIAMETTA — Rua Fradiqua
Coutinho, 361 (Pinheiros) -
"Pele de verão" (18 a.) — 14

16 — 18 — 20 e 22 horas.
FIDALGO — Estrada do Gua-
pira, 143 (Tucuruvl) — "A
felicidade está em nós"; "O
bebê de Sazae San" — 19,30
horas,

MARACANÃ - Rua Senador
.Simões. 431 - Tei. 63-5889 -"Despertar da paixão"; "O
novo Mandamento" (18a.).
18,20 hs.
MARAJÁ' — Rua Senador
Flaquer. 49 - Tei. 61-6613 -
"El Cld" (livre). 17,10 e
20,30 hs.
MODERNO — Rua da Mooca

"O aellmo Jurado" — "Per.
versldade satânica" — (18 a.)

19,30 horas.
MONACO-SAO JOS». - Largo
S. José do Belém, 155 - Tei.
i:i-i;í40 — "800 léguas pelo

Amazonas"; "Barõo aventu-
rlro" (livre). 14,30 e 19 hs.
MONAKK - Av. Brig. Luiz
Anlonio. 885 — Tei. 35-8133

"A bela americana" — (11-
vre) - 14 - 16 — 18 - 20 e
22 horai.

MONUMENTO - Rua Ranulfo
Pinheiro Lima, 1 (V. S, José)"Aconteceu em Atenu""Rugldo da morto" — (14 a.)

19,30 horas,
NACIONAL — Rua Clelia, 15
(V. Pompéla) — "Nlkkl, o
valente indomável"; "O te.
souro ilo homem da monta-
nha" (livre). 18,10 hs.
NILO — Av Jabaquara, 21 —"20 quilos de confusão" —
"Com o dedo no gatilho" —
(10 a.) — 18,30 horas.
OIIERDAN - Rua Min. Flr
mino Whltaker, 68 - 93-5223"Assassinato em 45 R. P
M." — "Sete contra a selva'

(18 a.) - 18,30 te.

ídolos em apuroa" (livre).
I3.au e 1UO hs.
SANTA Ut* - Av. Rainha
Suta. SIS «V Su. Isabel) -

Carabina M/30" — "Quase
ama vive cir.tar.do" — (livre

ta MJt h
SANTA BABEL - Rua Santa
Adelaide — "Vingança da un-
Índio" — "lrmi Branca" —

ai - is UJO h
S. BERNARDO - Rua Mal
Deodora, 117 (Sto. Amaro) —"TU e u nuvena" — "Nor-
deste sangrento" — (livrei —
is 19.30 horu.
8. FRANCISCO — Praça Te-
resa Cristina. I (Guanilhosl"Viver, amar. sofrer";

Mundo em guerra" (lia.).
19.30 hs.
S. GERALDO - Trav. N. S.
da Penha, 24 (Penha) —

20 quilos de confusio" —"Tormenta no paraíso" (10 a.l
ts 18,10 horu.

S. JOÃO - R D Matilde. 171"Zombtes os mortos vivai*"Mela luz os três"'— (li
anosl - às 19J0 h.
ti. JORGE — Av. Celso Gar-
cia — Tei. 9-0133 — "Aldeia
dos amaldiçoados"; "Grltoi
de terror". 18,20 ht.
8. LUÍS — Av. Celso Garcia,
3409 - Tei. 93-7412 — "Solu
maldito" — "A nave dos ho-
mens perdidos". — (14 a.) —
as 18,5o horu.
S. I'i:i-lt(i — nua Borra
Funda. 171 — Tei. 51-3.148 —"Ao despertar da pain&o";"O monstro da duas raras"
(18a.). 18,40 hs.
8. SEBASTIÃO — Rua Maria
Carlota. 879 (V. Esperança) —"Tambím o vento tem segre-
dos"; "O crime nSo competi-
sa" (Ha.). 18.30 hs.
8. VICENTE — Rua Coronel
S. Inácio, 985 — Tei. 63-6241— "Renegado branco" — "A
cegonha disse sim" — (livrei
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PAGANINI — Estr. S. Miguel"O sétimo Jurado" —"Mulheres encarceradas" —
(18 a.) — 19,30 hs.
PALADIUM — Rua Francisco
Morato, 201 — "Cabeça de
pau" — "Mensageiro da mor-
te" — (10 a.) - 18,50 hs.
PAG* — Rua Azevedo Soa-
res, 2123 (V. Gomes Cardlm)"Homem satânico" — "Os
selvagens" — (18 a.) — 19.30
horas,
PARIS — Rua Barra do Tl-
bogl, 657 - Tei. 51-9613 —"Amorlca de noite" (18 a.).
10,30 e 21,30 hs.
PAROQUIAL - Rua Briga-
delro Jordão — "Ceu amare-
lo" - "O amor custou caro" -
(10 a.) - 18.30 hs.
PATRIARCA —• "CantinTlas,
o'transvlado,; "Historias en-
cantadas" (livre). 17,40 hs.
PAULISTA — Rua Augusta,
2767 (Jardim America) — Tcl.
8-2655 — "Vendedor de ilu-
soes' — (livre) — 14,15 —
16.45 - 19,15 e 21,35 hs.
PAZ — Rua Omacha (Penha)"Janela Indiscreta" — "Ca-
libre 44" (10 a.) - 19 horu.
PENHA PALACB — Praça 7
le Setembro, 155 — "Arma
selvagem"; "Começou com
um beijo" (14 a.). Desde
13,30 hs.GLORIA — Rua do Gasome-

tro, 225 — Tei. 32-9216 —
Motim das escravas"; "O

pistoleiro solitário" (16 anos)
19 te.

GOIÁS — Rua Butantf, 101
"Cantlnflas o transviado'
"Romance rancheiro" (11«

vre) - 14 - 17,45 e 21,30 PÉROLA — Estr| Conceição,
horu. 12115 — "Ave Maria"; "Ana

GRAUNA - Av. Santo Ama.jLucasta" (18a.). 19,30.hs.
PHENIX - Rua Domingos de
Morais, 893 (Vila Mariana) —"Eldi C" — (livre) - 17,13 e
20,20 hs.

PENHA PRÍNCIPE — Av. Pe-
nha de França, 345 — Tele-
fone 9-0862 — Nove horas até
a eternidade" — "O matador'- (10 a.) - 14 — 16 - ia —
20 e 22 horas. ,

às 19,30 horas.
SAPOPEMBA — Av. Sapo-
pemba, 1000 — "Passaporte em
45 R.P.M." — "Terror no
mar" — (18 a.) — ts 19,30 h.
8AVO. — n. Mendes Jr.. 711

Tei. 3-9130 — "Quando o
amar nGo é pecado"; "Cora-
gem de Black Beoutty" (11-vre). 18,30 lis.
SECKLER — Estr Sio JoSoCllmaco, 654 — "O pugilista""O ciclone" — (10 a.) —
As 16,30 horas.
SINGAPURA — Av. AlbertoBylngton. 234 - "Almas re-
bclodas" — "O caso do homem
Invisível" — (livre) — àa
19,30 horas.
SOBERANO — Xstr. do Ver-
guelro, 2855 — "O diário da
um delator" — "Matar é mau
desejo" — às 18,43 horu.
SOL — R. Gon. Atallba Leo-
nol — "America Ui noite";"Armadilha a sangue frio"
(18 a.). 18,45 hs.
STAR — R. Joaquim Floria-
no, 225 (Italm) — "Pele de
verfio" (18 anos). — 14, 16,
18, 20 e 22 hs.
THIANON - Rua Consolaçio"Resistência heróica" — (10
anosl - às 14, 16, 18, 20 a 22
horu,
TROPICAL - Rua Roma. 621
(V. Romano) — Tei. 5-0499 —"Motim das escravas" (14 a.).
10,30 e 21,40 hs.
TUCURUVI — Av. Tucuruvl

"Olorlosa vingança"; "O
pusado nao perdoa" (livre).

13,30 e 18,30 te.
UNIVERSO - Av. Celso Qar-
cia, 378 - Tei. 93.3427 -"Ao despertar da palxfio";"Lábios vermelhos" (18 a.).
14, 16, 18, 20 e 22 hs.
VALPARAISO — Av. Tucuru-
Vi, 206 - Tcl. 3-8624 — "A
bandida" — "Moral em con-
cordata" (18 a.). 14'e 19,30 hi
VERA - Estr. Agua Fria. 781
(Santana) — "Paixão selva-
gem" — "Coração em supli-
cio" - (10 a.) — às 19,30 h,
VILA PRUDENTE - Rua Cap.
Pacheco e Chaves, 1002 —"Pacto com a morte" — "O
homem satânico" — (14 anos)às 19,30 horas.
VITORIA - Av. Álvaro Ra-
mos, 2252 (Belenzlnho) —"Gunga Din" — "Desejo da
matar" — (10 a.) — às 18,50 h.
VOGUE — R. Voluntários da
Pátria, 2132 — Tei. 88315 —"Tros sargentos" — "A bela e
a fera" - (14 a.) — às 19,30 h.
IPÊ — Tremembé — "O seti-
mo Jurado" — "Chamem Ma-
delaine para amar" — (18 a.)
,— às 19,30 horas.
ZELINA — R. Zellna, 23 —

"Viver, amar, sofrer" —"Assassino covarde" — (18 a.)às 19,30 horas.

22 horas. ro, 1735 (Vila Olímpia) -
, t, "Quatro dias de rebelião" (14REPUBLICA - Praça da Re- ._*„",_ i7i50 _ 20 e 22 ho.

publica, 365 - Tei. 36-8500 - J"0" 
"'"u

"O motim de escravas", com *"•¦
Píer Angell. (16 a.). 14, 16, 18, GUANABARA — Av. Eduar-
20 e 22 horas. do Cotchlng, 1001 — "Com a
RIO BRANCO — Avenida Rio morte no coraçio"; "Desespe
Branco, 500 — Tei. 34-1618 — rado cerco da rua Sidney' —
"Falso Traidor", com William (10 anos) — 19,30 hs.
Holden. (14 a.). 14, 16,35, 19,10 _UABUJA. _ Av. sto. Ama
e 21,45 horu. „ -. 7004 _ Tel 61.4320
"""r01-1 «.£?* ^°_____ «Si"** de paixões" 14 a.)- Tel. 34-6817 - "A rainha _ 1915 2145 hs
do Chantecler" eom Sarita "' ,
Montlel (14 a.). 13, 15.15. HAITI - Rua Canlndé, 631
17,30, 19,45 e 23 hs. — "Viver, amar, sofrer'
SANTA HELENA - Praça d. 

•$&*&***« <« a.) -

Sé, 261 - Tel. 32-4535 — lv-iv n°"-*s
"Avião foguete X-15"; "Sobe HAVAÍ - Rua Turlaçu, 134
• desce" (livre) — desde 9 te.;-, Tel. 62-4040 1 — "Guerri-

' lhei..o do Gran Khan" (14 a.)
— 14 - 16 - 18 - 20 e 22SCALA — Rúa Aurora, 72 —

Tel. 33-7409 — "Juventude,
amor a HusSo" filme Japonês
(livre) — 14, 16, 18, 20 • 22
horas.
WINDSOR - Av. Ipiranga,
974.— "Cleopatra". cl Ellza-
beth Taylor. (14 a.). 15 t 20 te.

BAIRROS
ALADIM - Av. Celso Gar-
cia, 740. (Brás) - "Cantlnflas
o transvlado" ;"Ciellto Lindo"
(10 a.) — 18,20 hs.
AMAZONAS — Praça Padre
Damiâo. 67 - Tel. 63-7731 -
"A rainha de Chantecler" e
"Pobres milionários" (14 a.)'— 13, 17,10 e 21,30 horai.
ANCHIETA — ,R. Silva Bue-
no, 2404 — Tel. 63-6716 —
"Ao despertar da paixão" —
"Espadachim negro" (18 a.)

13,50 e 18,45 ha.
APARECIDA — Av. Ja«ant,
28 — "Minha sogra' 4 da po-
licia" e "Apuroí a bordo"
(livre) — 19 horas.
ABARAT — Rua Guaplra, 91
(Vila Leopoldina) — "Aconte.
ceu num ' apartamento" a
"Monstros da bomba H" (li
a;) — 19,30 horu.

.ARCA — Av. FagundM Ft-
lho, 634 (Saúda) — "Llgaçõee
amorosas'. — "Müdlçao do
demônio.' (IS a.) - 19,30 te.
ARLEQUIM — Av. Brig. Luiz
Antonio, 1.401 — Tel. 36-4376

''Resistência Heróica" .(10
. anos). 14,18, 18, 20 t 22 hs.
ASTOR — Av Paulista, 2072

TeU 36-7474 <— "Detetive
mlxuruca" (livre) — 14 —' lt

18 — 10 • 22 horta,

PICOLINO — Rua Augusta,
1513 (Consolação) — 31-6616"Nove horas até a etcml-
dade" - (14 a.) - 14,15 —
16,45 - 19,15 e 21,45 hs.
PIQUERI - Rua Celso Pinto
Bicudo, 285 — "O crime na
ratoeira de ouro" — "Basta
ser bonita" — (14 a.) — 19,30
horas.
PIRATININGA - AV. Rangel
Pestana. 1454 - Itel. 92-4296"Resistência heróica";"Cinemaniaco" (livre) Des-
de 14,20 hs.
PLAZA — Largo 12 de Maio,
400 (Sto. Amaro) — "Anel
de fogo" (18 a.). 14, 16, 18
20 e 22 hs.

horas.
HOLLYWOOD - R. Volunta-
rios da Pátria, 192 —,' Tel.
8-8598 — "Motin das escra-
vas"; "Floresta ensangüenta-
da" (16 a.) — 14 e 19 hs.
IBÉRIA — Rua Marquês de
Abrantes, 465 -Tel. 92-2009

Legenda heróica"; "Aln-
da uma vez com emoção" —
(16 anos) — 18,45 te.
ICARAI' — R. da Mooca, 2610

"Ao despertar da paixão";"Terror de uma cidade" (18
anos) — desde 13,30 hs.
IMPERIAL — Rua da Mooca,
8420 - Tel. 93-8865 - "El
Cld" (livre) - 13,20 - 16,50
• 20,20 horu.
1TAIM '¦'— Rua Joaquim Fio-
rlano, 563 — Tel. 80-8942 —
"Ligações amorosas" (18 • a.)

20 horu,. :
1TAMARATI - Rua Bario de
Tatul, 304 — Tel. 52-9987 -
"Motim de escravas" (16 a.)

14, 18; 18, 20 e 22 hs. '

ITAPURA — R. Gllcerio, 53 RIO — Av. Paulista (Conjun-
to Nacional) — "Pele de ve.

PRATA — Av. Julio Buono,
1843 (V. Gustavo) — "Jack,
o estrlpador"; "Paixões em
duelo" (18 .a). 19,30 hs.
POMPÊIA - Rua Tucuna, 974"Lá no meu sertão"; "Ga-
tilhos lo bem" (livre). —
19,30 hs.
RADAR — Av. Santo Amaro,
526 - "Motim de escravas"
(16 anos), - 14, 16, 18, 20
e 22 te.
REX — Rua Rui Barbosa, L„"Doce violência" — "Os
covardes vivem de esperança(18 a.) - 19 hs.
BIAI/TO — R. João Teodo-
ro, 1075 — Tel. 93-4064 —"Cantlnflas, *o transviado";"Um conde à italiana" '(10
a.). 17,40 hs.
RIAN — Rua Miguel .Meti-
tem (Carandlru) — "Covil
da morte"; "Lei; dos mar_I-
nals" (18 a.). 19,30 hs. ,

Osoteo
ESTORIL — Estrada de Ite —"América de noite" — (18 a>)— às 19.30 horas.
GLAMOUR — Av. João Ba-
tista, 22 — "O sétimo Jura-
do"; "ídolo do pecado" (18
a.). 10,30 hs.

Santo André

CARLOS GOMES — "Amàn-
te a assassino" (18 a.) —
19,30 hs.

São Caetano do Sul

ALVORADA — "Amante •
assassino"; "Cidade negra"
(18 a.). 19 hs.
LIDO — Rua Manuel Coelho.
50 — "O batom" — (18 anos)

às 14, 16, 18, 20 e 22 h.
MAX — Av. Conde Francisco
Matarazzo. 169 — Tel. 42-1942"Madre Joana dos Anjos";"Quadrilha do horror" (18
a.). 19,30 hs.
PRIMAX - Rua Amazonas —"Madre Joana idos Anjos";"Quadrilha do horror" (18 a.)

10130 hs.
VITORIA — Rua Baraldi, 651-

"Amante e assassino'';"Jogadora infernal" (18 a.).'
19,30 hs.

São Miguel Paulista

LAPENA — R. Campoa Sa-
les, 2 e 4 — "Amante e as-
sassino"; "Bonequinha de lu-
xo" (18 a.). 10,30 hs,
S. MIGUEL — "Europa, dé
noite"; "Nas garras do mor-
cego" (18a.). 18.30 hs. .

Tel. 36-4760 — "Pelos balr.
roí do vido" (18 a.) — 14 —
16- 18 - 20 e 22 horu.
JARAGUA' - Rua Rio Tur
vo, 869 —• "Dinossauro" —
"Tambores aelvagens" (10 a.)
— 19,45 hs.
JADE — Av. Cabuçu, 41 —"A tela de renda negra" —
"Giganta do' outro mundo" —
(14.a.) - 19,30 te.
JAP1 — pstrads do Canguaçu,
512 (Tatuapé) — "Não renego
meti sangue" — "Torturado
pelo destino" — (livre) — 19
horu.'

rão" (18 arioi). — 14, 16,
20 e 22 te.

18,

RIVIERA - Av. Lins de Vai-
concelos. 1108 — Tel. 80-0153"Resistência heróica" (10a.). 19,20 a 21,30 hs .
ROMA — Rua da Mooca, 817Tel. 33-7869 — "Nove ho-
ru até a eternidade" (16 a.).
14,15, lt.45, 19,15 _ 21.45 te.
ROXY — Av. Celso Garcia,
430 — Tel. 93-1289 —
"Motim das escravas"; "Pis-
tolelro solitário" (14 a.)
Desde 13,30 ha.Desde 13,30 ha. Fair Lady" — 21 hs. I

"<W>->"«'«'"*fl«t"e*'"««*«%**s'~^^

Teatros

BANDEIRAS — Praça da Ban-.
Bandeira — Tel. 35-3485 —"Não aperta qua eu grito".
20 e 22 hs.
BELA VISTA — Rua Cons.
Ramalho. 583 — Tel. 2-5574"Tem alguma coisa a dt-
clarar?" — 21 h«. .
BRASILEIRO DE COMEDIA

Rua Major Diogo, 315 —
Tels. 32-9912 e 3-4408 —"Os ossoi do bario" — 20 a
22 ha.
MARIA DELIA COSTA -
Rua Palm, 72 — T»l. 36.0771"Plndura tola-- — 81 hi.
NATAL - (Sala Vermelha) -
Praça Julio Mejqulla — Tal.35-3377 — "B" por aaul" —
20 e 22 hi.
PARAMOUNT — Av. Briga-
delro .Luís Antonio — "Mr
Fair Ud--" — 21 hs.

rfrjfr^fe^ -¦-
',' '.... .
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JUSTIÇAR NA POLilum(
iSINO DE SUA ESPÔSl

0 autor do duplo crime de sábado ultimo, no Jabaquara, havia sido
preso, momentos antes, no Jardim da Luz, aonde fôra ao encontro de
sua mulher, pivô daquela tragédia - Os parentes do homicida te-
mem que êle, solto, venha a con crelizar suas ameaças de morte a

outras pessoas

Olga Zolorolef, "plvii" da cena dr sangue, dis-
se ainda temer o marido, o qual, de cerla fei-

ta, raspou-lhe a cabeça.

A multo custo, o; policiais conseguiram dnnil-
nar Mario Finramnnte que, cego de raiva, que*

ria justiçar o assassino.

O JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S. PAULO
Diretor.- EDMUNDO MONTEIRO

Ano XXXVIII S. Paulo, 4.'-feira, 4 do ictcmbro do 1963 N. 11.850

DEU GOLPE DE 4
E DESAPARECEU DA CIDADE
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Policia de Santa Barbara D'0este está no
encalço do eslelionafario que lesou varias

firmas e pessoas

SANTA BARBARA D'OES-
TE, 3 (Do correspondente) —
João Luis Massiat, funcionário
há um ano do Hospital Santa
Barbara, fugiu após aplicar um
golpe de estelionato em que
lesou varias firmas e pessoas
num total de 4 milhões de cru-
zeiros, Descoberto o crime, o

João Luis Maniat

delegado de policia procurou
verificar os antecedentes do
malandro, constatando que ele
tem, Inclusive, pena de dois
anos de reclusão a cumprir em
Presidente Prudente.

Registradas as queixas, em.
penha-se a policia em localizar
João Luis Massiat, para o que
pediu o auxilio das delegacias
do Interior.

A muilo euslo, ontem, tolda*
dos da Força Publico, de serviço
no Plantão da Zona Norte, con-
seguiram conter o Jovem Mario
Floratnonte que, cego de raivo,
manifestava Intenções de Justl-
çnr. dentro daquela dependência
da Secretaria da Segurança. Pu-
blica, o assassino de sua esposa,
Jorge Petroclch Zolotoref. Este
ultimo, autor da tentativa de ho-
mlcldio contra Mario Herman-
pur e do assassino de Aza /.nio-
tore. esnosa de Mario Floramon-
te, havia sido preso momentos
antes, quando seguia pelo Jardim
da Luz, para encontrar-se com
sua mulher, Olga Zolotoref,
pivô de toda a cena de sangue.
Os soldados da FP. Cesario Lean-
ilro Corrêa e Guilherme Puull-
no, do 9,o DP, no momento em
que detiveram o criminoso, en-
contraram em seu poder a mes-
ma pistola tipo "Berctta". com
que haviam sido praticados os
dois delitos.

CIÚMES
Casados há oito anos, Jorge e

Olga Zolotoref viviam em cons-
tante atrito, devido aos ciúmes
que o homem nutria, sempre aflr-
mando que a mulher lhe era In-
fiel, Nesses oito anos, varias ve-
zes Olgn nabndonou o lar. sem-
pre retornando, em atenção ns
súplicas do marido. Em Janeiro
deste nno, quando Olga, voltou
para cnsa. após uma de suas ra-
pldas fugas, Jorge lnfllglu-lhe
original castigo: raspou-lhe a ca-
beca. pretendendo com isso fazer
vnltnr o senso de fidelidade á
mulher.

Todnvla, Isto nilo foi a solução.
Passados os meses, novamente tl-
veram Inicio as cenas de ciúmes.
Jorge vivia afirmando que Olga
o traia cnm o amigo da família,
Mario Hermnnpur, que os dois
haviam conhecido em Changal,
quando lá residiam. Em razão
dessas suspeitas, os dois homens
tiveram alguns desentendlmen-
tos e, segundo o criminoso, há
pouco mais de um mès. Mario
tentou matá-lo, Jognndo-lhe o
carro em cima, quando os dois
se encontravam no centro da ci-
dade.

CRIME
Dia a dia, mais e mais aumen-

tava a suspeita dc Jorge sobre
Mario. Na manhã de sábado ul-
timo, por volta das 6,30 horas,
já não suportando mais aquela
situação, Jorge dirigiu-se à casa

daquele qne Julgava seu rival e,
vendo-o na sala, repousando
juntamente com oi filhos meno-
res, drsfechou-lhe dois tiro» de
pistola "Peretta". Marte foi
atingido naa costas. Depois Jor-
ge dlrlglu-ie a casa de sua so*
brlnha, Aza Zolotoref, no Jabá-
quara, e, depois de afirmar que
a moça estava facilitando o ro>
mance Ilícito enire Olga e Ma-
rio, desfechou-lhe um tiro na
testa, matando-a.

FUGA
No momento em que fugia,

Jorge disse que ainda havia san*
gue para correr e que continua-
ria em sua missão assassina. Fo-
ram pedidas garantias à Policia
e, nestes últimos dias, todos os
parentes de Jorge estiveram sob
proteção de agentes. Dois deles,
os soldados Cesario e Guilherme,
foram destacados paro a resl-
dencia do criminoso. Ontem, pela
manha, encontraram Olga que
se dirigia a casa, afim de arru-
mar suas coisas. Forçada pelos
policiais, contou que iria se en-
contrar com o marido, às 18 ho.
ros no Jardim da Luz. Dali, o

criminoso fugiria para o Ext*-
rior. Na hora do encontro, Jorge
foi preso.

Ontem mesmo, aob forte pro-
teção policial, ele foi encaml-
nhado à 27.» Delegacia de Poli-
cia, por onde correrá o Inquérito
sobre a tentativa de morte con-
tra Mario Hermanpur • o assa»-
tinlo de Aza Zolotoref.

TEMOR
Ainda no Plantio da Zona

Norte, Olf» Zolotoref manlfes-
tou à reportagem seu temor.
Disse que, caso o marido nio
¦eja preso preventivamente e,
consiga aer posto em liberdade,
apò» a tomada de (eu depoi»
mento na Policia, poderá conti*
nuar pondo em pratica seus pia-
nos assassino», ou seja, exterml-
nar todo» que Julga terem faci-
lltado suas ligaçõe» com Mario
Hermanpur.

Na Santa Casa, onde está In-
iernado, já fora de perigo, Mario
Hermanpur disse que perdoa o
antigo amigo • que eram infitn-
dada» tua* suspeitas. Disse que
Jamai» teve qualquer ligação
amorosa com Olga,

<-I4
m

m

___m_________________________r**r*J~\ m_

^^MhhÉkIj

I 1 m I''-- " f mÊÊmII ¦ I P :' / 1 MJ
ii i nII I Rr '"li
w______['____m^ fl-

tf __________________! _______________________ _____________________! * ________________[¦ __________________ü mm Üt^H "H
i¦- WJi U

__m____mWÊ Hf
_W w____a-i^_WUSP'''

_mim _W____1__\ _Wk_\_W-Í

I— ' - «SAJorg» Petroclch, que tentou matar o amigo e ¦|s".i"-iinii íãHs
brlnha, levado pelos teus clames domlins
'%______• ___.- nmtist<"""~~"~~~~~~~~~~~~~~"... ———-—— „ ;., _ QKjl,

POR CAUSA DE ESCAVAÇÕES EM UM TERRENO VIZINHO

DESABOU
NA RUA
Bombeiros no local — Calçamento e estaquea-
mento do prédio de nada adiantaram — Re-
moção dos escombros durará uma quinzena

Por volta das nove horas da
manhã de ontem, desabou o
prédio n.o 117 da rua da Gloria,
em conseqüência do trabalho de
escavações que estão sendo rear
lizadas no terreno vizinho. Tais
escavações abalaram os alicer-
ces do prédio,. que já estava
para ser demolido, ocasionan-
do o seu desabamento. Nâo
houve vitimas, uma vez que se
encontrava de há muito deso-
cupado.

Logo após o desabamento, os
encarregados das escavações so-
licitaram a ida de uma viatura
do Corpo de Bombeiros ao '.o-
cal..Com a chegada dos "solda-
dos do fogo", foram logo toma-
das as primeiras providencias:
isolamento do local, impedindo
a aproximação de populares, e
evacuação do prédio n.o 111 da-
quela via. Em seguida, os bom-
beiros solicitaram à Light o

Cinco milhões
de cruzeiros
roubados por
dois ladrões
- Moacir Garcia Silva, vulgo
("Galeguinho", e Woldemar Ce-
sario foram ontem indiciados, na
Delegacia de Roubos, por duas
Incursões criminosas. O primei-ro roubou a moradia de Antonio
Gioile, situada na rua Otoniel
Mota, 38, no dia 17 de abril ul-
tlmo, ali surripiando valores es-
timados em dois milhões e meio.
O segundo, juntamente com Do-
mingos Catanzaro e Jeronimo
Previoti, assaltou, em dias do
mês passado, a moradia de Abdo
Nasser, na.rua Cuba, 110, onde
se apoderaram de jóias no valor
de dois milhões e meio de cru-
zeiros. Parte dos valores foi re-
cuperado pela Policia, que se
empenha para apreender o res-
fonte das coisas roubadas.

vfr&&4-$-it*'&&%<&&*)&i->£'-&>'

desligamento da força elétrica
de ambos os prédios. Após esta
providencia, por meio de cabos
de aço, a equipe de salvamento
tratou de demolir as partes do
prédio que ainda ofereciam pe-rigo.

"MUITO VELHO"
Em declarações prestadas à

reportagem dos "Diários Asso-
ciados", o mestre de obras afir-
mou que o prédio, cujo prpprie-tario, sr. Domingos Sabianb, não
se encontrava no local, desa-
bou por se tratar de uma cons-
trução muito antiga. "Logo quecomeçamos a escavar, conti-
nuou, tomamos uma serie de
providencias, a fim de que não
acontecesse tal desabamento,
como: escoramento e calçamen-
to, com ferro e cimento, do pre-dio vizinho", A seguir, mos-
trou-nos um outro prédio, tam-
bém vizinho ao terreno onde
são realizadas as escavações,
afirmando que "se não forem
tomadas providencias urgentes,esse poderá também vir abaixo.Os trabalhos de remoção dosescombros do prédio sinis-trado levarão cerca de quinzedias, com duas turmas de ope-rarios trabalhando em reveza-
mento.

UM PRÉDIO
DA GLÓRIA

Escombros do prédio que ruiu ontem, na rua da Gloria

MANTÉM UMA REDE DE CEM CAMBISTAS Es*do

BANQUEIRO DO BICHO ACUSAS
DE COMANDAR OS ASSALTANTE
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Ivo Noal implicado na trama da "gang" da
proteção — Carla interceptada pela Policia
revela a denuncia — lermos de declarações
amanhã na Delegacia de Roubos e outras

dependências policiais

,;.;;... ::¦:. «v',^f

Sensacional revelação sobre a desarticulada quadrilha que se
especializou em assaltar contraventores do "Jogo-de-bicho", im-
plicando o banqueiro do bicho Ivo Noal, como mandante daque-
Ias sortidas criminosas, está contida, numa carta interceptada pe-
Ias autoridades da Delegacia de Roubos, Essa missiva, escrita ã
mão, por Jarbas Brito da Cosia, que se encontra preso, endereçada
àquele contraventor, compromele-o, seriamente, apesar da» suas
negativas.

CARTA REVELADORA
A carta apreendida, está vazada no» seguintes termos:"Caro amigo Ivo.
Como deve ser do teu conhecimento estamos de "pinote" da

cidade c não poderemos regressar até que as coisa» esfriem um
pouco. E devido a uma promessa que recebi de tua pessoa tomo
agora a iniciativa de recorrer a ti Já que no momento encontro-me
a mercê de recorrer aos amigos. Envio-te o portador do presente
que, como sabes, é pessoa de nossa confiança, alias para nó» muito
mais que uma pessoa de confiança. Vai o referido membro com
todas as instruções necessárias para tratar o solicito que vou fa-
zer-te e que abaixo discrimino. Como já falei-te acima, estamos
de pinote e nos encontramos no enruste. Deves compreender por-tanto como está tornando-se cara nossa despesa. Peço-te que em-
preste-nos uma quantia para ser-te paga assim que tudo acalme-
se. Como medida de precaução marcamos uma hora X para queo mesmo compareça perante nós para que nada de mal aconteça,
Na certeza de que seremos atendido pelo amigo despedimo-no»
enviando-lhe nossas sinceras recomendações, De seu» amigos".

David Shae-
balbo nio re-
conheceu oa as*
saltantes como
autores do ata-
que sofrido por
teu amigo Nel-
son Solavi,
"cambista" de
"bicho" despo-
jado de 220
mil cruzeiros.
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"GOLPE" DE 124 MILHÕES

PBISÃO PREVENTIVA DO
TESOÜBEDSO DESONESTO

O juiz da 3.a Vara Cri-
minai decretou ontem a pri-são preventiva do tesoureiro
da Caixa Econômica Federal,
Franco Mendes Bernardl, pro-
cessado por haver desviado,
de forma fraudulenta, a im-
portancia de Cr$ 

124.430.643,00, que se acha-
va sob sua guarda, no perlo-do da 3 a 8 de abril ultimo.

Recebendo a denuncia,
apresentada há dias pelo pro-
motor, afirmou o magistrado
que o conjunto indiclario,
constituído pelos depolmen-

tos das testemunhas e exame
pericial, aponta de forma ine-
quivoca o acusado como au-tor do vultuoslssimo pecula-to, motivo pelo qual deter-minou a expedição do man-dado de prisão, a fim de queo indiciado não perturbe oandamento do processo.

ACAREAÇÃO
Na tarde de ontem, perante

o delegado Ernesto Lázaro Nel-
va de Lima, adjunto da Delega*
cia de Roubos, foi promovida
uma acareação entre Ivo Noal e
os assaltantes Jarbas Brito da
Costa, Reginaldo de Souza Al-
ves, vulgo "Marinheiro", e
Aitel Benzberg, alcunhado de"Gaúcho". Enquanto que Ivj
Noal negava a acusação de ser
o mandante dos assaltos prsti-cados pela :gang", com o ob-
jetivo de se apoderar dos pon-tos do "jogo-de-bicho" e fazer
com que os "cambistas" pas.sassem a trabalhar para ele,
Jarbas reafirmou a conivência
do banqueiro. Por sua vez, Ai-
tei Benzberg corroborou a acu-
sação, dizendo, inclusive, quefôra o intermediário entre o
banqueiro Noal e os seus com-
panheiros, empreitados paraimplantar o terror entre os"cambistas". Disse mais, ainda,referindo que estivers em ca-sa de Noal com os companhei-
tos e anteriormente estivera
numa festa de inauguração deuma mansão na rua Cardoso deAlmeida. Nesta altura, desmen-tido por Ivo Noal, "Gaúcho"
descreveu a moradia, dizendo
inclusive, da entronlzoçõo dèuma imagem de santo e de umalista para arrecadar fundos be-neficentes.

BANQUEIRO CONFESSA
Enquanto negava qualquerparticipoçao na "gang" 

que oapontava como mandante. IvoNoal fez estarrecedora confls-sao ao delegado Neiva. Disse,textualmente, que era banquei-ro do bicho e mantinha umarede de mais de 10o cambistas.Esse particular emprestou ou-tra feição ao caso, pois deter-minará a instauração de inqué-rito policial, na Delegacia deJogos, para apurar a extensãode suas atividades como con-traventor e chefe de poderosarede de "bicheiros" pDaerosa
Diante do adiantado da horana° «ouve possibilidade de serreduzido a termos aquela aca-reação, razão pela qual IvoNoal deverá retornar à Policiaamanhã, às 13 horas, a fim deser ouvido no inquérito sobre a"gang" de assaltantes e, poroutro lado, na Delegacia de Jo-

gos. Ad*Ite-se, ainda, que de-

ve ser ele ouvido na sindican-
cia instaurada para apurar a
denuncia contra policiais da Di-
visão de Diversões Publicas,
presidida pelo delegado Joa-
quim de Martins Arruda.
CAÇA AOS REMANESCENTES

Encontram-se presos, até o
momento, na Delegacia de Rou-
bos, como indiciados assaltan.
tes dos contraventores do cha-
mado jogo-de-bicho, os mencio-
nados Jarbas Brito da Costa,
Reginaldo de Souza Alves, Vito-
rino de Souza, além de outros,
enquanto que estão foragidos osseguintes: Sostenes de Freitas
Leão, vulgo «Leãozinho"; Nel.son da Silva, alcunhado de"Nelsinho do Carrão"; OsniFreitas de Almeida e Flavio deOliveira Rabelo, conhecido por"Carioquinha".

MOTORISTA DE ÔNIBUS
MATOU 0 PASSAGEIRO

Por unanimidade de voto», oTribunal do Júri condenou a 27anos de prisão o réu Luclo Luís,
julgado ontem, por haver, no
dia . de fevereiro de 1962, às22 horas, na rua Barão de Ba-nanai, quando dirigia um ônibus
da CMTC, assassinado a tiros derevolver o passageiro Inácio San-tana e ferido Lázaro Santana.

Aconteceu que, naquele dia,tendo sofrido o ônibus um de*sarranjo, o motorista Lúcio Luís
parrou o veiculo e avisou os
passageiros que deveriam des-
cer e aguardar a chegada dooutro, para prosseguir viagem.
Surgiu, então, uma dlscuss&o en-tre as duas vitimas e o moto-
rista, que, em dado Instante,
sacou da arma, fazendo os dis-
paros.

No interrogatório a que foisubmetido, disse o réu ao juizDiogo Del Bosco que, quandoparou o ônibus, as vitimas pas-saram a insultá-lo, avançando
contra êle, de forma a obriga-lo a utilizar seu revólver e fa-zer os disparos, com o fim deamendrontá-lo. Essa tese do ad-/vogado de defesa, Nilton SilvaJunior, não convenceu o corpode jurados, que optou pela acusa-
ção do promotor Silvio Mar-
quês, no sentido de que o réuagiu de forma brutal, sem pro-vocação das vítimas. Daí a con-denação por lunanimidade.

Ocorrências policiais cm Santo»

ROUBO DE UM MILHÃO NA LOJA A5SALIÍ
SANTOS, 3 (Da sucursal) —

Ladrões arrombaram, esta ma-
dragada, a porta da frente da
loja situada na rua Euclides da
Cunha, 237, no bairro do José
Menino, furtando grande quan-tidade de mercadorias (peças
de fazendas e roupas feitas),
um radio portátil e três mil
cruzeiros em dinheiro, A pro-
prietaria da casa comercial, sra,
Iolanda Saladim Diniz, ao re-
gistrar a queixa, avaliou seus
prejuízos em cerca de um mi-
Ihão de cruzeiros. A Policia
Técnica esteve no local parafazer o levantamento pericialda loja roubada.

m

SEXAGENAItIO ATRO»
Na avenida Vicente de

lho, esquina dn aventa
hington Luiz, o automí
rigido por João dos Sau
sidente na rua Nabueo«
jo, 380, atropelou e le"1
mente o sexagenário
berto Cirilo, funcionário
co municipal morador ;
Embaixador Pedro de
110, apartamento 111. A
que tem 67 anos de |»
medicada no dispensais
Pronto Socorro, onde W
ternado, depoi?. em °W
A Policia registrou o ü
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