
OGO DEVORA CIDADES NO PARANÁ
0 MORTOS E MAIS DE 100 FERIDOS
PORTO VOLTA A FUNCIONAR AO MEIO-DIA

USPENSA A GREVE
ERAL EN SANTOS

COUTUÍOA, HO EHTANTO, IRREDUTÍVEL A MESA DÀ SAHTA CAS

SANTOS,5(Sucursal)-Foisuspensa a greve geral da baixada

itista. com a mediação do general Euryale Zerbini, comandante do

ado Maior do II Exército, enviado pelo presidente da Republica a

i de encontrar uma formula digna para dirimir a pendência entre a

>sa Administrativa da Santa Casa e os grevistas.

©Diário da Moite
O JORNAL OE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S. PAULO
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O general Zerbini chegou a esta

ade cerca das 24 horas, dirigindo-se

eiliatamen.e, áo Quartel do Comando

piàça. Desde• tf 1;hora de hoje encon-ifeI.<^
vain-se reunidos, em caráter secreto,'

s dependências do QG, com o general
•ncsto Zerbini, os srs. general Carvalho
sboa, comandante da Guarnição Mili-

da Baixada Santista; Amaury Silva,
inistro do Trabalho; prefeito José Go-
es; dom David Picáo, bispo coadjutor
og componentes da Mesa Administrati-

da Santa Casa.

O general Zerbini fez questão de
isar que vinha a esta cidade na qua-
dade de mediador da crise.

Cerca das 2 horas da manhã de hoje

o Fórum Sindical de Debates expediu um

comunicado suspendendo a greve geral na

baixada santista, com exceção do» enfer-

metros/hoje a partir das 12 hom» sem

prejuízo da solidariedade a que eiupres-

tam .aos enfermeiros. Aproximadamente

às 2,20 horas de hoje os dirigentes do Fo-

rum Sindical de Debates e do CGT, dirigi-

ram-se ao Q.G. para reunir-se ainda Se-

cretamente cornai autoridades ali presen-
tes. Ao que.tudo indica a pendência entre

a direção da Santa Casa e os enfermeiros
deverá ser solucionada futuramente. No

entanto, os dirigentes da Mesa da Santa
Casa ao deixar a reunião com o gal. Zerbi-

ne e o ministro do Trabalho e outras auto-
ridades manifestaram-se irredutíveis.

Intervenção nos órgãos
da Previdência Social
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rilO, 4 (Meridional) — O ministro do
Trabalho vai declarar a intervenção em to-
dos os órgãos da Previdência Social, que
não acatarem sua decisão, anulando as no-
meações feitas sem concurso.

O assunto està ameaçando provocar sé-
ria crise no Executivo Federal, pois os co-
legiados dos Institutos exigem o recuo do
sr. Amaury Silva, ou a sua demissão do car-
go pelo presidente da Republica. Hoje, os
dirigentes do IAPM reuniram-se de novo às
14 horas, na sede da entidade, resolvendo
não cumprir a Portaria Ministerial sobre as
nomeações e, ainda mais, continuar preen-
chendo os cargos existentes nos seus qua-
dros funcionais.

O argumento do ministro do Trabalho
é de que não cabe aos colegiados discutir as |
suas determinações, emanadas em cumpri- 

"*

mento de decreto do presidente da Repu-
blica. Os inconformados podem, a seu ver,

recorrer ao Judiciário, mas não de cumpri-
rem as suas ordens, sob pena de subverte-
rem toda a hierarquia da administração Fe-
deral.

O ministro do Trabalho desenvolve •*•"
forços em Santos procurando dar lima

solução para a greve.
aera».  •

PROTESTO CONTRA TITO
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GARROS
UMENTO
t50%

Desde ontem os fabricantes
de cigarros estão entregando
eus produtos cornos preçoslajorados. O aumento en-
ará em vigor a primeiro do
írrente (domingo); segunda
terça-feira, porém, foram

igotados os "stocks". antigos,
liados de acordo com a ba-! anterior. O trabalho de
isselagem não compensava a
iferença. Mas, toda a pro-ução, a partir de 2.a-feira,
scebeu etiqueta com o preçoívo e o selo de consumo¦oporcional, e é essa mer-idoria que agora passou a•r entregue. O publico de-^ pagar o preço registradoi carteira.

A alta chega a 50 por cen-i nos cigarros que antesistavam 100 cruzeiros; airtelra destes custa, agora,
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Bicampeío do Brasil, deii
passo decisivo para ser
"o melhor das Améri-
cas" — Santistas atua-
ram bem só 45 minutos,,
enquanto a* pernas aju-
daram — Pele atrás foi
o "segredo" de Lula —
Argentinos insistiram em
"jogar miúdo" — Rea-
ção surgiu mas, corn tem-

po escasso —- Coutinho
(2), Lima e San.ill.ppo
(2), os "goleadores" de
ontem no Maracanã —

Arbitragem boa do fran-
cês Mareei Bois e renda
superior a 40 milhões de
cruzeiros — (LEIA NA

SECÇÃO DE SPORTS)

Entidades femininas e a Camara dos Vereadores protestaram ontem e aprovaram mo-

ção de repudio à visita do marechal Tito ao Brasil. Manifestantes femininas, tenta-
ram, na tarde de ontem, entrar no Consulado da Iugoslávia mas "°da conseguiram,

pois se encontrava fechado, sem ninguém para atender, — (LEIA NA 2.a PAGINA)

Trinta mil brasileiros dispostos a vencer batalha que dura 30 anos

Tatuí mareha sobre Brasília: pedirá a JG
direito de explorar sua energia

(Reportagem de HBLIO SIQUEIRA — Fotos de FRANCISCO LUIS — Leia na paginai é|
li'

Pele entre Simione e Rat-
tin.na peleja de ontem à
noite no Maracanã. O
"rei" não fez tento mas
deu bolas para Coutinho e

Lima marcarem ,
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CPI SOBRE IBAD
VAI SER REFEITA
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BRASÍLIA. 4 «Sucursal» —
Vai ser refeita a .Coiuissáo Par-
lamentar de Inquérito sobre o
IBAD, por decisão dos lideres
ês9 pnrttd«_ São eles: do PTB
•rs Temperani Pereira e Bocaiu-

va Cuiha. da CDK. srs Adauto
Card e Pedro A. . do PáD,
Jandui Carneiro. Ui_*s Gu:-
marães e Getulio Moura: do
P^P. Bento Gonçalves e do
PDC. J_rrz Tãvora, ou Franco
Momoro.

EVANDRO LINS
TOMOU POSSE

BRASÍLIA. 4 «Sucuisall —
Em solenidade muito concorrida,
tomou posse. hoje. no Supremo
Tribunal Federal, o ministro
Evandro Lins e Siiva. Vários
oradores se fizeram ouvir e. íi- |
naimenie. o empossado, que
agradeceu a manifestação tíe
carinho que lhe tributaram.

Pessoal & Empresas

MOÇÃO DI REPUDIO;Greve de Santos na estata
À VISITA DO zero: negociações continuam
MARECHAL TITO

A situação na cidade de San- ¦ taram paralisar-os tren» mai a
tos permanece praticamente • « Policia enviou-lhes um ultimato
mesma lendo ocorrido pouca» j * eles retornaram a atividade. A

AURELIANO SALES DE OLIVEIRA

CONFAB-IBESA inauguram parque infantil e farmácia

Dona Maria Amélia Vidigal Xavier ila Silveira, no lailn dc seu esposo, o diretor dr. Marcos Vidigal
Xavier da Silveira, «luandu entregava o parque Infantil ás centenas de crianças, filhas dos funriu-

mulos o colaboradores «Ia CONFAB-IBESA

Uma bonita festa do cciifralornlzaeflo reuniu diretores, membros da administração, funciona-
rios e colaboradores nas instalações Industriais d a CONPAB em Utlnga, sábado ultimo, pnra a innu-
guracao do Parquo Infantil i- Farmácia.

E' unia realização da C.I.S.A. Confab-Ibesa-S cívicos Asslstcncials, cuja diretoria 6 constituída
pelos senhores José Cortês Expedito (Presidente), Dernevnl Silveira (vice-presidente). Rumou
Rovai itesoureiroi, dna, Maria Noronha de Ávila. João Csorl. Carlos- Tonctti, AfhodlslO Simas
Ferreira, Benedito Pites de Morais, Dorival Mi Jolaro e Hélio Bruscagln.

O acontecimento, prestigiado
rom n presença dos diretores du
empresa, dr, Marcos Vidigal Xa-
vier da Silveira, Benedito Luis
Nascimento e Francisco Xavier
Hnbrich e dos engenheiros Ma-
sao Sugava, Luis Meth, Clovis
Silveira, Mlhnilo Jeroshenko c
Jncob Joscf Sobelmon; sr. Wil-
son Gianpletro, dentista da
C. I. S. A.: grande numero de
senhoras, senhoritas c crianças,
contou tambcm. para seu suces-
so, com n valiosa colaboração
dos srs. Orlando V. G. Garcia
(chefe de Pessoal), Francisco
Boninl e Tnrciso C. Fernandes)

Representando os DIÁRIOS
ASSOCIADOS, participou das
festividades c levou nossos
c u m p rimentos à familia
CONFAB-IBESA nosso compa-
nheiro Walmor Nicodemos.

Reuniões na ACP
ASSOCIAÇÃO DOS CHEFES

DE FESSOAL
Agenda para setembro

Dia 6 — Debate livre:
Dia 13 — Aproveitamento

do cego na industria —
Palestra a cargo do prof.

Geraldo Sandoval. do SENAI;
Dia 20 — Debate livre:
Dia 27 — O Sindicalismo

Brasileiro — Palestra a car-
go do sr. L. A. Latimcr —
Gerente da Divisão de Ser-
viços Gerais da Pfizer Cor-
poration do Brasil.

Local — Rua 24 de Maio,
188 — l.a sobreloja (Galeria
do Centro). Não só associa-
dos, como todas as pessoas
que atuam na área da Admi-
nistração de Pessoal, podem
comparecer.

As reuniões realizam-se às
20 horas.
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Notas _ Noticias
9 IBRAT EMPRESARIAL EM

NOVAS INSTALAÇÕES, à
rua 24 de Maio, 77-9.0 andar,
desde o dia 28 de agosto pp.
Especializados em divulga-
ção de obras empresariais,
das quais já adquirimos ai-
gumas para nossa biblioteca
nos "DIÁRIOS", possuem
no momento, à disposição
de dirigentes e administra-
dores de empresas, as se-
guintes coleções: Biblioteca
do Dirigente de Empresa;
Moderna Biblioteca Brasilei-
ra de Vendas; Biblioteca de
Liderança e Biblioteca do
Dirigente Administrativo.

COLUNA DAS SECRETA-
RIAS será o novo lançamen-
to, semanal, do seu DIÁRIO
DA NOITE. Dedicado intei-
ramente à secretária, com
várias (excelentes) secções
de seu interesse. Sairá às
sextas-feiras.

PROJETORES CIBIE' DO
BRASIL S. A. inaugurou
sua nova fábrica com a pre-
sença de altas personalida-
des, em cerimonia que con-
tou com a presença do sr.
Pierre Cibié, presidente da
Projecteurs Cibié de France.
Na ocasião os srs. Manfred
Peters e Klaus Peters, dire-
tores da nova fábrica, ho-

Dr. Benedito Luiz Nascimento, diretor da CONFAB-IBESA c
dona Maria Amélia Vidigal Xavier da Silveira, quaiif'o desatavam
a fila simbólica, abrindo a funcionários e seus familiares as por-tas da farmácia, «iue estará a cargo do farmacêutico uoa.^.m

Mattos Cunha, também presente às solenidades

menagearam o sr. Pierre Ci-
bié e convidados, com um
coquetel.
Projelores Cibié do Brasil
S. A. tem sua sede na Av.
Anhanguera, 3031. Possui
área total de 3.0(10 metros,
dos quais 1.750 cobertos.
Fundada em 1360. sua linha
de produção Inclui faróis pa-ra automóveis, caminhões e
tratores; faróis de lâmpadas
assimétricas, faróis anti-ne-
blina etc.
GRANDE TORNEIO ES-
PORTIVO INTERMUNICI-
PAL será realizado pelo G.
R. E, I. Villares em sua
praça de esportes cm São
Bernardo do Campo, sábado
próximo (7 de setembro),
reunindo: Circulo Operário
da Cosipa (Santos), Rhodosá
Atlético Clube (S. José dos
Campos), Clube Recreativo
Hastings (São Bernardo do
Campo), Aços Villares (S.
Caetano do Sul), Indústrias
Villares (S. Paulo) e G. R.
E. I. Villares (S. Bernardo
do Campo).
CATERPILLAR EM AÇÃO
é o jornal mensal publicado
para o pessoal de Caterpillar
Brasil S. A..
BRASSINTER S. A. — In-
dústria e Comércio está mais
uma vez participando do
Concurso "Rainha das In-
dústrias" de Santo Amaro.
E' uma promoção do Rotary
Clube do Santo Amaro, em
beneficio do Natal das

Sr. FERNAN-
DO SOGLIA,
chefe do De-
partamento de
Pessoal do
Laboratórios
BYK Ltda.

Sr. DANIEL
PEDRO, che-
fe do Depar-
tamento d e
Pessoal da
PLAST1FON
S. A. — Pias-
ticos e Deri-
Pessoal de

Crianças Pobres. Até o mo-
mento duas candidatas estão
inscritas nessa empresa. São
elas Mary Nakasawa e He-
loise Helena. As inscrições
continuarão abertas até o dia
10 do corrente, quando então
iniciar-se-á a venda dos vo-
tos até o dia 10 de outubro.
Nessa data eleger-se-á a Rai-
nha da Brassinter, que con-
correrá com as candidatas
das demais empresas, ao tí-
tulo de Rainha das Indús-
trias de Santo Amaro.
ASSOCIAÇÃO DOS CHE-
FES DE PESSOAL da Zona
Oeste, realizou dia 3 do cor-
rente uma proveitosa reu-
nião, para estudos do Em-
prestimo Compulsório. Foi
presidida pelo sr. Vitor Ri-
beiro.
XIII CONGRESSO DE
ADMINISTRAÇÃO CIENTI-
FICA — A fim de participa-
rem do XIII Congresso In-
ternacional de Administra-
ção Cientifica, a realizar-se
na segunda quinzena do cor-
rente mês em Nova York,
por iniciativa do Comitê In-
ternacional de L'Organisa-
tion Scientifique (CIOS), se-
guiram para os Estados Uni-
dos, viajando por via aérea,
os srs. dr. Otávio Pereira Lo-
pes e João Baptista Isnard,
respectivamente presidente e
membro da Diretoria Plena
do Instituto de Organização
Racional do T r a b a lho
(IDORT), instituição delega-
da daquela organização in-
ternacional para o Brasil.
Ao embarque dos ilustres
membros da delegação brasl-leira ao importante conclave
compareceu elevado número
de pesroas de suas relações
de amizade o diretores idor-•• ¦'.. teanos.

_rNOlT_*yPARECE 
T°DAS AS^QUINT^-T-FOnAS EM AMBAS AS EDIÇÕES DO DIÁRIO
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Sra. e sr. Hélvlo M. Pinheiro Lima, serente de Pessoal das Or-«anliações Novp Mundo. Flagrante tomado durante o coquetel
He inaugurayâo das novas Instalações da IBUAT EMPRESARIAL

Cerca de cem adversários da
i vinda do marechal Tito ao a...-
] su, senhor:.a que fazem parte do
I Movimento de ArreginiPiuação

Feminina. Associação Civica Fe-' inininn. Liga Independente dos
Direitos Constitucionais. Liga do
ProíPsscrado Calolico. Associa-
ç»;o Vigilantes dn Liberdade. As-
sociaçáo das Voluntárias do Ju-
queri e União Cívica Feminino,
postaram-se |x>r volta de 15 ho-
ras de ontem defronte ao Con-
sulado da Jugoslavia. situado na
rua da Consolação. 37. 8 o andur.
Personalidades das mais repre-
sentativas daquelas rntidndes,
entre as quais citamos ns senho-
ras Itary Pelcgrini. presidente do
MAF. Carolina Ribeiro, da União
Cívica Feminina e Liga do Pro-
fessorado Católico «* Esteia An-
draus presidente da Associação
das Voluntárias do Juqueri. e
também a vereadora Dulce Sal-
les Cunha Braga e Diva Augus-
to. secretaria da Campanha de
Movimento Democriitíco, que
congrega membros de todas ns
associações mencionadas, estive-
iam à frente das mani-
íestnntes, todas elas agitando
írcnetlcamcnte bimdeirolas ne-
gras é cartazes alusivos a sua
contrarledade pela chegada a Bra-
sllíu, nn próximo dia lã, do che-
te do governo da Jugoslavla.

NAO FORAM RECEBIDAS
O ponto alto da reunião seria

n entrega, ao cônsul da Jugosla-
via em São Paulo, de um menio-
rial de repudio à visita do nia-
reclial Tito ao Brasil, As mani-
(estantes, porém, não foram re-
cebldos pelas autoridades consu-
lares daquele pais. Ao subirem
no oitavo andar do prédio cn-
coritrnrnm o consulado fechado.
Um preposto da Cia. Nacional
de Estamparia, que administra
o edificio. tentou sem sucesso ve-
dar a passagem das miinifestan-
tes pela escada, já que os três
ascensores que servem o prédio

pararam ante a aproximação do
grupo, havendo quem sugerisse
a chamada da Policia para dis-
pei-Kir a aglomeração. Segundo
informação do zelador do cdiíí-
cio. o consulado funciona apenas
na parte da nianliã e raramente
algum funcionário retoma no j
período da tarde. Antcriom)<*ii-
te. todavia, quando as maniíes-
tantos se encontravam defronte
à Biblioteca Municipal, notava-
se na sacada «* janelas que dão
paro a rua da Consolação a pre-
sença de pessoas no consulado,
tudo indicando, assim, que não
quiseram efetivamente receber
as manifestantes.

POR BAIXO liA PORTA
Adiando que o atitude dos

membros do consulado constituía
••uma revoltante covardia", nlgu-
mas das senhoras presentes, as
mais exaltadas, proclamavam
que a porta deverln ser posta
abaixo, sendo contidas por ou-
iras que. mais calmas, pondera-
vam que ali era território jugos-
lavo c que o ato seria '•ilegal".
Ao final, decidiu-se que o me-
mortal deveria ser posto por bai-
xo da porta do consulado, o que
foi feito, sendo atiradas ao pé
da mesma todas as bandeirolas
negras existentes, e na parte su-
perior afixada uma folha volun-
te. em que se dá conta de 387
atrocidades conhecidos, de res-
ponsabilidade do marechal Tito.

— -Isto e a alma popular que
nós. mulheres representamos
neste momento" — foram pala-
vias de dona Carolina Ribeiro à
reportagem dos "Diários Associa-
dos". E acrescentou: — "Iremos
agora, cm companhia da verca-
dora Dulce Salles Cunha Braga,
à Câmara Municipal, levar o
nosso protesto por não nos te-
rem recebido no Consulado da
.Iugoslávia e solicitar que a Edi-
lidade permaneça fechada, tam-
bem como protesto, no dia em
que o ditador Tito chegar a São
Paulo".

NA CÂMARA MUNICIPAL

REPUDIO DE VEREADORES
A VISITA DO MAL. TITO
Varias manifestações contra a

visita do presidente Tito ao
Brasil, registraram-se ontem na
Câmara Municipal. Nesse sen-
tido falaram os vereadores Edi-
son Lomés da Silva, Marcos Me-
lega, Dulce Salles Cunha Braga
c ítalo Fitipaldi. Os dois repre-
sentanlcs da União Democrática
Nacional, isto é, os vereadores
Marcos Melega e Dulce Salles
Cunha, encaminharam moção
de repudio à cilada visita, clc-
clarando "persona non grata" o
marechal Josip Bros Tito.

Durante os debates que se
travaram em plenário em torno
dos referidos documentos, nu-
merosa comissão de mulheres
representantes da MAF, União
Civica Feminina. Associação
Civica Feminina, Associação das
Voluntárias do Juqueri, Liga
Independente do.*= Direitos Cons-

lilucionais, Vigilantes da Liber-
dade, Bandeirantes do Brasil,
Liga do Professorado Católico,
Associação das Senhoras Pres-
bileranas e de outras entidades,
portando dísticos e bandeiras
pretas, esteve em visita à Ca-
mara Municipal, interrompendo
os oradores com apunos ou
aplausos em varias oportunida-
des. Em favor da visita do ma-
reclial Tito ao Brasil, falaram
os vereadores Milton Marcondes
e Rio Branco Paranhos.

MOÇÃO DE REPUDIO
Por outro lado, a moção apre-

sentada pela sra. Dulce Salles
Cunha Braga, ressalta que a"presença deste ditador no Bra-
si! constitui uma afronta aos
nossos princípios democráticos
e um acinte á tradição cristã de
nossas famílias".

modificações na situação da $te
ve deflagrada há dias pelos tra-
balhadores de todos oi setorei
em solidariedade ao movinuf-lu
iniciado pelos enfermeiro". O»
dirigentes da Santa Casa con-
tinuam irredutíveis, dispondo-st»
a conceder i-ma revi**áo salarial
aos seus empregado?, a vigorar
a partir do dia Lo de novem-
bro. com o que não concordara
os enfermei .-os. imormaram ain-
da que estão com 666 doentes
intt-rnatlo.*, e somente qui»»hc:i
tos omp'*fpados retornaram an
trabalho Hè à nf.l> ile untem.
O minis ro do Trnbalho, o pre-
feito J.i t dade e i irea da
Santa C-.sa estuvriin rcunidoa
da*.- 10 ai 15 horas numa tenta»
tiva ,ie • oncilia-.-ao. mas nada
de positivo ficou acertado nes»
se encontro. O ministro do Tra-
balho, após essa reunião, almo-
çou c foi descansar. A noite era
esperado na Prefeitura para no-
va reunião, a fim de resolve'
o problema da Santa Casa.
TRABALHA NOR.MALME.V_

A PF.TKOBRAS
A Petrobrás está trabalhanda

normalmente; continua refina"
do c armazenando petróleo e do*
rivados, sem contudo fornecer •
produto, alegando que não o fa#
pelo fato de estar o pessoal da»
secções administrativas tambcm
«m greve. Por esse motivo não
pode emitir notas e. por conse-
guinte. fica impossibilitada d»
proceder ao fornecimento ca
combustíveis. Apenas um navio
petroleiro se encontra ao largo
esperando para atracar, e •
maioria dos postos dc gasolina
da cidade está sem o proiuto
Se a parede persistir também a
Petrobrás se verá forçada a pa-
ralisar suas atividades, vista qu*
o produto cm bruto, por refinar,
ao cabo dc mais alguns dias fin-
dará; por outro lado, seu;» resct-
vatorios ficarão completamente
tomados.

NAVIOS AO LARGO
Cerca de 46 navios encontram-

ee ao largo e 48 atracados, num
lotai de i)8. causando prejuízo»
vultosos à Nação. Muito- estão
cm vias dc ser conduzidos a ou-
tros portos.

6OR0CABANA TENTOU
ADERIR

A tarde os ferroviários da Es-
trada de Ferro Sorocabana ten-

j Estrada de Ferro Santos a Jun
diai continua parada e. segunob
Informações das ultimas huia»
da tarde, lambem o serviço d»
bombeamento de oleo para *>!•••

Paulo sofreu paralisação.
BANCÁRIOS EM PASSEATA

As 14.3o h*. o delegado Bolívar
Barbanti dirigia-se ao Banco d»
Estado, a fim de retirar dinheiro
destinado ao pagamento do fun-
cionalismo e avistou na rua um
piquete composto por cerca da
duzentos bancários que extglaia
em passeata que os Bancos cer-
rassem suas portas. Imediata-
mente o delegado Bolívar relor-
çou o policiamento c dispersou
o piquete.
COVEIROS VOLTARAM AU

TRABALHO
Os coveiros voltaram a traoa-

lhar normalmente, informou-?»
ontem. Há descontentamento
entre os bombeiros porque am-
da não houve um ultimatum do
prefeito no sentido dc que o»
lixeiros voltem ao servi*;.». A
Policia permanece ativa com
1.660 homens no policiamento,
pertencendo os mesmos ao Corpo
de Bombeiros, Guarda Civil e ã
Policia Civil. A Cosipa está fun-
çionando com apenas 607» de
seus empregados.

INCÊNDIO EM POSTO DE
GASOLINA

Por volta das 19,00 h irrom-
peu um incêndio no posto de
gasolina situado na rua Afonso
Pena, 50, tendo o fogo atingido
vários apartamentos de um pre-
dio localizado ao lado. As con-
seqüências nfio foram além de
danos materiais, embora de
grande monta, por terem os
bombeiros conseguido debelar
em tempo as chamas. Esse
Posto é um dos muitos que es-
tão com seus reservatórios to-
talmentc secos (três tanques
vazios) tendo o sinistro inicia-
do na secção de boiracharia do
estabelecimento. Vários tam-
bores de oleo explodiram fra-
gorosamente não havendo, to-
davia, como já dissemos, viti-
mas a lamentar.

NOVOS ENTENDIMENTOS
A propósito do contacto man-

tido pelo secretario da Segu-
rança Publica com o ministro do
Trabalho, em Santos, no gabine-
te do Prefeito daquela cidade,
ouvimos ontem o general Al-
devio Barbosa de Lemos.

"____de
','!tto

laiM nA
ajianost

O -eenurio 
d» «„clareceu qi», -v, JJ»rtado p£ '£***

tado. raaoterí,, 2?*tular da pi-^ ^g*tendimentos n0 «S*encontrado um £comum par» a «§
vimento git,,^
baixada «anthu

Informou ainda o u.devio Barbosa <<• ú*convite com que fí','1veio ao encontro dai?™cias não só (.íorA, «*¦
ra* do Estado e co __principalmente é>\linormalidade oa «ti«_lco-socia|.

Dos cnteiidiir.eniM Sresultou a _<-;0'^ *d
propicio a un a »££¦toria qual ieja rS,Mrestabelecimer.to &, -*J
em todos os H-tores d,^«des fundamentai- dnu-:»ESFORÇO 110 p8t-,.-No que tani>« j< ./¦
feitas ao pref. iv, j.',,'",/
que estaria envolvi';i ,71dade grevista na cidií>b*3tos. o secretario da »Publica informou «.«
do chefe do Executim
pai santista os msis.-.'
clareclmentos, em pre"'seu secretario e do Bj_Trabalho, sobre os ._"f
ele desenvolvidos parj"','»!sação daquele movhwâl
redista. o que Julgoo -ZM
satisfatório. f

REUNIÃO DE DEUci
1>K POLICIA

A's 18 hs. de onterr, >\
do Auxiliar da Prime1
são Policial, sr EurWjl
Miranda, encaminhou:'" Icentral de comunict-bifl
licia, para distrlbulcl»41
nea a todas as delegacWi
fia de zonas e nrcu!K:iÍ
a seguinte mensagem- 1"Mensagem iiuniero35i.|
senhores delegados chfíaii *
zonas policiais — Ck'íMMs\
te. Sul, Leste e Oeste sC-f
crições Policiais— urj.-— Solicito o compa;*--'
vossas senhorias c deltM]
circunscrições poIIdãS 

'¦¦:
zonas no Dcpartament-u
dem Politica e Social ¦;;'¦
amanhã, dia 5 do correr',
às 0 horas, ondo haverá:.;.
Solicito ainda que vosàl
nhorias façam idêntica i.;
cação ás delegaria.-* cr.í>"
haja aparelhos de telellf) I •
diais saudações. Eurico,':¦ " "
Miranda, Delegado Auxú
l.a Divisão Policial."

,i'í,_. uso
ftjtntlisti
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FOGO DEVORA CIDADL
NO PARANÁ: 50M0RT6

CURITIBA, 4 (Meridional) —
Instalou-se definitivamente o
pânico cm todas as regiões pa-
ranaenses com uma sucessão im-
prevista e incontrolavel de in-
cendios que provocaram mortos
e feridos cujos números não po-
dem ainda ser precisados, Mais
de 20 municípios estão ameaça-

JG: "GOVERNO DINAMIZARA
NOSSO COMERCIO EXTERIOR"
Criado o CCCE e instituído o Ministerio Extraordinário para os assuntos relacio-

nados com o comercio exportador — Ney Galvão assumiu o cargo de ministro
triais e semi-industriais, ou se-
jam, 2,7*0.

RIO, 4 (Meridional) — "Te-
nho plena certeza que será ace-
lerado o processo de desenvol-
vimento do país, se soubermos
conjugar os esforços do governo
ao dinamismo de nossos ho-
mèris de empresa e à tenacida-
de e dedicação ao trabalho do
operariado nacional" — decla-
rou, hoje, o presidente João
Goulart, na solenidade em queassinou decretos criando o Con-
selho Coordenador do Comercio
Exterior, e instituiu o Ministe-
rio Extraordinário para os as-
suntos relacionados com o co-
mercio exportador.

O sr. Ney Galvão, ex-presi-
dente do Banco do Brasil, no-
meado para o cargo de ministro
extraordinário, foi empossado,
imediatamente, pelo chefe do
governo.

Presenciaram a cerimonia,
que se realizou às doze horas,
no Palácio das Laranjeiras, os
ministros Carvalho Pinto, da
Fazenda; Egidio Michaelsen, da
Industria e Comercio; almiran-
te Silvio Mota. da Marinha; os
ex-ministros Hélio de Almeida,
Eliezer Batista da Silva, e Re-
nato Costa Lima; o almirante
Lúcio Meira. presidente da
Companhia Siderúrgica Nacio-
nal; os srs. Aroldo Correia Ca-
valcanti e Edgard Moritz, presi-dentes, respectivamente, das
Confederações Nacionais da In-
dustria e do Comercio; diretores
e grande numero de funciona-
rios do Banco do Brasil; dele-
gações de leaders da industria e
do comercio, de diversos Es-
tados.

Depois de iniciar a cerimo-
nia assinando os dois decretos, o
presidente da Republica pro-nunciou o seguinte discurso:"Nesta oportunidade, em quedou conhecimento dos atos exe-
cutivos, e das providencias queo- governo adotou no sentido
da dinamização de nosso comer-
cio exterior, quero manifestar
minha confiança na capacidade
realizadora do povo brasileiro.

Tenho plena certeza que se-rá acelerado o processo de de-senvolvimento do país, se sou-
bermos conjugar os esforços, do
governo ao dinamismo de nossos
homens de empresa e a tenaci-
dade e dedicação ao trabalho
do operariado nacional.

Confiantes em nosso progres-so, estamos tomando uma atitu-
de que encontra justificativatanto na realidade nacional co-mo na inabalável convicção dc
que a economia brasileira estáem condições, de alargar o cam-po de ação, em que se desenvol-
ve o nosso comercio exterior.

Os atos que acabo de assinar
foram elaborados com base nos
estudos e recomendações conti-
dos no relatório do Grupo de
Trabalho integrado, inclusive,
por industriais, aos quais, nesta
oportunidade, em que são apro-
vadas muitas de suas sugestões,
agradeço a colaboração patrioti-
ca que prestaram ao governo o
bo pais.

Sm verdade, são procedentes
os argumentos dos industriais
brasileiros, ao apontarem as di-
ficuldadcs que são necessárias
superar a íim de conquistar
compradores para seus produtos
no mercado internacional. Ne-
nhuma nação conseguiu impor-
se às incertezas do mercado in-
ternacional, como exportadora
de produtos manufaturados, sem
que tivesse adotado uma politl-
ca protecionista, para proporcio-
nar maior capacidade competi-
tiva aos produtos de sua ex-
portação.

Se isso tem sido a regra ge-
ral, na época em que era limi»
tado o numero de paises expor-
tadores de produtos industriais,
hoje, quando se alarga o surto
desenvolvimentista no setor in-
dustrial e aumenta a participa-
ção de concorrentes, a conquista,
de novos clientes, no mercado
internacional, por parte de na-
ções que iniciam nesse tipo "da
exportação, é um objetivo di-
ficil de ser alcançado. Até o»
países tradicionalmente exporta-
dores, criam e renovam as faci-
lidades para manter e elevar a
sua participação no mercado
internacional, como é o caso dos
membros do Mercado Comum
Europeu, e da Associação Eu-
ropeia de Livre Comercio e da
O.ganização dos países do lesta
europeu.

Presentemente, na America
Latina, alguns paises já estão
ampliando as facilidades para a
oferta no Exterior, de produto»
de seu* parque industrial. For-
coso é reconhecer que muito
pouco temos feito nesse parti-cular, não obstante o extraordi-
nario crescimento do setor in-
dustrial brasileiro. Salvo ai-
gumas medidas de simplificação
burocrática, a isenção.de impôs-
tos, de consumo! e de importa-
ção e os estudos para o finan-
ciamento das exportações, nada
mais se tem realizado.

Dal a insignificancia da par-ticipação dos produtos manu-
faturados no volume das expor-
tações brasileiras: para um to-
tal de 1.300 milhões de dollars,
a ser exportado em 1983, esti-
ma-se uma contribuição de ape-
nas 35 milhões de bens indus-

•;*;

O governo está preocupado
cm dar maior atenção ao pro-
blema do aumento das nossas
exportações. Por certo que as
possibilidades de venda no ex-
terior, criariam novos estímulos
à industria nacional, amenizan.
do em parte os efeitos negativos
da politica de contenção de cre-
dito e representariam uma cor-
reta orientação no campo da po-litica do comercio internacional
por parte do governo brasileiro.

Não é preciso repetir os dados
conhecidos quanto à relativa es-
tagnação de nossa receita de ex-
portação: se é bem verdade que
ela se tem processado às expen.
sas do aviltamento dos preçosde nossas matérias-primas, não
é menos verdadeira, também, o
fato de que não temos adotado
uma politica agressiva, querconquistando novos mercados,
quer alargando a variedade dos
produtos exportados.

Na realidade, não são prorais-soras as perspectivas, próximasou remotas, do balanço comer-
ciai dos paises exportadores de
produtos primários. A historia
econômica tem revelado que,na corrida dós preços entre pro-dutos primários e industriais, os
resultados se tem mostrado in-
variavelmente favoráveis a es.
tes últimos. De mais a mais, há
considerar que é limitada a
possibilidade de expansão dasvendas, no exterior, de produ-tos primários, tanto mais que o
progresso dos países subdesen-
volvidos, do Mundo Asiático eAfricano, fundamenta-se no in-cremento da produção de gene-ros alimentícios e de matérias-
primas, do que ressaltará umaoferta sempre crescente desses
produtos no mercado interna-
cional.

O Rrasil, que possui uma mão-de-obra relativamente barata, deboa qualificação e cujo parqueIndustrial se dispõe de uma infra-estrutur capaz de suportar suacontinua expansão, está em con-diçoes de lançar-se, com sucesso,no campo Ja competição Inter-nacional, desde que sejam asse-
gurados os instrumentos e incen-tivos para Isso Indispensáveis.

_Referindo-se ao sr. Ney Gal-vao, que na mesma oportunidade
assumia o cargo de Ministro Ex-traordlnarlo, o pre-!dente JoãoGoulart, afirmou:

— "Para ocupar esse posto,foi chamado um ex-presidente doBanco do Brasil, homem de lar-
ga- experiência no campo finan-cero e comercial, o nosso dignocolaborador Ney Galvão".

dos pelo fogo e na noite de hoje
o governador Ney Braga anttn-
ciou que boa parte das reservas
de pinheiros de Monte Alegre
onde está instalada a fabrica de
papel Klabin, está sendo consu-
mida por um incêndio sem pro-
porções. Trezentos homens da
Policia Militar Já se encontram
naquela cidade e mais cem ho-
mens seguirão na madrugada de
amanhã.

Dezenove feridos, a maioria em
estado grave, foram internados
até as 20 horas de hoje no Hos-
pitai de Caridade de Ponta Gros-
sa. Nenhum deles até agora
apresentou condições de slquer de
pronunciar seu nome. A qual-
quer momento chegarão àquela
cidade mais 60 feridos vindos de
Vuriuva onde, também, lavram
grandes incêndios. Os feridos es-
tão chegando em caminhões, ji-
pes e até carroças. Está havendo
falta de medicamentos e a po-
pulação da Cidade de Ponta
Grossa se mobiliza numa campa-
nha destinada a angariar agasa-
lhos e generos alimenticios paraatender ao grande numero de
retirantes que continuam che-
gando do Interior fugindo dofogo.

São as seguintes as cidades
onde se registram incêndios: La-ranjeiras do Sul, Toledo, Cianor-
te, Iblporã, Maringá, Umuarama,
Ortigueira (a situação nesta ci-dade é gravíssima, sendo consta-
tada a existência de 23 mortes,
não podendo ser precisado o nu-
mero de acidentados. A popula-
ção está sem recursos, Não se
pode avaliar as proporções do si-
nistro, porque a visibilidade está
limitada a 200 metros), Cornelio
Procopio, Campo do Mourão,

Londrina, Tlbagi (nesta t
chegaram 50 mortos e Wj
dos das zonas de quea:
Apucarana, Santo Antorái
ta Grossa, Garapuava.
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POLÍTICA & POLIwm
MAURÍCIO LOUREIRO GAMA:

JANGO, DISCÍPULO DE GET
O presidente da Republica reuniu a imprensa, em Bri» *,'

e garantiu que em janeiro de 1966 não vacilará um seguni»»I
transmitir o Governo àquele que houver sido eleito pe'» 

"*'
Dizendo Isso, ou melhor, enunciando esse compromisso.'ft

JoSo Goulart deu a impressão de que depende dele sair MEM
em 1966. Ora, a Constituição é clara, claríssima, c náo conF*,
subterfúgios: o sr. João Goulart encontra-se na presidência w:
concluir o mandato do presidente renunciante. Terminado 

"P"*.
do, não sairá «PONTE sua. Sairá porque a lei obriga. Sai™ 

*"|

que termina o mandato. d-,
Mas por que terá ele Insistido em dizer que entregara o»,;>*

verno, em 1966, a quem tiver sido eleito pelo povo? ...,Naturalmente o sr. João Goulart quis, com isso, neuirn*"
rumores golpistas difundidos nos últimos tempos, Ínclt"SiT'.W
jornais e políticos insuspeitos a S. Excia., entre eles fllfJHl
o "Jornal do Brasil", órgão oficial ou oficioso da ESQU"»]!
POSITIVA, e o ar. Leonel Brizola. . ,.„J

A declaração atribuída ao presidente da Republica e,, •«¦n -i
ponto, tranquilizadora. S. Exa. assegura que dei\ará o Po«'.'|
1"66. |>

H Há porém, em certos meios, o temor de que S. Exa. «V,
nuvem por Juno e, fiel a Vargas, inclusive no que concerni ¦
defeitos, queira restaurar o CONTINUISMO. m"Essa suspteacia não tem nenhuma razão de ser' -...,,
logo amigos do atual presidente, querendo valorizar o prop»' "i •,«
externou em Brasília, há dias, no sentido de que nao si- ¦
aspirações ou veleidades CONTINUISTAS. .... jjj|Está tudo muito bem. Talvez o sr. Joio Goulart pre»™ Kj:
mo Ir cuidar de sua linda coleção de fazendas, a partir « ,*j
Mas (c hay slempre un MAS em todas Ias historias...) [ t:flCGT, a UNE e a FPN promoverem Um movimento teJ^iM
Recife, no Rio, em São Paulo e Santos, "exigindo" que S. b*Ml
o SACRIFÍCIO de continuar por mais alguns anos na ene» ¦
Governo? . «§5

Dir-se-á que essa hipótese é inviável. Não penso "**'%V l
contrario. Considero perfeitamente viável, Inclusive, uffl»^ .¦¦•••
geral para "exigir" que Jango, passando por cima de „"£*#¦constitucionais que Rão considerados obsoletos ou saperao™ |taurc plenamente a metodologia político-social que Vargas •" u
rou em 10 de novembro de 1937. y

(Transcrito do "Diário da Noite" — 2.a Edieão — <•*" *' 
f
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M.UTICA

ilpe é difícil
ias também nüo

levemos abusar
Nio selamos slsrmlstas Mm necessário é reconhecer — pois

oi oit sentimos isso cada dia. cada bor». cada instante — que
> nos encontramos em aituscie d» (olganca. d» tranqüilidade, de

""üs" problemas, nte é segredo, ae avolumam. Na Republica.
rupo, e correntes leuiiimo «cwerno, e este acusa ««Iii. No"Vtado Idem. e nos municípios, idem, idem. O dollar alcançou
us limais admitidas. Os setores industriais, os setores agrícolas,
Leóu-ntemente. a economia, aa finanças ressentem-se dessa ao-

,,n?de mando no sentido administrativo. Dificuldades outras ae
ümutam nas áreas centro-sul do pais. que representam quase
do em matéria de abastecimento, enquanto atravessa um dos mais
m-os períodos da seca, tiveram, antes, a geada. » agora também
í*-o a devastar. Enquanto isso, greves e mais greves; aumento
ital no custo de vida, eomo conseqüência, e também como resul*
o de tudo Isso os movimentos relvindlcatorios. Uns. sentida-
nte legitlmos: • maioria, porem — .-orno aquele que agora para-
¦ a baixada santlsta — perfeitamente subversivo, tumultuado,
n-triotico. O governo insisto na reforma da Comtitulçío. A
ducáo cai e as despesas aumentam. Alguns "patriotas tranqui-

nâo acreditam em estatísticas. Acb»m que tudo se resolve
ido os termos frios da matemática impossível. Oxalá fosse

mo pensam aqueles puros, leais promotores da grandeza do Brasil
observe-se que nos ultimo» dias, depois de deflagrado o mo*

l „ n Z creve na baixada santlsta. d» solidariedade aos enter-'^n, d. San7a Ca» local, representantes do Poder Central prer*hDar.m'JTem soUcitar do governo paulista, com a -faca no peito
para»» "».*."• . ._. _,-__<_._- _,-_.,,. nara rtj.iw.ii irnmnvn.

da Santa Casa local, representantes do Poder Central preo-
-»,„-r.m*se em solicitar do governo paulista, com a "faca no peito".
Ero a liberação dos grevistas presos para, depois, promover o

|r So mov mento paredtrta. B* natural que a proposta envolva
pergunta: por que nfio se evitou, com tal controle, o movi-

lo grevista? . .. __._ ..""Mas^que^inguem íuvlde: a serie de greves mesmo as Ilegais,
leverá Vosseguir, pois prossegue também o Jc.ldo de cultura'*
"Vnouanto Isso, vamos atravessando mais um ano, assistindo i

_pJ£%*&__** produçfia i»l*o^-^^Í^^« 
«.

. o
exercendo

HONRA DE GAÚCHO
ASSIS Ct-MTEAlBaUAND

Vidente 
"da Republica, no qu. cometemi in ustlça. Realmente.

hSíutlvo é chefiado pe o presidente. Todavia, nas democracias,
E «comp*^lambem ío Legislativo a do Judiciário, exercem'odor se compõe -

dois primeiros a parte política.
inércia do
-islativo

ueo e costume atlngir-se o
i-nalista que escreve ou o Jor-
ll que divulga referencia à
ércia do Parlamento. Na ver-
ide porém, outro termo, com
dio propósito, não ocorre nes-
Instante.

Muitos representantes do P0**
no esmpo federal, aciisam

governo central de estimular
permitir o descontrole que ai
L Mas, e o Parlamento? O

rlamento cinge-se ao volume
omeações, às eternas comls-

de Inquéritos que quase
„^a produzem os efeitos dese-
los, ís lutas políticas Internas

legendas, de grupos, de faç-
s, para saber se fulano vota

i cicrano, se em havendo esta
se cumprirá, depois,

uêla exigência.
No campo estadual, nfio h*
inde diferença eis que, senão,
¦cima dito se afigura ainda
Is. Tém os órgãos de divulga-

i — salvados alguns — Intrlrj-
vocação democrática, pois

reside a sua sobrevivência.
a janela aberta pela qual fa-

um país" — segundo dizia
Isto, para afirmar que ne-

ima empresa noticiosa de
•stiglo estará interessada em
legrlr o Legislativo.
tias, em compensação, e no
. paulista, é triste ver como
ordens do dia, na Assembléia

jlslatlva — para exemplo —
recheiam de coisas futels, de
jposituras de Interesse restrl-
secundário, adlavel, posterga-

. E' a nova denominação de
grupo escolar, a declaração

uma entidade asslstenclal, de
Iidade publica; o delegado tal
e fez tais e quais; o prefeito

que realizou tal obra e, por
mesmo merece voto de lou-
e, assim por diante. Mate-

leglslavel, sem duvida, mas
Importância terciarla. Quan-

i nâo, as proposituras de cara-
inteiramente eleiçoeiro. E
abundam nos períodos elel-

ais, como.o que vivemos pre-
ntemente.

convocações
secreta rioi

Praticamente,"desde a primeira.
jlsiatura, a Assembléia Legisla-
m tem convocado secretários de
itado para prestar esclareci-
entos a respeito de problemassurgem nos diferentes «eto-

administrativos.'
. experiência tem demonstrado
, multas vezes amplamente

stlfIçadas as convocações, os
rulares chamados comparecem

saem engrandecidos. Isto
Ivez porque os Interesses politi-; apressam as convocações e fa-
m esquecer a necessidade de
na pauta criteriosamente orga-
zadn, para as Indagações.

> resultado, é o que se tem Vis-
a preparação da convocação

escuda em denuncias palpa-Is, merldianas. O titular é con-
¦cado, comparece, e fala o que

o que bem deseja, respon-
ndo facilmente as perguntasie. em meio à discussão, se ata-
ilhoam, se confundem, precisa-ente porque ' os convocantes,
eni da denuncia fácil, embora

vezes evidente, não se preo-¦parn em conhecer a fundo o
nblema ou os problemas com os
lais justificaram os seus pedi-is de convocação.
Temos um exemplo recente. O
cretario da Segurança Publica,

Aldevlo Barbosa Lemos, foi
nvocado e compareceu ao pie-""» do Legislativo paulista paraser se há ou não jogatina em S.
tulo. Chegou e disse que sim.
iste jogatina em Sâo Paulo,
edominando o denominado "jo-

do bicho". Sim, existe cartea-
em São Paulo, predominandomodalidade nos clubs clah-

stlnos que usam das mais va-
das formas de burla, e nas re-
lendas dos ricos, não' como to-

mas como regra. Disse mais." a policia, tal é a disseminaçãooferecia impotente para coibir
cientemente tais contraven*.es. Portanto, só uma solução srrrecla: a regulamentação do jo-

para que o produto das frau
fosse então carreado legalinte para 'os cofres públicosi isso, necessário seria um pe-lo de alteração da Constituiçü'¦deral.

tf as, a Assembléia prosseguem-«mo ritmo imprevidente, con""-J"i secretários. Multo já fra respeito da ação nefasta d<ore Baleeiro à frente da Secre-Ia da Educação. O deputadorabullni Junior foi a Minas on-" dados- de sua atuação pre-«a. Com o mesmo propósito.deputado Murilo Sousa Reiseve em Belém, no Pará. Ago-convocado, o padre Baleeironere comparecer ao Parlamèn-""""»próximo dia 6, sexta-feira,oposição nega, e o faz tendovista que, naquele dia, multoiciimente se conseguirá nunie-em plenário,les. deixando o «caso Baleei-• de se notar que o plenário

da Assembléia Já aprovou tam-
bem a convocação do secretario
da Agricultura, sr. Oscar Thomp-
son Filho. Ainda na pauta dos
trabalhos figure outro pedido de
convocação para o titular da
Agricultura, com justificativa di-
versa. Convocações ainda são co-
gitadas, na Assembléia, para o se-
cretario da Justiça, prof. Miguel
Reale, e pare o secretario da Via-
ção, sr. Silvio Pernandes Lopes.

Como se vê, a coisa, em mate-
ria de convocação, continua *
matroca. Depois, a pressa politi-
ca dos convocantes favorece o»
convocados, a imprensa registra,
e a culpa será, ainda uma vez, da
Imprensa.

Nfio é pouivtl o
aumento do yereadorei

Som»ndo-se • varias solicita-
ções, o vereador Hélio Mendon-
ça, presidente da Camara Mu-
nlclpal paulistana, esteve ontem,
no Palácio Nove de Julho, em
palestra com o presidente Cyro
Albuquerque, demais membros
da Mesa e outros deputados.

Na oportunidade, o presidente
da Edilidade da Capital solici-
tou do chefe do Poder Legisla-
tivo paulista providencias no
sentido de ser sustada a trami-
tação do projeto de autoria do
deputado udenista José Costa
que aumenta o numero de ve-
readores em todas as. Edilida-
des paulistas.

Esse projeto, como já o disse,
mos, foi aprovado recentemente

Sela 
Comissão de Constituição e

ustiça, da Assembléia, cujo pre-
sidente é o deputado pedecista
Roberto Cardoso Alves.

Acontece que essa aprovação
não significa alem da porta aber-
ta para a constltuclonalidade. O
mérito virá depois.

E quando chegarmos ao meri-
to, muito terá que ser dito. A
começar pelos propósitos do pro-
ponente, deputado José Costa.
Propósitos absolutamente dema-
gogfcos, antes que s. exa. nos
ofereça outra justificativa, além
daquela que acompanhou seu
projeto.Aliás, em sendo udenista, o
deputado José Costa/ pelo que
se sabe, vem estabelecendo con-
(actos estreitos com os Campos
EUsios. Que se defina, por-
tanto.. - i

CASA AMARELA (8. Paulo).
4 de tetetnbro de O — Ninguém
ficou sabendo nem a metade d»
missa dos "Associada»'* eom •
Banco da Provineia. do Rio
Grande do Sol. depois do edito-
rial em que tentei fixar alguns
aspectos deste imponente edlfi-
cio econômico, que figura entra
oa solido* Institutos do credito
privado nacional.

Um amigo, perverso, insinuou:
"Para quanto pretendem vo-

ces aumentar o limite do cre-
dito "Associado", no "Provin-
ela"?"

Acontece que. vai por cerca «io
30 anos, nio temo» tido transa-
çõe» com o Banco da Província
nem tampouco entretemos velei-
dades de restabelecê-las.

O nosso calibre de devedores
foge um pouco fis medidas doa
nrestemistas meridionais.

Há dois estabelecimentos ban-
earios gaúchos cujos diretores-,
desde 29. se mostraram chega-
dos a nte: o Nacional do Co-
mercio e o "Provincia". Mu nio
costumávamos nem costumamos
recorrer a eles.

A razão será a mesma pela
qual, a partir de dado período em
diante, teríamos que abandonar
Gregorio Paes de Almeida, "seu"
Jucá Sampaio Moreira, Martinel-
li e Mario de Almeida.

Possuíamos excelente credito
Junto a todos eles.

Sucedeu, porém, que o volume
dos nossos negócios cresceu e
poucos queriam tomar os nos-
sos riscos.

Os dois banqueiros paulistas
eram para nós, simplesmente, o
i-rroz doce e o pão-de-ló.

Eu tinha um prazer Irresistível
em nfio Ir deixar de ve-los."Seu" Jue» Sampaio Moreira
e "seu" Gregorio Paes de Almel-
da nfio se limitavam a morar no
coração de toda a família "Asso-
dada" paulista. Ambos tinham
ninhos dentro de nós, tal a co-
regem que revelaram para nfio
cortar o credito nosso na crise d»
depressão do café e depois, na
revolução constltuclonafista de
8. Paulo.

Tenho viva na lembrança uma
interrogação d» "seu" Jucá e de"seu" Gregorio, ao saberem que
havíamos obtido, num banco dè
Poços de Caldas, financiamento
para 1 milhão e 400 mil dollars,
destinados a rotativas dcs "Asso-
ciados" de São Paulo e mais ou-
tro, de 1 milhão e meio, com um
banco mineiro, para a maquina-
ria de "O Cruzeiro".'"Seu" Gregorio era a pacien-
cia em pessoa. Nem um traço, no
rosto, lhe traia a dureza. Entre-
tanto, nfio se furtava de traduzir
a incredulidade,'vendo Jornalis-
tas abocanharem tantos dollars:

—• "Mas, Assis, existe todo este
dinheiro, em Minas?"

O pai da revista "O Cruzeiro"
foi o presidente do "Província".
E nfio lhe cabe, em nossas maio-
cas, apenas tal paternidade Ele
também foi o autor dos dias do"Diário da Noite", do Rio.

Nesse tempo, Antonio Carlos
desejava fazer o vespertino da"Aliança Liberal". Mas não ti-
nham dinheiro os presidentes de
Minas e do Rio Grande.

Certa manhã, João Neves da
Fontoura chamou-me, dizendo:— "Vocês que têm tonta res-
ponsabilidade na formação da"Aliança", resolvam-se a este
novo sacrifício."Sei que o Mostardelro é seu
amigo. E estou a par do que,
com o Banco da Província na
mão, ele fez para levantar o ca-
pitai do "O "Cruzeiro". Nfio
haverá de negar-se a mais este
serviço".

Permiti-me fazer uma adver-
tencia a João Neves. E era esta:
que Mostardelro poderia, oficial*
mente, estar comprometido com
a causa do Rio Grande, mas s
metade do seu coração estava do
outro lado.

Não Ignorava eu qufio Íntimas
eram as suas relações com Júlio¦ Prestes, Arrasava-lhe a alma a
campanha antipresttsta.

João Neves refletiu um minuto
para, depois, pedir-me que soit-
citasse uma certa quantia de di*
nheiro, pelo prazo de 90 dias,
para os "Associados".

AS EMISSORAS
BRASILEIRAS

Tendo em vista a amplitude que tomou a
campanha do desagravo, iniciada pela Radio
Aparecida, pela sacrilega injuria cometida pelo
jornal Ultima Hora, em caricatura da milagrosa
imagem da celestial Padroeira do Brasil, será for-
mada a cadeia da solidariedade radiofônica, para
transmitir a concentração que será realizada em
São Paulo dia 7, às 19 horas.

' As emissoras interessadas na-referida cadeia,

poderão enviar seus prefixos para a Radio Apa-
recicla.

Radio Aparecida Ltda.

Bra presença de Mostardeiro,
nio ihe ocultei o gênero de con-
versa que havia tido com o
leader gaúcho. Quase o exortei a
que nio servisse a Joio Neve*
nem a mim. Mas o presidente do"Provineia'' mostrou-se cava-
lheiro:"Se você nio encontrar o
dinheiro, aqui, para fundar o"Diário da Noite", do Rio. obte-
ri adiante."O seu credito é bom, mas peça
• Joio Neva» qu» me telefone".

tolo butou*
Nio remuneramos o "Provin-

da".
Joio Neves tratou desta segun-

da etapa com a correção que sa-
bia por nos negócios de que se
ocupava.

O caso do capital de "O Cru-
zeiro", no ano de 27, nunea foi
contado como passo a fazê-lo,
agora, nestas coluna».

Minhas relações com os dois
chefes do Banco da Província
datavam de 17 ou 18.

O controle do capital do ban-
co não sala destas cabeças: mme.
Azevedo, que era o mãe de Fe-
llsberto Azevedo e sogra de An-
tonio Mostardeiro e este.

Afonso Viseu participava de
uma intima amizade com os dois
e foi quem me introduziu na
roda deles.

A profissão de advogado e de
Jornalista aproxlmar-me-ia ainda
mais de' Antonio Mostardeiro,
quando Afonso Viseu, Sampaio
Ferraz, Álvaro de Carvalho,
Roberto Simonsen, Charles
Murray e eu conseguimos a
participação rio-grandense no
negocio do "Jornal do Com-
mercio".

Tivemos pronta, para ser ei-
ta, em 22, a compra do matuti-
no estando a colaboração de
Mostardeiro garantida pelo In-
comparável amigo, que era
Afonso Viseu.

Entretanto, não se consumou a
aquisiçio do "Jornal do Com-
mercio".

A vaga de Antonio Mostar-
deiro continuava aberta paranós. Deixamos todnvia, de a
aproveitar nos dois negócios
Sosterlores 

— a compra d'"0
ornai" do Rio, e do "Diário da

Noite", de São Paulo.
Estando em pauta o capital

d*"0 Cruzeiro", fui vê-lo no
Banco do Brasil.

A sua atitude foi irrepreen-
eivei.

Subscrevia, com um grupo de
gaúchos, 25 por cento do dinhel-
ro da empresa.

Aquela altura, fazla-se inten-
so o nosso trabalho para levar
Getulio Vargas ao Catete.

Por intermédio de Antonio
Carlos, havíamos negociado com
Artur Bernardes' o Pacto da
Unidade Mineira, para a proxi-ma jornada presidencial.O ministro da Fazenda de
Washington Luis tinha conheci-
mento, através de Afranio de
Mello Franco, do esforço "nsso-
ciado" pare convencer Antonio
Carlos de que a sua vez não
chegara.

Eu lhe dizia: '
"Se o senhor está Integra-

do num bloco que se opõe à
candidatura paulista, São Paulofica com o direito de, por seu
lado, ser contra a candidatura
mineiral"

Getulio Vargas perguntou-me,estando as coisas assim, como
marchava o levantamento docapital d'"0 Cruzeiro".

Quando o informei que Mos-
tardeiro Iria dar 100 contos deréis, declarou, espontaneamente,
que se dispunha a melhorar a ci-fra do presidente do Bnnco doBrasil.

Três dias eram passados, e

•Corrêa • Castra mandou dizer
que tinha noticias alvi-sareiraa.

"Nio sabia — começou ele
— que o seu poder aobre o mi-
nisto da Fazenda pudesse che-
gar ao que vi ontem."O coronel • eu fomos ao seu
gabinete tratar de questões de
rotina. Terminado o despacho, o
dr. Vargas dine ao presidenta
do Banco do Brasil que estava
organizando um semanário, pa-
ra o qual precisava de 900 con-
tos dele e dos amigos.-O coronel tentou ficar .em
100 contos, mas o ministro o es-
premeu, duro, contra a parede."

Diante disto procurei o dr.
Vargas, dizendo que o informa-
ra de que nossa necessidade, do
lado de Mostardeiro. nio ultra-
passava de 290 contos."Idiota — praguejou Var-
gas — tu nio sabes que s um
banqueiro a gente sempre pede
o dobro do que carece?"

Todavia, o nosso sucesso de"eclat" com o "Província" nio
seria este.

Vio ver os nossos compsnhel-
ros que motivos superiores eu
nio tinha para escrever sobre
Felisberto Azevedo o artigo que
mandei aos "Associados", de-
pois que o grande presidente do
Banco da Provincia faleceu.

O que vou narrar é o depol-
mento do próprio criminoso,
frustrado no seu golpe pela dig-
nidade de um homem de fibra.

Ao adquirirmos o controle do"Diário de Noticias", de Porto
Alegre, havia, em aberto, a di-
vida para a compra da rotativa.
Este passivo pertencia i admi-
ni-t ração Trada.

Tendo liquidado vários outros
compromissos da empresa, pedi
ao dr. Felisberto Azevedo dei-
xasse para o fim a liquidação
do debito da rotativa para com
o "Provincia", dono do titulo.

Cal sobre nós a derrota da
revolução constltuclonalista. O
chefe de policia do Rio delibe-
ra a extinção do patrimônio"associado".

Tem a palavra o general Fio-
res da Cunha, Interventor no
Rio Grande do Sul, em 1933:"Mandei chamar a pataclo
o dr. Victor Bastlan."Oeclarel-me disposto a com-
prar ao Benco a divida do "Dia-
rio de Noticias". O sobrinho do
dr. Felisberto Azevedo limitou-
se a responder:"Não é tradição dn "Pro-
vinda" transferir dividas dos
seus clientes em mora para quesejam executadas pelos seus ini-
mlKos,"E* esta a ultima e unlca pa-lavra que o meu tio deseja tro-
car sobre o assunto".

Sabem quando o general Fio-
res me contou este fato?

No dia em que um banco da
rua da Alfândega exigiu o mei»
endosso a uns papeis seus.

Nfio consenti que terminasse.
Corri a um telefone e man

dei meu Di-ocurador, Leão Gon
dlm de Oliveira, que atendesse
ao que n nosso antigo diretor dn
Sul pedia.

Alguns dias mpls tarde, o ge-neral Flores da Cunha narrava
o seu encontro com Victor Bas-
tian: "O senhor conheceu bem
Felisberto Azevedo?" — per-
guntou-me.

Fez uma pausa, completando
o pensamento:"Honra de gaúcho era o
que lhe sobrava".

Se .o diretor do "Provincia".
Ney Galvão. traz este capital
para governar, que transforma-
ção não teremos numa patriaensangüentada pela tirania pe-lego comunista, que dela se apo-
deroul

LIGAÇÃO FERROVIÁRIA
BRASIUA-SÂO PAULO
ATRAVÉS DA PAULISTA

Seria a mais •Konomica • melhor atondtria aos interesse* da segurança na-
cional — Tesa defendida na Divisão da Transporte* da Camara Federal

BRASÍLIA. 4 (Meridional) —
Falando hoje na Comissão de
Transportes da Camara dos
Deputados, o coronel Roberto
Pessoa, presidente da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro,
defendeu a tese da ligação fer-
rovtaria Brasllta-S. Paulo, atra-
vés das Unhas daquela empresa,
como a mais econômica e que
melhor atende os Interesses da
segurança nacional."A ligaçfic do Distrito Federal
com o aproveitamento dás linhas
da Companhia Paulista, — disse
o coronel Roberto Pessoa — exi-
Kiria umn despesa de trinta e
dois bilhlões de c-uzelros, possl-
bilitando os trens de passagei-
ros completarem o percurso em
quinze boras e dezesseis mlnu-

tos, sendo que aa composições
de carga cobririam o trajeto em
90 horas e vinte minutos.

Por outro lado. o aprnveitamen-
to do traçado da Moglana faria
com que o tempo despendido pe-
los trens de passageiros fosse
de 19 boras e vinte e um ml-
nutos, e os de carga 59 horas
e 90 minutos.

Disse o coronel Roberto Pes-
soa que a Paulista Ji possui, cer-
ca de 242 quilômetros de Unha
de bitola larga, todos sinalizados,
partindo de São Paulo, até Co-
lumbio. No raso. seria preciso
construir quatrocentos quilome-
tros e renovar mais duzentos e
vinte quilômetros de trilhos, pa-
ra alcançar Pires do Rin, e, dai,
prosseguir até Brasília. Explicou,

MOÇÃODE REPUDIO A VISITA DO
MARECHAL TITO AO DRASIL

As mulheres brasileiras, em face da visita do maré-
chal TITO ao Brasil, considerando indesejável a presen-
ça deste DITADOR em nossa Patria, protestam veemen-
temente.

Sâo conhecidos os seus atos de violência, e o sacri-
ficio de milhares de vidas humanas que impôs ao seu
povo para galgar e manter-se no Governo da Jugoslavia.
Como inimigo declarado de Cristãos, vem perseguindo-os
e encarcerando-os, fechando Igrejas e aniquilando a
liberdade de crença; como Chefe de Estado 3a linha
comunista vem destruindo a familia cristã através do
combate sistemático e cruel de seus principios; como
homem despido do respeito pela dignidade da pessoa
humana, vem sacrificando a vida de seus adversários
políticos; como DITADOR vem suprimindo os partidos e
associações-que se opõem a sua ambição de perpetui-
dade no poder.

A presença deste DITADOR no Brasil constitui uma
afronta aos nossos principios democráticos e um acinte
à tradição cristã de nossas famílias. ~

As mulheres brasileiras, unidas e apoiadas por to-
dos os concidadãos conscientes e patriotas, consideram
o marechal TITO "persona non grata" e repudiam a sua
vinda à nossa Patria.

ESTELA LEONEL ANDRAUS
DIVA AUGUSTOS
BLANDINA ARANTES

Seguem duas mil assinaturas.

Programa do
7 de Setembro

a seguir, que esse trecho esti
confiado i NOVACAP e que a
Moglana, com o aproveitamento
do traçado ji existente a par-
Ur de Campinas e em interco*
municaçfio com a Estrada de
Ferro Goiis, gastaria na cons-
truçfio de trezentos e quarenta
e dois quilômetros novos e na
substituição de trilhos em qui*
nhentos e noventa e cinco qui-
lometros, ao redor de 40 blliôes
de cruzeiros.

O coronel Roberto Pessoa a-
crescentou que, com a ligação
através de Columbia, a Compa-
nhia Paulista atenderia ao pia-
no Ferroviário nacional, propor-
clonnndo, ainda, a comunicação
do Sul do pois com a linha cen-
trai.
Manifestou-se contrario ao apro-
veltamento das linhas de bitola
estreita da Mogiaria, por anti-
econômicas, dizendo que esse ti-
po de ferrovia é inaproveitavel,
no caso de ser necessário trans-
portar tropas e material bélico.

O Cerimonial dos Campos
EUsios divulgou ontem, o se-
guinte programa oficial para as
solenidade» comemorativas do
dia 7 de setembro, data em que
se comemora a Independência
do Brasil: Oh, colocação de uma
coroa de flores no Monumento

do Ipiranga, pelo governador
do Estado, com a presr.nça de
todo o Secretariado paulista;
10 h, desfile militar no Vale do
Anhangabau; 15 h, entrega de
espadas aos novos aspirantes da
Fui-ça Publica, no Quartel do
Barro Branco.

relógios?

íllflSETTI
uso o t:odi-Masj)tli

passe as
FERIAS DE FIM DE ANO
na sua
CflSfl PRÓPRIA!
na praia!
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Se você lem um terreno na praia, em dezembro V.terá
sua casa própria, prontinha para recébe-lo e permitir as
melhores ferias de sua vidal

Preço de construção 40% mais barato que o comum! V.
constrói sua casa com a metade do dinheiro!
Construção sólida, com as famosas paredes de concreto
vibrado: isolam (rio, calor, ruídos e umidade! ,
Vários planos a sua escolha, tanto no projeto, da cas?
como nas condições de financiamento!

JOTACÊ CONSTRÓI EM TEMPO RECORDE E PELA
METADE DO PREÇO CASAS DE PRAIA, CAMPO OU
CIDADE! NÃO PERCA TEMPO: VENHA HOJE MESMO!

Corretores diariamente, inclusive aos sábados e domingos, até as 20 noras
'MÊÊ
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INDÚSTRIA E COMERCIO DE CASAS PRÊ-FABRICADAS
ESCRITÓRIO: Rua Amaral Gurgel, 447 - ifi and. -conj. 11 - Tei. 37-6640
FÁBRICA: Avenida Presidente Altino, 1363 • Jaguaré - Sâo Paulo
BAIRRO-PINHEIROS: Rua Theodoro Sampaio, 2621 • l.o andar -sala 8

BREVEMENTE, OUTRA UNIDADE INDUSTRIAL DÉ JOTACÊ PRODUZINDO NA PRAIA GRANDEI
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Numa recepção paulista, sra. Car mem Mayrlnk Velia, paulUta radicada no Rio, e ar. e ara. Wilson
AL Costa. (Foto Silvino Gaona).

/
CANETA SEM TINTA

DIO — Ontem, na posse do ministro Xey Gal-
vio, no Laranjeiras, o presidente Goulart,

para assinar o ato, pediu uma caneta empres-
tada. O mlni-tro Carvalho Pinto ofereceu a
sua. Jango segurou, examinou-a detalhadainen-
te lera de ouro) e, quando assinava, faltou tin-
ta. O presidente, enlúo, "glosou": "Até tinta cs.
ti faltando". 0 ministro Silvio Mota, entáo,
adiantou-se e emprestou a sua.

do IBC, sem perda do mandato. Para os
ilustres senadores terem autoridade para não
concederem licença ao seu colega flumi-
nense, anta. de mais nada, teriam que cun-
celar a licença concedida no atual presi-
dente do IBC.

(\ presidente Goulart, ao contrario do que vi-
nha ocorrendo, nos últimos anos, vai rece-

ber, pessoalmente, os cumprimentos do Corpo
Diplomático, no dia 7 de setembro, no Palácio
das Laranjeiras.

qNTKM, no restaurante do Clube Comercial,
a entrevista concedida por J K a Gilson

Amado era o assunto de varias mesas. J.K. im-
pressionou bastante... Em uma das mesas,
almoçavam os senhores João Alberto Leite
Barbosa, Joaquim Guilherme da Silveira, José
Luís Moreira dc Sousa, Ribeiro Martins e Rui
Gomes de Almeida,,. O presidente da Associa-
cão Comercial comentava a noticia, publicada
por um jornal, sobre o seu encontro com o go-
vernador Aluislo Alvea, na qual Informara que
•s classes produtoras iriam oferecer um grande
banquete a Jango. Rui dizia: "Aquela noticia
tendenciosa foi para me incompatlbilizar com
Lacerda e Juscellno. Com Lacerda aliás, nio
era necessário, porque eu ji nio tenho mais
diálogo com ele".,,

qNTEM, participei do agradável jantar (só de
homens)* oferecido pelo sr. Antonio Gallqt-

ti, que é uma das boas praças da cidade, ao em -
baixador Gilberto Amado, que também é uma
das boas figuras da cidade, da ONU e arredo-
res.

AMANHA, dona Sarah Kubltschek recebe para
chá, em sua residência, na avenida Vieira

Souto. Aliás, vocês repararam como o elegante
habito de chá às 5 está voltando?

C falando de "tea", a embaíxatriz Araújo Cas-
. tro,' esposa do chanceler também recebe
hoje, para chá, as embaixatrizes do nosso Corpo
Diplomático, revivendo o tradicional habito que
fôra interrompido no Itamarati.

O segundo encontro das Escolas de Danças
do Brasil (não confundir com "taxis-

girls") vai acontecer em Brasilia, promovi-
do pelo Conselho Nacional de Cultura, que
tem à frente o embaixador Paschoal Car-
los Magno. Estarão presentes cerca de 600
alunas. Do Rio, participarão as alunas da
Academia de Leda Iuqui (uma das mais fa-
mosas do Brasil) e de Dalai Aschar.

IJM dos pontos altos das comemorações de
7 de setembro, será o grande baile, de

oitocentos convidados, que as Forças Arma-
das realizarão no Hotel Nacional, presidida
pelo general Fico, comandante militar de
Brasilia, que se tem revelado excelente ho-
mem de relações publicas e continua ainda
muito cotado para assumir a chefia do Ga-
binete Militar da Presidência da Republi-
ca, o que seria, aliás, uma ótima idéia.

AS atitudes recentes do ministro Jair Dan-
tas Ribeiro, principalmente a sua nota

divulgada ontem, pela imprensa, merecem
os maiores elogios da nação. Realmente, o
ministro da Guerra tem-se conduzido admi-
ravelmente e merece, além dos aplausos,
muitas bolas brancas, principalmente, em
ralação às greves de São Paulo, onde o ti tu-
lar da Guerra deu mão de ferro para o ilus-
tro general Peri Bevilacqua, comandante do.
II Exército, para manutenção da ordem em
São Paulo.

TA saiu a Instrução da SUMOC, sobre as
¦* exportações, npticia que antecipamos
desta coluna, em primeira mão, na terça-
feira.

Q ministro Evandro Lins festejou sua pos-
se, no cargo de ministro do Supremo

Tribunal,'oferecendo uma recepção aos seus
amigos, no Salão Vermelho (sem alusão) do
Hotel Nacional de Brasilia.

qS senadores Fellnto Muller e João Agripl-
no estão preocupados com ob senadores

que estão sendo convidados pára cargos, pe-
lo presidente da Republica; que ferem um
principio da Constituição. No caso, à esco-
lha do Sr. Vasconcelos Torres (excelente,
aliás) para o Instituto do Álcool e Açúcar.
Mas, a verdade é que o principio foi que-
brado, quando, o Senado.deu licença ao sr.
Nelson MacnÜM, para ocupar a presidência

^ situação política nacional continua preo-
cupando seriamente o presidente Gou-

lart. As gravidades dos últimos aconteci-
mentos de Brasilia para um ponto que difi-
cilmente Jango poderá superar a crise, sem
sacrificar elementos da confiança de seu go-
verno.

J^O Rio, esta semana, Jango aproveitará
para manter contatos políticos, inclu-

slve com lideres sindicais, pois a política
sindical do CGT começa a preocupar séria-
mente o presidente, que se não agir com
puls-kde ferro poderá ser engulido por cia.
Aliás, esta advertência lhe foi feita há tem-
pos, por um de seus ex-ministros, sr. João
Pinheiro Neto., que, quando deixou a Pasta
do Trabalho, preveniu ao presidente que se
ele não desarmasse a máquina sindical do
CGT, poderia ser engolido por ela. E os fa-
tos estão ai mesmo.

Q general Alfredo Pinheiro, comandante
dos Para-quedistas, respondendo a um

grupo que o interrogava sobre politica, dis-
se o seguinte: "Quem se manifesta politica-
mente em nome do Exercito é o ministro da
Guerra. Eu não posso porque sou um sol-"
dado". Bola branca, general.

QUTRO 
"furo" desta coluna também aca-

ba de ser confirmado pelo presidente
da Republica: O governo não está interes-
sado, no momento, em encampar a Capita-
va. Em sociedade tudo se sabe.

Q mais antigo dos semanários americanos,
o "Saturday Evening Post" (fundado

por Benjamin Franklin) foi condenado por
um tribunal de Atlanta (Geórgia) a pagar
três milhões de dólares por haver difamado
o treinador de uma equipe de futebol, E'
de uma lei como esta que estamos preci-
sando.

SÃO PAULO, RIO E ARREDORES
Q diplomata inglês George Littlejohn Cook

recebe, hoje, para "cocktaills"... O
ministro Ney Galvão instalará seu gabinete
no Palácio do Catete, antigo Palácio Presi-
dencial, na Belacap... Bola preta recolhi-
da: o IRB não congelou os preços de segu-
ros de automóveis. A medida foi tomada
em abril, quando a industria congelava, por
90 dias, os preços dos veículos. Fato que
determinou igual providencia no setor de
seguros... O casal Erie Lorentsen (ela, a
Princesa Real da Noruega, Ragnild) acaba
de completar dez anos de habitação no Rio,
numa prova de confiança neste país, que,apesar dos políticos, continua crescendo.
Bola branca... Almoçando no Clube Co-
mercial, em mesas diferentes, Vítor Issler
e José Feres... No Internacional, com as-
pectos desoladores, os irmãos Paula Macha-
do (Cândido e Francisco Eduardo) (Docas
de Santos) e o "hidráulico" diretor do Boa
Vista, Fernando Portela.

£M outra mesa, os embaixadores Décio Mou-
ra, Fraga de Castro, que continuam

aguardando posto... Toma posse, hoje, no
IBC, Osvaldo Lisboa, representante de Mi-
nas Gerais... O deputado Arnaldo Cerdel-
ra comentando, no "Bife de Ouro", que se
o PSD e a UDN quiserem o PSP votará com
eles pelo "empeachment" do presidente da
Republica. Cuidado deputado amigo. Essas
coisas não devem ser ditas, nem por brin-
cadeira... Ray Charles se apresentará uma
umea noite, no "Golden Room" do Copa,
numa noite de fala e de beneficência. Quin-ze mil cruzeiros por pessoa, será o preço do"couvert". Em dólares nãõ seria nada. Ape-
nas 15 dólares... "Merci" à boneca Lucla
Pedroso e a Marcelo Leite Barbosa. Ambosmandaram 50 "cabrais", para ajudar a com-
prar um automóvel, para os órfãos da Irmã
Maria José...

JJOJE, 
'ístpp". Esta coluna é reproduzida

simultaneamente em nove capitais e
três cidades.

O PENSAMENTO DO DIA
QUANDO em duvida, escolha a verdade.
?* (Mark Twain).

AB: "COMO FILHO DA IGREJA m
SOU NÃO POSSO RECEBER TITO"

"Eu náo o convidei", assinalou o chefe do Executivo - DificÜ cem por cento de segurança ao visitante - Outro.
mas abordados pelo governador

K
"Dentro de dias vocês tntna-

rio conhecimento dos ofícios
que enviarei ãs autoridades e ao
Itamarati. comunicando que nio
vou receber o marechal Tito
quando de sua visita a Sio Pau-
Io" — declarou ontem o gover-
nador Adhemar de Barros, du-
rante a entrevista que concedeu
•os jornalistas, após a visita a
Palácio dos novos comandantes
da 2a Região Militar • da II
Divisio de Infantaria.

-Como filho da Igreja, nio
posso receber alguem que tenha
sido por ela excomungado" —
assinalou o chefe do Executivo,
mais adiante, para concluir lo-
go a seguir: "Eu nio o convidei.
O convite foi feito pelo ex pre-
sidente Jânio Quadros e ratifi-
cado pelo atual chefe da Na-
çlo. Tenho recebido mais de 200.
mil ofícios, quer dt pessoas,
quer de entidades, protestando

ASSIMIUIA

Aumento do imposto
sobre jogos para auxilio
do Santas Casas

Presentes apenas 38 deputados,
nâo se realizou a primeira ses-
são ordinária da Assembléia Le-
gislativa, na tarde de ontem.

À mesa, o sr. Mantelli Neto
(PRT) encaminhou projeto que
institui o "Fundo Especial de
Auxilio à Federação das Santas
Casas de Misericórdias de São
Paulo", com recursos provenien-
tes do aumento do imposto do
selo, pago por clubs e cntlda-
des recreativas, para funciona-
mento de jogos lícitos.

O tributo referido, na Capital,
Santos, Sio Vicente e Guarujá
passará a ser dc 500 mil cruzei-
ros para associações da l.a cate-
gorla; dc 400 mil para as de se-
gunda; e do 230 mil para as de
3. acategoría. Presentemente, o
maior imposto da espécie é de
150 mil cruzeiros.

INCÊNDIOS
O sr. Jacob Salvador Zveibil,

leader do PR, apresentou pro-
jeto que autoriza o executivo a
firmar acordos com os munici-
pios da Capital e do interior pa-
ra execução, por parte da Força
Publica, da fiscalização de leis
municipais de proteção contra
incêndios.

Para orientação dos munici-
pios, o projeto inclui um roteiro
para a feitura de lei municipal
nesse sentido, no qual estão fixa-
das as medidas de prevenção •
segurança contra incêndios.

"Até o momento — observou
o autor da iniciativa — inexiste
praticamente legislação munici-
pai nesse setor, à mingua de
órgão especializado em condi-
ções de verificar o exato cum-
primento oa lei. Concluído que
seja, porém, o acordo com o Es-
tado, a fijcalizaç&o poderá ser
feita, principalmente em São
Paulo, graças i dedicação dos
componentes do Corpo de Bom-
beiros".

SESSÃO EXTRA
Unia verificação de votação,

reclamada logo após o exame do
primeiro item da pauta, encer-
rou os trabalhos de segunda ses-
são do dia, não se registrando,
assim, nenhuma deliberação do
plenário.

Em sessão extraordinária, con-
vocada de oficio pela presiden-
cia, seis projetos foram trazidos
â discussão da casa, tratando-se,
em sua maioria, de matéria de
menor Interesse, em torno da
qual não havia divergências.

D-sntre outros, destacam-se
projetos dispondo sobre: oficiali-
zação da "Festa da Uva", de
Ferraz de Vasconcelos; declara-
ção de utilidade publica da As-
sociação dos Servidores da Uni-
versidade de São Paulo; «ria-
ção de escola de economia do-
mestiça e de artes aplicadas em
Ribeirão Preto; e estimulo is
atividades teatrais amadoras na
Universidade de S. Paulo.

Propositura fixando em 1 cruzeiro
o subsidio dos futuros vereadores
Na Comissão de Justiça da

Camara Municipal, o vereador
João Brasil Vita, membro da-
quele órgão, encaminhou subs-
tltutivo ao projeto que trata
dos subsídios dos futuros verea-
dores, fixando em Cr» 1,00 (um
cruzeiro) a remuneração men-
sal dos representantes da Edlll-
dade- Segundo a propositura, as
sessões ordinária da Casa das
Leis da cidade passarão a rea-
lizar-se às segundas, quartas e
sextas-feiras, das 20 às 23 ho-
rns e não darão direito à per-
cepção de "jeton"- Por outro
lado, as reuniões das Comissões
Permanentes realizar-se-ão às
terças e quintas-feiras, com lni-
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"RAINHA DO COMERCIO"
NA CASA DE PORTUGAL
— Na próxima sexta-feira,
nos salões da Casa de Portu-
gal, haverá a apresentação
oficial das candidatas ao ti-
tulo de "Rainha do Comer-
cio promovido pelo Grêmio
Recreativo e Cultural do Co-
mercio de S. Paulo, que reu-
nirá jovens comerciarias, num
concurso de graça e beleza. O
baile de apresentação, conta-
rá com « orquestra de Dick
Farney e convites e reserva
de mesas, poderão ser feitos
pelos telefones: — 33-6454,
36-1965, 33-0481. Na foto, a,
srta. Víilkiria Cuono, repre-
sentante da Casa Anglo-Bra-
aileira (Mappin) no concur-
ao que teri sna renda total
revertida em beneficio dos"Sanatorlnhos" de Campos do

Jordie.

cio is 20 horas, também sem
direito i percepção de "Jetons".
Os membros componentes da
Mesa da Camara não terão di-
reito & verba de representação.

Como se sabe, atualmente, os
representantes da Camara Mu-
nicipal percebem ao todo perto
60 mil cruzeiros. Discordando do
montante da citada importância
— considerada irrisória para os
dias atuais — levantaram-se
inúmeros edis. O movimento
cuminou na apresentação de um
projeto de resolução, cuja ro-
dação coube ao leader do PTB,
vereador Rio Branco Paranhos,
fixando os subsídios dos verea-
dores da próxima legislatura, em
cinco vezes o salario-minimo
vigente em São Paulo. Com ou-
trb tanto, correspondente à par- •
te variável, a remuneração dos
representantes do Legislativo da
cidade atingiria aproximada-
mente, 210 mil cruzeiros.

Durante o exame do referido
projeto na Comissão de Justi-
ça, o sr. João Brasil Vita enca-
minhou o substitutivo acima.
Contudo, têm-se como certa sua
rejeição. Vereadores que contam
com à reeleição, tudo farão pa-
ra derrubar o projeto, bem como
o encaminhado pelo sr. Ermo-
no Marchetti instituindo a gra-
tuldade dos mandatos.

PARA SUA CIDADE O
SEU VEREADOR

• 
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R E E L E J A

Manoel FIGUEIREDO
FERRAZ

N.o 1.234

¦QUAHD0 MENOS
SC CSPERJL"

Acontecem coitas inesperadas e hilariantes na
interessante telecomédia de todas as

SEXTAS-FEIRAS — AS 21 HORAS — pelo

CANAL 2
Não perca momentos de prazer e alegria assistindo"QUANDO MENOS SE ESPERA..."

Prestigio comercial dei

RESTAURANTE BELISCO
O PONTO DE REUNIÃO ELEGANTE DE S. PAULO

t\.

contra a vinda de Tito a Sio
Paulo**.

Ressaltou, a seguir, o gover-
nador. a dificuldade que encon-
trari para dar segurança ao vi-
sitante. revelando que se esbo-
ça em Sio Paulo um tr.ovim.n-
to de croata», servios e monte-
negrinos. de repudio e bostili-
di>de ao marechal Tito. dizendo:"Vai ser um problema. Nào po-
derel dar segurança 100%".

RACIONAMENTO
"Se a eletricidade de Fumas

nio chegar dentro de um mês,
começará o racionamento de
energia em Sio Paulo" —
adiantou o governador, após te-
cer comentários sobre a seca
que se prolonga bi vários me-
ses, ocasionando a baixa das
águas nas represa* Assinalou,
a seguir, falando sobre essa se-
ca, que cerca de 400 incêndios
ie verificam diariamente na zo-
na rural do Estado, isso em con-
seqüência de fogo que se alas-
tra em decorrência de derruba-
das de matas. Disse do propo-
sito de baixar ato proibindo as
queimadas, o que poderá fazer
invocando a qualidade de "ca-

Umidade publica" ou "emergen-
cia". Mesmo assim, segundo as-
r.nalou. a medida nio ser* fa-
C 

SONEGAÇÃO E ALIANÇA
Após exibir cartazes educati-

vos de uma campanha que »*•...
Iniciada contra a sonegação de
impostos, o chefe do Executivo
assinalou o que seri feito na-
quele setor, visando i melhora
da arrecadação.

Exibiu tambem. o governador,
cartazes de propaganda da
"Aliança Brasileira para o Pro-
gresso". visando i formação de
seu capital. Disse que o organis-
mo tem vivido, ate agora, "par-
te do governo do Estado, parte
do Banco do Estado de S. Pau-
lo". Esse capital, segundo revê-
lou. seria formado através de
caução de titulos ou de apólices.

AUXILIARES
Perguntado se Já teria um no-

me para a presidência da Caixa
Econômica Estadual, cujo titu-
lar se afastou do cargo para
disputar as eleições municipais,
assinalou o chefe do Executivo
que o problema deverá ser de-
cidido nestes dois ou três dias.
Igualmente, o presidente da
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CASSIO MUNIZ SM SANTO ANDRÉ — Foi
inaugurada dia 2 do corrente, em Santo André, i
Rua Senador Flaquer, 88, mais uma filial da tra-
dlcional organização Cassio Muniz S. A.

A cerimônia, 4ue contou com a presença de
diversas autoridades e inúmeros elementos de
projeção do comércio e da Industria locais, bem
como de Suo Paulo, foi irradiada pelas emissoras
locais, ocasião em que os Diretores daquela or-

ganlzação tiveram oportunidade dc saudii
moradores da pujante cidade paulista, nstçin
do-lhes, como ponto-de-honra, uns trabalho! fo novo estabelecimento vai encetar, a cscrup.i
cumprimento do "slogan" que lia 53 ano. ¦¦
norteando Cassio Muniz: "Servir melhor"!

No clichê, um aspecto do "cocktall. deb
guração.
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um elo a mais
entre o capital e o trabalho

A proteção à família ó valioso incentivo psi-coltaieo para melhor produtividade do tra-balhador. O Seguro de Vida em Grupo, pro-porclonando tal proteção, funciona como maisum elo, social e humano, na cadeia demútuos interôses em que se Identificam em-
presárlos e funcionários.
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A ABOLIÇÃO 00 CONFISCO CAM1IAI DO
ALGODÃO

Mfrecc elogios o ato do ministro Carvalho Pinto, mandando
através de Instrução da Superintendência da Moeda • do

ii:o. o que ja se havia convencionado chamar o "confisco do

E_ra taxa fora criada, ea come.os deste ano. na' adminis-
«ão do ir. San Tbiago Dantas, quando ae aprovaram as bases

i.r«*.es mínimo- do algodio da Região Meridional do pais,
rtíra át 1962-63.
Sob a alegação de quo grande parte do algodio ji se encon-

•va em mios de exportadores, quando se fixou a taxa de 600
..-.-.ro» para os negócios com o exterior, e que. por isso. oa

irtadores i que se Iriam beneficiar da nova taxa cambial,
i foram reservados 40 cruzeiro», por dólar, como espécie de
undo de Recuperação" a ser devolvido, direta ou indir_*'men-

„ economia algodoelra.
Infelizmente, o aludido "Fundo de Recuperação" provocaria,*j_i_. ambições de todos os naipes.
Tara começo de conversa, o novo ministro da Agricultura,
sucedeu ao sr. José Ermlrlo de Morais, percebendo que. pela

[DO-içüo de Motivos do seu antecessor ao sr. presidente da
pública, ao então Conselho Nacional do Algodio, órgio de
puta da economia algodoelra do pais, é que iria Incumbir a
entação da aplicação do referido Fundo, calculado entre 4 a
uliiV- de cruzeiros, meteu os pes pelos mios, e com uma pena**
resolveu o assunto: extinguiu o órgio coleglado que tantos e

iis serviços ji estava prestando ao algodio brasileiro.
Para tentar justificar esse ato, que tantos e tio justos pro-

ito< levantou em todos os setores algodoeiros, o novo ministro
c.entou várias explicações.

.firmou, primeiramente, que a extinçio se fizera necessária,
duas razões: a) — porque o Conselho Nacional do Algodio'ava 

se prestando a manobras de grupos econômicos: b) —
rouc o Ministério da Agricultura prescindia da citada entl-
d»- umn vez que dispunha de "órgãos próprios"!

Não tendo sido feliz, nessas afirmativos, pois os componen-
do órgão extinto desafiaram, de público, o titular da pasta' 

Agricultura a que provasse as acusações, coisa que nunca fez,
nem poderia fazé-lo, mandou divulgar, mais tarde, outra ex-
cação, justificando a extinção porque o Governo estava em
noria no Conselho.

K*'.-i emenda foi pior do que o soneto, porque foi fácil pro-
_> que, naquele órgão coleglado, o Governo contava com doze

ii .sentanlcs, e as classes ou "grupos" econômicos, apenas com

Era o primeira vez, na história da matemática, que três é
lus do que doze.

De qualquer forma, o que andava nos ares era o "Fundo de
cuueração do Algodão", a ser aplicado por órgios espúrios, de

que nâo representavam a economia algodoelra nacional.
O ministro Carvalho Pinto fez, pois, multo bem em acabar

n esse confisco, que tantas ambições e apetites estava levan-
ido assegurando assim a volta i lavoura do que lhe perten»
e que, obviamente, nunca lhe teria restltuldo, prevalecendo,
no Iria prevalecer, o espirito que ditou a extinçio do Conse»

Nacional do Algodio.

Homenagem a diretor das
Emissoras Associadas

Seri perpetuada no mármore
a admiração e reconhecimento
das __roi'«_ra- K$sne'u"*n _<•* Ra-
dio e Televisão de Reto Hori.
zonte. ao sr. Dario de Almeida
Magalháes. Uma placa de mar-
more de cariara, seri ceiocada
no edifício que recebeu também
o nome deste ilustre* homem pu-
blico. ofertada pelos colegas doa
Diários Associados de Sio Pau»
lo. aos companheiros mineiros.
«STICA A QITM MERECE

Dario de Almeida Magalhães,
velho batalhador e defensor daa
causas publicas, conhecedor pro-
fundo das lidas jornalísticas, ml»
litpnte e brilhante homem da
tribuna, propugn. dor de uma
amizade mai» solida e fraternal
entre o Rrasil e os Estados Uni-
dos. defensor emérito da demo»
cracia recebe com Justiça e por
direito as homenagens dos jor-
nallstas de Minas e de Sio Pau-
lo, no selo dos ou. is er*»nleou
grande numero de amizades.
ATIVIDADES

Dc-lo de Almeida MajHhfte..
casado com dona Elza Ernesto
Magalhies. pai e-tremeso e
exemplar de dois filhos, um dos
quais é secretario do governador
da Guanabara, filho do desem»
bargpdor Rafael de Almeida Ma-
galhies e de dona Margarida
Magalhães: foi diretor do "Esta-
do de Minas", fundou o "Diário
da Tarde" de Reio Horizonte,
e nosteriormente foi convidado
pelo dr. Assis Chateaubriand.

VSINA CATE1SDE TEfE
GREVE DE SURPRESA

RECIFE, 4 (Meridional) — A
Usina Catende, que deveria ter
Iniciado sur moagem i zero hora
de hoje, somente o fari amanha,
em virtude de uma greve defla»
grada ontem em seus canaviais.

O movimento paredlsta colheu
de surpresa os diretores daque-
la Industria, paralisando as atl-
vidades em toda a área agrícola,
onde se realizava o corte de ca»
nas para a tradicional "botada".

para aer diretor geral das Asso-
ciadas no Rio de Janeiro. Pro-
jetou se no campo intemaeional
através de palestras proferidas
nos Estado* Unidos, onde em va»
rias ocasiões ressaltou a ixpor-
tancia da amizade americano-
brasileira, tendo sido homena-
do diversas vezes naquele país
do norte nela imprensa e autori-
dadet. Como político sempre se
conduziu dentro dos ditames da
democracia, da qual é grande
defensor, sendo aleito deputado
em 1936, para a Camara Fe-
deral. aumentou considerável-
mente o gabarito intelectual da
bancada mineira, autor do livro"Paginas Avulsas", que contém
ensaios jurídicos. Atualmente
reside no Rio de Janeiro, onde
é um dos maiores e mais concei-
tuado causídico.

CAMPANHA DE ÂMBITO NACIONAL PELA ¦
SBNDICAJJZAÇÃO DO FUNCIONALISMO

Lançamento oficial do movimento uo dia 8 em reunião conjunta das federações de servidores públicos
A Confederação das Servido-

res Públicos do Rrasil fará rea»
li.ar no próximo dia 8. is 13
horas, à rua 24 de Maip. 208.
14.0 andar, a primeira reur.i_o
plenária de dirigentes das fe-
delações, em conjunto com todos
os presidentes de entidades ce
clas_e do funcionalismo publico,
militantes no Estado d. São Pau-
lo. podendo estar presente* ou»
tros diretores das respectivas as-
s-ciaçõc_, sejam elas federais, es-
taduais, municipais ou sutaf-
quicas.

O objetivo da referida reunião
seri o lançamento, no âmbito
nacional, da campanlia pela .sin-dicalizaçio dos servidores publi»
cos, cujo projeto de lei já esti
tramitando no Congresso Na-
cional. ¦

Dado o interesse qu* o assun-
to encena, agusrda-se o compa»
-.cimento maciço dos leadera das
176 entidades representativas da
ciasse do Estado de Sio Paulo.

APOSENTADOS E
PENSIONISTAS

A AssocU-çio dos Aposentados
e Pensionistas do Estado de S.
Paulo (de todas as categoriasI.
convida seus filiado» e interessa-
dos a prrticlpar da assembléia
que realizari eminhi. as 13 ho-
ras, no salio do Sindicato dos
Trabalhadores nas industrias
Gráficas, i rua Figueira. 233.

A Ordem do Dia a ser posta em
discussão consta de vários itens
importantes e vitais para a enti»
dade. motivo pelo qual |iede-se o
romparecimento do nuior nume-
ro possível de aposentados e pen-

sionistas. Na ocasiio serio pres-
tadas homenagens a varias auto-
ridades convidadas entre as quaiso presidente do IAPI • o'delega-
do regional do Ttabalho.

SERVENTES-CONTINUOS-
PORTEIROS

A entidade que congrega os
serventes, continuo» e porteiros
vai solicitar audiência ao chefe
do Executivo a fim de fazer-lhe

entrega de novo memorial con
tendo a* reivindicações da classe.
A Associação dos Serventes.
Continuas * Porteiros, _*_«_-
criada, visa a unificar a classe
distribuída ein todas as secreta-
rias de Estado e entidades autor-
quicas, da Capital c do Interior.
com o objetivo de fortalecer suas
campanhas d* melhoria para a
categoria.''

Os mis lindos sítios e fazei dis
voei verá representados no vidra de sua televisão álravé* de

programa
PREGÃO IMOBILIÁRIO
todos os sábados das 11.30 is 12 horas no Canal 4 - TV-Tupi

¦CRETARIOS DE AGRICULTURA DO
IASIL VIAJARAM PAU OS EE. UU.

Visitarão aquele país a convite da USAID

__, 4 (Meridional) — Os ae»
rins dc Agricultura de sela
lios, Juntamente com quatro
ores de serviços agrícolas,
linlsterio «ia Agricultura,
ircaram para Washington,
; para uma visita de seis se-
is nos Estados Unidos, a
ita da Agencia Para o De-
olvimente internacional —
MD) — e com a coopera»
do Escritório Técnico de
cultura Brasil-Estadoí Uni»
(ETA). Segundo divulga a
federação Rural Brasileira,
upo é forma.o pelos secre»
is de Agricultura Athana-

i Leite Ferraz, do Rio de Ja-
i, Adolfo Antônio Petter, do

Rio Grande do Sul Archlmedea
Pereira Lima, de'Goiás; Murilo
de Berredo Martins, tio Mara-
nhão; Camerlno Duarte de 011»
veira, da Guanabara: Roberto
Ribeiro Rezende, de Minas Ge»
rals, e ainda Archimar Baleeiro,
diretor do. Instituto de Pesqul-
sas e Experimentação Agro-
Pecuárias do Leste; Afonso Si-
mões Correia, assistente de ensi-
no na URB, c técnico do
IPEACS para assuntos de forra-
geiras e sementes; José Freire
de Faria, diretor do Serviço de
Defesa Sanitária Animal; e Pe-

tronio Nascimento e Sá, presi»
dente e Superintendente do las-
tituto de Desenvolvimento Agra»
rio de Goiás (IDAGO). Nos Es-
tados Unidos, os visitantes se»
guirão um intenso programa de
contatos pessoais .com autorida»
des federais e estaduais, ,e ob»
«ervarão a organização e os mé-
todos de produção agrícola que
promoveram o extraordinário e
liem conhecido progresso da
agricultura americana, e que
possam de algum modo ser apli-
caveis na solução de problemas
brasileiros.

Através telegramas de congratulações

o Paulo recebe
ergia de Furnas

ELO HORIZONTE, 4 (Merl-
ml) — Entrou em funciona-
ito, As 14,55 horas de hoje, a
n. Ira unidade da usina de
.NAS. com a capacidade de
mil kllowatts. Essa primeira

Inde que, sozinha, - é maior
todas as usinas geradoras de

rgla em todo o pais, com exce-
de apenas 5, foi ligada para
Paulo a tempo de evitar o

lonnmento naquele Estado. A
unda unidade deverá entrar
funcionamento em novembro

ximo, e irá permitir um desa-
d de energia elétrica na Oua-
iara.

otorista de
«bus que
atou
issageiro
«.olvido por
votos

oi absolvido por- quatro vo-
o motorista de ônibus da

TC. Lúcio Luis, julgado an-
ntem pelo Tribunal do Júri,

haver matado a tiros, no
4 de julho de 1962, o passa-ro Inácio Santana, que o pro-:ará, ferindo ainda- Lázaroitana. Naquele dia, ao sofrerveiculo um desarranjo, teve"r parar e avisar aos passagel-
que teriam de descer. Os -
passageiros não se confor-ram, surgindo dai a discussãolenta que culminou com onicidio. ,

fingou, assim, a tese do advò-ido Nilton Silve, que conse-lu demonstrar que as vltl.* avançaram contra o moto»
. obrigando-o a usar a ar-em defesa própria.

'or um lapso, em nossa pri-ira edição de ontem, noti-mos que o motorista, julga-na véspera, havia sido con--ado a 27 anos de reclusão, onao representa a verdade.' a presente retificação.

Clube dos Lojistas manifesta-se
junto ao governador Adhemar de
Barros e comandante do II Exército

O Clube dos Diretores Lojistas de São Paulo, entidade que vem
desenvolvendo um programa dos mais intensivos e atuantes rela-clonado aos interesses da comunidade, e altamente patriótico no
que se refere aos altos' interesses nacionais, através telegramas
congratulatorios manifestam-se. junto ao Governador Adhemar de
Barros e General Pery Bevilacqua. sobre a firme e decidida atuação
dessas duas autoridades face ao movimento grevista em Santos.

Na integra, são os seguintes os textos desses telegramas, rerrie
tidos, respectivamente, ao sr. Adhemar de Barros e ao Coman-
dante do II Exercito:"O Clube de Diretores Lojistas de São Paulo cumprimenta V,
Excia. pela atuação enérgica e oportuna do Governo do Estado de-
terminando prisão de desordeiros e fomentadores de greves antl-
sociais, ilegais e desumanas com o fim de garantir o trabalho a
todos os que contribuem ordeira e disciplinadamente para a gran-deza do pais.

Cordiais Saudações.
JOSÉ' JÚLIO DE AZEVEDO E SA'

Presidente""General Pery Bevilacqua
DD. Comandante do II Exercito
Rua Conselheiro Crispiniano
Capital.
O Clube de Diretores Lojistas de São Paulo tem a satisfação de

eongratular-se Vossencia. pelo seu pronunciamento justo, desassom-
brado e inequívoco a_ respeito dos movimentos grevistas ilícitos e
desumanos. As reiteradas manifestações de Vossencia, nesse alto
sentido já o fazem depositário da confiança do povo de nossa pátria,
trabalhador, ordeiro e ansioso de tranqüilidade.

Cordiais Saudações. - •
JOSÉ' JÚLIO DE AZEVEDO E SA'

Presidente"
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AVISO AOS QUE GOSTAM DE COMER BEM
Sebastião prazias, conhecido há mais de vinte anos por todos os que goè-
tam de comer bem em São Paulb, tem a honra e o prazer de convidar aos
gourmets paulistanos para visitá-lo em sua nova casa, onde preparou
ambiente, cozinha e pessoal habilitado nos moldes a que São Paulo já se
habituou. À sua espera, os melhores pratos da cozinha internacional, orques-
tra selecionada para o ambiente e a cordial' 9 de pessoal selecionado.

SEBASTIÃO PRAZIAS RESTAURANTE
RUA SEBASTIÃO PEREIRA, 186

-8__pgS

matéria de prêmios...

-ALÇADAS — MUROS
IMPEZA DE TERRENOS

a prestações
çamentos' seis compromisso
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CÍSfl PRÓPRI1
W+WW%''ÊÊ,WíW'W**

UMB CASA PRÓPRIO. MOBILIADA, TODOS OS MESES
e mais uma centena de prêmios!

0 t« SORTEIO SERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 1963, PELA LOTERIA FEDERAL. _

Venha até as Casas Pirani...
peça maiores informações... -;

- e òompre já o seu
CARNET CASA PRÓPRIA

'PIRANI! ~ . ¦' "A Gigante de Sao Pauío"

Brás: Av. Celso Garcia. 292 • Centro: tt. Sio Joao, 881
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Caderno — DIÁRIO DA NOITE — S.

» do almoço aos membros do Conselho de Telecomunicações.
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Paulo, quinta-feira. 5 «Je relembro de 1963

PLANO NACIONAL EXPOSTO PELO
CONSELHO DE TELECOMUNICAÇÕÈ
Eob a promoção da Associação

das Endónru de Sào Paulo e
com a participação ria TelesiL
Philips do Brasil S'A, Industria
Brasileira de Eletricidade S/A.
Ibrape S'A e Ericsson do Bra-
sil. encontram-se em nossa Ca-
pitai os membros do Conselho
Nacional de Telecomunicações,
que deverio cumprir extenso
programa de visitas is emisso-
ras de Radio e dc Televisão, às
escolas de eletrônica e a diver- i
sas industrias de equipamentos
dsqucl? gênero. Ainda ontem dãHe Dentre estes estavam o sr.
participaram de m-.-í-i solene no En_8's Machado de Assis, secre-

Desde ontem em nesta Capital o» membros de Conselho Nacional dd Telece-

municapes — Contato cem es dirigentes das emissoras de Radio e de TV de

São Paulo, com agencias e eom industrias de equipamentos de telecomunica-

ções — Selecionadas onte capitais brasileiras para servirem como centros

principais — Programa

nacionais, pruRede Interarr^í"^*-"**-*
oomunicacõt i

Sâo Paulo e por diretores de es-
Uçõcs de Radio e de TV da ei-

auditório da Federação das In-
dusarias. ocasião cm que foi ex-
posto o Plano Nacional de Te-
Iecomunicaçfies.

Ao desembarcar ontem pelamanhã, cm Congonhas, a dele-
gação daquele Conselho, que é
presidida pelo coronel Adhemar
Scatfa Faicão. foi festivamente
recepcionaria por representantes
da Associação das Emissoras de

Lidcr budista de Marilia critica perseguição religiosa

Suicídios no Saigon são provocados pelo
fanatismo que orienta aiLjuefes budistas

Os diversos casos de suicídio
verificados estes últimos dias cm
Salgon, em represália à persegui-
çSo aos budistas daquela re?i*io,
tém encontrado a mala ampla
repercussão no selo dos seguido-
res da religião. Em Marilia, cl-
dade localizada no Estado de Sfio
Paulo, onde n populnção é cons-
tímida em 10'.i por elementos
Japoneses, e que a colora cm se-
gundo lugar no Estado quanto a
população dessa origem, a reper-
cussão nfto deLxou de ser menor.

Os dois templos budistas lá
existentes acolhem aproximada-
mente 3.000 íleis que não deixam

dc lamentar o ocorrido com seus
semelhantes no Salgon. O sr.
Taizo Ohara, presidente da co-
missão de i!'.aniiten«,ão de ,um
dos templos budistas, acompa-
nliado por seus aces:orc.a, om de-
clarações prestadas á reportagem
afirmou que "logicamente, todos
nós seguidores dos cnslnainen-
tos d." Bttda sentimo-nos oprimi-
dos (llantc dos acontecimentos
de Salgou. E' lamentável que a
religião náo posta ser desenvol-
vida livremente por determinado
numero rie pessoas, principal-
mente num local onde seus adep-
tos existem em grande numero".

BUDISMO APERFEIÇOADO
Para o sr. Ohara os acontecl-

mentos verificados no Salgon
atingiram tal altitude dada o
fanatismo que impera entre seus
habitantes. "Biida — atirma —
nasceu na índia c poíieriormen-
te pus ou para a China onde
surgiram vários filosofas Imita-
dores de sua filosofia. Todavia,
Sinran, mn sacerd:te Japonês,
há 800 anos estudou e nperfri-
coou a doutrina. Deu-lhe maior
objetividade e o fanatismo na-
tural íol substituído pelo amor
a Deus",

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA'
COMPLETA TRINTA ANOS DE VIDA
Segunda-feira, dia 9 de setem-

bro, iniclam-se as cerimonias co-
mcmoratlvas do 30.o aniversário
da fundação da Escola Paulista
de Medicina, da Universidade de
SAo Paulo. Sob a presidência do

professor Marcos Lindemberg, às
9,00 horas da manhã, será efe-
tuada sessão solene no Centro
Acadêmico "Pereira Barreto" a
qual contará cem o compareci-
mento de alunos e professores do
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VISITA DE GENERAIS — O governador Adhemar de Barros
recebeu, ontem, nos Campos Elisios, a visita dos novos coman-
dantes da 2.a Região Militar e da II Divisão de Infantaria, gene-
rais de divisão Armando Bandeira dc Moraes e Aluizio de Mi-
randa Mendes, respectivamente. Aquelas alias patentes achavam-
se acompanhadas dos capitães Attilio Olivieri c Mario Vannu-
tellc, seus ajudantes de ordens. Durante n palestra mantida com
os oficiais, o chclc do. Executivo paulista abordou diversos
assuntos administrativos nacionais, tendo comentado com o ge-
neral Aluizio de Miranda Mendes, natural do Piauí, as consc-
quencias que «as secas têm trazido àquela unidade da Federação.
Assinalou, ainda, o governador, o propósito da Aliança Brasileira
para o "Progresso, e o muito que poderá contribuir para o pro-
gresso daquela região, tirando-a do caos econômico. Na roto, o
comandante da 2.a Região Militar, quando cumprimentava o

chefe do Executivo.

tt IIACORDO DE CAVALHEIROS
CON REFERENCIA À D.D.P.

i
Satisfeito o diretor efetivo da DDP com a reparação moral que Iho
possibilitou a Justiça de São Paulo — Medida judicial foi contra o
governo passado — Formula alta e legal para o cumprimento da
ordem judicial contornando eventuais problemas que surgiriam para

uma e outra parte
Esteve na manhã de ontem

St:"*

cm demorada conferência com
o secretario da Segurança Pu-
blica, gal. Aldevio Barbosa de
Lemos, o Jornalista J. Pereira,
diretor efetivo da Divisão de
Diversões Publicas daquela pas-ta. Como é do conhecimento
publico, o governador do Esta-
do, à vista de decisão do Tri-
bunal de Justiça, concedendo
mandado de segurança ao titu-
lar da DDP, contra ato do go-
verno Carvalho Pinto, que o
afastara do cargo por razões po-
litieas, baixou decretos recondu-
zlndo aquela autoridade ao car-
go que por lei lhe pertence e,
consequentemente, exonerando
o sr. Joaquim Buller Souto, que
o vinha substituindo.

ACORDO
O objetivo do encontro entre

o gal. Aldevio Barbosa de Le-
mos e o jornalista J. Pereira
foi, primeiramente, dar cum-
primento, por parte do governo
do Estado, do acórdão do Poder
Judiciário. Depois, como se-
gunda etapa, com a concordan-
da de ambas as partes, encon-
trar formula alta e legal a fim
de contornar eventuais proble-
mas administrativos, para um e
outro lado, no cumprimento da
ordem judicial. O jornalista J.
Pereira, ao que apurou a repor-
tagem, fez questão de reiterar
ao titular da Segurança Publi-
ca palavras anteriormente for-
muladas, quando do julgamento
do feito, salientando que a me-
dlda judicial fora impetrada"t

. 
'""a

contra ato do governo anterior,
de cujo titular se considerava
amigo, para a obtenção de uma
foi conseguido, não pretenden-do, em conseqüência, criar em-
baraços à atual administração,
vigorosa reparação moral, o queda qual — salientou — como é
fiublico 

e notório, não é corre-
igionario.

A disposição do titular da
DDP foi recebida com simpatia
pelo gal. Aldevio Barbosa de
Lemos, e facilitou a formula
para um "acordo entre cavalhei-
ros", que foi estabelecido, qualseja: o sr. J, Pereira assumirá
o seu cargo, como o determi-
nou o Poder Judiciário, exer-
cendo-o plenamente durante
uma semana ou quinze dias,
para, com o seu assentlmento —
a fim de não parecer acinte ou
desrespeito do Executivo ao Ju-
diciario — ser convocado pelo
gabinete do secretario da Se-
gurança Publica, do qual ficará
à disposição e onde, inclusive,
poderá figurar como membro da
Comissão de Planejamento da
Policia.

NOVO ENCONTRO
. Hoje, às 10 horas, o gal. Al-
devio Barliosa de Lemos reunirá
em seu gabinete o titular efe-
tivo da DDP, sr, J. Pereira, e
o dlretor-substltuto daquela re-
partição, sr. Joaquim Buller
Souto, que serão apresentados, e
com os quais tratará de assun-
tos relativos àquele órgão da
Secretaria da Segurança Pu-
blica.

conceituado estabelecimento de
ensino.

A instituição, criada há apenas
três dezenas de anos, tem mar-
eado sua existei.cia pelo preparo
de profissionais realmente capa-
zes em atender às necessidades
da profissão c nunca se esque-
cendo de propiciar desenvolvi-
mento ao estudante, não só co-
mo medico, mas também como
homem e como pessoa.

Durante as festividades, quese deverão estender até o dia
14 de setembro, será inaugu-
rado monumento em homenagem
ao professor Octavio de Carva-
Iho, fundador da Escola, além da
inauguração do edifício de oito
andares onde passará a funcionar
o Instituto do Biologia da Uni-
versldade de São Paulo.'

PROGRAMA
As solenldades deverão obede-

cer o seguinte programa:
Dia 9: aa.OO horas — Sessão so-

Iene do Centro Acadêmico "Pe-
reira Barreto", comemorativa de
30.o aniversário de sua funda-
ção; 10,30 horas — inauguração
do monumento ao professor Oc-
tavio de Carvalho, fundador da
Escola; às 11,00 horas — inaugu-
ração do Departamento de Edu-
cação Cívica e Física dn EPM; às
15,30 horas — I Ollmpiada In-
terna; às 20,30 horas — simpo-
sio subordinado ao tema "O In-
gresso na Vida Profissional".

Dia 10: 9 horas — Visita às
dependência da EPM e inaugu-
ração de exposições artísticas; às
11 horas — Palestra sobre "Ar-
quitolura Brasileira"; às 15 ho-
ras — I Olimpíada Interna; às
22.30 horas — Sessão cinema-
tografica no Cine Coral.

Dias 11: 10 horas — Compe-
tições esportivas entre alunos e
médicos; às 15,30 horas — prós-seguimento das competições; às
21 horas — Sessão solene da
Associação Paulista tle Medicina
em homanegem à Escola Paulis-
ta de Medicina e conferência
sobre "Educação médica" (Au-
ditorio da Associação Paulista
de Medicina).

Dia 12: 8,30 horas — Visita àUniversidade; às 15,30 horas —
competições esportivas; às 21
horas — jantar nos salões do Ro-
tary Clube, à avenida Higieno-
polis, 99G.

Dia 13: 9 horas — Sessão so-
Iene da Associação dos Ex-Alu-
nos da EPM; às 10 horas — Eiv
trega de prêmios da I Olímpia-
das Interna; às 12 horas — Bs-
petaculo folclórico; às 12,30 ho-ras — Churrasco; às 21 horas —
Noite de Arte, no Teatro João
Caetano.

Dia 14: 10,30 horas — Lança-
mento da pedra fundamental doedifício de ambulatórios da Es-cola Paulista de Medicina; às1. horas — Ipauguração do edi-
ficio do Instituto de Biologia daUniversidade de São Paulo, àrua Botucatú, 862; às 11,30 ho-ras — Sessão solene da Congre-
gação da EPM no auditório doedifício do Instituto de Biologia
da USP; às 12,30 horas — AI-moço às autoridades; às 14 ho-ras — Abertura da Pauli-Poli
de 1963.

Doenças do sangue
Exame «le urina, fezes, pré-nup-
ciai, gravidez, (cllag. precoce).Praça (lu Sd. 32H, :,.o, sala 51.

IHt. II. TAKAXO

S M A
Cura completa: método ul-

tra-moderno. Av. Nova Can-
tareira, 1.590, TUCURUVI.
Das 8 às 12 e das 15 às 21 hs.
Dr. Magalhães.

aceiioi t
mie: a .xpectoraçòo
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Adianta o entrevi-stado que "o
budismo cultuado pelos Japone-
ses é desprovido de raracteristt-
ca politica'ou qualquer outro tipo
de imposições. Nossos próprios
filhos estão livres cm escolher
qual a religião que devem seguir
c tais exemplos náo são raros".
Finaliza o ,.r. Ohara elogiando a
liberdade que o Brasil concede n
seus habitantes pois -aqui náo há
pressão, lutas ou qualquer cãpc-
cie dc perseguição. A liberdade
é r-ompletr.".

O lider budista Taizo Ohara
quando ralava sobre a perse-
guição religiosa no Salgon

Associação Brasileira
de Emissoras de Radio

e Televisão A.B.E.R.T.
ASSEMBLtSIA GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA
l.a e 2.a CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os senhores
associados para a Assembléia
Geral Extraordinária da"ABERT", a realizar-se no dia
16 de setembro próximo vindou-
ro, à rua Sacadura Cabral, 103,
8.o andar, nesla cidade, às 10
horas, em primeira convocação e
se nâo houver número legal, às
11 horas com qualquer numero
em 2.a convocação, para o fim
de deliberar sobre a reforma dos
Estatutos sociais, eleição de no-
va Diretoria, Conselhos e as-
suntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 2 de setemoro
de 1963.

João de Medeiros Calmon
Presidente

tario-executive da AESP; o sr.
Paulo Machado de Carvalho, ei-
retor das "Emissoras Unidas";
Joào Jorge Saad. diretor da
Radio Bandeirantes; Itá rerraz
Campos, diretor da Radio Ga-
zeta- Carlos Baccarat, diretor-
tesoureiro da AESP e Victor
Costa Filno. diretor da Orga-
ni7açáo Victor Costa.

A sra. Negrita Cabello Bidart
Falcão esposa do presidente do
Conielho Nacional do Tcleco-
mnnlcações. recebeu, em Congo-
nhas, à sua chegada, das mãos
da sra. Rosaria Pocl Machado de
Assis, uma vistosa "corbcille"
de flores.

ALMOÇO NO OTIION
Todos os membros da dele-

gação do Conselho seguiram de-
pois para o Othon Palace Hotel,
onde estão hospedados, para ai-
moçar.

Em contacto com a reporta-
gem, o coronel Adhemar Scaffa
Falcão, presldento do Conselho
Nacional de Telecomunicações,
declarou que "dentro do pos-
sivcl, e de acordo com os princi-
pios daquele orgào ligado à pre-
sidcncla da Republica, encarre-
gado de concatenar todas as ati-
vidades de telecomunicações no
país, irá prestigiar e apoiar a
nossa Industria para o seu total
des;nvolvimento".

VISITA A INBELSA
Rumaram a seguir para a IN-

BELSA (Industria Brasileira d?
Eletricidade S^A) para uma vi-
sita à fabrica c, tambem, para
manter uma relação mais estrei-
ta com os diretores daquela fir-
ma. Foram recebidos pelo sr.
Ignacio Abdulkader, presidente,
cel. A. Picqucnard, sr. Agostinho
Auricchio e pelos engenheiros
Sergiu Miranda o Pedro Vai-
vano.

, Usando da palavra, o sr. Igna-
cio Abdulkader saudou os visi-
tantes exponcio-lhes, em linhas
gerais, as atividades da INBEL-
SA e a sua participação na in-
dustria eletrônica nacional. Res-
saltou as dificuldades que se
antepõem ao desenvolvimento
das firmas do gênero em nosso
pais, pedindo, dentro do possivei,
providencias dos conselheiros.
Passou, depois, a palavra para
um t?cnico a fim de que fossem
esclarecidas quaisquer duvidas
dos conselheiros, com relação
à fabricação de equipamentos
eletrônicos por aquela empreso.

Depois, percorreram demorada-
mente todas as instalações indus-
triais da INBELSA, oportuni-
dade em que puderam tomar
conhecimento, de perto, do que
é feito ali, no ramo da eletroni-
ca. Por vezes, deteram-se em
determinados departamentos pa-
ra examinarem certas partícula-
ridades antes desconhecidas e
pedir esclarecimentos aos tecni-
cos da empresa que os acompa-
nharam à fabrica.

ONZE CAPITAIS
SELECIONADAS

Por volta das 18,40 horas os
integrantes do Conselho Nacio-
nal de Telecomunicações estive-
ram na Federação das Industrias

participando da reunião sema-
nal das diretorias conjuntas des-
sa entidade e dos Centros das
Industrias do Estado de São
Paulo. O presidente do Conse-
iho, cel. Adhemar Scaffa Fal-
cào. assim como os conselheiros,
foram saudados pelo sr. Manoel
da Costa Santos, presidente do
Sindicato da Industria de Apa-
relhos Elétricos e Eletrônicos de
São Paulo. Posteriormente, o
conselheiro cel. José Antonio do
Alencastro e Silva fez uma ex-
posição sobre o Plano Nacional
de Telecomunicações. Em certo
ponto do seu relato disse que
com 03 estudos elaborados onze
capitais brasileiras foram sele-
cionadas para- servirem de cen-
tros principais de tclecomunica-
ções. Referiu-se, tambem, às cln-
co diretrizes que serviram para
o embasamento do projeto a ser
submetido a aprovação do pre-
sidente João Goulart. Afirmou
quo o sistema obedecerá a pa-
drões Internacionais e será de
fácil e econômica expansão. Sua
adaptação será feita ao sistema
já existente. .

MF.MBROS DO CONSELHO
São os seguintes os membros

do Conselho Nacional de Tele-
comunicações; que se encon-
tram em São Paulo acompanha-
dos das respectivas senhoras:
cel. Adhemar Falcão, presiden-
te, tenente-coronel José Antonio
do Alencastro c Silva, - coman-
dante Fernando de Noronha Ba-
ratta, sr. Nivaldo Moreira da
Fonseca, sr. Macedo Moreira
Reis, sr. Nelson Pessano The-
venet, major Hélio Gomes do
Amaral, sr. José Antonio Mar-
qups, sr. Hugo Lisboa Doura-
do* vice-presidente, sr. Gonçalo
Torrealba, sr. Carlos Gomes, sr.
Humberto Gomes de Barros, te-
ncnte-coronel Carlos Alberto
Braga Coelho, general Gonçalo
Rafael Dangclo, major Pedro
Ricardo Lamcgo de Camargo,
sr. Jovelino de Gomes Pires,
tenente-coronei-avlador Fernan-
do Ramos Pereira e sr. Enéas
Machado de Assis, tambem se-
cretário-executlvo da Associa-
ção das Emissoras de São Paulo.

A comissão de recepção em São
Paulo é composta pelos srs. José
Pczzuti Cavalcanti, Nestor de
Macedo, Victor Costa Filho, An-
tonio Toledo Passos, Antonio Le-
bre Pinto, Roberto Spindoia,
Haroldo Prestes Miramontes,
Jorge Freitas, Ignacio Stcfano,
Abud Cantos, Geraldo Nobrega,
Ignacio Abdulkader, A. Pie-
quenard e Mareio Paulette.

PROGRAMA
Hoje, dia 5 — 10 horas — Vi-

sita ao Canal 4 (Sumaré) e ao
novo edificio dc A Gazeta; 13
horas — Almoço na Cantina
1.060; 15,30 horas — Visita à
Cia. Telefônica Brasileira; 17
horas — Sessão especial no Ci-
nerama e às 21 horas — Jantar
no Restaurante Hungarla.

Amanhã, dia 6 — 8 horas —
Partida pnra São José dos Cam-
pos; 9,30 horas — Visita à Fa-
brica Ericsson naquela cidade;
11 horas — Visita à Escola Tec-
nica de Aeronáutica (ITA);
13,30 horas — Almoço e visita
à Philips em Guarulhos e âs
21,30 horas — Jantar na Resi-

Sociedade Amigos do Conjunto
Industriemos da Moóca

S.A.C.I.M.
lll A CATAItl.NA lllíAIIIA, 470 (fundos do edifício A-7)

SAO P A U li O
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De conformidade com as disposições estatutárias, estão convoca-
dns os senhores associados tia S.A.C.I.M. para comparecerem à As-
semblúla (leral Extraordinária que terá lugar na sede social, no pro-ximo dia 7 «Io setembro, com inicio ãs 10 horas da manha, para sedeliberar sobre a seguinte

OrtDEM DO DIA:
a) Discussão e aprovação dos novos Estatutos Sociais;
b) Eleição do Conselho Deliberativo;
c) Discussão e- aprovação das contas da Comissão Executiva:d) Itctinião do Conselho Deliberativo para eleição do novo Pre-sidente da S.A.C.I.M.;
e) Varias.
São Paulo, 4 de setembro de 1003.

(a) JOÃO TELLES — Presidente ria Comissão
Executiva, »m exercício

CORRETORES (AS)
O HOSPITAL INDEPENDÊNCIA, necessita para comple-tar o seu Corpo-de-Vendas, de Corretores (as) para trabalha-rem na colocação de Titulos do Hospital Independência. Ex-celenle retirada mensal. Trabalho fácil. Assessoria total atra-vés de um Departamento de Vendas completo e dinâmico.

[/ Exige-se boa apresentação, interesse- pelo trabalho e bona' circulo de relações.

HOSPITAL INDEPENDÊNCIA
R. Boa Visto, 133 - 3.° andar - Conj. 5 - Fone: 35-2960

CERTO OU ERRADO ?
OS ABAIXOS ASSINADOS.

Errado.
ABAIXO,
no exemplo, 6 advérbio.
Portanto, invariável.
O correto é assim;

OS ABAIXO ASSINADOS EXIGEM
GUARANÁ CHAMPAGNE,

gostoso como êle só!

Guaraná (hampagne Aníarclica
e a firma certa de pedir o melhor refrlgenuite

ANTARCTICA

/

dencia do Conselheiro dr. Enéas
Machado de Assis.

Diri 7. sábado — 10 horas —
Visita ao Canal 5 e ao Canal 9:
13 horas — Almoço no Jockey
Club; a tarde — Corridas no
Jockey Club com o Premio j
Contei: 18 horas — Saída do Ho- I
lei: 19 horas — Programa da
A.E.S.P. transmitido direta- j
mente dó Nacional Club e rc- |
transmitido por todas as omisso- ;
ras de radio e televisão do Es-
tado de São Paulo. Dtiri>-«» es- |
se programa será Irradiada a _
palavra do Presidente da n.-*,-
ciaçáo dns Emissoras de Sào -
Paulo e do Presidente do Con- j
selho Nacional do Telecomunl- I
caçôc-s: às 20.30 horas — Jantar j
no Nacional Club.

Dia 8 — domingo — 10 ho- |
ras — Visita ao Canal 7 (Ae-
roporto) e ao Canal 13 (Mo-
rumbl); 13 horas — Almoço no
Clube Pinheiros; à tarde —
Clube Pinheiros: 20 hora? —
Sessão no Cine Wlndsor com o
filme Cleópatra.-

A delegação deverá regressar
ao Rio de Janeiro às 12 horas
de segunda-feira, embarcando
no Aeroporto de Congonhas.
LINEAMENTOS BÁSICOS DO
PLANO NACIONAL DE TELE-

COMUNICAÇÕES
O cel. Josó Antonio de Alen-

castro e Silva, fazendo exposi-
cão sobre o Plano Nacional de
Teleeominlcações, apresentou os
seus liner.mentos básicos que
são os seguintes: a) Flexibili-
dade elevada, de modo a por-
niítlr expansão econômica: b)
capacidade de trafego elevada,
de modo a permitir transporte
integrado de todas as modalida-
de3 de telecomunicações, como
telefonia, telegrafia, radiodifu-
são, televisão, etc: c) possibili-
dade de absorver ou Interligar-
se aos circuitos existentes, sem
prejuízo de suas características
gerais; d) confiabilidade eleva-
da, caracterizada pela qualidade
do sina c pela maior perma-
nencia em trafego de qualquer
de seus circuitos; e) possibilide-
de de permitir trafego automa-
tico, com discagem direta á dis-
tancla, caracterizada, principal-
mente, por um plano nacional
de numeração, não só nas redes
telefônicas como também nas de
telox; f) capacidade de realizar
trafego mutuo com redes inter-

RlTi" ** '
nda pela obedte_,i »°*í
h LniSo de Tfí^Sfr*'

SISTEMA ACJQUuO projeta do PYr .Urefere ao Bbtet&a V. "*:"»
VL-râ, no quí/J.ub*,'**-*
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Dr. Nelson Can
de Bruto

CIRURGIA GERI,
GINECOlOGli

RUA SETE DI ABRlJ
13.0 ANDAI:

Das lfi ai 18 honi
Fone 34-1525 — ResRu

.;¦

PARA VEREAOfl

ANTONIO JOi:
DO NASC1MENI

N.° 2.107

TELEVISÃO — RADIO VITROLA HF STEREO
niHKTAMENTE DA FABRICA — C/ PAUTE FACILITAM

Tel^vls.lo 2.1» Controlo Remoto tio 32(1. '0,00 por 1Ç».!''í
Snm Kstereofonlco «Is 2SD.00ft.no por SIM
Alta Fidelidade «lo 2ftn.fiO0.flft por S!.«
Radio Vitrola" «le 110.«100.00 por 15.M
Toca Discos Aut de 35.000.00 por II!»

RÁDIOS P-A-EB — RUA TRÊS RIOS, 157 — BOM III.IIRO

ÁGUA FONTALIS
Água pura. natural, de mesa. Entrega DOMICILIAR. Pri
pelo telefone 32-5949. Para banquetes, restaurantes e 5

embalagem esnecial de 1/2 litro.

ÁGUA FONTALIS é a SAÚDE no seu li
PEÇA ÁGUA FONTALIS PELO FONE 32-51)19
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O CANAL 4 - TV TUPI
mostra a você as imagens de casas, apartamento:-, sítios. 1;

zendas, todos os sábados, das 11,30 às 12 horas, era s:

PREGÃO I MOBI LIARI

PARA VEREADOR
LUIZ

PALADINO
N.° 1213 PSP N.°12li

atenção
FOTÓGRAFOS PROFISSIONAL

*— sirvam-se sempre dos serviçosKBFITirTKA
"1 

j _ T1 na nova loja: brig. luiz antonio, 263
Conselheiro Crispiniano. 49 São Bento, 294

AS FROTAS DAS MAIORES FIRMAS USAM

Filtros VINTOBRÁS
E TROCAM O LUBRIFICANTE SOMENTE A CADA 25 "MI*-^

üse-o também no seu carro e faça a mesma aísonibr-'"
_ • economia! II«jarantia absoluta — Instalação em qualquer carro -

Assistência permanente
VINTOBRÁS — o grande filrro brasileiro
DISTRIBUIDORES: ,

RECORD - IND. DE MAT. AUTOMOBILÍSTICO S-'
T,r,JXA Sao ,o50' Mo - Sã» PauloPOSTO CENTRAL DE INSTALAÇÃO:

Av. Sfio João, 1440 — Telefone: 51-5594
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IMÓVEIS

ERAM 140 RESTAM APENAS 15

em ponto PRIVILEGIADO
CONDOMÍNIO ANCHIETA e NOBREGA II

SANTOS ~m PRAIA GRANDE

SEM O PROBLEMA DA PONTE PENSIL*

TOTALMENTE SEM "JUROS

Apartamentos com sala, um ou
dois dormitórios, cozinha, banheiro

e terraço de frente

Não perca este negocio
De 140 apartamentos restam

apenas quinze
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No 1 .o pavimento 9 apt. e no 3.0 pavimento 6 apt. Entrada de CrS
120.000,00 — 70 prestações de CrS 21.000,00 — nas chaves Cr§

120.000,00 — Preço fixo, sem reajuste, com multa contratual

Projeto, construção e administração: Eng. Giyola Schwab
Mais um empreendimento da HALL IMOBILIÁRIO LTDA.

.•¦¦/

VEN DAS

Aguardem novo lançamento MARIO MARINHO DE OLIVEIRA
Rua Quirino de Andrade, 193 — 9.0 andar, conjunto 94 — Fone: 37-3821

(Do Sindicato dos Corretores de Imóveis)

VALORIZE SEI DINHEIRO COM A 8ARJMTU ON AN
OFERTA FABULOSA

Cem «rmente un» entrad» de Crt IM.OOQjOO •*¦ prestai*» de «Cr» 30 «50000 mensais voe* pode-
ra ser proprietário no Edificio -Beu SofcHl- ponto alio de dtotinçio e conforto na praU mais elegante
-Guarujá'. «Coostruç*» fundoMl. «e»btinmu» da prünelt». Praso «rto dt mtnem, pelo preto real -

-OCIA*^ rwolw«p*»*l-*nM*teflM^ t ro» íamllia - Consultem-

nos sens. compromisso.
(Do Sindicato dos Corretoces de Imóveis)

OciAN
S. PAULO - Avenida Ipiranga n. 795 — 3.0— Fones 34-0884 e «W-3858.
SANTOS — Avenida Bartolomeu de Gusmão n. 47 — Fone 4-M77
PRAIA GRANDE — Cidade Ocian.

(Filiado ao Sindicato dos Corretoras de Imóveis»
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Voce pode ser proprietário
de uma moderna residência,
o seu lar

COM: Dois ou três dormitórios'
Banheiro completo, Ampla
Copa-cozinha, Espaçoso
Living, Lavabo social,
Terraço, Lavanderia,
Quintal, Jardim etc.

Lugar alio, farta condução, escolas, todos os melhoramentos
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Inédito em São Paulo
FINOS PALACETES FINANCIADOS EM 60

MESES SEM PARCELAS
Excelente oportunidade no ALTO DA BOA VISTA

com 37 % de entrada t saldo financiado em CINCO
ANOS, em prestações equivalentes ao aluguel. Maravi-
lhosos palacetes de finíssima arquitetura e requintado
acabamento, para V. S. MORAR IMEDIATAMENTE.

Contendo: amplo Jardim com estacionamento para
carro, terraço, hall de entrada, magnífico living coniu-
gado com sala de jantar finamente decorado com Iam-
brls de madeira e florelra artística^ lavabo social cm
cores, cozinha funcionai com armário embutido. Amplo
quintal com apartamento completo para empregados e
excelente lavanderia. EM CIMA: imponente escada de-
corativa, amplo hall de distribuição com roupeiro, 3 ex-
celentes dormitórios todos com armários embutidos, gra-
cioso e finíssimo banheiro em cores com aquecimento
central. Ônibus a 30 metros.

Ver à rua Bela Vista n. 945 (quase esquina com a
rua Pires de Oliveira I, esta rua começa na Av, Joilo
Dias, 164, tratar: Rua Xavier de Toledo, 161 — 14.0 andar
- conj. 1404 — Telefone 33-1862.

'*«**¦

Mais um lançamento por HS Empreendimentos
MRETORES: HENRY ABREU — SÉRGIO GIUUETTO
-onstruções a cargo da

COMPANHIA M CONSTRUTORA
VENDAS: plantão no fecal /

CRITORIO: .;*
UA MARCÒNI, 48 —' lÓ.o andar *- Telefones::35-7825 — 34-1443 — 34-5609 <

y SÁO PAULO •.

CASA DESOCUPADA
GUAIAUNA

R. Rodeio — Jardim. 2 dormlts., sala, coz„ banh.,
toda. pintada. Chaves no sinal. Crt 3.900 mil, com
ent.'de 1.800 mil, iest. 40 nai] por mês. s/js. Tra-
tar c| Luiz ou Waldemar — Av. Celso Garcia,
5.509 — fone 92-5722. -

PADARIA E CONFEITARIA
V. MATILDE

Belo mov. de12 milhões. Lugar selecionado, boa
moradia, aluguel barato, cont.o translerivel, Ins-
talações modernas. Preço 9 milhões de cruzeiros
com 4 milhões de ent„ rest. a combinar. Tratar
com Luiz ou Waldemar — Av. Celso OarciaT
5.S09 -. fone 92-5722.

PALACETE VAGO
RUA ANTONIO BENTO

Contém: 3 dorm»., banh. compl., rouparla, 2 salas,
sendo uma living, coz., garagem, quarto e W. C de
empres., quintal e Jardim. MELHOR DO QUE 1 BOM'
APARTAMENTO. — Cri .16.000.000,00, c| entr. 1 ml-
Jhoes, Baldo 2 anos. No Jardim Paulista. Org. LEAN-
DRO, R. Sta. Tercza, 31, f. 32-2149. <

MORUMBI
Cr* 1.300.000,00

Vendo otlmo lote pelo preço acima, com entrada de
CrJ 130 mil e o saldo em 60 prestaçfies de CrS 
23.400,00 sem Juros, Tratar'IMOBILIÁRIA JAU' S. A.
— Rua São Bento, 290, 2,a s| loja — Fones: 33-3522 •
32-4287 — (Dò Sindicato dos Corretores de Imóveis). ¦

I^fàraia 
grande

liar On™a
¦ iNconrouAçôis. conoomInios • constiucOei
¦ IOTEAMENTOS. COUETACIMS |
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Apartamentos — Na Praia Grande
I ED. ANACA — Prédio NOVO de fino acabamento, re.

vestido de pastilhas, próximo a Praia. Construção de HU-
GO STRELOW. c 2 dorm., aaia, cozinha, banheiro, «ara-
gem. Preço: 3.500.000,00, cl 50% dc entrada e o saldo em
3 anos mais ou menos. Na av. Parts.'

ED. S. JORGE — Nn run Paris a SO mt*. da praia.
Otlmti construção, revestido dc pastilha» contendo: saca-
da, 1 quarto, 1 sala, cozinha, banheiro, arca serviço.
Preço CrS 2,750.000,00 cl facilidades em 3 anos.

FRENTE PARA O MAU
Ed. "ASTRAL" e "IP/*." — Plnncjnincnto e Admlnls-

tração de "ASTRAL" Adm. e Imob. Ltda. — Projeto:•irqulteto Luiz A. P. Prczla — Construção a cargo de
LIFSCHITZ «V PREZIA LTDA.
INCORPORADORES:

DR. EDUARDO DE SOUZA COTRIN
JOSE' SENATORK
JOÃO PEDRO VERDIER
DR. RAPHAEL DE OLIVEIRA PIRAJA'

Edifício "ASTRAL- «..-¦'.
Frente p| o mnr — Prédio de acabamento aprimora-

do, c| garagem. Entrada c 3 prcstnçBes semestrais de CrJ
'•172.375.00. Saldo financiados em 8 anos.
EDIFÍCIO "IPf." .

Frcnti- p| o mnr — Prédio de ncnbamcnto aprimora-
do. Vários planos de pagamento - .TO Pre;<«v6« de CrJ
-.9 000,00 SEM ENTRADA E SEM PARCELAS INTERME-
DIÁRIAS ou c| 198.000,00 do entrndn e prestações men-
sais de CrS 19.400.00.
° - Ed^PERÕLA DO ATLÂNTICO '- Finíssimo acnba-
mento. Todo revestido de pastilhas. Llving-dorm., coz.,
banheiro. Entrega imediata.

m 
NOVOS — sem despesas de condomínio, 2 dorm., sala,

etc. próximo à praia. CrS 4.290.000,00 com muls ou me-
nos 40-., de entrado, saldo facilitado cm 4 anos.

Caiai — Na Praia Grande
Na Am. Guilhermina

Jardim de Inverno — Grande living — Copa e cozi-
nha — lavabo — 3 dormitório» — Pergola — Chuiras-
queira — Garagem — Fora: apartamento completo — I
banheiro» - mal» dependências p: caseiro — Grande re-
servatorio de agua. Construção solida e otlmo acaba-
mento. A 200 mt». praia.

F.iquina cl 40 mt». dt frente p| Av. Brasil por 24 mu.
p| ruá Leblon. 150 mti. da praia, 3 dorm., 2 aaKu etc.
Agua da serra.

Na Rua Ruir Barbos» .. .
Ludo do Lagosta e Av. Paris — Salão, 2 dormitório»,

um duplo cl orm. emb. — copa-cozlnha multo grande —
banheiro - Fora: um apartamento completo, grande ga-
rngem, deposito, chuveiro, rancho pltoresc, churnuquel-
ra, todo ajardinado — 200 mt». da praia.
Na Av. Brasil . ,PI família numerosa, 3 dorm»., sala etc., fora mal» s
dorm»., aceita,permuta p| Imóvel em Sao Paulo.
No Dal. Florida ',. . ._.

Oportunidade — terraço, sala, 2 dormitórios, um c! 30
mts2, cozinha, banheiro, chuveiro fora e mais 1 dormi-
torio. Próximo a praia, Cr» 3.5W.OO0.OO financiado».
CASA — OFFJITA , „ .

Nova, acabando pintura, prox. à praia, 2 dorm., sala,
copa, cozinha, banheiro. Entrada dl Ç«*$ MO.000,00 pres.
mensal de 22.244,50 e prest. «em. de C250.000,00.
VILA SAR1TA j • ;„..

Tenho duas araba» im terreno de 10x42,50 completa-
mente Isolada» em melo de pitoresco Jardim c| palmeira»
e maravilhoso quintal todo plantado c arvores ÍIÍKÍSS
Lugar agradável e sossegado. P| 3.500.000,00 e 4.000.000,00
c| 50% de entrada t o saldo em 3 ano». 100 mts. da praia.

TERRENOS — NA PRAIA GRANDE — JARD. GUILHERMINA

jnrd. GUILHERMINA '
Otlma esquina, 200 ml», d:i praia, nn Praça do Cas-

lissi sino. Aceita carro cm bom estado c| parte elo paga-
iSS mentos — H40 mts2.
S FRENTE PARA O MAR , • ¦ - , _„

Otlmo lote 12x40 p| prédio. Financio 50%, entre Do-
queirão o Campo de AvlaçSo.
PI INCORPORAÇÃO • _

K.V, 42-32 atnls do Mercado no Boquclrfio. Bom preço,

^ Fazemo» planejamento e garantimos venda, Prox. A praia.

;"-Lote°a 80-mtí. da praia. Um do» melhores lotea-
mentos da Praia Grande, 13x27,50.
VILA OCEÂNICA

Na Avenida a 200 mts.
400.000,00 de entrada.

da praia. CrS 800,000,00 c|

JARD. GUILHERMINA ^ „„ ^
Lote de 10x44 mts. 500.000,00, c| 230.000,00 de entra-

da saldo 25 x 10.000,00 p mis - oulro lote de esquina
cl 600 mt«2 cj 300.000,00 de entrada saldo 20 x 1j.000,00
p| mos.
A 100 MTS. DO ASFALTO _ . .

Lote a 100 mts, da Av. Tuplnlnqulns no Boqueirão
por 400.000,00 cl 200.000,00 de entrada soldo em 10 X ...
20.000,00 mensal» — PECHINCHA1II
'"^^"¦^"ífa^lcuru Cri 600.000,00 d 300.000,00
entrada. Rua gramada cl agua da serra e luz na esquina,

COLÔNIA DE FERIAS ,-
Prédio c| 574 mts. de área construída com Instalações

completas, para 17 apartamentos, «alâo de festas, movei»
novos, clcolchõe. de mola. OCUPAÇÃO IMEDIATA-
Aceita permuta por apartamentos p| renda em S. pauio.

UMA ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA — NA PRAIA GRANDE
Em São Paulo: Rua 15 de Novembro, 184 - 18.0, conj. 1803, tej.: 35-1247.

Na Praia Grande. Edificio "ASTRAL" ao lado da Igreja Santo Antonio do BOQUEIRÃO.

^
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OPORTUNIDADES
LIBERDADE

R. SÃO JOAQUIM N.o 483
VENDE-SE ÓTIMOS APARTAMENTOS cl 2 dormi-

torios, sala living 7,30x4, cozinha e copa, banheiro com-
pleto e área de serviço com tanque e dependências de
empregada. Edificio de alto luxij, pronto para ser habi-
tado. entrada de CrS 1.300.000,00, saldo financiado ein
72 meses. Tratar TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
R. Brig. Tobias, 55, 2,a s| loja, conj. 6. Tel.: 3.1-4238.

ZONA-SANTO AMARO
ESTRADA ITAPECIRICA

em frente Club Banco do Brasil
Casa Já pronta com 2 dormitórios, sala, cozinha, ba.

nheiro e Jardim, quintal. Preço CrS 2.800.000,00 com en-
trada de CrS 500.000,00, saldo a combinar em 12 anos.
Tratar TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. R. Brig.
Tobias n.o 55 - 2,a «obreloja - conj. 6 - Telefone: 34-4238.

Praça Silvio Romero
TATUAPE' — R. Francisco Paulo, 9 (Ponto final do

ônibus elétrico). Vende-se um sobrado de esquina cl 2
moradias, cada um c| 2 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro e Jardim de frente, entrada «%.^Saldoftaan-
ciado em 4 anos em parcelas. Tratar TRANSAÇ6E3
IMOBILIÁRIAS LTDA. R. Brig. Tobias, 55, 2.a t| loja,
conj. 6. Tel.: 34-4238.

AV. EDU GHAVES
Vende-se terreno em rua asfaltada, com agua • luz,

em esquina, com 2.237 m2. Financiamento de 5 ano».
Tratar na TRANSAÇÕES • IMOBILIABIAS LTDA. Rua
Brig. Tobias. 55 - 2,a a| loja - CJ. 6 - Tel. 34-4238 - SSo
Paulo.

PINHEIROS
Rua Pinheiros (Próximo à praça Portugal

e avenida Brasil)
Vende-se apartamento de frente, com 2 dormitórios,

sendo um com armário, ampla sala em "L", banheiro
completo, cozinha, área de serviço com tanque e depen.
denclas de empregada. Com garage. Preço Cr»
7.000.000 00, com 50% de entrada e o saldo em 2 anos,
a combinar. Tratar na TRANSAÇÕES MOBILIÁRIAS
LTDA. Rua Brig. Tobias, 55, 2.a s| Loja - CJ. 6 - Tel.
34-4238 - SSo Paulo.

VILA MARIANA
Vendem-se.os últimos sobrados, em vila particular,

à rua Conde dílrajá n.o 220. (Esta rua é a l.a travessa
da rua Afonso Celso). Ótimos sobrados, contendo, nos
altos, 2 dormitórios e banheiro completo, e em baixo, 1
sala cozinha e quintal com tanque. Preço: Cr$
5.800.000,00, com Cr» 850.000,00 de entrada eo «aldo
financiado em 6 anos, — Tratar na TRANSAÇÕES DIO-
BILIARIAS LTDA. R. Brig. Tobia», 55 - 2.a »| loja -
CJ. 6 - Tel. 34-4238 - São Paulo.

IPIRANGA
Rua Visconde de Plrajá n. 333 (ponto final do ônibus

elétrico 203) — Sobrados pnra pronta entrega, com: EM
CIMA: 2 dormitórios, "hall" e banheiro completo. EM
BAIXO: sala em "L", cozinha, quintal com tanque, co-
berto. Preço: CrS 6.500.000,00, com 30% de entrada, e o
saldo financiado em 5 anos. Tratar na TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. Rua Brig. Tobias, 55 - 2.a S|
Loja - Cj. 6 - Tel. 34-4238 - São Paulo.

AVENIDA DA LIBERDADE
PRÓXIMO AO FÓRUM

Vende-se um conjunto comercial, com salão, saleta e
sanitários privativos. (Todo um andar). Financiado em
5 anos. Tratar na TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Rua Brig. Tobias, 55 • 2.a B\ Loja - CJ. 6 - Tel. 34-4238
- São Paulo.

1.I y TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
RUA BWaTOBIAa55-8.*3flO».ae.TEL34.*a38 • sto PAULO

GRANDE LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JUNTO AO JARDIM SAO LUIZ EM SANTO AMARO

Vendem-se lotes residenciais. Apenas Cr$ 30.000.00 de entrada e saldo em 91
meses., NO JARDIM JOBAR, junto ao Club do Banco do Brasil, Vila das Beleias, Jar-
dim São Luizv Corretores diariamente no ponto final do ônibus Jardim São Luiz. Infor-
mações e vendas com ELIAS AUN. y ;

/PRAÇA ANTONIO PRADO, N.° 33 — 21.° ANDAR — Tel. 35-6297.-(Do Sin-
dicato dos Corretores de; Imóveis).

INDIANOPOLIS — 9.000.000,00 í
Excelente palaeete Isolado, eni terreno plano com 10 metro» da frente; na» Imidlaçe» da Av. Indlanopoll» •

Av. Ceei,.de construção «ollda e acabamento esmerado, vago, pronto para «er habitado. Em cima: Hall, 3 bom
• dormitório» e banhelço completo. Em baixo: Hall de entrada «oclal, living. »«la de jantar, Jardim de Inverno,

copa e cozinha com armários -etc. Fora: Jardim, quintal, apartamento completo para empregado», lavanderia •
garage.'CONDIÇÕES: 10% dè,sinal, parte na escritura l o saldo a combinar. 7-8138, 7-2040 e. 70-7703, à nia Oo*
mingos de Moral», 388. S«\NA IMÓVEIS (Do Sindicato doi Corretorei de Imóvel»).
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APARTAMENTOS

PRAIA GRANDE
- BOQUEIRÃO

APARTAMENTOS
Localizados à 60 metros da Av. Beira-Mar, próximo ao Milani, situa-se o conj.

"PRAIAPALACE".

Dois Edifícios, "SURLEY e VÂNIA", onde restam poucos apartamentos à venda,

com entrada de CrS 150.000,00 e prestações a partir de Cr$ 20.000,00 mensais.

Preço fixo, sem reajuste e prazo certo de entrega. Faça uma visito, hoje mesmo à:

"SEULAR" - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Av.
Rangel Pestana, 243 - l.o - cj. 14 - fone: 37-4208 - Em

frente à Secretaria da Fazenda

mil
cruzeiros
mensais

mmmmV ' '"'"' n « PPÜOHi

^H H 1 ii*. -i «Mata • I

Ib—-—ii ii l|j

1

AVENIDA PAULISTA
OPORTUNIDADE

Vende-ft apartamento novo, d« tircir. junto a fita
Importante artéria e Praça Oiwnldo Cruz, face norte
l';ii'., contendo 2 dormitórios, Mia, hanlielro cl.ox. co-
zlnba, ar^a de serviço et tanque c W. C. de empregada,
Preço d» rara oportunidade: CrS 5.500.000,0') * vlita.
F.studa-re pequena (nclllilade. Gm exposição, dlarla-
mente, li P.ua Rafael Barros n.o 9 1 «quina Traça Oi-
unido Cruz.

B. J. SIQUEIRA - Largo da .Misericórdia. 34 —
«ala 5 - Sobrcldja — Fone: 35-5200, (Filiado ao Sin-
dlcatn dot Corretores de Imoyelí>.

APARTAMENTOSCONDOMÍNIO hautilus
Dois dormitórios,
sala-laving, boa
cozinha, quarto e
WC para criada e
GARAGEM
SAGRIMEC

R. dos Náuticos (antiga Joaquim Maia) Vila Guilherme
Em frente à R. Oscar da Silva

Plantão todos os dias no local ou à:

Av. da luz, 931 • sobreloja 2
lei: 35-0141 • São Paulo

APTO. CENTRO
Vendo R* Illakala Jorge, 80 — 6.0 and. EDI-

FIO ASTItAt, cj I dorm.. 1(11., banheiro. Junto
fi Qiízela ti Anhangabau. (Tém Inquilino), Preço:
Cr? 2.100.UOO.011. Facilito matado em 2n priüta-
Ct«a do 60 mil, aiuii juroí». UELMNTAN1 - Una
lloa Vista, 1112 — 5.o and. a| MS — fone: 3.T-240S.
(Do Slnd. dc* Corretorei de Imov«ls).

Apartamentos - Praia
CrS 140.000,00

No mais aprazível local da PRAIA

GRANDE. Apenas 1 hora de viagem pela
nova ANCHIETA, sem o problema da
PONTE PENSIL. Contendo: hall de entra-
da — Sala-quarto — Banheiro com box —

Cozinha e Área de serviço. Com a entrada
acima e prestações a partir de CrS
16.500,00 s/juros.

IMÓVEIS

Trotar

1REVO'S S/C LTDA.
PARTICIPAÇÃO E PROMOÇÃO OE VENDAS

RUA 7 DE ABRIL, 79 — 3.0 and., conj.
302-3 Fone 33-9744 — São Paulo

T-r>t, Imóveis e

^ 
KDLígJ Administração

TEM A VENDA E LHE OFERECE
CASAS. APAKTAMENTÒ8, TERRENOS H SITIOS
NOS MKI.IIOP.I-S BAIRROS B»NA8 MBIiHOREH

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
Mulorra Infori..n..flr«i lliui Rnherln Mínima™, ia

— l.o nml. — Conj. Vii — l'»nri 311-41115

lerreno - Vende-se ¦ Área de 2.390 m2
íftf pleno Av. Celso Garcia, próximo à rua Antonio de Barros, com frente para

duas ruas, contendo 7 casas antigas. Local de grande movimento. Preço Cr 15.000,00

o m2, com facilidades. Tratar à Av, Celso Garcia, 5685 — IMOBILIÁRIA ZONA LESTE

16.000.000,00BROOKUN — CR$
Maravilhoso palaccte novo, pronto p! »er habitado, de linha» modernos e acabamento luxuoso com pintura a

massa corrida, escada dc mármore etc. Hua asfaltada e com todos melhoramentos públicos, nas Imediações da Av.
Adolfo Pinheiro o rua Amazonas. Em cima: Hall de dlalrlbuiçHo, 3 bons dormitórios com armários embutidos c
J banheiros complelos. Em baixo: holl de entrada social em mármore, living grande, sala dei Jan ar, lavabo sócia ,

copa, cozinha etc. Fora: Jardim, quintal, apartamento completo para empregado e garagem. Condições: 105* oe si-
nal. parte na escritura e o saldo a combinar. 7-8138, 7-2O40 e 70-7703. h rua Domingos de Morais, 388 - SANA
IMÓVEIS. (Do Sindicato dos Corretores dc ImóveisI.

CASA PRÓPRIA- FINANCIAMENTO
Construímos conforme sua conveniência. Financiamos a longo prazo. Construção rápida
e de muito boa qualidade com prazo certo de entrega. Temos planos para construir em
terreno de sua propriedade e para financiamento de construção e terreno conjuntamente.

SAGRIMEC — Avenida da Luz, 931 — Sobreloja 2 — Telefone 35-0141

JARDIM EUROPA
Excelente piilaqete no melhor ponto do bairro, mm lm«dlnqftes da» ruas Groenlândia e Coluiiü

Mu em-local soSROBadò u estritamente realtlrnclal, completamente Isolado em lerreno plano, iím elmii;
Hall de distribuirão. .'I bons dormitórios com armário embutido e banheiro completo em oor. fcmbalxo:
hall de ontrada social, roupnria. living srnr.de, snln do jantar, lavabo social, sala de almngo, copa-
cozinha etc; Foriü .liirdlm, quintal; apartamento completo pnra empreitada, lavanderia o garagem.
Preço- Pri 20.000.000,00, cnm 10% de sinal, parte nn .scrltura e o saldo a combinar. 7-S138, .-20*0

e 70-7703, ft rua Domingos de Morais. 38S, SANA IMOVKIS (Do Slnd. do» CorretoreB de Imóveis).

PERDIZES — COM TELEFONE
Otlmo palaccte muito bem localizado, nas Imediações das ruas Joilo rtamalho e Wanderlei, com

todos melhoramentos puhllcos, inclusive telofone instalado. Conotruçfio recente, moderna e ncabamen-
to esmerado Em cima: Hall, terraço, 3 dormitórios com armários embutidos e banheiro completo cm
côr Em baixo: Hall do entrataa social, amplo livlni? conjugado com sala de Jantar, copa e cozinha com
armários etc. Fora: Jardim, quintal, apartamento completo para empregada, lavanderin e paragem.
PREÇO: CrS 13.000.000,00, com 10% de sinal, parte na escritura e o saldo a combinar. i-i138. 7-.O40
« 70-7703, h rua omlngos do Morais, 3S8, inclusive sábados e domingos, SANA IMOVKIS.

(Do Sindicato dos Corretore» de Imóveis). '\^

ÓTIMO APARTAMENTO
Aluga-se esplendido e amplo apto. com telefone no l.o and. — de frente — amplas acomodações: .hall, sala de

Jantar, confortável living conjugado. 2 ótimos dormitórios, cozinha com armários, grande pla-marmorc, tomelra ,
elétrica etc. Banheiro completo cnm box, espaçosa arca de serviço envldraçada (local pi empregada). Corredor
coberto, etc. Aplicação de sinteco. Pintura nova. Local: rua Ouvidor Portugal (Vila Monumento) estritamente
residencial; perto de colégios, estabelecimentos de utilidades publicas, etc. Condução à porta há apenas 15 ml-
nutos da cidade. Informações a rua Domingos de Moraes, .188. FONES: 7-8138 — 7-2040 e 70-7703 i SANA IMO-
VEIS. (Do Sindicato dos Corretores de Imóveis).

Grande OpOrtUnidade Casa para renda - Vila Mariana
PARA ADQUIRIR A SUA CASA PRÓPRIA. R»a ".orojj: S3. esquina dn rua General Cha-gas Santos, 643, com 12 dormitórios e cozinha»

Temos somente 3 casas c/ 1 ou 2 dormito- ,T'íc?';iü"J' ot.lmon ,p0^nn ™í?™ola1' ZV?*"?!10x48,nO. Somente Cr$ 5.000.000,00, com 40% d*
rios Aaua e Luz Distantp 80 mts da BR entrada e o restante a combinar. Somente o ter-nos. /-\gua e i_uz. uisrarue ou mis aa Dr». i.. reno vaU. o preçf) Acc)to nutomoveI ou oasa p».

(~nr,A,,rZ,n nnrfln^ln A*. i.Un«»I.Vi qiiena como parte de pagamento. Tratar pelo te-Condução partindo do Anhangabau. ,^fone,. S3^7i com P;drR„.
Cr$ 100 mil de entrada, parte até a entrega ~
das chaves, e o saldo de acordo com suas Terreno no Aeroporto

^..:k:i:J.J.. Avenida Sparta,.pegado lantes 1 lote- da casa
pOSSIDIliaaaeS. n.0 571 e em frente a Estacáo de Radio da Varig,

r, or, ,. medindo: 10 x 50. Somonte Cr5 2.!i00.000,00, com
t_naves em VU dias. 20% de entrada e o restante em 25 meses, sem

,i , „ ,."..,_,. _ , , juros. Tratar pelo telefone- 33-9507, com Pedro.Detalhes com KINGS — Corretores Imobr
liarios - Rua 24 de Maio, 77 _ 8.0 andar Terreno no Ferreira
_ conj. 812 _ 813 - 814, c/ Sr. ALVES. ]ZOflA I)B PI>llBIHoS,* 

. " ' '  Rua 22 — pegado a casa n.o 12. Ponto rtnaldo ônibus «Ferreira» e «Monte Komel». medindo:
CASAS TIPO APARTAMENTO 10 * 35- Somente Crf 1.SOO.000,00. Tratar pelo te-

-PRAIA GRANDE i*o„.: m-mot. e.m b*™. .
próximo a cidade; ocian, junto aií uai.- ¦-

XI1AI1IO MIIIIM
conjunto iii:sini:\«-|\i, omiii.-si.a ¦ 

Vendemos as 3 ultimas p| entrega.no Carnaval,
já em construção. Casas com 1 quarto, sala, cozi- CfMl/D A Í^OC DD^\OI/l IMnha, banheiro, pequeno quintal, ntrada p| carro. JVUlxMuVJ ~* DI\V/N/I\LIIN
e espaço pi jardim. Ônibus o. porta partindo de .-. _Sfto Paulo. A t',00 m da praia. PREÇO Cr» VENDE-SE'1.820.000,00: 4 parcelas consecutivas de Cr? .. •
79.500,00. PrestaçSes de Cr$ 22.500,00. Chaves;\ Ótimos.sobradoi novos, seml-lsolados em ma cl me-Cr$ 120.000,00. Ihoramentos, Junto a H. Texas, tendo: Jardim, entrada p|Levamos os Interessados ate o local, aos do. auto, living, copa-cozlnha. Nos altos: 3 dormitórios commingos pela nova via, com sinal de reserva. Tra- armários e banheiro completo. Fora: apartamento'comple-. tar c| Mario do Oliveira, imobiliária W. Silva S.A. to para hospedes, tendo: saleta quarto duplo, cozinha e•Praça JoSo Mendes, 52 - lO.o and. (DO SINDI- banheiro. Preço de rara ocasião- 6 mllhüeá el faclll-CATO DE CORR.TORES DE IMÓVEIS). dades. Maiores lnf. cj JOACIRUFDÍ1 FILHO àf Av Santo

Amaro, 2.116. Tei.: «1-3827. (Do Sindicato dos Corretorei
de Imóveis). -•
—————^—_________________.__.««^^.^.^^.^^^.^^^^^^^

tnãCãfãS 113 BK-/ 19 MIL MENSAIS
A 75 Kms, de SSo Paulo, a partir de CrJ 200.000,00 ^\ O R U M BI

.6 alqueire, otlmo» pf agricultura e pastagens, mata ¦ _,...3 magníficos terrenos em jtlno loteamento
virgem e capoeira. Tratar c| Haberland à R. Dr. Ro- (630( 712 e 842 m2>, pequena entrada facilitada,"drígd do Barro», 139 Luz. Av. Morumbl, 444 — sala 5 — Fone: 61-6169.

Próximo ao Club Sirio
(INDIANOPOLIS)

A sua oportunidade de morar nesta pri-
vilegiada zona. Dispomos de ótimo Sobrado,
com 3 dormitórios, 2 salas, 2 banheiros, e de-
mais peças, Todas espaçosas e confortáveis.
Preço CrS 8.485.000,00.

Entrega em 3 meses, com multa contra-
tual. Detalhes e visitas com:

KiNCS — Corretores Imobiliários
24 DE MAIO, 77 — 8,o —
Conj. 812 —813 —814

C/ SR. ROCHA

APARTAMENTO
BELA VISTA

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

Grande negocio imobiliário
PRECISO SÓCIO CAPITALISTA

Pessoa altamente credenciada, de tradição econceito a qualquer prova, com patrimônio própriourbano e suburbano de centenas de mllhües, po.dendo apresentar fontes de referencias de gran-des bancos, procura sócio ou participantes compartes entre 5 e lo milhões ato um máximo de50 milhões, para o lançamento de cidade balnea-ria com sucesso assegurado. Os lucros aerilo fa-bulosos c os resultados podertto aparecer até den-tro de o meses, parcialmente. O capltn) poderáser integrallaado em parcelas a medida das ne-cessidades do empreendimento. O capital poderátlcar em bancos, vinculado ao, empreendimento.
2SVx,^p?1!CLref6renc:las- Cartas a «GRUPO-FINAN-CEIRO in.OXEO» - nesta redaçüo.

SOBRADO TATOÀPÉ
VAGO - Vende-se Junto ao CIn» Aladlm, luxuoao so-brado. Preço ocasião Cr$ 8.500.000,00, sendo Cri ......1.500.000,00 transferlvel a Cr| £0.000,00 mensaU. Entradade Cri 3.500.000,00 restante a combinar, sem Juros, aco-modaçóea: abrigo p| auto, sala-llvíhg 9x6, lavabo, coíí-nha 5x5, quintal com tanque coberto, VV.C, quarto deempregada. Em cima: 2 dormitórios 6x7 e 5x5, banheirocompleto com box e terraço, -^ratar av. Celso Garcia,3.472, l.o andar, apto. 3, ar. Wanderley.

Véiidérèe — Apto. mobiliário
Sala. living, quarto, coilnha •• banheiro. Com

«lntr-<o. líua Palm — Tei. 8S.4P40 - Fnlar c!
MARIA, horário daa 15 horas em diante.

VILA POMPE1A
Itl.SIIIDM IA. J salas, 2 ilorm-s., hanlii conipl.. coz.

e \V.C\, Cri: s.oOU.000,10, c;ll milhões de entr.. saldo
CrS SO.CCO.OO mensal. DESOCUPADA. - Org. LEAN-
DI'.0. K. Sla. Terrza. rü. f. :I2-2149.

Casa térrea desocupada
- Taiuatré

Vettüo Largo S.J. Maranhão, jardim, ent. la-
teral. 2 dormlts., pala, coz., banh., barracão, toda
em caskolntic. Chaves no sinal. Pode mudar hoje.
Crs 4.200 mil com ent. 1.900 mil e o rest. 40 mil
por más s/js. — Luiz ou Waldemar — ,.v. Celso
Garcia, 5.509. tone 92-5722.

Compre um apartamento
EM SANTOS!

AGORA!
No "Condomínio Edifícios""ALFAeDELTA"

AINDA PELO PREÇO DE LANÇAMENTO!
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Desde

CrS PO.OOO,P0
ni: entrada
INICIAI.

Stlãves parcela.',
intermediárias
e prestacò"» Infcrlorcj ac
ALUGUEI.
Apartamrtitíi.» com
Quarto e sala,
ou 2 Quai-U".
Saln, mas ..
Todos com Cozinha,
Ana com Tanque
Banheiro com Uox.
Garage coletiva
Jardins e Plny-üiouncl ¦¦

| Todos de frente
Obras Já iniciadas'
Acabamento t'e primeira!

ÍINoivo^li-Co

LOCALIZAÇÃO:

Na »v. Presidente .Wilson,

junto ao n.o 240, logo

após o Caiçara Club,

subindo a rua Monteiro

Lobato, direto h rua

Sebastião Arantes

Nogueira, com ílexas

indicativas e Plantão

-y

•+CÍ9.

PROJETO — CONSTRUÇÃO — FISCALIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CARLOS 4ECI0 HERNANIIfiZ RAILÃO

* PLANIFICACÁO E VENDAS:

Éürem
Irm

' ¦>.-

*mí£mmM

MÁRIO GIL EMPREENDIMENTOS

Em Sio Paulo: Rua Dom José de Barros, 17 —

Em Santos: Rua General Câmara, 5 — Conj. 503,

S.o andar, sala 51 — Tei. .111-8001

Tei. 2-27."' — Sede Própria

RESIDÊNCIA LUXUOSA -- tM EXPOSIÇÃO
(Corretor no local)

NOVA AINDA NÃO HABITADA

R. ENG. GUIMARÃES VALADÃO PEGADO A ESQ. R. ALBERTO SILVEIRA

(APÓS O N.° 130)
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CIDADE JARDIM <.\pA> n pon(e dn Av. Çliínde .Inrillin. pnit.ir m i»rl-
Mi«'lrn run à- 'esifitcrrtn e em ncitiiIiIii n» prltnclrn I

dtreltn ntí n hnii* aPKiiInír).

Vaga, construída com todo esmero, recem-termlnada, com belos palaceto» vizinhos, ruaa asfnltãdü
e com todos o« melhoramentos, tendo; ALTOS — 4 amplos dormlts. c| armários embutidos, sendo 1 c
«loset», 2 banheiro» completos em cor, hall. TKTtrtEO — hall de entrada, living, enlr. do Janta:.

lavabo, copa, cozinha, despensa. FOKA - &'.
ragem, tiuarto e banheiro pi empregada, 1&V3C'

SOC. IMOBILIÁRIA 
'derla, jardim, quintal e diversas outras ha-

Pço.da Ropdbllca. 162 • 8.° ¦ Conj.802 •iltorlap. FINO ACABAMENTO.
Telefones 33-1273 e 35*782 ....minai
ÍOo smacuo ao. Corr.lor.» <M knivM) i-UlIfO, Cr* SII.OOlI.IIIHI.m» <<•'! I *< "¦lll"ltB

VOCÊ!

S>vi

dorm.
3.500

; est. I
r 8.Si

Cel
6.401

,-cami
tnoll

ntrega-si
Vacreacll"'hs. e

12 I

mo
ro c
•ntos <

J— Ri
Iòeco:

I63-42

PAGA ALUGUEL?
TEM TERRENO VAZIO?¦ PAGANDO IMPOSTOS?

SEM RENDIMENTOS?

DECIDA-SE JÁ
Confie a construção de sua casa própria com 1, 2 ou 3 dormitórios, o unia fi"110!

idônea que lhe proporcione segurança, tranqüilidade.
Planos inéditos de financiamento SEM ENTRADA, prestações mensais de CrS 2O.000.C

FALAR COM SUGAYAMA du ALVES
OLARIA, PORTO DE AREIA, CERÂMICA, CARPINTARIA, SERRALHERIA E

TRANSPORTES PRÓPRIOS \

KING*S - Corretores Imobiliários
RUA 24 DE MAIO, 77 — Conj. 81.2 a 814 (Edificio R. Monteiro)

PR

CHÁCARAS NA REPRESA BILLINGS
Cr$ 250,00 metro quadrado, SEM ENTRADA, SEM JUROS, 100 PRESTAÇÕES MENSA&

VALORIZAÇÃO CERTÍSSIMA. ;!0
ANGLOBRAS IMÓVEIS LTDA. — RUA 7 DE ABRIL, 105 — 7.° — SALA 712

TELEFONES: 34-0646 — 37-2763

^yl^fo<^%<.'l^';iyai°'»g.«í^^».'"^ j8aa»f«.ta«i!»j..«-.^->.^. T-~V~l^T*in|r1TViiUÍji^|il|j|i[p^aljl
IM ii « «'ifi tfi Y>lii_teiifti*i«mi;n»
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IMÓVEIS
TEftMNO —VAGO

»¦ da Coro» — Pul- Vende-»» prqueno loto •>
l\X >¦» na Ediunlo Ueopoldi fom • «iw d* 2»
ET JndM com* nu José Hrarlqu. dUunU MO
VtabaW e 300 ro. d» rua de Caro*. Pwço de

. »reiund<we eontra-propMta. Tratar com TU-
tios SANTOS JUNIOR - Rm Jo«é Boaifarte.

'ic-t Csneloree d» Imortal-  

ALUGA-SI
lormltorlo. copa. eoilnbi. para casal aemtllho», ou pat» comercio.
, à rua nreenfeM. III — Sacoma. Iplraosa

Conjunto poro Médicos
Incdlacta da At. BrigiMro t Ar. Paultna. 1 aa-

Uo (dlvlilvell. * 3 W». Ce. (M nití.1. tende-ie por
Crt lOO.tt*,» o m. tro quadrado. Cha»»» na miol F».
elllu sm. — Oi». LEANDRO. R. Sto. Tereia. JJ.
f. SS-2US.

MOIUMII
ÁREA MO mS

Vendo ótimo terrmo com viata panorâmica, em pon-
to alto do MacumM. Ftcce: Crt 4.O7Í.0M.OO. entr. da
Crt M7.MI.M. o aaldo tm SO moca •! luroe.

Trator na IMOBILIÁRIA JAU- 8- A. - Rua B. Bm*
to. »t. lo >l loja. US*.-. 33-3SU a 31-43*1

(Do Sindicato doa Corretor»» de Imortla).

S. Paulo» goint-fririo 5 de ¦etento Je 1%3 DIAMO PA SOITE - 1.» Criarno - P«guu 9
~~ TERRENOS

BROOKLIH - OCASIÃO
. „ II de trento por 17
toma (1 Mia. dormitório, cminlia. buhctra)

un atilo da eoauiaa eom afoufu*. a outro HUonia,
lotalmeeu awklade rom banheiro e pl4- Preto ox-
c.prt«ul de Crt ««*•«•*.*> <"" aniraaa «o o» ....
ISMWWm • meee» r o laldo om I aaea. Itltorea
tatomacta com «UO RDFIM FILHO, è Av. Seo-
Ia Amaro. 1.11C — TeL: I1-X27 (Da Sladicato doa
Corretora» da ImoteUl

CMVendo apta centro pronta para nOdlr
«SO 000,00 de entrada saldo Crs 31.000.00 ma
Contendo: «ala. quarta corinha e banheiro. Ver •
tratar A rua Palm. SU. d Ela», daa • «a U ha.

TERRENOS VENDEM-SE
PAIA CHÁCARAS OU INDUSTRIAS

Quilômetro M «a BBS. »aeta «o BmM a Me metro» do aafalto. com lo» • força P™»'"»»- »*»«0

dlcato dea carrotoraa da Imoeela).

TIRRINO PONTO COMUCIAL
teses mmtet fnato para A*;*!*!**"**-

Trator IMO.UA.IA ^J£-J_**~,$™£

Pari «Nftdtf Mil secçü
mm para 344111

— tanal 57

D$ ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
MARIO Dl S. PAUIO, PROMOVEM

CIOS, POIS SAO UDOS POR UM
JBUCO M RIAL CAPACIDADi

AQUISITIVA

mmmm <StBWaSSW9& PARA ANUNCIAR NESTA SECÇÃO. PROCURE
AS AGENCIAS DE PUBLICIDADE OU A RUA

7 DE ABRIL, 230 — TÉRREO

MODAS E CONFECÇÕES
'0 TRUSTF — CASA DAb CORTINAS Aqora com ofioni

Noivas • Donas ds Casa nâo esqueçam— Cortinas — Tapetes — Passadeiras

_ Capacho» — Colchas — Acolchoados — Travesseiros e Tecidos para Cortinas
"O TRUSTE" Vende Sempre tudo, tudo 30% Mais Barato

Fazemos — Lavamos — Reformamos Cortinas e Moveis Estofados. Lavamos Cor-

tinas — Tapetes — Passadeiras — Guornições Bordadas — Colchas e Artigos de

Cama, Mesa e Banho

NaO ESQUEÇAM O TRUSTF Fo/ Lavo Reformo c Vende
tudo 30 - nwns boralo

Av Ci I•.(¦, Gnrcm, 403 (No Bn'r.1 Orcomentos ,rm compromisso

Tri 93-3306

t«—-^—a-——i^——»•

CIA. BRASILEIRA RHODIACETA
FABRICA DE RAYON

Está admitindo:

ERGAL
ARA HOMEM
belíssimas cores por apenas
5.500,00 o mefro

;urem em

MONTEIRO S/A.
Tradição no comercio.de tecidos

Rua Santa Teresa, 44
Fone: 32-6599

E mais 18 filiais paro bem servir

TENÇÀO - ATENÇÃO
JquidacSo de roupa» em geral - SAIAS D EPLIS-
lermanente garantldei, de Crt 4.000,00 por Cri
,00; CALÇAS TROPICAL, dt linho puro, de Crt
,00 por Cr$ 2.10,; CAMISAS DE LINHO PURO, de
3.500,00 por Crt 1.800.00.,

NAB1H A. EL HOSN

ua 25 d eMarço, 821 — 2.o andar — Sala 25

DIVERSOS
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiihiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii

1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DOMICILIAR

Concerte o ieu refrigerador em
aua própria residência. Temoi to-
dai aa peçaa para qualquer marco

rf« -de refrigerador, — Facilitamos n g
pagamento. 3

C M V 1 I
H.frlgeraçio Lida. §s

OALBRIA OO CENTRO
Rua 34 dt Maio, 188 a Dom Jori
de Barroí, 801 — l.a tobreloja —
Loja 10» — Fom; 33-7517.

OVEIS
IBKICA ESPERANÇA
ua Teodoro Sampaio,

Plnlirlroí — At.
ide, 782 — Centro a
toiloro Sampaio, 810 —

1'lnlielroi. -
am: dorm. embuia de
por 3.500; de 16.000
soo, est. funcional de

por 8.500; sala dt
IV Centenário da

por 6.400; copas por
sofá-cama por 8.500;

) de molai por 1.500
Entrega-se em todo o
im acréscimo. Atende-

22 hs. e domingos a
is até 12 hl.

TRO MOVEIS
FORMO SOFÁS
!UTO CORTINAS
¦mentos Cr$ 5.000,00
lês — Recados para
SL DECORAÇÕES —
inei 63-4228.

Moveis e Tapeçaria

SlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWIIIIlilllllllllllllllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIÜ

SANDÁLIAS
JAPONESA E MEXICAH/,

A PARTIR DE CR* 130,00
Divenoi tipos a eôrei.

O melhor produto to proço.
Vendas garantidas.

Fornecimento po atacado
(a partir de 1 dúzia).

R.dos Trilhos,2.158 (Moóca) Tel. 92-1314 (rec.

p, ECA NEQREIROS
ADVOGADO' Lei no lnqulllntto — Executivos Fiscais - IAPI,—

IAPC — Desqultes - falências — Cobransu - Inven-
tarloa. - Du 16 às 18 horss. -.Rua São Bento, 4JJ,
16.0 and., conjs.l 1.61» a 1.628 - Fones: 32-2662,
35-6924 • 32-217» — Prédio Martlnelll.

VIGIAS E VHSAS BOMBEIRO
¦

Exigiremos:
Altura 1,70 m.U
Idade alem de 25 anos.
Ser casado e de apresentação boa.
Ter o curso primário completo.
Experiência mínima de 1 ano na funfcão.

Excelente, remuneração e ótimas condições gerais.
Assistência medica, social e recreativa — cooperativas,de credito e
Os interessados deverão, munidos dos documentos, apresentarem-se à

manduateí, 6 — SANTO ANDRÉ' — (Ao lado da EFSJ) procurando pelo sr. Carlos.

int siiiisi ¦ssstisiissinnnitsssiiit n«isss>Missiitutissssirissirs»i«ii*iwsstsei*es«MiisiMsstM*iMttiHit itiiitiiiiuiiMiisstsiiii uiiiisniisiiiiitiii ninim imniiiiiiff
uiiHiiii uiiiiiiiiiii ii ¦¦¦•¦¦¦¦¦in li iMlllllllllllllll lUlllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI
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PRECISA

consumo.
rua Ta-

Grande liquidação
de fabrica de

moveis
R. -Teodoro Sampaio
n.° 1546 (subsolo)
Oferecemos dorm. de em-

aula • cerejeira, dt Crf ....
20 000,00 por Cr| »500.00;
provençai, da Crf 35.000,00, por
Cri 15.400.00; linha reta, de
Cr| 2» 000.00 por Crt 11400,00;
conluiado, de Cri 42 000,00,
por Cri 2i.500.00; sofás-cama.
de Cri 16.000,00, . por Cr|
7.500,00; moveis dé copa de
Cri 12.000,00 por Crt 6 500.00;
colchões de mola, com 10 anos
de «arantla, dt Cr| 8 400,00,
por Crt 4.500,00. Despacha.

I mos para todo o Brasil.

PARA FAZENDA
Oferece-se contador com longa pratica de contobl-

lidade de custo agrícola. Pequena família, ótimas refe-
rendas e posse imediata. Cartas por obséquio para
AGRO-X éos c|d. Redaçío.

(ASA ABRÃO DIB
Meias, Feltro, Filo,

Perfumaria

Rua 25 ie Marc", 702

Tel. 324413

ANTENAS DE T. V.
Cplocac&o e regulàgèm

feitas por técnicos espe-
clallzados, alstem» «letro-
nica, um ttpo para cada
bairro. Fone 52-2584.

aillllllllllllllllllllNIIIIINIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIft

AUXILIARES DE
CONTABILIDADE

Precisam-se de' auxiliarei com pratica de
. escritório e que saibam escrever bem a ma-
s quina, para trabalhar em empresa de grande
I movimento, localizada no centro da cidade, e
| que possam' iniciar imediatamente. Bom am-
I biente de trabalho, refeitório no local. Exi-~ 

gem-se referencias. Tratar com sr. Geraldo
ou Cury, no horário comercial, à

RUA 7 DE ABRIL, 230, 3. oandar
elevadores dos fundos

íilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHIliS
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SE NAO QUISER NAO LEIA...

A dearaloriucto <• >•¦¦• dinheiro 4 ralamlta _
ani toda sanado ubi dlaio, portanto o empreao =
certa a atear» eatá aaa IMÓVEIS. A corrida para gtal 4 eeralt APROVBITK VOCfi TAMHBM ESTA s
KRANDB OPORTVKIDAUR. Experimente pote a g
mio capacidade aa ramo- Imoblllarloi prnrnre-aoe'ncontlaentl • para praenruer Sm vaaa» am aoam
madro de CORMBTOniía PRBPOSTOS. Preclan-
noa da elemeatoa ene ae dedicam oa ala ao ramo;.
taata trabalhar período tateara! e «omitir anto.
norel. Pasanoe Stlman comlnaR** a prcmlaa da
'Odoclo. Onarda-ae máximo alallo; venha entre-
'«tnr-ae mtaaaeo à rnn nomlnro» d« Mnrne», 888
• Tndo o ««der.

... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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CORRETORES (AS)|
.Necessitamos de corretores de Ambas|

as Sexos, mesmo sem pratica, para venda dep
ótimos Loteamentos, Casas, Apartamentos, |
Agenciamentos, Financiamentos de Casas |
Populares «Materiais de Construção, a longo \
Prazoi Tratar diariamente na rua 24 de Maio,§
24 — 77 ~ 8.° — eonj. 812— 813 — 814.!
Falar com o sr. Rocha. , |
iiiiiiiinii uiniiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiii iiuiiiiiNiiuiiitiiimiiiiiiiiiiiiii;

;t||| iiiiilllllllllllllllllllllllllMIHHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIWII^

IAMBREIISTAS
BICO

POSSUIDORES DE LAMBRETAS
Para serviço externo de informações,

damos treinamento. Tratar com sr. Caran |
à rua Conselheiro Crispiniano, 140 — 9.° |
andar, das 13 às 16 horas. Boa remune* |

I ração. |

,|ll||Ullllll||l|||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllUIMIIIIIIIIIIIiliiinillimmiHiinin.M....i. ÍIIIINII Illllltlllll MU» II Htllt «MJÍPJmI
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REPRESENTANTES - VENDEDORES (AS) ]
Grande empreendimento de caráter social-esportivo, ampliando seu |

quadro de representantes, está admitindo pessoas desembaraçadas e ativas, |

dispostas a ganhar mais de Cr$ 6.000,00 por dia. 1

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, BANCÁRIOS, ]
SECURITARIOS, COMERCIARIOS, |

poderão gozar das mesmas chances sem prejuízo de suas funções, desde que |
tenham os domingos livres para o nosso trabalho. |

REQUISITOS EXIGIDOS: OFERECEMOS: |
it Boa aparência * Comissão a vista §

ÍC Facilidade de expressão * Boa cobertura publicitária |
it Vontade de vencer it Treinamento e assistência de vendas |

1 Entrevistas à Rua Conselheiro Crispiniano, 398 — 11.° andar — Conjunto |

11.101 

— Diariamente, das 8 às 19 horas, ininterruptamente. |

IIIIIIIIIIHIIIIIIIII Illllllllllfflin IIIIIIIIIHIIIIIlAlllllll IIIIIIIHI IMWII II «Hlll HIIIIIHÍIIIIIIIIIIII """""'TIJIIIÍS
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Antenas TV. — Instalações
SEIÍVIÇ08 GARANTIDOS - FONE 36-36S7

ia5
1

BICO | i¦I

CORRESPONDENTE
DATILOGRAFO

BRASTEMP necessita elemento com capacidade comprovada em
redação de correspondência comercial.

Inútil apresentar-se não preenchendo os requisitos acima.
RESTAURANTE NO LOCAL - CONDUÇÃO PRÓPRIA —

SEMANA DE 5 DIAS.
Apresentar-se à Rua Marechal Deodoro, 2.785, em São Bernardo

do Campo, i

. Batamos noa dlrlflndo a VOCt qua tem procurado §
um BOM BICO no qual possa dedicar apenas alguma §
parte dt stu tempo dlwonival, • qua pagut »«»• 8

Nio exlflmos nenhum conheclmente especializado. =
Venha conhtcer-nOi • verificara como Isto «possível, a
pois ji temos butante elementoa ganhando, muitíssimo 5
bem. » s

Bua Conselheiro Crispiniano, 131 — T.» andar g
Conjunto 74, até is M horas. g

iiiiiniHtiMUHiiuiiiitiuntii>uiisiiiiiiiiiit*itiiiiiiiiitfiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiMimimjr___ã
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MERCADO DE AUTOMOVEI

VENHA ADMIRAR EM
_^ 

«•;: ¦ 
''t.;'é$M '¦¦ 

O FASCINANTE . . 
' ';

veículos s.m

'-'.:'¦/ '

DÉOWO
. O úWlCO BXBMPLAR BXISTBNTB NO MUNOOI

ESTACIONE
EM NOSSA

PRÓPRIA LOJAI

/O 7
VEICULA

HÀ BÍi-AHP.»',««"VIHOaMBtMP*»-

CONCESSIONÁRIOS DA W|LLYS-«VERUND DO BRASIL S.Í

RUA AURORA, 993
(entrada também pala Praça da República, 209)

MOÇAS - RAPAZES E SENHORES
Firmt Comercial no centro da cidade oferece oportunidade para elementos que sejam ativos

para os cargos «baixo. -'£ 
PRATICANTE PE LABORATÓRIO - Moças e Rapazes
Com idade de 18 a 25 anos, solteiros, com grau de estudo primário completo, quites com o

serviço militar (rapaz), Ativos etc. '

ú ENTREGAPOR E FAXINEIRO ~ Senhores |
. Com idad* de 33 a 40 anos. ativos, grau de estudo' primário completo.^para jerviw* de en..

trègas 6 limpeza. NSo exigimos prática. Apresentar-se à Rua Conselheiro Crispiniano, 53 — l.o

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiBHiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüHiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

DESENHISTA PROJETISTAl
capaz.

BRASSINTER S/A, dispõe de excelente oportunidade: para elemento realmente |
V

°»1mMO 
SALÁRIO 

* 
ASSISTÊNCIA MEDICA 1

* RESTAURANTE * TRANSPORTE |'¦> 
Apresentarem-se à AVENIDA MARGINAL, 726 - Juru^atuba - SANTO AMARO. |

(Ônibus Vila Rertb ou Represa, partindo do Anhangabaú (descer na Ponte do Socorro). =

.iiiiiiiiliiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiHiiiiiilipniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii itatuiiiiftMiiiMiiiiiiTiiniiiiiii Hin«*»»Miniiitn iiintiitiiiintisir iiiiimMiiittiiiiiiuiMW 
—

¦ > — 
.

PEÇAS
E ACESSÓRIOS

PARÁ ANUNCIAR NOS
CLASSIFICAIÍOi

CURE AS AGENCIAS OE/PUBLICIDADE
O BALCÃO A RUA 7 OÉ ABRIL, 230

Hipoteces-Dlnheiro

DINHEIRO
SOB HIPOTECA

SOTEFI

»>v

Quarto» ê p""8m|—w

Vagar para moços II
Alugam-se 2 (duas) vagas I

pára moços decentes, com ¦
referencias. Tratar: Rua I
Jandaia, 162 — Bela Vista. ^mm^kw,mmm*mturmx

IOFOSCAL —IODO FÓSFORO E CÁLCIO

ÍÈÈÊÊÊÈÈiÈMÈÈLiiki{± '¦ 'r

lflil>'il''t*'*ttr''' 
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BATERIAS NOVAS
r«ÍÇO Dl TSMKCA.-,GAIWNTIA DE ««.«O.-
TTptaeM - S.TM.eO; ti pla«M-_b__lxa - ••«».«!•

17 pUcss «IU - 10.SM.OOi "Chtvroltt Bnsll",,- "•gO.Ml
-SSSSvaW'. - JMM! "'«"à.™0" -.J*™'™'
¦aa Mato VMia. M*— '«¦•> *S-tSSt — Iplnnft —
ei* Fialo — fita a • «udias ** HoaasMato d* Ipuania.

ADIAS E CURSOS
INSTIIUTO DE IDIOMAS JOHNNY

Inglês — Francês — Alemão — Itália-
no — Português — Datilografia — Ta-
quigrafia'—. Inglês — Infantil: \

Matriz: Rua Voluntários da Pátria,
J2164 — SANTANA — Filial Rua Taqúa-
^33 —MOOCA;

A 

DANÇAS?
M U(ttt

Pwf.
AMORBTTI '
BspMlalIsUt
•m dance*, moderna*
R. l. Beato,
«S - Tel.

314896

O DIÁRIO DE
S. PAULO é o jornal
de maior clreulaçío

no Interior

-la,.\—V.;^^t..|W.\y^„l.„^.j^j„„>„,AJr,>..n....... • ?Hrt>--hntrforiwft*
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CAPITULAÇÃO — BIRMINGHAM, Estado do Alaba.

ma, 4 (UPI) — O governador George C. Wallace eapitu-
lou ante o Governo Federal pela segunda vez em três me-
,ti ( u escolas publicas d* Binnlngham ficaram desagre-
gadat pela primeira vez no Alabama.

R*_TOll_ÍÍDAÇAO - WASHINGTON. 4 (UPI) - A
Comii-sáo de Relações Eaterieres do Senado recomendou,
hoje. a ratificação pela Camara A1U do Tratado de Prós-
criçlo Parcial do Provas Nucleares, apoiando_se em Qi»"repre«enw uma erard- v-ntogem mis os Efladn; Unidos .

FE8AB — WASHINGTON. 4 <UPI> — O presidente Ken-
nedy expressou hoje grande pesar pela «orte do ex-presi-
dente do Conselho de Ministro» da França Robert Schuman,
um dos arquitetos da unidade européia.

Em uma declaração de pesame. Kennedy declarou:"Robert Schuman combinava a sabedoria com o realis-
mo. Foi amigo dos homens livres de todas as partes. Sua pro-
posta de uma Comunidade Européia de Carvão e Aço assina-
lou o começo do progresso para a unidade européia. Robert
Schuman foi um cidadão da França, da Europa e do mundo
cujo desaparecimento me di grando-pesar".

Schuman. autor do famoso "Plano Schuman", faleceu
hoje na cidade francesa de Metz au 77 anos.

URSS
FUNERAIS — MOSCOU. 4 (UPI) — Guy Burfgess. o

apóstata britânico e diplomata que fugiu de sua pátria ru-
mo a União Soviética em 1951. foi cremado hoje aos açor-
des da "Internacional", numa cerimonia a que comparece-
ram umas 40 pessoas num crematorlo desta cidade.

O feretro de madeira que continha os restos de Bur-
gess. falecido sexta-feira de arterio-esclerose, foi conduzi-

do ao crematorlo numa grande viatura fúnebre."VINGANÇA" — MOSCOU, 4 (UPI) — A União So-
vlétlca disse, na noite de ontem, que nunca poderá haver
uma unificação das duas Alemanhas enquanto a parte Oci-
dental náo cesse em sua "política de vingança".

ITÁLIA
ESTUDO — ROMA. 4 (UPI) — O chefe do Partido So-

dal Democrático, Giuseppe Saragat. informou hoje ao pre-
sidente do Conselho de Ministros Italiano que seus planos
para fazer uma viagem de estudo pela America Latina.

SUSPEITA —, VENEZA, 4 (UPI) — A Policia fez sa-
ber que tem o propósito de interrogar a ex-ralnha Alejan-
dra, da Iugoslávia, sobre a dose excessiva de Nembuta! que
Ingeriu, segundo se crê,'cm uma tentativa de suicídio.

MÉXICO
MUNIÇÕES — LAREDO (Texas). 4 (UPI) — As autori-

'dades aduaneiras mexicanas apoderaram-se de um caminhão
que transportava ilegalmente munições num valor total de
20.000 dólares.

PERU
RETORNO — LIMA, 4 (AFP) — Retornaram ao traba-

lho, esta manhã, os trabalhadores têxteis do Peru, que esta-
vam em greve geral desde quinta-feira passada. A greve foi
em sinal de solidariedade para com o conflito por mo-
tivo de aumento de salários.'

VENEZUELA
ASSALTO — MARACAIBO 4 (UPI) — Sete indivíduos

fortemente armados assaltaram esta madrugada os escrito-
rios centrais da Policia Técnica Judicial e apoderaram-se de
onze metralhadoras, uma pistola, cinco revólveres e 6.000
bolivares em dinheiro.

ALEMANHA ORIENTAL
EMPRÉSTIMO — BERLIM, 4 (ANSA) — Segundo um

acordo estipulado entre os governos de Havana e Pankow,
Cuba receberá um empréstimo da Alemanha Oriental, do va-
lor de dez milhões de dólares-

• EGITO
NASSER — CAIRO, 4 (ANSA) — Dirigindo-se, em Port

Said, a um contingente de tropas de regresso do Yemen, o
presidente Nasser disse, entre outras coisas, que a RAO "não
deixou de lutar contra o Imperialismo",

FRANÇA
NATO — PARIS, 4 (ANSA) — Reuniu-se, em sessão or-

dinaria, na sede da organização, o conselho.permanente da
NATO. Depois da reunião, não foi publicado nenhum co-
munlcado.

FUGA — PARIS, 4 (ANSA- — Dois membros da OAS
conseguiram fugir da prisão onde se encontravam, graças á
cumplicidade de um guarda. Os dois, Gilles Buscia c René
Frassatti, haviam sido detidos em janeiro.

CUBA
PUNIÇÃO — MIAMI, 4 (UPI- — A radio de Havana in-

formou que um numero não estabelecido de empregados e
funcionários do Ministério de Comercio Interior cubano foi
punido por atos de indisciplina, desonestidade e falta de• atenção ao publico.

HOLANDA
PETRÓLEO — LEUWARDEN (Holanda) — A Holanda

encontra-se diante de uma perspectiva sensacional, segundo
os jornais locais, os quais asseguram que o Mar do Norte
seri um novo Maracalbo que conteria -mais petróleo e gás
natural do que todo o resto da Europa.

EMBAIXADOR — HAIA, 4 (AFP) — O sr. Zeylstra,
embaixador da Holanda em Quito, foi nomeado embaixador
em Leopoldville, anunciou o Ministerio das Relações Ex-
terlores.

• CHILE
.GREVE — SANTIAGO, 4 (UPI) — A greve dos traba-

lbadores da saúde foi prorrogada por outros quatro dias ao
fracassar os esforços que se fazem em diversos circulos parasolucionar as reivindicações econômicas desses funcionários.
A greve foi iniciada no dia 19 de agosto.

• CORÉIA DO SUL
PRISÃO — SEOUL, 4 (UPI) — A Junta de Governo

prendeu hoje o ex-prlmeiro-mlnlstro tenente-general Jong
Yo Chan que se encontra internado no Hospital da Univer-
sidade do Yonsey.
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Pedaços
de corpos
pelo chão

Ignoradas as causa,
da catástrofe aérea

GENEBRA 4 (AFP) Um ruido estridente, o borulho pavoroso de uma explosão.

Depois o silencio. Estava destruído um avião, com 80 pessoas a bordo Eram 7,15

da manhã, no povoado de Duerrenach na Suíço, onde se produziu a catástrofe. Al-

guns minutos ontes, o Coravele da Swissair havia decolado normalmente do oero-

dromo de Zurique, a poucos quilômetros do local do ocidente. As condições me-

tereologicas eram excelentes. Quase imediatamente os contatos de radio e radar ha-

viom interrompido entre o aerodromo e o oparelho. O ovião se dirigia a Roma, de-

pois de fozer escola em Genebra.

HUMLIKON (Suiça) —
Oa Irmão» Meisterhans
choram ao aaber que
seui paia e um tio via-
javam no jato auiço que
se projetou ao solo, on-
tem, matando todas as
oitenta pessoas que se
encontravam a bordo,
além de 44 pessoas re si-
dentes na aldeia. (Ra-
diofoto da CPI para o
DIÁRIO DA NOITE).

Por causas ainda ignoradas,
o avião incendiou em pleno vôo
e chocou-se com 0 solo em meio
a uma explosão, desintegrando-
se totalmente. Seus restos pro-
pagaram fogo a umas granjas
vizinhas que ficaram em partedestruídas. Havia a bordo 74
passageiros e uma tripulação de
6 pessoas. Não houve sobrevi-
ventes. No chão, ao redor do
ponto onde ele se chocou, estão

Íiedaços 
esparsos de corpos. A

dentificacao dos cadáveres será
Impossível, a nãp ser pelos ob-

jetos de uso pessoal. Entre os
passageiros encontravam-se 44
membros de uma cooperativa
agrícola de um povoado perto
de Zurique, que se dirigiam
a Genebra.

Logo depois do acidente, foi
Iniciada a investigação sobre o
terreno, para se deduzir as cau.
sas prováveis do acidente, mas
a explosão foi tão forte que os
fragmentos maiores não pesam
mais de 10 quilos.

Este acidente ocorreu na ma-
nha de hoje, e já é o terceiro de

Inundações na fronteira
entre Uruguai e Brasil

MOTEVIDEU, 4 (UPI) — Diante do prognós-
tico de possíveis povas chuvas, cresce a ansiedade
das populações situadas nas zonas baixas do pais.

Isto ocorre especialmente na cidade de Rio
Branco, na fronteira com o Brasil, onde os esforços
foram redobrados para socorro das famílias cujas
vivendas estão inundadas pelo rio Jaguarão.

No lado Brasileiro da fronteira são muito pou-
cas as casas inundadas. No lado uruguaio ocorre o
contrário, pois são várias as quadras cobertas pelas
águas.

das contra eventuais saqueado-
res.

Não obstante ter-se dado al-
bergue aos evacuados em va-
gões ferroviários, delegacias de
Policia e outros locais públicos,.

Até o momento não se teve
noticia de mortes ou de epide-
mia, mas urgentes medidas sa-
nitárlas e de segurança foiam
adotadas. As casas abandonadas
estão sendo rigorosamente vigia-

grande
Schuman foi o

amigo
dos homens livres

METZ, França, 4 (UPI), — Robert Schuman, ex-
primeiro-ministro da França ê um dos pais da União Eu-
ropéia, morreu, hoje, aqui, após um mês de enfermida-
de. Tinha 77 anos de idade.

Schuman, debilitado desde que sofreu um ataque
em janeiro de 1961, faleceu num pequeno quarto do an-
dar térreo de sua casa em Sou-Chazelles onde estivera
confinado desde que sofreu um segundo ataque em co-
meços df- agosto.

Tornou-se conhecido mundialmente há 13 anos quan-
do, para pôr fim à histórica rivalidade entre a França
e a Alemanha, propôs um plano de coordenação das in-
dustrias pesadas das duas nações.

A proposta, endossada por Jean Monnet, que
compartilha com Schuman do título de "Monsieur Eu-
rope". se converteu no "Plano Schuman" e conduziu à
criação da Comunidade Européia do Aço e do Carvão,
na Comunidade Européia da Energia Atômica, e, even-
túalmente, no Mercado Comum.

Schuman, que era solteiro, disse uma vez que es-
timava "a cerveja, a água mineral, os filmes policiais
e a poesia".

Manteve-sè afastado das mulheres, disse, porque
embora "a política seja igualmente cativante, não é
tão ciumenta".

as forças armadas se vêem em
dificuldades para alimentar os-
socorridos, em sua grande maio-
ria gente de condição humilde,

Ainda não se tem a cifra ofl-
ciai do total de pessoas que fi-
caiam sem teto.

Nas últimas horas começaram
a subir também as águas do rio
Negro, diante dc Mercedes, na
zona do litoral. As partes baixas
da cidade estão sendo invadidas
pelas águas.

Apesar do tremendo volume
das águas, as represas de Rln-
con dei Bonete e Rincon de Bal-
gorrla não tiveram suas barra-
gens afetadas. As autoridades
das Usinas e Telefones do Es-
tado (UTE) anunciam, oficial-
mente, que essas hidrelétricas
estão fora de perigo.Em toda a Republica persis-tem as más condições do tempo.
Em várias regiões estão inter-
rompidas as comunicações rodo-
viárias e as comunicações tele-
fõnicas entre Montevidéu e os
pontos do interior mais castiga-
dos pelas águas são difíceis.

um «Coravele. aparelho de fabr!-
«¦ação francesa, desde 1959. da-
ta em que entrou no serviço. In-
tcmaclonal.

Se for justo o depoimento dir
testemunhos, este acidente é n
primeiro, que ocorre durante n
vôo e que velo acompanhado de
uma explosão. Mas a experien-
cia mostra que. essas declara-
ções devem ser acolhidas com
prudência. Os dois primeiros
acidentes se produziram na fase
de aterrissagem. O primeiro em
19 de janeiro de 1960. Era um
Coravele escandinavo que se
preparava para aterrissar em
Ancora. Houve 42 mortos. O se-
gundo, que estava a serviço dn
França, explodiu nos imediações
do aerodromo de Radat no dia
2 de setembro de 1961 e houve
77 mortos.

Sem que pudesse definir com
precisão os causas desses dois
acidentes, os técnicos atribuíram
a ln.fraestrutura, a qual ou por
sua insuficiência ou por seu mal
funcionamento ocasionou os
acidentes.

A explosão em pleno vôo, pode
dar lugar a hipótese de atenta-
do, ja que, por varias vezes, a
bordo de Coraveles (em geral
espanholas ou portuguesas) nos
nerodromos de Genebra, Lon-
d res, Francfort ou Madri, foram
descobertas bombas a bordo.

MOSCOU, 4 (AFP) — As zonas polares
do planeta Marte estão cobertas de gelo e
neve. A concentração de gás carbônico na
atmosfera marciana é cinco vezes inferior à
calculada em 1947 pelo astrônomo norte-
americano Copper. Foi confirmada a exis-
tência de zonas de absorção para os raios
infravermelhos, cuja existência sobre os
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Zonas polares de Marte
coberto de gelo e neve

mares de Marte se atribui à presençü-t
léculas orgânicas e que foram desjj
pelo astrônomo norte-americano Si:

Estas são as conclusões obtidas ;..<
trônomo soviético V. Moroze, doa
tório da Criméa, quando o plane'-1
passou, no ano passado, a menos deli
lhões de quilômetros da Terra.

Cu
qi

_, o pi
eeaaOt-tiona

Reunião
dos "seis"
em Paris

Debote da situação
monetária mundial

PARIS,4 (France-Presse) —Osminis-
tros de Finanças dos "SEIS" se reunirão
em Paris segunda e terça-feira próximas.
Esta reunião trimestral se revestirá dè uma
importância, particular ao rèalizar-se pou-
co antes da assembléia anual do Fundo Mo-,
netario Internacional que se realizará em
Washington no fim do mês. Quatro quês*
toes figuram no témário da conferência dos"SEIS":

1 — Discussão sobre a evolução da
. conjuntura; 2 — Politica de ajuda aos pai-

ses associados da CEE; 3 —' Situação mo-
netaria internacional em vésperas da assem-
bléia do FMI; 4 — Harmonização orçamen-
taria no seio da Comunidade Européia.

O debate sobre a situação, monetária
internacional abrangerá entre outros pon-
tos o problema da evolução da balança de
contas dos Estados Unidos, as medidas ado-
tadas pelo governo Kennedy, assim como
as disposições tomadas por alguns dos pai-,
sei membros da CEE, tais como por exem-
pio a proibição imposta aos Bancos france-
sei de contrair empréstimos no -Exterior.
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TEMPLO REABERTO — Fiéis oram no pagode de Xa Loi,
em Saigon. O templo havia sido fechado pelo governo.Reaberto por alguns dias, tornou a ser fechado "para reparos"—• (Radlofoto UPI, exclusiva para o DIÁRIO DÀ NOITE).
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APÓS O NOVO CONTRATO COM A PREFEITURA

lil pedidos de telefones foram feitos até ontem
«da menos da mil novos pe-

de telefone» foram regi»-
_„« até ontem, depois da tu-

ltUra do novo contrato pala
Wtor» Muiücipal e a Com-
tua Telefônica Brasileiro. A
Ua de 300 pedidos diário* es-
decida nos dois primeiros
, _ o novo acordo passou a
irar. de fato. segunda-feira
'oi suplantada ontem, dia em
Quatrocentos novos Intere?

,< fizeram suas Inscrições, O
ritnento de pessoas ansiosas
saber do andamento do seus

ldo< — existem mais do 255
engavetados há mais do oi-

,no« — e atualizando os en-
os. tambem é numeroso, o"resulte na formação da

mes filas qu*. por Tezes.
«m todo o sagulo da com

j|*.
«DEM CRONOLÓGICA
cheíl» do Serviço de Rela-
publicas da CTB informou

Dortaf em que "o grando mo-
ínto inicial nio devo sor lo-
o como base, pois acredita
depois de alguns dias. a si-

Io se normalizará. "Creio
mo que a media da 20.000
ricôei anuais, que so vem
tendo há vários anos. será
tida. apesar do grande aflu-
Inicial'* - declarou,
nanto *o atendimento dos
dos. Informou o orador que
lano da CTB ter dentro de
anos iodos os pedidos aten-

s. Dependemos da instala-
de novos prédios e novos ca-
e tambem do fornecimento

ronel Cairoli e
de Magalhães

ão afastados
„ASILIA, 4 (Sucursal) 

'*- 
O

itsdo Bocaiúva Cunha, om
meontro de hoje com o pre-
ite da Republica, recebeu
uçôes do chefe do governo
obter a votação urgente d*
emenda constltuicional, so-

i reforma agrária, que fosse
curta, com dois nu três or-

focalizando apenas o pro-
ia do pagamento de títulos.
I o mais deverá ficar para
tratado em lei ordinária.

J o presidente esse caminho
fácil, O entendimento foi

irior ao encontro do presi-
[ com o lider Martins Ro-
lei que só nessa ocasião, se-

afirmação do sr. Joio
irt, ao sr. Bocaiúva Cunha,

conhecimento da emenda
.dista. A convém do sr.
luva Cunha com o presi-
t, em que ligeiramente foi
Ido o problema da emenda
itucional. teve como tema
constante os acontecimen-

i noite de ontem n,t Escola
ie. O presidente finou se-
inte chocado com a atitude
Jerada de teimosia, do pre-
Ivo de Magalhães, ao ded-
Icar no recinto da Escola
ie, até as vaias dos estudan-
Bsarem, só se retirando de-
que o general Fico.d infor-
de nâo mais poder oferecer.
itlas. Informava-se tambem
nessas conversações, o pre-
te reafirmou sua decisão de
ir, nos próximos dias, o sr.
e Magalhães e o ce). Cairo-
não o fez até hoje, foi por

o temperamento do presi-
da Republica não decidir

sobre pressões. Também foi
ro das conversações o pro-
a do porto de Santos.

talada a CPI
>re a industrie
ematografica

SIUA, 4 (Meridional) -
convocada para amanha, às
oras, uma reunião da CPI
adio e TV Nacional — des-
» ao exame de roteiro dos
trabalhos. Na CPI destl-
a investigar a existência de

lismos de pressões sobre o
resso, prestará depoimento,'
ihS, o sr. Nelson Gonçalves
tatte. ex-presidente do Con-
9 das Classes Produtoras
ÍCLAP). Foi instalada hoje>I para Investigar as ativl-
s da industria cinematogra-
nacional e estrangeira, ten-
Ido eleitos, para a direção
trabalhos os deputados Ro.
errelra, (PTB de São Pau-
eomo presidente, « Orlando
)11 (PSD Santa Catarina),
i vice-presidente. No exer-

de seu cargo, o sr. Rogê'
rira designou o sr. Rui San-
«ra relator geral • o sr. Al-
Carvalho como seu substitu-
Isteve reunida, hoje, a CPI
lepartamento Nacional de
uçao Mineral, para ouvir o
Imento do sr. Luis' Burgos
, tesoureiro da Companhialiar de Empresas de Ener-
Elétrica. Foi adiado para o2 o depoimento do sr. Pau-emano.

vor à mensagem
pecuaristas
iileiros
sr. Assis Chateaubriand re-u do sr. Santo LunardelHtelegrama:
os "Diários Associados" en-Js meus cumprimentos pelaaa dos termos Inseridos noÜIO DE S. PAULO de ho-a mensagem aos pecuaristasleiros. Cordiais saudações".» resposta, o diretor dosociados" telegrafou ao sr.o LunardelH nestes termos:gradeço ao velho e caro!° as suas generosas pala-sobre o alcance da pecuáriaaa no desenvolvimento eco-leo do Brasil".
¦a qae ai discussões eanizações nio sejam» atrozmente voltadas¦tra a sua finalidade, éciso que os democratasem ppr isso todas as ho-« todos os dias, inees-temente, contra a mlstl-içao e a conspiração so-

. viética.
ttraido do livro de Su-

9» Labto, «EM CIMA
DA HORA")

FILAS ENORMES DE INTERESSADOS NO SAGUÃO DA CTB — OBEDECIDA A ORDEM CRONOLÓGICA
d* aparelho*, o qu* sempre se . pedidos serio atendidos antes , deverá ser submetido a nova re-constituiu num grande probie- - dos atuais e o sistema de prio I gulamentacao''.ma. A ordem cronológica será ¦ ridades. que era regulado pelo ' Informou ainda, o encarrega-mantida, isto é. aqueles 299.000 I decreto de 14 de julho de 1061. | do por aquele serviço da CTB.

que "dentro de alguns dias ini -
ciaremos a instalação de 6.000
aparelhos da linha 02 — Brás— por sinal a unica que tem va-

gas na Capital". Confirmou, fl- I Janeiro, alem de outras cidades
nalmente. a efetivação do siste- j do Estado, para dentro do me-
ma de discagem direta com I nor tempo possível, pois "o
Campinas, Santos. ABC. Rio de I mesmo sistema, introduzido co-

mo pioneiro no Brasil, funciona
regularmente de Santos para
Sáo Paulo, com excelente* re-
sultados".
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O NOVO SCANIA-VABIS
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MAIS POTENTE QUE NUNCAI Seu novo motor Diesel D-ll é o mais po-
deroso' fabricado no país: 195 HP e 76 KGM de forque (força efetiva):

melhor rendimento, melhor velocidade média!

MAIS ROBUSTO QUE NUNCAI Chassi com estrutura reforçada, para qual-
quer serviço, sem necessidade de adaptações I

MAIS APERFEIÇOADO QUE NUNCAI O novo freio do motor torna normal
o trabalho nos niais íngremes e acidentados terrenos, com segurança completa

e grande economia do sistema de freios!

E AINDA MAIS ECONÔMICO! A engenharia Scania-Vabis conseguiu, no
motor D-ll, resultados surpreendentes, aumentando a potência e diminuindo

o consumo de combustível!

áfi BKS^3aaa*^^y ''

O chassi Scania-Vabis B-76,
para ônibus, também é equi-
pado com o novo motor D-ll.

NOVO MOTOR D-ll
Potência't)lN
Torque DIN ' ;¦
Cilindra gem *
Diâmetro do cilindro
Curso do cilindro

*95"HP a 2200 RPM
76 KÇM a 1200 RPM

. 11 litros
127 mm" -
145 mm

CONHEÇA 0 L-76 NOS CONCESSIONÁRIOS SCANIA-VABIS — PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO 0 BRASIL
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SCANIA-VABIS DO BRASIL S.A
—Veículos i Motores--

Fáb. e Esc. Geral: Avi José ÒdoWzzi, 15. (Vta Ánchieta, Km 2t)
Fone: 43-2333' (Rêdè Int!) S. Bernardo do Campo - Est. de S. Paulo
Caixa Postal 8037 - São Paulo - End. Teleg.í "SCANIAVABIS"
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• BRONCA INGLESA
A Associação Britânica de Uisque e os acionistas da Dlstlllers

Compaiiy de Edimburgo, estào denunciando, com estardalhaço
pouco característico dos bronqueadores ingleses, a invasão de íalsi-
íícadores do '-srotcli" na America Latina. Dizem os da ilha que a
turma da falsificação não contente em misturar a santa bebida
genuinamente inglesa agora também mlstlílcam o mercado com
rótulos onde se vícm escoceses cm saiote tentando ludibriar a turba
ignara. Inglês * logo c por intermédio do sr. Ronald Cummlngs.
ligado A marca ¦¦Jolinn.v Waik.-r" ha quatro gerações, colocou seus
cães em funcionamento e acusa os falsificadores de bebida e rotu-
Ios como localizados nos Estados Unidos, México, Cuba e Argentina
Mr. Cummings em sua bronca aconselha aos consumidores da Ame-
rica Latina a não mais comprar -scotch** oriundos daqueles países.
E vocês pensando que * em Araroquora.

penso e quase decidido a aceitar a proposta de um grupo alemão
(Industriais da Alemanha Ocidental), que está disposto a reequipar
as usinas de açúcar daquele Estado mediante oitenta por cento de
financiamento a longo prazo. O sr. Marcial Dias Pequeno, do gabt-
nete do ministro da Industria e Comercio, esti estudando mais
detalhadamente o assunto.

• AGORA E' LA
O governo da Nicarágua está botando a boca no mundo contra

cinco navios pesqueiros franceses que estão ao largo de Managua pe-
gando lagosta e prejudicando a pesca dos pescadores locais. Até serviço
de guarda-costas já foi solicitada Esses franceses parecem que
gostam mesmo de lagosta.
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Key Braga: t minhoca rnesmo

Noticias rápida-
Os sjovernadores Ney Braga •

Aluizio Alves que estiveram
cot-rfei—tciando há pouco tempo
nio acreditam que o sr. João
Goulart esteja tentando al» as
forcat polilicas *m torno do sr.
Carvalho Pinto. Arreditt- os
dois jovens governadores que o
negono do Carvalho Pinto e ml-
nhoca mesmo. • E" impressio-
nante a queda de qualidade de
mercadorias dos "Peg-Pag - Ate
carne podre aqueles «upermer-
cados andam vendendo. • Jus-
celino anda reclamando que es-
ti sem -stair e assessores dire-
tos. Vi, cadê sua turma. Nono.

Nio f* surpreend m st o ir.
Paulo de Tarso for expulso do
PDC. O demoersta crlstio esta
traindo seu» companheiro» e fa-
renda uma politica inteiramente"espiroqueta**. Nó», particular-
mente. sa-mpre achamos esse
Paulo de Tar»o um calhorda ma»
você» que o achavam um politi-
co "de futuro", agora agüentem.

O "Paris Match" insere na»
paginas de seu ultimo numero
uma reportagem sobre a casa de
veraneio de Nlkita Krutchev.
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Baby rignalari:
upera.

tem uma

il • ALEMÃO E AÇÚCAR
Aos usinclros de São Paulo informo, já que são os maiores Inte-

ressados. que o governador Luis Cavalcanti, das Alagoas, está pro-

Diário da Noite
O JOINAl 01 MAIOR CIRCULAÇÃO IM S. PAUIO |

Aro XXXVIII I. Paula, 5.a feira. 3 da uramb-a de 1961 N. 11.151

• BOM HUMOR DO PRESIDENTE
A bordo do transatlântico "Earvllle". o presidente Goulart

inaugurou a "Rio Grande Line-' que pela primeira vez vai unir o
Brasil aos portos da África do Sul. Oriente Mcdlo e Extremo
Oriente. A companhia, de capital gaúcho, adquiriu seis navios mo-
dernos com capacidade para apenas doze passageiros e servirá aos
portos de Cnptovrn. Port Ellzabeth. East London. Lourenço Mar-
quês ina África do Sul). Bankok (Tnllandlai. Jacnrta (Indoneslal.
Singapura e Penong (Malásia) e mnls Hong-Kong e os portos japo-
neses de Kobe e Yokoamn. A cerimonia de Inauguração da compa-
nhia e da nova extensa Unho de navegação teve lugar no Rio com
discursos e os babados de praxe, falando em nome do governador
lido Meneghetl, o sr. Fernando Fonseca, secretario da Segurança
do Rio Grande do Sul e também o ministro do Comercio e Indiis-
trio. sr. Egldio Mlchaelsen. Quando o presidente Goulart ia falar
fez ver que quatro gaúchos falando em uma cerimonia só era
demais e chutou para corner as palnvros que nüo estava preparado
paro dizer. Ficou um pouquinho no navio, ancorado no -pier" da
Praça Mauá. onde um calor brutal reinava obrigando o presidente,
lá suando em bicas, a se retirar. Na salda um ventlnho fresco veio
atenuar o estado encolorodo em que se encontrava e o sr. Goulart
retirou-se com essas palavras bem humorados:

— '-Os navios ganchos oferecem essa gradavel brisa na salda
Espero que a brisa o acompanhe pelos portos da África". Todos
mani e eo.avft inaugurada a -Rio Grande Llne"

A do Baby Pignatari é uma ta-
pera perto da do "premicr" ms-
ro. • O grupo Hime vai au-
montar o capital de sua usina si-
derurgica e nio vende-la como
foi erroneamente anunciado, fl)
Maurício Fernandes foi <• mir.it..-
do pela equipe de Sérgio Ber-
nardes atualmente projetando
um hotel que deverá "entortar"
tudo o que de hotel existo pelo
mundo. Maurício é um grande
conhecedor de como deve fun-
cionar bem qualquer hotel já
que foi gerente do "Copacabana
Palace", "Comodoro" c "Brasília
Palace". Uma bela aquisição
que muito contribuirá para a
grandeza do "Rio Palace" para
onde Sérgio e seus auxiliar.- es-
tão com sua atenção voltada. •
JK abriu seus salões, no Rio. pa-
ra elegante reunião puchada a
grãfinagem. A gente de sempre
— os ligados ao senador — pre-
sente, além dos embaixadores
Decio Moura e Pio Correia. •
Temos a impressão que se o sr.
Joaquim Buller Souto continuar
largando a brasa com que vem
conduzindo a sua DDP vai dar
bode. Tá demais meu querido.
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de com contrai;
estimbiu. O gg.anda „• • .
Goulart e*ta <bilidi.de de vir £__nal Se ther nmar no rne;o è _que •> presidente ãBibi Ferreira fo*»^«io» agradecer
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Híi: g (**-!r
<iy". • Joh
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TRINTA MIL IRASILEIROS DISPOSTOS A VENCER IATALHA QUE DURA 30 ANOS

TATUI MARCHA SOBRE BRASÍLIA:
PEDIRÁ A JG DIREITO DE
EXPLORAR SUA ENERGIA ELÉTRICA

, A historia da decisão do juiz Heli Lopes Meireles — Entrevista do prefeito João Lisboa que seguiu para Brasília
para tentar derrubar a decisão do Tribunal do São Paulo — Comitiva de donai-de-casa dirige-se para São Paulo
— Patrimônio de mais de cem milhões foi doado a doi* Irmãos espertos — (Reportagem de HÉLIO SIQUEIRA —

Fotos de FRANCISCO LUIS)

Gabriel .Mo„l,,lo,: .^ 
"^bitro:

m'"s f"r" ' -Renda: <
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TATUI. 4 (De Hello Siqueira
e Francisco Luis. enviados es-
peciais) — Reina absoluta cal-
ma nesta cidade, muito embora
os tatulanos continuem incon-
formados com a decisão ju-clicial que determinou fosse
entregue a particulares um
patrimônio a\'aliado cm cem
milhões de cruzeiros que per-tencia à Prefeitura Municipal e
para cuja concretização toda a
população concorreu através de
subscrição popular.

Uma caravana de aproxima-
demente três mil pessoas está
lendo preparada, a fim de par-
tlr para Brasília, utilizando-se
de ônibus, caminhões, camlone-
tas, peruas e automóveis, Ob-
jetiva essa espécie de "Marcha
Sobre Brasília" obter do pre-
tidenta João Goulart a assina-

cimo I» St

necer e distribuir energia para o
município de Tatul. E. na reali-
dade, há profundas razões paraesse desencanto do jovem gover-nndor daquela progressista cida-
de.

E' ele quem nos conto o verda-
deira historia da energia eletri-
ca do seu nmniciplo, detalhando
fatos que até então o grande pu-blico ignorava:

— "Nosso maior martírio em
Tatul sempre foi a falta de ener-
gia elétrica. Somente tínhamos
energia das 20,00 As 22,00 horas
e havia dias que nem nesse ho-
rario desfrutávamos desse be-
neficio. A rede elétrica do muni-
ciplo pertencia à Prefeitura, doa-
da que fora pelo antigo proprie-tario da Companhia de Luz e
Força de Tatui, sr. Manuel Gue-
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des Pinto de Melo. Cabia a essa
Companhia, dc propriedade dos
srs. Paulo San Juan e Waldo
San Juan, apenas o fomcclmen-
to do energia que era feito em
velho casarão onde existiam dois
transformadores pequenos de
apenas 2.200 volts cada um.

Foi ponto de honra de minha
plataforma de governo solucio-
nor para sempre este problema
de meu município. E, assim, cn»
constantes contatos com o Go-
verno Federal, logrei obter do
então presidente Juscellno Kubi-
tscheck de Oliveira a assina-
tura de um decreto — o ds
n.o 50.122 — que autorizava a
Prefeitura também a distribuir
energia elétrica no município de
Tatui. através da Uselpa, imia
vez que já tínhamos o patrimônio
da rede elétrica.

Tão logo obtive a promulgação
desse decreto, assinei um outro de
numero 820, declarando de utili-
dade publica todos os bens da
Cia. de Luz e Força de Tatul •
que constava, além do já anun-
ciado, de mais 900 relógios medi-
dores.

Pol então elaborado um pro-
cesso de avaliação com deposito
prévio, em dinheiro, da parte da
Prefeitura no montante de qui-
nhentos mil cruzeiros. Essa ava-
Ilação seria feita pela Justiça,
em São Paulo. Foram nomeados
avaliadores com os quais concor-
daram os irmãos San Juan.

Assim, enquanto se processava
a avaliação daqueles parcos e
antigos bens da empresa (só o
prédio tem uma construção da-
tada de 1908), procurei dar solu-
ção ao problema da energia em
todo o município. Convoquei o
povo que concorreu substancial--
mente em dinheiro e trabalho,
num montante de mais de 50
milhões de cruzeiros em obras
cujo preço atingiu a casa dos
cem milhões de cruzeiros.

Com a ajuda financeira direta
da população consegui fazer as
seguintes obras neste setor, em
Tatui: desligamento da corren-
te elétrica primaria (19.000
volts) transmitida de Cerquilho,
onde era gerada a energia da
Cia. dos irmãos San Juan; cons-
truimos, então uma linha de al-
ta tensão (22.000 volts) da cida-
de aos cabos da Uselpa, vindos
de Salto Grande; construção em
terreno da municipalidade de
uma cabina de rebaixamento da

Esta é a prova da grave de-
nuncla do prefeito João Lis-boa, de Tatui. O presidenteJoão Goulart assinou junta-mente com o então primeiro-ministro Tancredo Neves nmdecreto qus normalizaria pa-ra sempre o problema daenergia elétrica em Tatui.Forças estranhas extraviaram
o decreto que até hoje não

foi publicado.

tura de um decreto que revo-
gue aquele que o ex-presidenteJânio Quadros -sancionou tiran-do da Prefeitura de Tatui odireito desta explorar os ser-viços de energia elétrica domunicípio, direito e que haviasido concedido pelo então pre-sidente Juscelino Kubltschekde Oliveira.

Por outro lado, uma grandecomissão de donas-de-casa estásendo formada nesta cidade e
que tem por finalidade compa-recer à redação de todos os
jornais da Capital, bem como aestações de televisão e radio,a fim de dar esclarecimentos
públicos a respeito da odisséia
que é a historia da energiaelétrica de Tatui.

O prefeito João Lisboa já seencontra em Brasília, onde im-
petrará mandado de segurançacontra a sentença do juiz HelyLopes Meireles, da 2.a Vara daFazenda Nacional, em São Pau-'lo, sentença que o alcaide deTatui qualifica de exdruxula,
Iniqulna, porque foi lavrada aoarrepio de uma outra senten-
ça já transitada em julgado e
que era desse mesmo juiz.

VERDADEIRA HISTORIA
O prefeito João Lisboa está

profundamente abatido com a
Inesperada sentença judicial quelhe tira das mãos o direito de for-

rede de alta tensão; construímos
uma cabina urbana (22.000 volts
para 2.200 volts) de distribuição
de energia elétrica, nos moldes
técnicas mais modernos da atua-
lldade; compra do equipamento
desta cabina com tim transíor-
mador novo de alta capacidade,
suficiente para alimentar os ou-
tros 32 transformadores do cir-
cuito elétrico que também insta-
Íamos concomitantemente com o
grande transformador; remode-
lação total das Unhas de ilumi-
nação publica de diversos balr-
ras com divisão técnica dos cir-
cuitos; construção de cerca de
100 quilômetros de rede elétrica
rural; distribuição de energia
elétrica para o distrito de Quadracom a construção de uma subes-
tação naquele local."

Como se vé a situação mudou
da noite para o dia. A cidade
não mais sofreu o problema de
racionamento e tinha energia
abundante, graças, evldentemen-
te, à substancial ajuda financei-
ra da população de Tatui.

O processo de avaliação dos
bens exproprlados aos irmães
São Juan tinha prosseguimento,
quando o sr. Jânio Quadros, pou-
cos dias antes de renunciar à
Presidência da Republica, assi-
nou um decreto — o de n.o ...
50.969/61 — revogando o decreto
do presidente - Juscellno Kubits-
chek de Oliveira, que nos conce-
dera permissão para explorar
também a energia elétrica..

Embora nos causasse surpresa
essa medida do Chefe da Nação,
o juiz Selwin Davis, falando no
processo de avaliação, despachou
entendendo que o fato já era
consumado e existia uma situa-
ção de direito com a vultosa
aplicação de dinheiro da muniei-
palidade.O processo passou, entretan-
to, para as mãos do juiz Heli
Lopes Meireles, que deu uma
sentença definitiva no processo,determinando a devolução à
Cia. de Luz e Força de Tatui, dos
bens que lhe haviam sido ex-
propriados. Dizia a sentença, ta-
xatjvamente, tão somente os
bens expropriados, ou sejam:
os 900 relógios medidores, o ve-
lho casarão, que aliás já estava
abandonado pela própria Com-
panhia e dos dois transformado-
res velhos de 2,200 volts cada.

Concordei imediatamente com
essa sentença e já estava prepa-rando esta devolução, quando

in.ii- i.r,u
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ESTE é o velho casario da Cia. de Luz t Força de Tatui e que foi expropriado mas nunca utilizado pela Prcfcituia talo o seu ei
O juiz determinou a devolução desse prédio e ainda dos demais construídos pelas Municipalidade há apenas dois min*. I

a revolta popular.

o próprio juiz, um ano depois
dessa sentença já transitada em
julgado, tranca todo o processo,
anula sua sentença anterior e
determina que se entregue aos
irmãos San Juan. náo so o i bons
que haviam sido expropriados
como também aqueles que per-
tenciam à Prefeitura, que ha-
viam sido adquiridos com o^ di-
nheiro direto do povo de Tatui,
multo depois da encampação da-
quela empresa. E' a sentença
que foi prolatada há 48 horas e
que causou toda essa celeuma,
pois, foi uma decisão ao arrepio
de uma sentença já transitada
em julgada e o que causa mais
estranheza, sentença do pró-
prio juiz que assinou esta ulti-
ma."E, agora pergunto: tem ou
não tem a população de Tatui
razão para estar revoltada?",

PRESSÕES ESTRANHAS
O prefeito de Tatui finalizou

sua entrevista com uma gravis-
sima denuncia:

— "O caso da distribuição da
energia elétrica em Tatui é

coberta de lances esquisitos e
até Inexplicáveis. Basta-me de-
nunciar que o presidente João
Goulart, inteirando-se do absur-
do que o sr. Jânio Quadros fi-
zera, elaborou e sancionou um
decreto que revogava aquela
medida do ex-presidente JQ e

revigorava o do ex-presidente
JK, normalizando toda a situa-
ção. Esse decreto ficou engave-
tado, embora assinado e até ho-
je nunca foi publicado. Passo as
mãos lo repórter uma fotocópia
desse decreto com a assinatura
do presidente João Goulart e

do então primeiro-minisüi.
credo Neves. Hoje. o?;ií)i
mado à inversão das cot*
Governo estuda encam.*?
a Justiça, numa penada t
nha, faz justamento oí'
tira do Podei- Publico íi
particulares...".
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Taça "Libertadores das Américas".
Jogo: Santos (3) v». Boca Juniors (2),
Local: Maracanã.
Primeiro tempo: Santos 3 a 1, gols de Coutinho, aos
Coutinho, aos 20, Lima, aos 27 e Sanfillippo, aot 41

tutos.
Final: 3 a 2, gol de Sanfillippo aos 44 minutos!
Quadros:
SANTOS — Gilmar; Dalmo, Mauro e Geraldino; Cal-
c Zito; Dorval, Lima, Coutinho, Pclé e Pcpe.

BOCA JUNIORS — Errea; Simione, Magdalena e
rzolini (Silveira, depois Orlando); Rattim e Orlando
Ivcira); Grillo, Rojas, Mencndez, Sanfillippo e Gon-

Árbitro: Mareei Bois (regular).
Renda: 41.770.718 cruzeiros.
Público: 63.673 pessoas.

abateu os praianos. Oa argentt.
nos, por outro Isdo sofreram
uma injeção da animo e reagi-
ram com base nos contra-ata-
ques, fazendo perigar constan-
temente a cidadela de Gilmar.

Silveira, que já aos 35 mlnii-
tos do primeiro tempo, havia
substituído a Marzolinl, vitima
da distcnsão. deu maior con-'intenda a peca de defesa do
Boca. já que Orlando caiu para
a lateral esquerda, encarregan-
do-se Rattim. do '•policiamento"
a Pele. Tática acertada, que
surtiu o efeito necessário, jã
que Sanfillippo, depois de ten-

44 miputos. a marcação do ulti-
mo tento da noite, quando o
Boca Junior. ji em o senhor ab-
soluto do jogo. Mas, não havia
tempo para mais nada a Marcél
Bois deu por encerrado o jogo,

ARBITRO E RENDA
Excelente arbitragem no pri-

meiro tempo do francês Msrcél
Bois, que no período final nio
foi o mesmo, acusando algumas
falhas, que, contudo, nio tive-
ram qualquer influencia no mar-
cadpr.

A renda do encontro (recorde
no Maracanã) somou CrS
41.770.718,00. com um publicado
de 63.673 pessoas.tativas infrutíferas, logrou aos
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u 4 «De Rubens Bóccia •'Freire, enviados especiais
AMO DA NOITE) — Se
sse em melhores condições
¦, evidentemente teria a
entação do Santos bio-

c se livrado dos dois ml-
finais de intenso nervo-

pelos quais passou, em fa-
reação fulminante do Boca

rs, na partida desta noite,
iracaná, pela Taça "Liber-
is das Américas". Mais de

pefsoas, que propiciaram
Icadação bruta de 41.770.718
ros assistiram à vitória
ralanos por 3 a 2, que se
tlu em mais um feito ex-
vo do football bicampeão
lindo.• FOI ARMA DIFERENTE

se pode negar que o qua-
Santos, durante oa pri-

j quarenta e cinco mlnu-
sve momentos de lucidez,
ido mesma a dominar com.
ia facilidade o seu conten-

isso aconteceu enquanto
,i praiano teve pernas, jo-

um football solto forr-an-
penetração de Coutinho

'miolo", em cima de Or-
Madalena e até mesmo de

que recuava em sentido
li-e-vcm" para buscar as
í armar o seu ataque,
sim, facilitado pela forma
¦ar do Boca Juniors,' que
t insistiu, durante o pri-
tempo, em jogar no sen-

iaRonal, contra uma tática
icm sempre se fixou no
ou 4-3-3, com Dorval mais
para impedir as avança-

Gonzalez, ou à frente pa-
balhar no meio com Cou-
enquanto Pele se manti-

scuado na sua intermedia-
tara articular a composl--
i ataque com Zito e Lima,
tos não teve trabalho pe-
Encontrou sempre "chan-

para penetrar na cidadela
mse, já que Magdalena,
tado" não saia da sua área-
desarmar Coutinho, evlden-
o nesse aspecto multo mais
upação com as escaladas
elé, que "fugia" do duelo
o-a-corpo" para tentar ti-
e longa distancia contra a
de Errea.
FOI SO' NOS 3 A 1

quadro do Santos foi bri-
e no seu primeiro encon-
:om a Boca Juniors, pela"Libertadores das Amérl-
Criou situações excepcio-

mas falhou: multo na con-* das jogadas, porque sen-
falta de um homem que

onasse com Coutinho'- na
e, considerando que Pele foi

i mais articulador de peça,
_i mais municiador do ata-

tirando oesado fardo dos
os de Zito, do que medmo
tigador, o brigador que nos
umamos a ver. Mas, nem
sso, deixando de fazer gbals,
deixou de ser útil. Muito
contrário: dentro da sua

io, no esquema de atuação

de sua equipe, o famoso futebo-
lista constituiu-se em "arma se-
creta" para o Santos, já que,
jogando atrás, sempre exigiu queRattin, Orlando, Rojas e inclu-
sive Sanfillippo, ficassem preo-
cupados, atentos às suas desci-
das, o que sempre permitiu a
penetração de Coutinho pelas
costas de Magdalena e de Dor-
vai, que cai tanto pelo seu setor
como pelo flanco central, quan-
do em sentido ofensivo. Foi as-
sim, então, que o Santos logrou
a marcação do seu primeiro goal,
sos 18 minutos, por intermédio
de Coutinho, vindo o mesmo
Coutinho a estabelecer 2a0dois
minutos após.

PARECIA DEFINIDO
O Jogo, a esta altura dos acon-

teclmento, com 2 a 0 no marca-
dor favorável ao quadro brasi.
leiro, parecia definido, ji qua
o Boca jamais conseguia encon-
trar sua melhor forma de atuar.
Preocupado em "bloquear" seu
miolo defensivo, que nem sem-
pre foi eficaz nos primeiros qua-
renta e cinco minutos, o "onze"
argentino, se perdia também na
peça de frente, que insistia em
ganhar a área maior do Santos,
irocando bola de pé para pé,
com passes curtos, sempre in-
terceptados por Mauro ou Cal-
vet, ou. Dalmo «Geraldino que
w debatiam pelas laterais, as ve-
zés. fechando, também; pari o
"miolo". Até mesmo Lima, com
Pele na sua "cobertura", arria-
cava descer para o campo con-
trario em busca do terceiro ten-
to que já pintava. Mas, foi so-
mente aos 27 minutos, que rece-
bendo uma bola mti boas con-
dições. depois de tabelas com
Coutinho, foi que Lima logrou
êxito no seu intento, conquistan-
do o ponto de número 3 do San-
tos, quando Sanfillippo já havia
perdido duas oportunidades pa-
ra marcar, obrigando maior
atenção na retaguarda santista.

O Boca Junior sofria a pres-
são do quadro santista. Pele,
mesmo atuando atrás, atirava
de longa distancia para fazer
perigar a meta de Errea. Contu-
do, a luta dos brasileiros, foi em
vão, já que as pernas acusavam
evidente sinal de cansaço de to-
da equipe, enquanto os argen-
tino, tentavam a diminuição da
diferença, através da queda de
produção dos santtstas, E, -foi
Sanfillippo. aos 43 minutos,
quando surpreendeu Gilmar,
marcando o prlmétro tento bo-
quense.

Na fase complementar, não se
viu a luta titanica e o dominio
das melhores ações por parte do
Santos. O cansaço abateu o qua-
dro e, então, Pele. foi .mais exl-
gido na sua.missão de desarma-
dor, partindo em cima de San-
fillippó ou Menendez, deixando,
em conseqüência, Mauro mais
i vontade e desafogando Cal-
vet.

O jogo caiu bastante de pro-
dução com o cansaço visível que
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| Brasil é o país que tem mais greves no inun*
| do! Também, pudera! E' o país que tem a»
| leis trabalhistas mais adiantadas do mundo...

Notas do cineo mil cruzeiros vieram criar uma
situação dificil para os freqüentadores dos restau*

rantes do luxo. Na hora da gorjeta, os garçons'
nio aceitam outra.

Nesta altura, discutir seas greves são legais ou
I ilegais, é o mesmo que discutir se o ônibus que nos
| atropelou tinha breque a óleo ou breque a bafo. Já |
| estamos esfrangàlhados mesmo... |.

Cilcul» o ir. Adhemar ds Barros em um milhão a meie dt |

doltrsi, eu sejs, um biliãe • melo dt cruieiroí por dis, e pit- §
juiio qut tcarrtta ae pais a paralisação d» perto dt Stntoi, s
Portanto, apenas com s importância -tprcientada pala srtvt |

da um dia, seris resolvida psra a vida inteira » problema acene- f
mica des enfermeiros da Santos. §
Mas acenltct .qua ningutm está penundo em tnftrmtiro. |

coita é eutra, btm outra... I
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SE É FOTO É FATO

Campeonato Industriario
ifanto-Juvenil de Futebol de
alão patrocinado pelo SESI
SSlItTADOS DOS JOGOS EFETUADOS NOS 7»IA8 1 E S DO
IRRENTE - MARCENARIA AR AI.BERTONI — LABOR-
iRAPICA S!A «A" E CUJBE DO TRABALHADOR N. 1 OS
IMPEõES DA8 SERIES "*BANCA.1 VERMELHA E AZUL
SÁBADO. JOGOS r^SMH NO GTNA8IO DO PACAEMBU

INICIO AS 14 HORAS - JOGOS PARA HOJE
Dando seqüência ao IV Campeonato Industriario Tnfanto-venil de. Put»búl de Salão, o Setor de Esportes do SESI, rea-ou mais duas rodadas do referido 'torneio. Com os resultados,tidos as cnlofinçfips passaram á ser ns sepuintes:
SERIE BRANCA - to luüar - Marcermrln AR Albertonl:'lugar — Brazfio & cin.; 3.o luear - GEPAR: 4,o lugar —

pografia Plccoly "G"; SERIE AZUL - 1.0 lugar - Clube do•atmiriador n. 1: 2o luear - Tlpoprâfia Tunlnnmbá: 3.olupar
¦«PESES1--* plM>°lv "B": 4,ò lugar - Grafica Henrique. SE-E VERMELHA. - l.o lugar - Laborteraptea SIA. «A"; '2.0
-!L7 -i00**' & Btscardl: 3»o lugar ~ Tlnografia Piccoly ,"A"btudio Grafico Campanha: 4o lufror - Mário Cãsartelli:

JOGOS PARA HOJE"" :- '7.;7•" 2
Os jogos hoje serão rralizndos,na quadra do Jockey Clubeinteiros) tendo InJrlo às 20 horas.
SWn-B VERMELHA- Mario Cásartclll vs. Studlo Gráficompanha; Laborterapica S|A "A" vs. Tinografia -Piccoly»"A".

m?,-„ Jo.?0»,restantes desta série. Sábado dia'7. .deverão'!'i„. *8 9ntu* M equipes» colocadas em primeiro luéar nas ¦
¦ies. esses do l.o- 2,o e 3,o do Campeonato, enquanto as equl-s 

yice-campefis pelo sistema do.sortelo, disputarão o 4.0 lugar,
^¦re2res£tí^a'0M «leverSo apresentar-se no Ginásio do,Pa-
S.™'. âs 14 horas, a flm de entrarem no sorteio dos Jo-
Íi?'ÍJSrt-eíal)lca SIA "A" Clube do Trabalhador n. 1. Marce-
5? Vr? Albertonl, Bòcchi & Biseardi, Bnw&o & Cia, e Tipo-«íaTupinambá. Maisiníonnaçôes poderio ser obtidas no Se-
^Esportes 

do SESI, Av. Brig. Lute Antonio 277, 3,0 andar,'
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O VELHO I O MAR — Ji que nío é pars trsbtlhsr mtimo,
a velho pana o dia na praia, encantado com a natureta.
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CAMPEÕES SÀO "CAPITÃES" — Orlando Peçanha e Zito, cumprimentam-se no centro do Maracanã, antes do

Wl> Santo! 3 vs Boca Juniors 2. Ambos fizeram parte da equipe de heróis da CBD que consquitou o mun-

dial, na Suécia. Ontem foram adversários.

Diário da Noite
O JORNAL OE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S. PAULO

Lo XXXVIII S. Paulo. 5.Mtirs. $ dt ttttmbra da I96Í N. 11.851

i.

milhões,. .
em prêmios

• MENSALMENTE PELA LOTERIA FEDERAL

®
1 

"Bicho" 
gordo se vencer 4.a-feira

que dará aos seus profissionais.
A decisão sobre o assunto, so-
mente será tomada após quar-
ta-feira próxima, quando o San-
tos enfrentará o Boca, em Bue-
nos Aires, Sabe-se, contudo,
que os praianos, em caso de vi-
toria, também, no segundo jo-
go, ganharão cerca de 1 milhão
de cruzeiros de premio.

RIO. 4 (Especial para o DIA-
RIO DA NOITE) yi Ouvido pe-
la reportagem nos vestiários, lo-
go após a vitoria contra o Boca
Juniors, por 3 a 2, hoje no Ma-
racanã, o sr. Modesto Roma vi-
ce-presldcnte do Santos, Infor-
mou que a diretoria do seu ciu-
bé ainda não estipulou o "bicho"  — ,-

PLACARD
Batquetebol:

Na Atlética — Ipiranga 58 vs. Floresta 41
No Paulistano — Paulistano 58 vs. Tietê 40

Futebol:
Campeonato da 1 .a Divisão:

Em Rio Preto — America 7 vs. Santacruzense 0.

Campeonato Mineiro:
Em B. Horizonte —- Renascença 2 vs. Uberaba 0

Taea"Br«H":
Em Salvador— Bahia 1 vs. Ceará 1

— *-ViAAnnAnAnAn/wnnfMVVw*MVvyyv^ ***********************

I BOGA REGRESSA HOJE: 10 HORAS
RIO, 4 (Especial para o DIA-

RIO, DA NOITE) - A delega-
ção, do Boca Juniors que na noi-
te de hoje foi derrotada pelo
Santos, por 3 a 2, no Maracanã,
já tem seu regresso marcado pa-
ra Buenos Aires, onde ficará
aguardando o segundo encontro

pela Taça "Libertadores das
Américas", marcado para o dia
11. Os argentinos, de acordo
com • o programa estabelecido
retornarão amanhã, às 10 horas
para a capital portenha, em
avião de carreira que partirá do
Galeão. .

| EüpB ¦Itffi ItUli-^M-afl Ul ^ Il»H

ci.» rn in

E mais. .*'- Todos os domingos

Prêmios em mercadorias no valor
da sua compra a partir de CrS 500,00

• Pela T V. Cultura - Canal • 2 às 14.15

AOS COMPRADORES DAS LOJAS DA»

GALERIA 7DEABR1L
na 7 it aliil25 na hraulio joaies.ll/
GRANDES G-AL.JflKlAS.__'
» sai Uii.439 na 24 a] iaalt.6B

GALERIA COMERCIAL
ladeira porto pl,55

exija seu cupon.no ato da compra

IMPORTANTE • CONCORRA A PRÊMIOS EXTRAS

deposite este cupon nas urnas das galerias.

NOME

ENDEREÇO.

| A falta de um programo claro, definido, um pro- |
| grama qüe justifique uma campanha; um programa =
| que dê fundo ideológico aos partidos, um programa |
| que sirva de bandeira à pregação civica e eleitoral, §
| tem sido o mal das nossas correntes e agremiações. §
| , Mas a Frente Popular Nacionalista já resolveu |
| o problema, já tem o seu programa: combater a eléj- f
§ cão de Carlos Lacerda, §
f • ' 

.'.¦-' |
| Uma montanha de caixas, de laranja está |

| ameaçada de apodrecer no cais de Santos se |

| grava perdurar mais uns dias. |
| E é assim que se passa de uma situação cri* |

| tica para uma situação citrica. |

| rVãngloriaya-se .o camarada de, ter, sp- |
| mente èlè, conseguido 10 caminhões de 7 to- |
| neladas para levar povo a Brasilia, a fim de §
I pressionar o Congresso. 1
^y^'2^20^I \> Pião re^ta duvida que se trata de um su- 1
Í> jeito éiEiçienté! Pois 70 toneladas de povo lião i
I é sopa não |

| SUNAB vai providenciar um aumentozinho |

Ino 

trigo. Sente-se, assim, que a SUNAB está mes* |
mo se preparando para substituir a COFAP. 1
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encurte a distância
AGORA À RUA BRESSER, 1.129

distribuidora de móveis do CIDADE SÃO BERNARDO DO CAMPO
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de visitas, a partir de 40.UUU "os, com desconto sobre 
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¦¦¦.'• os preços da praça até y'.~- . Jf-; O
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"DEDO DE AIMORÉ AB
CAMINHO PARA A VITÓWm
Vilela conta da certeza de um

resultado favorável:"Quando Ivair marcou pela
primeira vez senti que havia
chegado nossa vez. Jogamos con»
tranqüilidade, fator que é muita
importante em um clássico. O
Palmeiras não apresentou real-
mente seu melhor jogo. Nosso
ritmo foi o mesmo dc princípio
a fim. Al residiu o jegredo do
sucesso".

— Houve uma aluacào excep-
cional da defesa?

"A defesa da Portuguesa e»tã i
jogando bem desde a excursão. '
Na Europa sofremos 15 ter.tos !
em 18 jogos. Tambem no cam- '
peonato o rendimento é igual. O ;
ataque é que aproveitou bem
as oportunidades".

— Houve o dedo de Aimoré na j
vitoria?

"Claro que sim. Tivemos um
padrão dclinido, policiando bem jo meio campo c procurando «=x- ]
piorar os avanços de Djtlma I

Santos, com a queda d<- lvair
pela esquerda".

Portuguesa eslá no páreo?-Com a reviravolt i na tabela
todos os j-Tardcs estão :»o pare-».
Poderemos virar na poma. ain-
da mais que dos crandes sj nos
resta enfrentar u Süo Pnulo-.

Vocês pregaram.-
"E' um fato norma!. ÍJo final

da partida quase todoi estavam
mal. Du* dois lados. Uma vasta
nuvem dc poeira cobre 0 campo

do Pacaembu. A gente fica cem j
a f-arganta seca e não rende nor-
malmente".

Você esperava a vitoria?
•"Porque nüo. Nossas atuaçõe:»

eram melhores. Com o entrosa-
mento da ofensiva t- a deíc-a
conservando a mesma foi-.n.-.ião
cm vários jogos poderíamos pen-
sar cm un» resultado tav-iiavel.
Creio que dt-mos vida nova ao
campeonato".

E a Prudcntina?

"Sempre tivemos sorte m
Prudente. Esperamos manter a
tradição".

— Quem será o campeão do
turno?

-Vamos lutar para conseguir u
proeza. Agora é difícil quülqu r
prognostico. Todos estão cotado*.
Nós teremos numero maior de
jogos mas desde que o quadro
produza o esperado não haverá
nenhum problema. A fase mais
difícil já foi vencida"."Invencibilidade era um for

tt*-

mais: há males que vêm par
ii I

Imr1 1

i

A derrota do Palmeiras,
diante da Portuguesa, sem
duvida, foi um Impacto para a
sua "torcida". E um Impacto
nio muito agradável, diga-se de
passagem, não obstante tenha
sido conservada a liderança.
Seus dirigentes, contudo, con-
lervaram a "cabeça fria", como
nos provou Ferruccio Sandolli,
em palestra no dia de ontem."TALVEZ TENHA

SIDO BOM"
A primeira vista, pode ser

chocante, para a "torcida", a
confissão do dirigente:

"Talvez tenha sido bom,
nós perdermos agora".

Bom...?
"Sim. porque, se por um

lado, há tempo, ainda, para
recuperação, desde que não
perdemos a liderança, por ou-
tro a derrota tirou, dos ombros
dos jogadores, mais um fardo,
que vinha pesando bastante,
aumentando a responsabilidade
do conjunto: a invencibilidade.
Isto. aliás, é quase crônico. Em
1950. aconteceu a mesma coisa,
quando ató apelido do "Super-
sônico" arranjaram para o

Palmeiras. O jogador fica preo-
cupado com duas coisas ao mes-
mo tempo e, naturalmente,"sente" mais, dc forma negati-
va. a responsabilidade que tem"."NAO HAVIA KEMEDIO"

O sr. não acha que os
dois Geraldo c Vavá ainda náo
estavam "prontos" para voltar?
— "Bem, cu não posso dizer,
integralmente, que cies não
estivessem cm condições. O
que cu posso adiantar, é que
náo havia outro remedio, O
próprio retrospecto do quadro,
mostra que deviam ser intro-

duzldas modificações. A Im-
prensa era unanime cm afirmar,
que o quadro vencia mas não
convencia"."QUERIA DE TODO JEITO"— "Por outro lado — conti-
nua Sandoli — havia a
vontade dos jogadores. Todos
eles entusiasmados com a pos-
sibilidado dc voltar c pedindo
pnra jogar. Olhem o caso de
•Vavá. O rapaz eslá treinando
há mais de vinte dias, duas
vezes por dia, só afirmando, a
todo inundo, que queria voltar
contra a Portuguesa. Ora. isso,

30 MIL PESSOAS VIRAM
CAIR O ULTIMO INVICTO

O Jogo Paimeiras-Portuguêsa esperava e, para tanto, há duns
de Desportos acabou por arrastar explienções. A noite eslava mui-

.multo mais publico do que se to boa e o publico, por outro

PORTUGUESA QUER
0 TITULO DE 1963

— "Pequenos" deixam de ser "fantasmas"

— Gastar mais para produzir melhor
— Um ótimo piano: aumento de ordenados
— Aimoré está com a palavra: reforços

J. Toda a diretoria da Portugue-
\»a de Desportos esteve ontem na
Residência do sr. Teofllo Bouça de
•«Castro, vice-presidente da agre--Jmlação lusa, para cumprimenta-
ao pela passagem do seu ani ver-
;-«ário. E entre utn drinque e ou-
_fri», os mentores lusos não só
Mthordar.ini, com satisfação diga-¦-•e de passagem, a conduta da
jeqttipe rubroverde diante do Pai-
.rnciras, mas também teceram

^considerações a respeito das boas
/possibilidades que a equipe
•.'ftgora ostenta para tentar a con-
Üulsta do titulo.
i~-• A PBOVA— .O sr. Teofilo Bouça de Castro,

por exemplo, é de opinião de
que se a Portuguesa 'voltar a
atuar de forma destacada na pe-
loja de domingo próximo, em
Presidente Prudente, contra a
Prudentina, a diretoria deverá,
abrir as portas do cofre a fim

i .(Je conseguir os reforços que Ai-'•'jnoré 
julgar necessários, partin-'¦'do assim decididamente para a

obtenção do título do campeona-
to. Argumentou aineja aquele di-

59 países estão inscritos
para as eliminatórias
de futebol dos Jogos
Olímpicos

RIO, 4 (SP) — Cinqüenta e
nove paises inscreveram-se pa-
ra disputar o torneio de futebol
dos Jogos Olímpicos de Tóquio,
em 1964, apresentando-se a Eu-
ropa com 19 inscrições, inclusive
duas da Alemanha; a Ásia, com
16; África com 12 e as Amerl-
cas com 12, sendo cinco do Nor-
te, Central e Caraibas e sete da
America do Sul.

Do continente sul-americano
não se inscriveram a Bolívia,
Paraguai, e Venezuela, e, da
America Central, Porto Rico e
Republica Dominicana encon-
tram-se suspensas por falta de
pagamento.

OS INSCRITOS
São os seguintes os paises ins-

eritos para as eliminatórias do
certame de Tóquio:
ÁFRICA — Dahomer, Etiópia,

Gana, Kénia, Libéria, Marro-
cos, Nigéria, Rodésia do Sul,
Sudão, .Tunísia, Uganda e
RAÜ.

ÁSIA — Burma, Ceilão, China
Nacionalista, Irã, Iraque, Is-
rael, Coréia do Norte, Coréia
do Sul, Líbano, Paquistão, Fi-
lipinas, Tailândia e Vietnã do
Sul.

EUROPA — Bulgária, Checoslo-
vaquia, Alemanha. Oeste, Ale-
manha Este, Grã-Bretanha,

. Grécia, Hungria, Islândia,' Itália, Holanda, Polônia, Ro-
mania, Espanha, Suécia, Sul-
ça, Turquia e Rússia.

AMERICA DO NORTE, CEN-
TRAL E CARAIBAS — Mexi-
co, Antilhas Neerlandesas,
Panamá, Surinam e Estados
Unidos.

AMERICA DO SUL - Argenti-
na, Brasil, Chile, Colômbia
Equador, Peru • Uruguai.,

!&iêz&£:tf

rigente que a Portuguesa Já se
livrou do "fantasma" dos cha-
mados "pequenos" clubes. Tem
agora tudo para lutar de igual
paru, igual com os demais "gran-
des" pela conquista do "cetro" c
não pode mais facilitar nem
medir sacrifícios para a contra-
tação de pelo menos mais um
gi*ande jogador, caso Aimoré jul-
gue necessária a sua aquisição.

BONS RESULTADOS
Lembrou ainda o viec-presi-

dente da Portuguesa que o pia-
no de melhoria dos vencimentos
dos profissionais posto cm prati-
ca há alguns dias, está oferecen-
do resultados auspiciosos. O au-
mento do "teto" dos ordenados
de 50 para 70 mil cruzeiros para
todos os titulares, encheu de sa-
tisfação e de entusiasmo os pro-
fisslonais.

Além disso, as gratificações,
cada vez mais polpudas ofereci-
das aos jogadores, têm tido tam-
bem o condão de aumentar o
interesse de todos pela conquista
dos dois pontos em jogo. A Por-
tuguesa, portanto, marcha pelo
caminho certo c amparada como
se encontra pela diretoria pode-
rá aumentar ainda mais a sua
chance de ganhar o campeonato.

;.\

lado, já havia recebido os sala-
rios do més anterior. Alétn des-
ta circunstancia, linvln multo co-
rlntlnno o .sampaiillno esperan-
tio pelo que acabou aconteceu-
do.

Assim, uma renda, que, tsegun-
do os inala otimistas, poderia
chegar a oito milhões dc cru-
steiros acabou pot- ir além dos
dez milhões,

OS NÚMEROS
O publico pagante subiu a ...¦

29.387 pessoas.
A renda liquida de cada club

chegou a Crs 3.388.117,50.
Os ingressos vendidos foram

os seguintes: 1.219 numeradas

cobertas dc'1.500 cruzeiros: ....
2.026 numerados cobertas de ..
1.000 cruzeiros; 4.9G2 nrquibran-
codas de 400 cruzeiros; 17.742
gerais de 200 cruzeiros e, final-
mente, 2.nu» entradas dc sócios
a 100 cruzeiros.

Como sc verifica, os sócios dos
clubes não compareceram, cm
maior escala, ou, então, se com-
pareceram não quiseram fazer
uso do direito a desconto, o que
6 menos provável. De fato, fo-
ram vendidos apenas 2.838 ln-
grossos de sócios, o que, conve-
nhamos, é muito pouco, quan-do estava em joro um lcacler
absoluto e invicto da popttlarl-
dade do Palmeiras.

sem duvida, é

Perfeitamente, o
TV Wldevision se
reconhece apenas
num olhar...
Moderno, arrojado,
seu esmerado
acabamento e alta
qualidade, torna-o
inconfundível,

POR ISSO QUEM O'

POSSUE EXCLAMA...

SEM DÚVIDA, É WIDEVISION

O TV DA ATUALIDADE.
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MODELO CONSOLE SUPER LUXO 23" . Hifi . 2 ÁUÍf ALANTES
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Af VEM
"O CÉU

É a LIMITE"
atendendo milhares e milhares

de solicitações

AGUARDEM BREVE
pelo

CAMAL 2

somado a necessidade de modl-
íicacán. foiçou as substituições".

Mas acha que eles não
corresponderam?

"ríâo é que nâo correspon-
deram. E* que seu desgaste fi-
Slco foi (.'vidente c prejudicou
o/reaparecimento dos três".

•'AGRESSIVIDADE"
E qual o maior prejuízo,

na suu opinião?
"Foi iu» ataque, evidente-

mente. As substituições furam
justamente no sentido dc dar
maior agressividade :'i peça, 11
i|iii', afinal, não fui conseguido";

ESPIRITO DE LUTA
"Nflo SC diga contudo — é

ainda Sandoli que fala — quetivesse havido falta de luta.
Isto, todos testemunharam, Fai-
ta de pernas, pode ser. Falta de
luta, não, o que já é um
consolo"."NADA DE DESESPERO"

Palmeiras vai ficar apavo-
rado, aporá?

"Absolutamente. E não
tem motivo porquo ficar. Ainda
somos lideres os outros tam-
liem estão perdendo e outra
faceta favorável, da derrota, i:
essa: jogadores deixarão de
olhar paia as quedas dos outros.
Altura, teremos de cuidar dc
mis mesmos para não cairmos".

Para Vilela o (eenleo Aimoré leve Influencia na vitoria da Portuguesa -"'iire o Palmelas, x4 J
de Nelson Jurno, remos o técnico rubroverde quando recebia, no lunel, » centroavante iui-,.,3

d» espetáculo.

JOGOS UNIVERSITÁRIOS
PORTO AI.EGHE. 4 (SP) —

O Brasil vem obtendo resultados
altamente expressivos nus dispu-
tas dos Jokos Universitários,
atualmente cm deschvolvlraen-
to nesta Capital.' Estreando no domingo a sele-
ção brasileira de baskiiball mas-
CUllno, derrotou a seleção da
Argentina pela contagem de ku
tt M. Ontem, ii noite. » seleção
nacional voltou ft quadra e ven-
reu de forma Indiscutível a sc-
leçfio francesa, marcando a van-
tagem de 103 a 42, depois de ha-
ver estabelecido, rto primeiro
tempo, a vantagem de 43 a 21.

VOl i:VH.\M, FEMININO
Em volcyball feminino o Ura-

sil obteve, ontem á noite, uma
vitória das mais brilhantes so-
bre a seleção do Chile, eslabeie-
cendo 3 a 0, com parciais dc
16|2, 15|2 e 151-1.

WATER POLO
O selecionado do Brasil esteve ':

em ação ontem em Water Polo ;
tambem. t"iido mareado difícil
vitória frente a seleção tiiponé- •
sa, pe'o "score" de 4 a 3-

TÊNIS
O grande tenista nacional Ivo 

'.
Ribeiro está classificado para a i
fase seguinte dos Jogos, após a !
brilhante vitoria conquistada na i
noite dc ontem, oportunidade I
em que venceu n tenista-italiano ,
Defanl Galbenzí, por dois sets I
a zero. eom parciais de li 3 c li 3. I

" 
OBMETAL

Soo Pou!o: Rua Cs(
Tei, 37-C

TAÇA BRASIL
O E. C. Balila empatou, 011-

tem á noite, cm Salvador, por 1
tento, coin o Ceará E. C.

Valença, aos _}' do -J.o tempo
e 31*i Lucenia, também da fa-
se complementar, furam os mar-
cadores,

VINTOBRÁS
O filMNDE I IM BSO BKASSLKIHi'

Instale-o no seu veículo c rode 25 mil km sem trocarei
lubrificante do seu carro cu caminhão!!!

Informações — esclarecimentos no Posto Central cie InstíJ
do distribuidor gera!

RECORD — Ind. do Mat. AufomobilisficoSü
AV. SAO JOÃO. 1140 — LOJA — TELEFONE 51-53M I
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O sr. João Alexandre Arduino, rua Correia Dias, 147 •— Sto. André
no momento em que recebia o seu Aero-Willys. Carnet 09744-série A

CARNET
DA SORTE
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ganhar milhões'. er/\j p|êfTÍio5<
na compra dp,;se,uçoniumõ<ie

canetas SheafferVynjperiíil

PRÓXIMO SORTEIO:
2 8 - 9.1963

ATENÇÃO

1 -Pague em dia para concorrer.
2-Se você preferir, antecipe o

pagamento e receba imedia-
lamente seu conjunto.

3 -Em ambos os casos você parti-
cipti de todos os sorteios.

UMA CANETA SHEAFFERS
Ê SEMPRE

UMA CANETA SHEAFFER'S
N. B. - Este é o ÚNICO

plano que dá a Você a

garantia do preço e da
qualidade de HOJE, da
mercadoria que receberá
AMANHÃ.
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Praça do Patriarca, 116

Rua José Bonifácio, 147

Largo Santa Ifigênia, 37

Avenida Rangel Pestana, 1623

Av. Brig. Luiz Antônio, 850

Agências nas capitais e

principais cidades do PalS*
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De *¦!•¦!• G
1 Xí, M MHfttm a vtto-

ria 4* r«ttofo«o *a
D„p^«. A âanmUmAaêa
teu *•*"• *hdw gashsado
íi» Itm aamrtmtat. Oqjje
ninruros esperava eis ta-
_ính„ a«bar* *«*•**!•
,,, f>heca'_>e» Wgrtw*
lUlmrirat. Ele as»to— atesta-

-, e leve» •¦ *****£ **
Aimoré «•«««l.S* "»• 5
,.llm,lr„ m* haladtota-
po estavam stmáa MvertMes
ofU imprensa. O terreno no-
SI» .er '";j«^£7J3:
tro homem «a 4lre«ie teesi-
„ Cinta*» "nU seul» a
Srtlda. E'frie. Oquadro
Tnlrla ertude e »eliuste até
o flm porqae • teenko • «•
«pai de medlllear a pérfida.
r'sa historia de qa* J»f««
football durante «*¦"•»*
mu|tll relativa. Grandes
•*cracksM fraeawaram m pre-
fi«ào. Cláudio era um centa
dentro do campo. Levou o
ffltoai « 7lr«í»»; '»•£
,. até hoje lembradas pela

«Al torcida". Multai veies
ele modlfiwva esquentai P«-
parados por Brandi* ne ves-
Mario. Mandava MM ee«aa-
nhrlros Jogar de •«•«•¦•«•¦
o adversário. Sempre dava
íeílo suas ¦Mdlftaajies.Cos»
técnico Cláudio nao Muna a
mesma visão, t' o que acon-
tececon Genlnho. InsUrtlr
.'.« ele" «burrlceV^ue nos
perdoem • expreiOe ei pai-
mrlrenses.

I Pela Primeira Divlsfio, o
' America derrotou, on-

tem. cm Rio Preto por 7 a 0.
o santacruzense. Cellno. Sa-
tiucaia. Cardoso, Valtlnho,
Cardoso (penal). Sapucaia e
Dirccu, foram os marcadores.

Aiora, ílm, o 8, Paulo
deveria tentar a con-3

do fluminense. Salatiel. do S.
Cristovfo. tambem. figura
nas cogitacAes de Dequinha.

C Embssm os dirigentes do
* rahneiras Insistam ea

dtacr que -Genlnfce continua
atado pre «UfUdo" » grand*
verdade é ms o tíenle* está
com seus atas e*atadw no
Parqat Antártica. E' grand*
a oaasMo centra Gealah* no
ratoeiras.

6 Os tntendimentos inicia-
das com Oto Gloria con-

firmam aquela assertiva, de

Sue 
o Palmeiras ira dispensar

ieninho. O ex-técnico da"lusa", por sinal, confirmou,
aos nossos companheiros do
DIÁRIO DA NOITE, conver-
sações que manteve com dl-
rigentes do Palmeiras.

•t O sr. Ermelino Matam-
' s*, qne dliem ter o pa-

drinhe de Genlnho no Pai-
meira. ni* se opõem a salda
d* técnico, desde que icja
encontrada uma salda honro-
¦a para * "coaeh". Reiteradas
veies ¦ presidente d* Conse-
Iho Deliberativo d* alviverd*
deixou transparecer ao ir.
Deli* In o I acchlna que • pra-
blema ni* é dele, mai d*
próprio Palmeiras.

Q Coronel seguirá, hoje,
° psra o Recife onde irá

firmar contrato com o Nauti-
co. Depois de muitos anos
deixara o Vasco da Gama.
E bem aborrecido com as"ondas" que envolveram o
seu nome.

Q O S. Bento, de Sorocaba
" nio perdeu as eiperan-

«ss cem relação , ao centro-
medi* Paulo, dos aspirantes
do Sintoi. Voltou • pedir ao
clube ds Vila, condições pa-
ra contratar esse jogador.

Didi não poder* Jogar
contra a Portuguesa

ue pertence oo clube do
...indé. Acontece, porém,

que dirigentes da Prucent ina
estão envidando esforça* para
conseguir que a "lusa" con-
conta cem a cecalação de
Didi. _

nO 
"1 .-«sueis*" Ctaodta

derisrw i Agearta Me-
ridtoaal. em Poeto Alegre.
¦M deixara * tateraactoaal
rm priaeietoi de M para ia-
crestar no Carlatian. qoe é
• "teadrr" da campeonato
paoUtto. per poatoi ganhas.

\â Danilo Alvim garantiu•^ por mais algum tempo
sua permanência no Botafogo
depois da vitoria sobre o Vas-
co da Gamar O "bicho" do
glorioso foi de 100 mil cru-
zeiros.

1C Crise' no Vaie* da Gima.
19 roleta J*rg* Vieira no
«etaurlnh*. H*Je. is t horas,
haverá Importante reanli*
em 8. Januário, oportanlda-
de em qae teria tomadas
enérgicas nrevMeneUs. Al-
gaem terá escolhida para"bode expiatório".

lil O "4.o-zagueiroN Barbo-
10 slnlia foi expulso de
campo contra o Botafogo e
sofrerá um corte de 60% de
vencimentos no corrente m^s.
O Jogador ameaça pedir res-
cisjo de contrato se a multa
for homologada pela direto-
ria do Vasco.

17 Rodida carioca deita
semana será a seguinte:

sexta-feira, em 8. Januário,
jocarüo Vasco e Bonsncer-o;
sábado, no Maracanã, Botafo-
ro vt. Olaria: em Álvaro
Chaves. Fluminense vi. Can-
to do Rio; domingo, nn Mira-
eani, o "leader" Bangu en-
frentará o America e, final-
mente, em Campo Grande, o
quadro local receberá a visi-
ta do Madnrelra.

portuguesa vai meihorar
ús vencimentos k na»

Depois da brilhante vitoria
marcada sobre o Palmeiras,
anteontem, os defensores da
Portuguesa estarão novamen-
te em ação, pelo Campeona-
to, no próximo domingo, em

18 Gunnar Goranson foi
para a Itália tentar a

conquista do ponteiro Germa-
no por empréstimo até o flm
do ano. Tombem o sueco Ro--
ger, de apenas 18 anos de
idade, figura nas cogitações
do "mengo". .

cloral. Com Paaio no meio
o tricolor precisaria de Um
homem de área para apro-
veitar as lançamentos (sem-
pre maravilhosos) dsquele
quo continua sendo, ainda nos
dias de hoje, o maior centro-
.vante do foottall brasileiro.
Como Pele, em seu Inicio no
Santos, lambem Flavlo pode-
ria se projetar ao lado deste
ccnial Paulo César de Arau-

Dequinha agora é técni-
co do America de Re-

:ife. Está no Rio e acertou a
contratação de Correlra,
ponta-direlta dos ssplrantes

10 '219 Alfredinho, ex-defensor
do Flamengo, atu-tlmcn-

te radicado no Madurelra, de-
verá ser contratado neto Ra-
pid, de Viena. "Zé" da Gama
é quem está tratando da
transferencia.

11 O S. Bento, de Soroca-
hi, perdeu, contra o Co-

rlntlans, uma série de 56 Jo-
gos Invictos "em sua casa".
Nesse "raatch", o goleiro, que
enterrou o S. Bento e Cabral,
deixaram ò gramado contun-
didos e estão entreguei aos
cuidados do Departamento
Medico.

Para o Jogo d0 próximo
domingo contra o Co-

mercial em Araraquara o
técnico Floreal Garro não irá
mexer no "team" da Ferro-
viária. Nem podia, é claro!
Mandará a campo o mesmo
quadro que "goleou" ao San-
tos e deu "olé". -::*.—

..._ OA Preparando-se para a p. •
"^ leja do próximo domln-
go, em Santos, contra o Jabá-
quara, os defensores do S.
Paulo fizeram ontem indivl-
duais e dois toques. Belini,
Deleu e Benê não se exercita-
ram e Riberto não foi muito
exigido. Os tricolores terão
hoje uma pratica coletiva,

que servirá de apronto para
rena aos uq.inu.«. *» Proxlmo «»nP«»n««a .
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Presidente Prudente, contra
a Prudentina. Aimoré Mo-
reira Já voltou sua atenção
para esse compromisso, tendo
marcado para boje ensaio
individual e para amanhã um
treino de conjunto. Por essa
pratica o treinador rubro-
verde escalará o quadro que
atuará domingo. Sabe-se, no
entanto, que Aimoré não pre-tendo mexer no conjunto.

CACA E IVAIR
CONTUNDIDOS

Duas "baixas" teve a Por-
tuguesa contra o Palmeiras:
Caca e Ivair, ambos com le-
soes de somenos importância.

VIAGEM
A delegação da Portuguesa

de Desportos viajará para
Presidente Prudente sábado,
pela manhã, por via aérea.

MESMO QUADRO
Gilberto já está bem mas

Nilson deverá continuar na
ponta esquerda. Aimoré não
irá mexer no "team" da Por-
tuguesa.

MELHORADO
Ivair ganha 40 mil por més

na Portuguesa e terá seu or-
denado melhorado. "Lusos"
estão entusiasmados com o
novato centro avante.

- PREMIO
Consoante já tivemos opor-

tunidade de noticiar o "bi-
cho" dos jogadores da Portu-
guesa de Desportos foi de SO
mil cruzeiros. Conselheiros
estão correndo uma lista pa-
ra aumentar o premio.

(HE
«V Hifr
na ultima Fenit a linda ca-
mim "Nyl" em finíssimo
nylon poroso, inspirada
criação de Epsom, já se
encontra á venda, com
grande procura na Casa

José Silva.

Im oferta pari cada bolso...
uma oferta para cada gosto... eis o que apresentam os cor*

retores sindicalizados através do
PREGÃO IMOBILIÁRIO

do DIÁRIO DE S. PAULO e do DIÁRIO DA NOITE, este
nas suu La . Ia edições.

1 i .-""«i TT j I ¦"'¦' ' ¦ ¦ ¦¦ , =E

MATERIAIS para CONSTRUÇÃO

Ivair, Jovem promessa da
Portuguesa de Desportos. Vsl
ganhsr mais porque está "co-

mendo a bola"

Sendo a propaganda e a
infiltração as armas prin-
clpais da guerra política, é
imperativo, é urgente que
o mundo, livre as estude,
primeiro, e as volte con-

tra o inimigo.
(Extraído do livro "EM
CIMA DA HORA", de

Susane Labin).

\\\\\W ^hi "''^^a\\\\\\\\\

MÜTALQCK
Sio Paulo, Rua Caetano Pinto, 31?

Ttl. 37-091S

UADRO DO PALMEIRAS
EVERÁ SER MODIFICADO
Palmeiras estará em aç&o

noite de domingo, no Pa-
ribu, contra o XV de Novem-
em mais um prelio de iam-

mto. Os alviverdes, que des-
aram ontem, hoje estarão
«tividade em práticas indivi-
s e amanhã terão um ensaio
tivo, segundo o programa íi-
d pela direçio técnica. Pelo

se sabe, Genlnho está dis-
o a mexer no quadro, sendo
livel a presença de Vicente
josto de Geraldo I e de Gil-
na ponta-direlta para que
nho atue na meia. Mas, na-
há, ainda, em definitivo.

está na dependência do
mto, amanhã.

CONCENTRAÇÃO
certo que depois do treino

imanhi os alviverdes ficarão

jy reaparecera
ntra o "leader"

6o tendo assentado nenhum
promisso .amistoso para o
desta semana, o Çorintians
dar dois dias de folga aos

i profissionais. Assim, depois
msaio de sexta-feira eles se-
dispensado . só voltando a

aar segunda-feira, Já com
is para o clássico do dia 15,
ira o Palmeiras, E já se sa-
jue Nei está se preparando.
idosamente para retornar
seu posto e figurar no cias-

ntem os corintianos tiveram
aos individuais e dois toques.
co. Eduardo e Lanzoninho,
cuidados' médicos, náo se

•citaram. Para hoje, Bato
mu pratica de conjunto e
. sexta-feira mais um iiidl-
ai.

vio reformará
m a Portuguesa

meia direita Silvio parecerecuperado seu melhor es-
i técnico. Nas mãos de -Ai-.
é Moreira tem demonstrado
iressos. Contra o Palmeiras
nma das boas figuras da equl-"fantasma" do campeonato
lista. Ontem, a reportagem do
RIO DA NOITE foi infor-
Ia de que a diretoria dá "lu-

irá estudar a' reforma do
trato do eficiente "crack",

terminará no fim do cor-
le mês.

ílson Luques
duvida
ARILIA, 4 (SP) — O SSoto, desta cidade,' fará suaSia no campeonato da pri-ra divisão, domingo, enfren-io a equipe do Catanduvèi. Acão do São Bento está Ito->do uma série de provldên-para que a esquadra tenhaiimento satisfatório. O pro-na _ maior da equipe resideme a direita Já que aindafoi enviada pela Pederaçáo«na a documentação do Jo-?r. Se «nao chegar até sába-«o poderá atuar.

concentrados. E' possivel, porém,
que desta feita eles não sejam
levados psra a chácara Ronca-
dor, ficando alojados no DEFE,

REBOLOS PARA CORTAR §
-HffSn.

C0RUNDIT

Rebolos Brasil I |^S
SIUCIT FONI .17 4151 SÀO PAULO I lííH, %""M

I jC-AOt CIGARRO» | I
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LAJES VOLTERRANA

Suo Fauloi Rua Barão de Itapetininga, 151
37-7282 e 32-2738

a economia da industrialização
aplicada na sua construção

ll.o • conjunto 115 • fones 37-8491 • 36-7245

Brasília:

fabrioa - av. Cabo Adão Pereira, 648 • Jardim S, Josd - Pirituba
Postos da Venda: Av. Adolfo Pinheiro, 5.500 (Brooklin)

Viaduto 9 de Julho, 180 • 2.° andar'
Santos, fone 2-6155 - Campinas, fone 8-3929 • ABC (Santo André), fone 44-1006
Mogi das Cruzes, fone 635
fabrioa • S.I.A. • Quadra I • Lotes 10 a 40 • fone 2-5952.

ILUMINAÇÃO
FLUORESCENTE

APARELHOS DE ALTA QUALIDADE
COSTA NETO & CIA. LTDA

Ruo Rodrigues dos Santos, 609 ,J

Fone: 93-6514

^^^^^^^^m^^m^m*Êi^ÊÊ^^**iaammmÊsmmÊ^^m***0miÊ—mm^m^mmÈÉmmÊm^m^a^^^

VALVUU^JH HYDRA

Hr '

Emp. Osny de Assoalhos
Sob a direção do Engenheiro OSNY-Patente federal n. 378036

Raspagem para cera a partir de
Cr$1.0;00om2

PISOPLAST — SUPER SYNTECO —
CASCOLAC — DUXAO A PARTIR DE

i Cr$ 400,00 o m2
AGORA EM SAO PAULO NOVIDADES EM

TODAS AS CORES
Fiscalizamos, e fornecemos laudos técnicos na
aplicagão de DUXAO por sermos - a única

. empresa autorizada.
ORÇAMENTOS. SEM COMPROMISSO

GARANTIA DE 3 ANOS
RUA PARAÍSO, 63 — FONES 34-5702 - 81-1032

AZULEJOS
KLABIN

Pedidos, pelos teléfonesi
61-796* - 37-6571 e 84-8761

com o sr. Vietor.

UIU SIMISM» "

FECHADURAS

Rua Capitão Salomão,
87 — Fones: 84-0S20
— M-7943 — S. Paulo

REATOR INSERLUX
SIMPLES E
PARTIDA
RÁPIDA

Mfft s^ZfaW^tmk m*è
fL* 
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PIAllCO

o secuRO
e «EVOIUCIONÁRIO',*~r , • MAIÒ8 OA8ANTM'a* 

MAIO» CAPACIDADE7MAI08 RENDIMENTO- miNaotnoo*
METALÚRGICA INSERkA LTDA
RUA IMILIO MAUtI. 39? - FONE. 7-1894

fcND 1ELFGR. INSbRRA CAIXA POSTAI, 8S07
',AO PAUIO BRA-.ll

FERRO E AÇO
TREFILADOS E

PERFIS ESPECIAIS

Fabricamos tam-
bém maquinas
para trefilação

TREFILPRESS S.A.
Ind. e Comércio
Fabrica e Escritório:

R. dos Italianos,
280 — Font:

52-7388 - S. Paula

VULCAPISO
Forneço e aplico em 81o

Paulo • Santos.
Pregos módico». Ttl 33-3082.

Tintas e Vernizes
para construção civil e

automóveis
A. CAMILLO

artigos e acessórios em
geral pata pinturas

Al. Nothmann, 390 —
Campos Elisioi

xl|ss_LjJ L\\\\\\\\
Redondo \JjR àr^'
Quadrado ^l •' ¦
Sextavado V,^.

IHB.I COM.

IPIRANGA Vi
K. GONÇALVES DUS, II
Cx. Postal, MU • Fones:
93r!21B - 93-1360 - 93-82413
Enrt. Telegr.: "Henlido"

SAO PAULO

Para
anunciar
nesta
secção :||
telefone |
para
34-4181
- Ramal 57

i

tu

1

1

m

i

Esquadrias
FABRICAÇÃO

PRÓPRIA

BONS
PREÇOS

m\mt¦ !« j
ATACADO

E VAREJO

do 2.00 .i dc 3.00 .i

i
fl

:ã
LTDA.

AV. MOREIRA GUIMARÃES, 1.415 —
FONE: 61-5170 — PERTO DO CANAL 7

Vi9as de Peroba 1." 6x16 250,00 275,00
Vigas da Peroba l.« 6x12 185,00 200,00

I Caibro da Peroba 1.* 5x6 78,00 85,00
I Ripas de Peroba 1.» 17,00 17,00

PREÇO POR METRO POSTO OBRA
m

r- ; ;, •_ /' íti'
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PLENO — Tudo o que a geração nascida em 1960 — no setor dos
 cavalos — tem de melhor, está presente no Grande Pri-* 

mio "Ipiranga", prova central das corridas desu semana, ;
e oue. ao contrtrio do que costuma acontecer, será cumprida no fà-
baio*AU^. demuito «jue as sabatinas tim registrado maior êxito
financeiro que aa domingueiras. E nota-se. de *n*«»P«* ^^S^
a tendencií do "bandicapeur" de reforçar MJ»»««2" 'á%,ht\

bados. em detrimento dos de domingo. Não pode o Jockey Clube j
ser censurado por assim agir. uma v« que, na verdade ele nada ,
mais faz do que atender ao -pedido" do publico. De qualquer for-
ma as corridas do dia 7 deverão registrar movimento financeiro
extraordinário, porque o programa a ser cumprido é bom e o Gran-
de Prêmio é, por si só, uma admirável atração.

OS "PAPOES" — No "Ipiran-
 ga" acham-se

presentes Bil-
ro. Scherzo-Snowdrop, Jurídico,
loiô Valentão, Dominó e Janjâo,
que constituem o grupo dos ani-
mais que melhor impressionaram
até agora. Bllro, que ainda deve
ser considerado o líder, tal a ma-
neira como vem se desimeum-
blndo da tarefa, foi, como de cos-
tume, preparado em Campinas,
e, se passar por este obstáculo,
ninguém mais duvidará de sua
predominância. Scherzo, agora
mais manso, vem de boa vitória e
contará com a ajuda de Snow-
drop, que acaba de triunfar em
92", e que não poucos entendi-
dos consideram superior ao seu
irmão paterno. Ioió Valentão,
que obteve duas vitórias em três
apresentações, é tido em alta
conta. Dominó vem da Gávea,
onde conquistou belos trlunfos,
entre eles um cm tempo recorde
para 1.500 metros na pista de
grama. E, finalmente, Janjâo,
que embora tendo triunfado nu-
ma oportunidade apenas, fê-lo
cm Impressionante estilo, c, por
tef sido até agora muito poupa-
do, poderá evoluir tecnicamente
de forma a levá-lo ao posto de
liderança.

XXX
Só UMA — Das potrancas mais

 destacadas da gera-
ção — Jembélia,

Inch e Tailândia — apenas a se-

gunda delas confirmou a inseri-
ção. A fllha de Pewtcr Platter é
tida em altíssima conti e sua re-
cente derrota para Jembélia não
foi considerada "normal" por
elevado número de observadores,
dado que ela teve um percurso
muito rigoroso e perdeu por di-
ferença minlma. Quanto à Tal-
landla, sua ausência explica-se:
sua forma física atual não é a
melhor: fizeram bem em pou-
pá-la. E Jembélia, que deve ser
guardada para a "Trlpllce-Co-

roa de Éguas", nada mais natu-
rai. diante disso, que ficasse nas
cochelras, como, aliás, nós mesmo
havíamos preconizado.

X- XX
PROVÁVEL — O Grande Pré-,

mio "Ipiranga"
deste ano deve-

rá ter o condão de dirimir mui-
tas e muitos dúvidas. Tal tarefa
deveria ter cabido aos "Sele-

ções" — de potros, potrancas e
produtos — mas, Infelizmente,
circunstancias as mais diferentes
impediram tal coisa. Por outro
lado, a clássica milha de sába-
do estabelecerá comparação en-
tre Dominó, elemento da Gá-
vea, e os de Cidade Jardim. Pelo
que tem trabalhado, o defensor
da farda "ouro e costuras azuis"
não pode e nem deve ser encara-
do apenas como mero figurante,
mas sim como competidor real.
possuidor de enormes posslblli-
dades de triunfo.
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Programa para SABMO
l.o PAREÔ

Prcmlo "Itapallo-lUS;
.— As 13,30 horas —
1.300 metros — «reli

variante
Or.

Ki. Pr.
1—1 Dakar . , . 56 4
2—2 Specd Boy . 56 2
3—3 Distrito . , 56 1
4—4 Calais ... 56 5

i Husseln . . 56 3

2.o PAREÔ
Prcmlo "Caucaso-1958"
As 11,05 lioras — 1.600

meiros — areia
Or.

K>. Pr.
. 57 -]-
. 57 - -
. 57 - -
. 57 2
. 57 3
. 57 1

1—1 Parabrlsa
2—2 Loenda .
t—3 Huipongá

4 Alegrtti .
4—5 Katinka .

6 Ateliê . .

S.o PAREÔ
Prcmlo "Farwcll-1959"
As 14,40 horas — 1.200

meiros — arama
Or.

1—1 Provençale
2 Salla . .

1—3 Kravelha ¦
4 Meta , ,

1—5 Irada , •
6 Jana . . •

4-7 Lauda , .
I Olirll . .

K». Pr.
. 57 6

. 57
. 57

. 57

. 57
. 57
. 57
. 57

4.0 PAREÔ
Prêmio "Flit Foot-

1060" — As 15,2(1 horas
— 1.200 metros —

(rama
Or.

K«. Fr.
t-i Eiy . .

2 Nioac . .
S—3 Ivrí.-i , .

4 Montelena
*-5 Pildoreta

6 Escala . .
4—7 Prunelli .

8 Inoíi . . ,
0 Corrói . .

5.0 PAREÔ
Ptcmlo "Ortllc-196t"

— As 1(1 horas — 1.300
metros — grama

Or.
K«. Pr.

57

1—1 Expressa
Dona Tlta . 57
Jissnra . . . 57

2—4 Scandlnavli 57
5 Annstazla , 57" Antonelli

1—6 Contenda ,
7 Idía . . ." Ivlsa . ,

4—6 Bambollna
0 Patente ,

10 Plumnge .

57 10
57 8
57 12
57 6
57 3
57 11

6.0 PAREÔ
C. P. "IPIRANGA" —
l.a prova da Triplica

Coroa Brasileira —
Clássico — As 16,40 hs,

— 1.609 metros —
grama

1-1 Bllro . .
Kalto . .
Panamá ,
Interlagos

Or.
Ks. Pr.

. 56 2
. 56 1
. 56 5
, 56 3

2—5 Scherzo . .
" Snowdrop ,

Tusculum , ,
JanJ.to , , ,

t— 8 Dominó , .
9 Narcel . . .

10 lolft Valen-
tio

11 Lutteur . .
4-12 Inch . , .

13 Kebir . . ,
14 Itamaraty .
15 Jurídico . .

56 13
56 15
56 8
56 14
56 6
56 12

56 16
56 11
54 10
56 9
56 4
56 7

7.0 PAREÔ
Prcmlo "CoaraMc-19(12"

— As 17,20 lioras —
1.009 metros — grama

Or.
K». Pr.

1—1 Coarassleno 56 4
Qulzenzo . . Sf 6
Danlsco . . 56 1

2—4 Dinamita . . 56 3
Quellne , . 56 10
Leopard , , 56 7

3—7 Quebello , . 56 8
8 Polarls ... 56 2
" D. Padeiro 56 5

4—9 Tonante . . 56 11
10 Demostenes. 56 9
11 Jaldayo . . 56 12

g.o PAREÔ
Prêmio "Independen-
cia" - Animação - As
18 horas — 2.000 me-
tros — areia variante

Or,

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

4 Harakiri .
4—5 Dunkerque

6 Averno . . .

Ks. Pr.

Programa para LWMLMi
l.o PAREÔ

Prêmio "Luis Plcollo"
Anlmiclo — As 13,30
tioras — 1.000 metro»

grama
Or.

K«. Pr.
1—1 Bragia .
S—2 Sonetlca
S-3

56 2,
66 3-z aoneiica . . oo •>,

,1 Abadia II'. 16 *
4 P u n t a de

Luiza N. c 56
4—5 Slmlslon . . 56

I Emlllennen.
corre . . 56

2.0 PAREÔ
Prêmio "Plperman" —
As 14,05 horas - 2.400

metros — grama
Or.

1—1 Pox .
2—2 Catete . ,
3—3 Coloquio
4—4 Liberal .

5 Paracai-1 .

Ks. Pr,
. 57 2
. 57 3
.57 1
.57 4

. 57 5

3.0 PAREÔ
Prêmio "José Bonifácio
de Andrada e Silva'-
Animação — As 14,40
horas — 1.000 metros

grama
Or.

Ks.Pr.
. 56 "
. 56
. 55
. Gl

55

1—1 Llmogene
2—2Fablto .

3 Borodin*
2—4 Gridge .

5 Tônico , . .
4—6 Campo Belo 55

7 Salvo Seja . 55

4.o PAREÔ
Prêmio "J. B. Pauli
Souza" — AnlmaçSo —
As 15,20 horas — 1.000

metros — grama
Or.

Ks. Fr.
1—1 Iandra" Jadílla . .11 Jumará .
2—2 Delos . .

3 Desldia . .
3—4 Queza . .

5 Quaresma
4—6 Quinei , ,

7 Qullé . .

5.0 PAREÔ
Prêmio "Achilles" —

As 16 horas — 1.400
metros — grama

Oi.
Ks. Pr.

1—1 Ouro
2 Nllú . .

2—3 M. Pepe
4 Flnílm .

3—5 Fedavi . .
Borebl : .
Pomposo .

4—8 Rlobaldo ,
9 Amorety ," O. Jewel

Pálido 58
56

, 58
. 58
. 58

, 8*.
. 58
. 58
,58 -
. 58

S.o PAREÔ
Prêmio "Clnquentena-
rio do Centro Acade-
mico Oswaldo Cniz"

— As 16,40 horas —
1.500 metros — grama

Or.
Ks. Pr.

1—1 Hudin ... 57 8
2 Oasls . .,57 6.

2—3 Luca Castl
Estancieiro
Paranarl .

3—6 Osprey . . ,
Curso . . ;
Malange . ;

4—9 Xan . . . ,
10 Stop Hlm .
11 Nápoles , .

57 10
57 3
57 7

7.0 PAREÔ
Prêmio "Canto" — As

17,20 horas — 1.500
metros — grama

Or.

1—1 Censor . .
2 G. Tongue

2—3 Plerlno ...
4 Mirval . .

8—5 Labâo , .
Grado . .
Turlassú .

4—8 Cigarro .
9 Magistrado

10 Mandatário

Ks. Fr.
57

, 57
. 57
.57

57 •
. 57
, 57
, 57

57
.57

8.0 PAREÔ
Prêmio "Deio" — As
18 horas — 1.400 me-
tros — areia variante

Or.
Ks.Pr.

1—1 Dclró . .
2 CanoanS .

2—3 Dó Ré Ml
4 Filoso . .

3—5 'Jahuense .
6 Boupalos .

4—7 S. America 56
8 Faubourg . 56

PROGRAMA PARA SEGUNDA-FEIRA
l.o FAREO

Prêmio "Blanco" — As
20,20 hs. — 2.200 mts.

— areia variante
Or.

1—1 Oran . .
2—2 Collané .
3—3 Exímio . ,

4 Negulesco
4—5 Monjolo .

( Overdale ,

Ks.Pr.
, 58 2
. 58 6
. 58 3
, 58 5'; 58 1
. 58 4

2.0 PAREÔ
Pranto "Mlstermi" —
Al 20,55 horis - 1.400
metros — irelt vir-

Or.

1—1 Hawalani .
2—2 Adaltngas
3—a B. Morem

4 Pinalhi . .
4—5 Popellne ,

I Orogenla ,

Ks. Pr.

1.0 PAREÔ
Prêmio "Don Duboc"
— Al 21,30 hora —

1.300 meiros — iieli
variante

Or.
Ks. Pr.

1-1 rirb . ... 56 - -
2-1 Jabá ... 58 6

1 Feitiço.. .53 i

2—4 Bico Branco 60 4
5 Egress ... 50 2

4-6 Edltorshlp . 58 3
7 Alento ... 56 1

4.0 PAREÔ
Premi.. "FuU Glrden"
— As 22,05 horas —

1.600 metros — areia
variante 'Or.

Ks. Pr.
1
4
6
2
3
7
5
8

1—1 Adonis . . 58
2 Bombolo ... • 52

2—3 Requested . 60
4 Good Glpsy 56

3—5 Nlbelungo . 60
6 Eleoslpo . . 54

4—7 Lembrado . 60
8 Loreto ; . . 58

5.0 PAREÔ
Prendo "Jururú" — As

22,40 horas — 1.200
metros — areia var.

Or.
Ks. Pr.

1—1 G. Fashlon . 57 6
2 Galblm (Gl-

gante) .
2—3 Nó Cego .

4 Estoly . .
8—5 Aznavour

• Blronl , .

4—7 Jaberá ,
8 Algazú

57
,57

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

Or.
Ks. Pr.

1—1 Cherbourg
2 Lorenrox , • si

2—3 Ubaté ... 57
4 GImba ... 57

3—5 Veneno Azul 57
6 Grill Room 57

4-7 IrlchU ... 57
Otasco ... 57
«uno ... 57

T.o PAREÔ
Prêmio "Exímio" - As
23,50 horas • 1.300 me-
tros — areia virlintt

Or.
Ki. Pr.

1—1 Orlgan . , 58
2 Querldío . , 58

2—3 Requln . . 58
4 Buck Jones 58

3—5 Rudy ... 58
6 Brusque . .58

4-7 Holty Tolty 58
FUuci ... 58
Dormlnhoco 41

FRANCISCO DAVILA — O
conhecido treinador, agora
brasileiro, por naturalização,
esbanja conhecimentos técnl-
cos em todos os contatos com
a reportagem. Bastante mo-
desto, náo fas encenações,
mai pode ser Incluído, sem
favor algum, entre os mais
capazei do nosso turf. Apre-
sentará esta semana Atélla e
o estreante Filoso, este um

filho de Faublaij

"AIWA CONTINUA EM SUA MELHOR
FORMA í PODE ÚANHAR NOVAMENTE1

Francisco Dávila fala, tambem, de Filoso, ujii estreante inscrito na oitava prova da próxima tlomiugueira - Parj 0 *
nhecido técnico o "Ipiranga" deve §er decidido entre Bilro e Scherzo

Aos poucos, como decorrência
daquela movimentação obrigato-
ria, todas as manhas, volta o
hipodromo de Cidade Jardim à
sua situação normal, embora
ainda subsista aquele ambiente
de tristeza. O turfe, entretanto,
não pode parar e a preocupação
constante em torno da numero-
sa cavalhada em atividade mo-
nopoliza, agora, as atenções ge-
rais das rodas turfísticas. A pro-
ximldade da realização do Gran-
de Prêmio "Ipiranga", prova lni-
dal da trlplice-coroa brasileira
contribue de outra parte, para a
recuperação emocional dessa
gente.

O programa da sabatina, por
força da Inclusão dn Grande
Prêmio "Ipiranga", é o que
mais interesse desperta entre os
profissionais, inclusive o conhe-
cido treinador Francic-
co Daviia, um dos mais técnicos
dentre aqueles que se dedicam
ao cuidado de animais. O co-
nhecido elemento do nosso tur-
fe, sempre demonstrando pro-

fundo conhecimento em torno
de tudo aquilo que se refere
ao inimal. não o conhecimen>to
empírico que lhe viria d« mui-
tos anos de atividade, mas aque-
Ie decorrente de uma constan-
te atualização, traçou considera-
ções em torno dos seus dois pu-
pilas inscritos e, depois, sobre
aquilo que chama atração ma-
xima da semana turfistiea, o
Grande Prêmio "Ipiranga".

— Tenho apenas dois animais
inscritos esta semana, mas ain-
da assim falaremos deles, de-
t alhedamente. Inicialmente,
embora não tenha um pupilo na
prova, quero dizer algo sobre
esse Grande Prêmio •'Ipiranga",

que pode ser, sem favor algum,
apontado como um dos princi-
pais atrativos nfio apenas da se-
mona, mas da temporada. Pura
um pais como o nosso (Francls-
co Daviia é brasileiro naturali-
zado) o "Ipiranga", como prova
inicial da tripllce-coroa bra-
slleira, e os demais que complc-
tam esse galardão, devem ser

"BEL AMI ESTÁ BEM, MAS 0 PAREÔ
É AGORA BEM MAIS PROBLEMÁTICO"
José Nascimento espera, contudo, boa atuação do seu pupilo, no Prêmio

"Independência" — Gromar e Bronx apontados como forças

Ao cruzarmos com o veterano
José Nascimento, o efsvel pro-
flssional, amigo de todos, não

Eerdemos 
o ensejo de, após o

abitual cumprimento, tratarmos
da chance do seu pupilo, ou me-
lhor da parelha Bei Ami-Pnlace,
no Prêmio "Independência",

prova de animação que valorl-
zo ainda mais o programa de
sábado.

De fato tenho a parelha na
prova — disse-nos J. Nascimen-
to — mas o pareô está bem di-
flcil. Longe de mim afastar a
possibilidade de vitoria, prin-
cipalmente para o Bei Aml, que
me parece o mais forte da pa-
relha, mas dal a pensar em "bar-
badas" ou coisa parecida vai
um abismo.

Prosseguiu:
Bei Ami e Palace estão

bem, principalmente o Bei Ami,
mas este tem contra si o fato de

estar e prova marcada para a
variante, que é totalmente con-
traria ao meu pupilo. Tudo isso
empresta maiores possibilidades
a Gromar, que normalmente se-
ria a força, e a Bronx, que es-
tá correndo multo. '

Concluiu:
— Principalmente o Gromar,

que na oportunidade anterior,
multo prejudicado pelo "han-
dicap", ainda chegou brigando
pela vitoria. Agora vai peso a
peso com o Bronx, que é seu di-
reto rival. Com isso está difícil
a tarefa dos meus pupilos, mas
não escondo minhas esperanças
em Bei Aml.

CORRIDAS DE TROTE

PROGRAMA PARA AMANHA
l.o PARKO

AS 10,45 HORAS — DISTANCIA
1.609 METROS

llnnd.
m

1—1 Halcsla, G. Antonlctlo . . — 3
2 Sele Belo, R. F. dos Santos 2H S

2—3 Aspirina, C. Matarazzo Fl-
lho - 2

4 Snndudrin, O. Sltvn , . . 2u 4
3—5 Gaúcho, A. Luis . . . . — 1

6 Flexa, Am. Carplnelll . . — 1

ESTREANTES DESTA SEMANA
NO HIPODROMO PAULISTANO

Dezessete parelheiros estreiam nas próximas reu-
nióes — Campanha em outros hipodromos

Nas corridas desta semana no Hl-
podromo de Cidade Jardim, estréiam
os seguintes parelheiros:

4—7 Malba, A. Tognlnl .
8 Poock, A, Mnnztono

20 2
20 1

2.0 PAREÔ
AS 20,05 HORAS - DISTANCIA

1.600 METROS
llnnd.

1—I Tltan, .1. Mi das Anjo»
2 Luporcio, G. Antonlctlo

2—3 Hercules, Am. Carplnelll
4 Hclvctln, A. Peita . .

3—5 Jn';u, J. Carplnelll . . .' Fidalgo, M, Moreira

60
1
1

- 3
2(1 1
2ÍJ 3
— 2

GAIBIM Masculino, castanho, 4
anos, São Paulo, por

Quebranto e Abudance.
Criador: Orcstes de Arruda Almeida.
Proprietário: Stud Lourdlnha. CAM-
PANHA: S. Vicente: 1 vitoria CrJ
50.000,00.

OÁSIS Masculino, castanho, 4
 anos, Paraná, por Bombl-

no e Apaixonada, Criador:
Haras Guatupê. Proprietário:. Carlos
Glaser Junior. Treinador: P. Taborda.
CAMPANHA: Curitiba: 8 apresenta-
ções, 2 vitorias, 3 torcelros. Prêmios:
Cr$ 190.000,00 em l.os e 43.500,00 co-
locações.

MONTELENA Feminino, tordllho, 4
 anos, Paraná, por

Montereal e Charlot-
te. Criador: Haras Süo Joaquim. Pro-
prletarlo: Stud PortUo. Treinador: M.
Slgnorettl. CAMPANHA: Curitiba: 16
apresentações, 2 vitorias, 5 segundos,
2 terceiros e 4 quartos. Prêmios: CrS
190.000,00 em l.os lugares t CrJ
151.750,00 em colocações.

IIOITY TOITV Masculino, castanho,
..  5 anos, Paraná, por

Nllglrls e Fair Beau-
ty. Criador: Luiz G. A. Valente.
Proprietário: J. Salache & P. O.
Monteiro. Treinador: M. Slgnorettl.
CAMPANHA: Curitiba: 17 apresenta-
ções, 2 vitorias, 8 segundos, 2 tercei-
ros e 2 quartos. Prêmios: CrS ......
140.000,00 em l.os lugares e Cr|
160.000,00 em colocações. f

GRILL ROOM Masculino, alazão, 4
 anos, Sâo Paulo, por

Peter's Cholce e Fio-
rence. Criador e proprietário: Haras

Animal, — Joekeys

Montarias prováveis
para o G. P.
Ipiranga
6.0 PAREÔ — G, P. IPIRANGA
l.a PROVA DA TRÍPLICE CO-
ROA BRASILEIRA — CLÁSSICO
— AS 16,40 HORAS — CrJ
3.000.000,00 — 900.000,00 —

600.000,00 — 300.000,00 — CRIA-
DORES: 10% — OIST. 1.609

METROS — grama
Ord.

K. de
prt.

1—1 Bllro, G. Massoll ... 56 ^
Kalto, L. B. Gonçalves 56 1
Panamá, F. Pereira . 56 5
Interlagos, G. Almeida 56 3

2—5 Scherzo, F. Irigoyen . 56 13
" Snowdrop, E. Gonçal-
ves  ... 56 15
Tusculum, N. Pereira . 56 8
Janjâo, U. Bueno . . 56 14

3—8 Dominó. M. Silva . . 56 6
9 Narcel, H. C. Silva . . 56 12

10 Iolô Valentão, A. Bo-
Uno 56 16

11 Lutteur, H. Machado . 56 11
4-12 Inch, L. Rlgonl . . . 54 10

13 Keblr, J. M. Amorim . 56 9
14 Itamaraty, J. Alves . 58 4
15 Jurídico, P. Vaz ... 56 1

Itapevl, Treinador: F. Schnelder.
CAMPANHA: S. Vicente, 1 vitoria
Cr$ 60.000,00.

VENENO AZUL Masculino, castanho,
 3 anos, R. G. do

Sul, por César e
Thanklpl. Criador: Manoel dc Mace-
do Pons. Proprlclarlo: Stud Jambo-
lalo. Treinador: A. Fuscoldo, CAM-
PANHA: S. Vicente, 1 vitoria CrS
80.000.00.

GIMBA Masculino, castanho, 4
 anos, R. G. do Sul, por

Garufero o Miss Oriental.
Criador e proprietário: José Domingos
Indart. Treinador: L. Martins. CAM-
PANHA: Pelotas, 1 vitoria CrS 
26.000,00. Campinas, 3 vitorias, Cr$
180.000,00.

GRADO Masculino, castanho, 4 anos,
 SSo Paulo, por Guayaqull

e Grande Galo. Criador e
proprietário: Carlos Couto Duarte.
Treinador: A. P. Penha. CAMPA-
NHA: Campinas, 2 vitorias, Cr$'
110.000,00.

DOMINO Masculino, alazão, 3 anos,
Slo Paulo, por Black

moor e Queen Falry, Cria-
dor e proprietário. Haras Sfio Josó e
Expedlctus. Farda: Ouro, costuras
azuis,,Treinador. O. Ulloa.

MANDATÁRIO Masculino, castanho,
 4 anos, SSo Paulo,

p/ Baroda Squadron
e Grazlela. Criador: Paulo Barreto de
Sá Pinto. Proprietário: Paschoal Con-
zo. Treinador: M. Farrajota.

LORENROX Masculino, alazão, 4
 anos, R. G. do Sul, por

Lorenclno e Roxana.
Criador: Braslllo Terra. Proprietário:
Laudellno F. Barcellos. Treinador:
N. Blzlnelll. CAMPANHA: Campinas,
1 vitoria Cr$ 55.000,00 .

ESTOLT Masculino, castanho, 4
 anos, R, G. do Sul, por

Hojnrasco e Epltola.
Criador: Delmo de Marco. Proprle-
tario: Armando Grlll. Treinador: L.
Martins. CAMPANHA: Pelotas, 3 vi-
tortas CrJ 81.000,00 .

FILOSO Masculino, alazão, 3 anos,
 S. Paulo, por Faublas e

Xevlnette, Criador: Haras
SSo Bernardo S. A. Proprietário: RI-
cardo Faris Chaddad. Treinador: F.
Daviia.

UBAETÊ Masculino, castanho, 4
 anos, São Paulo, por¦ Refrão e Ubalna. Cria-

dor e proprietário: Roberto Alves de
Almeida./ Treinador: R. Ron-
delll. CAMPANHA - Campinas, 3
vitoriai Cr$ 175.000,00.

JALDAYO Masculino, alazSo, 3
 anos, Sáo Paulo, por

Caporal e Aldaya.
Criador: Haras Jahú. Proprietário:
Almeida Prado & Assumpção. Trei-
nador: C. Borges.

NIOAC Feminino, alazão, 4 anos,
 São Paulo, por Coaraze e

Little Gold Link. Criador
e Proprietário: Raul Veiga de Barros.
Treinador: E. Teixeira.

I N O A Feminino, castanho, 4 anos,
• SSo Paulo, por Cratéus e

Aline. Criador: Haras Ca-
lunga. Proprietário: Stud L. li M.'
Treinador: J. Nascimento.

TROTE DIA KIO
Conforme adiantamos, para

salvar sua própria sobrevivência,
a Sociedade Paulista dé Trote,
através sua Comissão de Corri-
das, i-ituou responsáveis pelo
escandaloso resultado da sétima
prova da ultima sabatino, em
vila Guilherme, e distribuiu pu-
nições. A medida, embora um
pouco tardia, pois deveria ter
sido tomada no próprio hipo-
dromo, como satisfação Imediata

ao publico, que fora lesado, não
deixa de ser uma satisfação aos
epostadores, que de outra forma
nem mais deveriam pisar no hi-
podromo. ,

Doravante, agora que existe
um movimento de âmbito nacio-
nal, para reformar o lei de turf,
concedendo condições de sobre-
vivência ao Trote, os responsa-
vela pela entidade devem agir
com o máximo rigor,

<'

0 Flobclo, A. Manzlonc . 4
4—7 Mexicana, A. Tognlnl . 20 4

llclramai-, A. Luis ... 20 5
Bcn Hur, A, F. Leitão . 20 2

3.o PAREÔ
AS 20,30 HORAS — DISTANCIA

1.009 METROS
llnnd.

m

Fi-
1—1 Calçara. P. Mello ." Rubi, C. Matarazzo

lho —
2—2 Tapajós, G. Antonletto . . 20

3 Hoppy Dream II, A. Petta 20
3—1 Sonla, J. Lyon —

5 Fiança, J. Delgado . , , —
4—6 Luperclo, E. Andrelnl . , —

7 Flor da Serra, A. Luís , , —

— 5

4'X
1
3
1
2
6

AS
4.0 PAREÔ

21,00 HORAS — DISTANCIA
1.609 METROS

llnnd.

1—1 Relâmpago, O. Silva ... 20 5
2 Mancha, R. F. dos Santos , 20 4

2—3 Slclla Dallas. J. Lyon , . 20 3
4 Adalla, A. Luís .... 20 2

3—5 Atlantic, J, M. dos Anjos 20 6
0 Lua Nova, L. J. Santos . 1
7 Sputnlka, C. Nappt ... 2

4—8 Estrellta, G. Antonletto . 40 1
0 Fineza Hanover, A. Man-
zlone 20 1

10 Destemida, A. Tognlnl , , 40 2

5.o PAREÔ
21,30 HORAS — DISTANCIA

1.609 METROS
Iland.

AS

tn
1—1 Bacaxl, L. J. Santos . .
2—2 Moema, O. Silva . . ." Gazeta, R, F. dos Santos
3—3 Mabcl, Am. Carplnelll

4 Sensação, A. Luis ... —
4—5 Splnazzola, C. Matarazzo

Filho 20
6 Paulino, A. Tognlnl ... —

40

6.0 PAREÔ
AS 22,00 HORAS — DISTANCIA

1.609 -METROS
Iland.

m
1—1 Fr. Santa Fé, J. M. dos

Anjos — 2
2—2 Marylln, R. F. dos San-

tos 20 1
3—3 Oregon, G. Antonletto . . «- 1

4 Ouro Fino, J. Lyon , . 60 1
4—5 Freestone, J. Delgado . , 40 1

6 F. Transparent, Am. Car-
pinelli 80 1

7.0 PAREÔ
AS 22,30 HORAS — DISTANCIA

1.609 METROS
Iland.

m
1—1 Satélite, G. Antonletto , 20 5" Esponja, A. Tognlnl ... 2
2—2 Red Moon, O. Silva . . . 1" Luck Strlks, R. F. dos

Santos 20 2
3—3 Dom Raposo, J. M. dos

Anjos 3
4 Dinamo, A. Manzlone ... 20 1

4—5 Leco Hanover, J. Lyon . 20 4
6 Brinco de Ouro, A, Petta 20 3

PAREÔ COMPARAÇÃO
AS 22,50 HORAS — DISTANCIA

1.609 METROS
Participarão desta provaos 4 (quatro) primeiros co-

locados dos 3.o e 4.o pa-reos do programa. Se hou-
ver mais de 2 (duas) pa-relhas classificadas, serão
incluídos também os colo-
cados em quinto lugar.

ÀS

1—1

2—2
3

3—4
5

considerados pontos básicos de
toda uma programaçio. Repro-
sentam, em ultima analise, o ba-
rometro da criação, falando do
seu progresso, de sua estagna-
ção ou mesmo do seu retrocesso.

Prosseguiu:
Nâo me pare^ que este

ano tenhamos dado um grande
passo, mos enfim também nào
retrocedemos em relação à cria-
çâo nacional.

Quanto à prova em si?
Parece-nos que devemos

destacar desde logo duas gran-
des figuras. Inicialmente o po-
tro Bllro, que a meu ver é um
valor de primeira grandeza na
turma. Deve ser encarado como
força e andou bem o "handica-

pcur" cm colocá-lo no topo da
prova. Pelo que temos visto, é
um grande corredor.

O outro...
E" o Scherzo. Poderia dl-

; zer a parelha do Stud Seabra.
I mas prefiro destacar mesmo
I Scherzo que é um animal que «o-

mente agora está bem firme e
{ apto a marcar atuações ainda
! mais destacadas. Ele, com Bilro.

deve decidir a vitoria nc;;e
Grande Gre.-nio "Ipiranga", a
ser corrido sábado.

ATELIA E HLOSO
Tratando dos seus pupilos, que

esta semana s&o dois, disse-nos:
— Tenho Atella, na segunda

prova da próxima sabatina, c o
estreante Filoso, na oitava
prova de domingo. A primeira
vem de segundo cm 1.50(1 me-
tros c vitoria subsequente, nu*
1.C00, revclando-sc animal de
bons recursos. E' claro que a
prova não está facll, pois temos
Parabrlsa e Loenda com gran-
de chance, mas acredito que Ate-
lia poderá aparecer com realce.

Se conseguir folgar na __Jra parte do percurso, 4«"Zexageradamente guer:r,/U Z.tâo posio garantir queiSIírigorosa no final. Kio ateia?
sim. a possibilidade de vi-isra

Quanto ao estreante r.iZ.
um filho de Faubla. , Jç£2S
te. esclareceu:

Foi incluído nua u-n
melo forte, mas neir. p/_\está fora de cogitaç.",..- -w
se de um animal jeiíwi. q*íde aparecer logo ra pirataapresentação, poi-s foi «£_?
nientemente preparado.

Concluindo:
Também nesta provi ifci.

minhas esperanças. Aqui, éck
ro, é mais difícil, rr.ai «levo ipa
tar como força D-i Re v, .
Delró. '

8.0 PAREÔ
23,15 HORAS — DISTANCIA.

1.609 METROS
Iland.

Red Llght, O. Silvo ... 2
Misteriosa, R. F. dos San-
tos .......... . g
Noonday, J. Delgado . . 7
Engenho Novo, A. Luis , i
Gentil, A. Petta . ... . 5
Lobo, J. M. dos Anjos . 3
Indiana, G. Antonletto . 4
Aga Khan, S. Saplenza .— 8
Adil, C. Matarazzo Filho 20 1

9.0 PAREÔ
AS 23,40 HORAS — DISTANCIA

1.609 METROS
Hand.

m
1—1 Batuque, R. F. dos Santos 4

2 Dayé, Am. Carplnelll . ,— 1
2—3 Alaska, E. Andrelnl . . 6

4 Tormento, J. Carplnelll . 20 3
3—5 Arln Noble, G. Antonletto 3

6 Júpiter, P. Santonl ... 2
4—7 Lucky Lou, P. Mello . . 20 1" Aliança Hanover, C. Ma-

tarazzo Filho . . ., . ,20 2
8 Jane, A. Luis 5

J. C. São Vicente

DENDICO GARCIA CONTINUA associa-se às
NA VANGUARDA DOS JOCKEYS ' homenagens à

r

Numero das estatísticas do turf paulistano
Empate entre os treinadores

Rcprod. de Prod.
Mw. i-ro 1060:

AdlI
Pewler Plailcr . .
Faublas
Coarasc 
Morumbl
Kameran Khan . .
Flámb. de Fresnay
Fair Tiader . . . .
Cndl
Prospcr 
Royal Forcst , , ,
Nordlc
Tlmflo
Rumor
Martlni
Mastor Robln . . .
Pelor's Cholce . . .
Four llill-,
AstroiOHO

Mondeslr-Italassú ,
Guanabara ....
Jahu
S. Josc-Expedictus
Ipiranga
Pnranú 
Patente 
São Llill
Bela Vista
Bela Esperança . *
São Bernardo . . .
Santa Borbüra . . .
Faxina 
Antenor L. Campos
Artln
São Bento
Boa Vista
Pinheiros
Faz. Sta. Anqela . ,
Santa Cândida . .

N.»
rie
vi-
to-
riu»

. 5.
. 4
, .5 4
. 3
. 3
. 3
. 2
. - 2.
. 2
, 2
• 1
. 1
. 1
. 1
. 1

. 1
. 1
. 1

. 1

N.i
de
vi-
to-
rias

. 60 37
. 25 37

26 27
38 21
24 20
27 16
27 15
24 1.1
19 11
17 in
1.1 10
iu o

CrS

502.500,00
.730.000.00
.100.000,00
.892.500.00
,310.000.00
.420.000,00
.58U.C0O.OO
,107.500.00
.210.000.00
.200.000.00
.900.000,00
li-0 min mi

.54o.non.no
.540.000,00
.440.000,00
.400.000 CO
.305.00(1.00
.340.000,00
.300.000.00

(rS

Proprietários

14
9

12
. 15
. 15
. 13

. 11
. 4

N.»
da
vi-

to-
rins

.548.500.00
376.000,00
035,000,00
.008.500,00
162.(100.00
428.500,00
792.000,00

.788.000,00

.101.000,00

.705.500.00
251.750,00
817.000,00

.740.500,00
097.(100.00
253.000,00
102.500,01)
913.500,00

.848.500,00
715.000.00
947.500,00

Stud Seabra ....
A. Prd. & Assumpção
Zílla G P. Castro .
H. S. José-Expedlctus
Stud Montpeller . .
Stud Preto c Ouro .
Haras Ipiranga , . .
Stud Ed. Gullh. . .
H, S. Bernardo S. A.
Stud Guará
Stud Qulproquó . . .
Aranha & Alulslo , .
Stud J. C. 
Stud Pelicano ....
Stud Sancá 
Stud Otro Lance , ,
Stud Fajopl
Antonio Sallum . . .
Haras Jaberave . , .
Roberto A. Almeida .

13 31
20 26
32 16
27 15

1 12
16 7
11 7
11 6

5.
5,
4
4
4
4
4.
4

10 3
5 3

CrS

844.000,00
.033.000.00
.108.000,00
.079.500,00
000.000.00
560.500,00

.214.000,00
.820.500,00
625.000.00
922.500.00
742.500,00
249.500.00
900.000.00
845.000.00
742.000.00
,172.500,00
137.500.00
121.000,00

,976.000,00
.949.000,00

Joekeys

Dendlco Garcia .
Jofto M. Amorim
Josó Alves . . .
Pierre Vaz . . .
Luis Rlgonl . . .
C. Taborda . .
V. Pinhc-iio Fo, .
Solintir Lobo . .
K. Gunçulvcs , .
II. C. SIJvo . .
A. Bnllno . . .
A. Artln ....
F. Irlgoyon . . .
L. B. Gouçalvej
Gastão MatSOll .
C. Lombardo . .
Luís F. Silva . .
J. O. Silva . t .
F. Sobreiro . . .
M. Freire . . . .

Treinadores

Enlr Fcljó . . .
M. de Almeida ,
J. B. Ivo ... .
M. Slfinoretti . .
R. Oliveira Filho
F. V. Navarro „
R. Rondelll . . .
P. Gusso Filho .
k. Campozána .
A. MagalhSea . ,
C. Borges ....
J. M< Gonçalves
D. Henriques . .
J. Nascimento . ,
P. Taborda . . ,
A. Mollna . , ,
S. S. Corrêa . . .
Mi Porlella . . .
S. P. Mendes . .
M. Branco . , .

N.»
de
\l-
lo-
rins

. 50 2G
. 38 22.
. 3.', 28.
. 34 19
, 28 in
, 27 1^
. 26 14
, 2J 14
. 24 15
. 21 13
, 21 12
, 20 18
. 18 37
. 19 22

. 17 14
. 10 7.
. 16 fi
. 15 12.
. 15 1(1
. 14 7,

S.i
Ue
vi-
tn-
rins

, 32 17,
. 32 16
. 30 15
. 22 14
. 22 14
. 21 9
. 20 10
, 19 ::t.
. 17 12
. 17 11.
. 20 20.
. 10 12
. 10 3
. Hi
. 10
, 15

. 14
14
14

IrS

.964.250.(10
01.1.750.0(1
208 0(10.00
.294.500.00
.762.(100.0(1
.268.000,011
,164,500,00
.434, (100,00
.(102.501,011
.568.0(10,00
.92:1.500,00
.451. '100,0(1
.1133,5011.00
.797.000,00
.720.(100.00
.ii4.ono.no

088.000.00
070.500110
(108.500.011
128.500.00

12 11

Itrprod ii tores

Royal Forest ,
Burpham . . .
Prosper . . .
Coaraze . . .
Fair Tradcr 22
Bcaupró  1
Flamb. de Fresnay . 12
Adll 14
Pewter Platter , . , 19
Sayani 20
Faublas 11
Kameran Khan ... 11
Blackamoor . . . , 14
Nordlc ,14
Snndjor 9
Qulxu 4
Strong rth-orni ... 13
Manguarl 10
Swallow Tall .... 9
Morumbl 7

CrS

796.500,00
106.000,00

.816.750.00

.447.000,00

.130.501.00

.257.01111,110
440.500,01)
154,000,00
998,500,00
017.0(1(1.00
000.600,00
218.0)0,(10
G47.500.OO
063.500,00
769.000.00
903.500,00
963,260,00
.890.000,00
800.500,00
560.600,00

US

30.377.500,00
14.258.000.00
16.018.000,00
13.324.000,00
12.981.500,00
12.000.000.00
11'. 124.000.00
10.170.000,00
ÍO.059.0011,00
8.781.000.00
8.099.730.00
8.200.000,00
8.103.0011,00
7.179.000,00

G. 242.000.00
6.540,500.00
B.075.5110.00
6.037.000,00
5.915.000,00
5.819.000,00

memória de
V. Pinheiro F.°

Será celebrada, .imanhj h
10 hora?, na Igreja (!¦¦ 'msi'%
nhora do Mont Serrai, no U,-b
de Pinheiros, missa de 7o A
por intenção da aluía do lnfcr.
tunado freio patrício VlrgüIoB
nheiro Filho, vitima do lamesy,
vel ocidonle dtiranlc- a dispm
dc unia dns provas da ullima»
mona em Cidade .Inrdim.

O Jockey Club de São Vict-sti
assoclando-se í*s Immenagea
que serão prestadas á meir.óí»
do saudoso piloto, far-se-á «.
presentar. na ocaslfio, por ét.
tores da entidade. Pur nutro !i.
cio, colocou a disposição dos pro.fisslonals do turf vicontino uti
camlonota, que os transportui
até esta Capital. Uma comissã
foi constituída com os nomes da

Iprofissionais B, Garrido, Á Cor.
I sino, A. Oliveira. A, .1. Martiri
I W. Pinto, S. Iodlce Neto,.?

Kranzfeld p A. F. Anjo.'-, qued».
verá representar nu nto rclfe.
so os demais Joekeys !.- Ireinj.
dores do hipodromo praiano

! 
'-'i

Apenas um jockey suspenso
Foram as seguintes as resolu-

ções da Comissão de Turfe do
Jockey Club de São Paulo, que
apenas suspendeu o ginete L.
F. Silva até 10 deste mês, por
prejudicar seus concorrentes pi-
lotando Jururu.
— Comunicar que de acordo com

o art. 127 do Código dé Cor-
rlda.s, em caráter excepcional

Piter ausente em
Araraquara

RIB. PRETO, 4 (SP) — O
quarto zagueiro Plter, uma das
grandes expressões do time de
profissionais do Comercial, desta
cidade, foi liberado Intelramen-
te pelo Departamento Médico
do clube para voltar normal-
niente ás atividades. Mesmo as-
sim. no entanto, o estupendo
profissional ficará á margem da
partida de domingo, em Arara-
quara, o que garantirá recupe-
ração física e técnica definitiva
para os compromissos posterio-
res do "LeSo do Norte" no cer-
tame bandeirante.

c 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 de
profundo pesar por esse In-
fausto acontecimento.
Chamar pela ultima vez a
atenção dos treinadores de
Interlagos, Tusculum, Ado-
nis, Lhassa, Mlsterma, Oleron
e Old Boy, para a indocili-
dade desses cavalos na parti-
da.
Multar em CrS 2.000,00, cn-
da um dos joekeys L. B. Gon-
çalves e J. Roldão (reinciden-
tes) por terem se apresenta-
do com excesso de peso para
pilotarem respectivamente
Distrito e Lhassa,

NECROLOGIA
SR, NERY SIQUEIRA E SIL-

VA — Faleceu onlem, nesta Ci.
pitai, nos (il ano.-, casado cã
tl. Regina Penteado de Siquein
e Silva. O extinto era filho ti
sr. Jorge dn Silva Kngundsit
de d. Isaura Siqueira e Silva,;i
falecida. Deixa uma lilha: í
Marina Siqueira RodriBiies ft
to. casada com o sr, .k-rená
Rodrigues Neto. Era irmão i
sr. Jorge Siqueira, casado K
d. Helena Siqueira t- Silva. 1
enterro realiza-se hoje áslOt>
ras, saindo o feretro de na Üe-
sembargador PasaiacqiH, H
(Pacncmbu) para o cemitério
São Paulo.

SR. EDMUNDO PLÁCIDO-
Faleceu anteontem nesta Capi-
tal, funcionário aposentado íl
I.R.C. Era irmão dn profa, Ps!-
myra Plácido e cios falecido;,
Alberto Plácido de Souza San-
tos: Aurora Plácido cie Mato-1
Albet-tina Plácido VasquH.
Deixa sobrinhos. O enterro res-
lizou-se no cemitério Sil
Paulo.

SR, AMÉRICO DIAS DI
OLIVEIRA — Faleceu onter.,
nesta Capital, aos 52 anos. filha
do sr. Américo Dias do Oliveiü
e de d. Albertina Dias dc 01:
veira. já falecidos. Deixa cl
irmãos: João, casado com d. Li
cinia Araujo Dins de Oliveira
Emilia, Lucilia e Luiz, solteira
Deixa sobrinhos. O enterro rei-
liza-se hoje, saindo o feretro cl
rua Senador Felicio rios Sant»
83, apto. 5, paia o cemitério»
Araçá.

|-
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MISSA T.n DIA

SR. VASCO RODRIGUES
¦s DOS SANTOS

Sábado dia 7 às 0.30 horas U
Isreja Imaculada CnnrelçSo (at.
Brigadeiro LuIb Antônio).

Futebol de salão:
cotejo internacional
hoje no Ipiranga

O C. A. Ipiranga, campeão
paulista de futebol de salão, jo-
gará hoje à noite, em seu glna-
slo, na rua do Manifesto, con-
tra a seleção paraguaia, Na
preliminar teremos os jogos: In-
fantll do Ipiranga vs. infantil
Record; juvenil Ipiranga vs. ju-
venil Record. Nos intervalos se-
rão feitas exibições de ginastas
pela Força Publica. No jogo
de fundo estará em disputa o
troféu "Osvaldo Giannoti". O
cotejo internacional de futebol
de salão desperta grande inte-
resse e por certo o ginásio do
Ipiranga deverá receber nume-
roso publico.

m__\_\W'_à_\
A FAMÍLIA DE

MAGDALENA PETRIKAS
convida os parentes e amigos para assistirem jmissa de l.o aniversário que fará celebrar dia '
de setembro às 7,30 horas, na igreja São Francisco,
no largo Sã8 Francisco.
Por mais este ato de religião e amizade, antecipa-
damente agradece.

*2^ir
A familia de

VJCENTE TROIS
convida os parentes e amigos a assistirem à missa

de 30.° dia, que fará celebrar HOJE, dia 5 do corrente,
na Catedral da Sé, às 9 horas da manhã.

tf^
MOZART EMYGDIO PEREIRA e Senhora, FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO e Senho
ra, BENEDITO EMYGDIO PEREIRA e Senhora, GERALDO EMYGDIO PEREIRA e Senhora, «»
PHAEL EMYGDIO PEREIRA e Senhora, GALDINO HYBERNON PEREIRA BICUDO e Senho»,
filhos, noras, irmão e cunhado da saudosa

RITA BICUDO PEREIRA
inissaao agradecerem aos seus amjgos a confortadora presença em seu funeral, participam que s '" 

jjde sétimo dia, por intenção de sua alma, será celebrada AMANHA, dia seis de Sctemoro,
dez horas no Convento de São Francisco, Largo de São Francisco.

-:&!'.'¦•«^-¦y*^,Bsr, ,** A •* . **» jiy.AAA. •_^V.r«si iirf *.Á,-*-**->je^ú-ji_eijt__.*.':-t-*-d**,-«*:.'*uttit^^$n>(-.*l^+*i^»iK_.-^.-^^
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uma firna laatasma": "estouro" de trinta milhões
Diretores da "Auto-
Peças São Jorge" es-

tão foragido» — 'Tes-
ta de ferro «la ca-
sa, que funcionava
cm ütinga, foi deli-
ti» — Apreensão de

mercadorias

Os desesperados
Dali tiros — Cerca das 14.31)

h rle ontem, na Av. Jabaquara,
defronte ao numero 2.682, Ime-
Hiaçõcs da Igreja de S. Judas
Tarleu. o comerclario Manoel
Pereira da Silva Neto. de 20-nos. solteiro, residente a rua"trapuA. 47. no Jabaquara deu-¦abo ea vida eom dnls tiros dr¦arrucha. o primeiro nn pesco-••o n -'41111(1.1 no peito. Em sei:?'tolsos roi encontrado pela au-
..lidiiiii rle Ptnntao da Zona

Sul, mie atendeu a ocorrência,
um bilhete em que afirmava
estar desgostoto da vida, fato
quc o levou a praticar n tres-'uucado gesto. Após ns forma-
lidades dc praxe, o cadáver foi
removido para o IML.

• ^
fi. ¦.- ^ mt?y

Xiiolav Itusko, ii "l»*»la de
ferro*' (la firma fantasma,
quando ora ouvido pelo nos-

sn repórter.

NOVO CHEFE DO
SRP DA POLICIA

Deverá ser designado, hoje, o
novo chefe do Setor de Rcln.
cões Publicas dn Secretaria da
ScKiirr.nca Publica, que substi-
tulrii o delegado Cláudio Au-
Busto Luzzi de Barros. Segun-
do se informa, scrár indicado
para aquele posto o redator
Hermes Vieira, que estava co-
missionário no Juizado úh Mi*
noreí.

O delegado Clnuriio Augusli
Luzzi dc Barros deverá ser In.
vestido cm importante funçtio
indicada pelo Secretario da Se-
Rurnnça Publica.-

POR MOTIVOS FUTEIS

Iperario assassinado
pauladas em Osasco

Por volta das 4 horas de ho-
no Interior de um bar situa-

o no Jardim Santo Antônio, em
Isasco, João Bezerra da Silva,
e 3(i anos. casado, morador na
lua 7, mi. no Jardim Veloso,

jjr questões luteis, desenten-
cu-se com o operário Antonio
taandre da Silva, de 35 anos,

sado, residente na rua 12,
n, no mesmo tairro, seguindo-

entre os dois seria alterca-
io.
Oulras pessoas que se encon-•avam no estabelecimento co-

icrcial procuraram serenar os
nimos, o que conseguiram
penas por momentos pois, ml-
utos após, os desafetos dirigi-
am-se para a rua e empenha-
m-sc em violenta luta corpo-

ocasião em que João Be-
erra da Silva, nuinindo-se de
im pedaço de madeira, deste-
iu varios Rolpes no seu con-
endor, deixando-o prostrado
o solo para fugir em seguida.

vitima, gravemente ferida,
oi removida ao HC. e, não re-
istindo aos ferimentos recebi-
os, veio a falecer às 8 horas da
lanhà, naquele hospital.

A autoridade de Plantão da
ona Oeste instaurou inqueri-

o a respeito, sendo o cadáver
ransladado para o IML para as
ormalidades legais.

A Guerra Politica é o
conjunto das ações mon-
tadas pelo Kremlin, na
vida de cada povo, para
destruir, por dentro, os
regimes de liberdade e cin
seu luirar instaurar um po-
der ahsoliitisla e totali-

tario.
(Kxtraído do livro "KM
CIMA DA HORA", de

Suzane Labin).

REVITIUZnDOR
Masculino

uRMOTESÍBN
uiumcvc « riicupuiacau idpida
das funções vitais, agindo st-
(uramente nos casos dé esgota-
manto a astenia neuro-muscolar.

Mn FmwcIm • DtsiMlai

**» '.''

FUGIU DE CASA
tiiRiu de sir residência, na

rua Augusta, 1.172 apto. 3, a
menor Maria Aparecida dos
Santos Lima, de. 15 anos de
idade, cm companhia •'» '."".i
moça dc maior idade. A meni-
na. (|Ut provavelmente ini
levada para Maringá, trajava
na ocasião sapato c bolsa
brancos, conjunto creme cnm
Uras e laço marrons e blusa
branca e rosa, A familia pedeoue qualquer informação a
repcito seja dada no endere-
W acima ou pelo telefone:
35-7012.

:riminoso
:apturado
Agonies da Delegacia de Vi-

lilancia e Capturas prenderam
"item, dando assim cumpri-
"ento a mandado expedido pe-
0 Juiz da Vara Auxiliar do
lUr'. o criminoso Sebastião da
alva, de 43 anos, preto, soltei-
°. sem residência fixa, autor
le varios crimes, inclusive um
wmteldlo, de que foi vitima,
lá tempos, Francisco Barbosa
'Irna. o assassino que tem o
julgo de "Carabina", foi loca-
HS? «o Jardim Perl, na rua
èn.cAbd^la- Ele já cumpriu«nas na Penitenciaria do Es-
Kchf ttambém na famosa Ilha

QUER COMPRAR ou
VENDER IMÓVEIS!

(CHSR
apartamento
terreno
chftcarn
árci Industrial etc.)

Em .
. Santo And ri*

Silo Bernardo
São Caetano
Diadema
Mauá
RlhPirâo Pires.

LEIA e ANUNCIE no"Pregão Imobiliário
do ABC"

tndos os sanados no

DIÁRIO DE S. PAULO
e DIÁRIO DA NOITE
Para anunciar nessa Secçfio,

dlrlja-se á
SUCURSAL DO ABC

Rua Campos Sales. 106
Konc: 44-6126

SANTO ANDRÉ*

PARA VEREADOR

LUIZ CARLOS
SANTOS

jjKX^B}»-, ¦ ____3__f_____________W

1331
COmITÉ

RUA Da CONSOLAÇÃO, 7
CANDIDATO O ¦ .
PAULO DCTARSO

FONES: 33-9*97
37-6431

"Estouro" de mais de trinta
milho*, de cruzeiros foi deste-
rido no comércio de peças de
automóveis pela firma tantas-
ma denominada "Auto Pecas São
Jo/fe". situada na avenida da
Paz. 780. em Utinfa, orientada

pelos indivíduos Agenor André
e Waiter Morei, que estão fo-
ragidoí. O estabelecimento. *!"•
vinha sendo diricido aparente-
mente, pelo testa de ferro"
ou -laranja", identificado corno
sendo Nicolav Bu5ko. de 38

anos. casado, morador na rua
Antônio Macedo de Lima. 494.
na Vila Zelina. funcionou cerca
de seis meses para no finai, apli-
car o vultoso golpe.

rSSSAES E ArREEMiOES
Sob a orientação direta do de-

legado Joaquim Martins de
Arruda, titular ia Eípecializada
de Furtos, os investigadores He-
lio Teixeira e Longhi detiveram
Nicolav Busko. enquanto que
seus comparsas lograram se
evadlr. Na Policia, aquele aeu-
tado. submetido a severos in-

terrogatórios. acabo j por apon-
tar o local onde ocultara parte
da mercadoria desviada do esta»
belecimento fantasma, eonsti*
tuida de pecas e acessórios pa-
ra automóveis, que foram
apreendidas e encaminhadas á
Delegacia de Furto».

Paralelamente a essa apreeti-
sao, estimada em alguns milhões
de cruzeiros, devem aqueles po-
liciais viajar para a Guanabara,
onde complementarão as apreen-
•-.-¦ - t<*i>do em vista que na-
quela cidade foram efetuadas a
maioria das transações. 
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COMPRE MORO EM 18 MESES PELO CREDITEPERMON
em modeira marfim, linhas modernas, composto de 1 armário grande, 1 cama de casal conjugada,

r*lf**inillTf**iDI***t em I"oac"'a marrim, nnnas moaemus, tumpusiu uc . u....u..« y.v...~

UUKMIIUKIU 1 cômoda conjugada com gavetos externas, 1 banqueta estofada

nnDlllTnDin ern es,i,° ProvenÇal' •**> modwa rnarfim com ' a™°r>° de 4 portps, 1 cama casal, 1 cômoda,

UUKMIIUKIU 1 penteadeira com espelho, 1 cadeira estofada e 1 banqueta estofada

nnnilITnOin •s,il° Provençal em cerejeira maciça, com 1 armário de 4 portas, 1 armário de 2 portas, 1 cama casal, 1

UUKMIIUKIU cômodo, 2 criodos-mudos, 1 penteador com espelho, 2 cadeiras ei banqueta estofadas com lindos tecidos

CAI A HC IA MT A D d* ,,n,,a$ mo<-6rna$' em ""¦"••eira amendoim com 1 buffet, 1 mesa elástico, 1 bar espelhado

jALA Ut JANIAK e 8 cadeiras estofadas em plástico

CAI A í*íC WICITA ,oda en,alhada a mÕ0' laqueada e decorada, sendo 1 sofá com 3 lugares, com almo-

jALA Ut VlblIA fadas soltas, 2 poltronas e 1 mesa de centro

CAI A nü WICITA de linhas ^n-ionais' composta de 1 sofá de 4 lugares e 2 poltronas com almofadas soltas

jALA Ut VlblIA de látex e cobertas com GA3ARDIME em diversas cores

CAI A nC WICITA eom ¦ sofá de 3 luoare$ e 2 P°l,rona5 revestidas de plástico de primeira qualidade. Muito

jALA Ut VlblIA moderna e vistosa

mOA AAICDirAMA """d6"10- de al,a q-Jalidade. composta de 1 buffet e mesa elástica ambos revestidos de

LUlA AMtKILANA fórmica e 6 cadeiras estofadas e cobertas com plástico . . . 

SUFA-CAMA LUaU revestido com lindos padrões de tecidos e plástico

LINDAS POLTRONAS
rext rnnrr nr lini IC pa"a solteiro, com molos de aço sem emenda e lindos padrões de tecido, em caixa

CULCnUtb Ut MULA) de papelão fechada nas medidas 78 x 1,88 e 88 x 1,88

ARMÁRIOS

estofadas, a partir de

em imbuía, com 2 portas. Diversos estilos

de $ 145.650, por
de $ 295.000, por
de $ 377.000, por
de $ 145.000, por
de $ 495.000, por
de $ 387.800, por
de $95.000, por
de $ 183.000, por
de $79.390, por
« • • •

de $22.790, por
de $18.000, por

$99.800,
$230.000,
$310.000,
$95.000,

$395.000,
$290.000,
$65.000,

$165.000,
$45.000,

$4.500,
$14.900,
$9.800,

DESCONTOS III
COLCHÃO DE MOLAS para casal, tecidos e padrões «"j AAA
modernos, molas de oço especial. De $53.590, por . . $# «WWW/

POLTRONAS MODERNAS modelo de luxo, todas es- ia *%fíO
tofadas: Tecidos originais. De $43.190, por ÇlAetãJwV/

CARPETE DE LA
Côrés maravilhosas em estoque
o metro quadrado de $9.900, por. . .

CARPETE BOUCLÉ
nas tonalidades da moda. Alta qualidade
o metro quadrado de $7.400, por. .

$7.300,
$4.400,

COLOCAÇÃO GRÁTIS
TAPETE DE LÃ, desenhos vaiiados, tcn:. 2,00:*.2,50.
De $36.760, por.
TAPETE "BIARRITZ", desenhos mode-n-s, tem. 1,70x2/0
De $45.240, por
TAPETE "SHIRVAN", desenho; orientais, tam. 1,70x2,40
De $48.470, por ' • •

TAPETES DE NYLON, cores lisas, tam. 0,70x1,40
de $.13.000, por
TAPETES 'FLORAL", em grand v=ri:dr;d- de desenhos, tam. A *AAA
0,69x1,35. De $7.430, por. SP.OWj*

$26.800,
$40.600,
$42.890,
$11.920,

REFRIGERADORES
MARCAS FAMOSAS

8 PÉS CÚBICOS

165.100, Zm $145.500,
10 PÉS CÚBICOS

,193.100, z*- $171.100,

Preço
da praça %

Preço
da praça

MÁQUINAS DE COSTURA das melhores marcas, gabinete de luxo **j 
__\f_

De $75.500, por JB«fi3W¥/
MÁQUINAS DE COSTURA marca: famosas, com 5 gavetos mm AAA
De $59.500, por $3«t.WWW,
ENCERARADEIRAS das marcas mais afamadas, com 3 escovas «g AftA
De $43.900, por  f».»**.WWW,

NAO TEM
FILIAIS

NÃO TEM
FILIAIS

Ŵ
tw-«H »J»r

movEis TEPERmnn
AVENIDA RANGEL PESTANA, 210» - IfONEt 93-214*

COMPRE EM NOSSA LIQUIDAÇÃO tomando m GUARANÁ CHIMPWHE IMTIRCTIM . soboreando delicioso, sanduíche,.

í J:,
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RECEBE HOJE — Dnn.i Oclclle Nouguè» Matnrazzo recebe hoje ai
"ÃtroneBes" ib.s duas provin-as promo-ói-s cm beneflcln ilo

Kscoh São Iranclsco. Na foto, aparece ao lailo de luas filha»,
dona I.ucla Malnrazio ralcãn e dona Cecília .Matara./.. Leme Ua

Fonseca.

£^«iiiirrttjiiii(itiifiiiiiiti.triiiiitfiitittiiitiiitttiftiitttiiiiitiuiii»t*fitiifiií»-ftiiiitiiijjfiiiittifiijiiiffititfijriiittiiiitiiii<í^2

iaiio wm//i//i& fotày Lmnw

A CRIANÇA PODE APRENDER I
A TRABALHAR BRINCANDO 1

1 i Os pnis tem como dever
primordial para com a crian-
Cfl, Uar.lhc educação, tornai!*
Uo-a um elemento capaz t!o
Integrar-se c não chocar-se
com a sociedade, O trabalho
6 o primeiro de todos os du-
veros. •

Todo o ser humano deve
trabalhar, para beneficio da
coletividade.

Assim, oa pais devem pro-
curar incutir na criança, des-
de que esta possa compreen-
der, o valor do trabalho, a
sua importância. Podem co-
começar com brinquedos dos
quais resultem esforços úteis
ao lar. passando, depois r-s
poucos, a tarefas mais sérias
e mais complicadas, que se-
vão assinaladas á criança a
medida que esta fôr ciecen-
do e tenha melhor compreen-
são das coisas.
FUNÇÃO DA CRIANÇA
DENTRO DA FAMÍLIA

Inicialmente, a criança de -
ve ser integrada na ordem da
familia, cooperando para o
bem estar geral, executando
pequenas tarefas, tais como

limpar o jardim, fazer com-
pras, engraxar os seus sapa-
tinhas, esperar o correio, etc
Para todas as tarefas atribui-
das à criança, deve-se exigir
atenção e pontualidade, bem
como perfeição, a flm de que
comece a surgir a noção da
responsabilidade e dn dever.
Se a criança faz o trabalho
mal feito, deve ser adverti-
da e ensine-se mais uma
vez como se faz. Evite-se,
contudo, ns punições e as re .
piimendas cm altas vozes.

Observe-se se a criança
tem inclinação para uma rie-
terminada atividade, q u e
possa ser útil ao lar, dando-
se então, a ela, essa tarefa. A
criança precisa sentir sua
importância dentro da fami-
lia e prazer naquilo quo cs-
tá fazendo.

Todos amigos
em familia
A boa educação manda que

numa reunião familiar, mes-
mo sem nenhuma especial a-
presentação, todos so sintam
amigos e que compartilhem
dos assuntos que devem ser
de ordem geral,

Cuidados com

as pestanas
Desesperar porque as pes-

tanas são menos compridas
do que se desejaria é um

j** contra-senso. Basta apará-las
um pouco para q.ue logo crês-
çam mais fortes além de to-
nificá-las com óleo de rícino,
cjue lhes ciara também maior
brilho. A época melhor para
certar as pestanas é nas ves-
peras da primavera.

Responda
com flores

A um delicado convite para
almoçar ou jantar, responda

eom um ramo de flores, que
pude ser enviado pela flori-
cultura, ou levado pctsoal-
nvonte.

ROSTO
Para quem tem o rosto

ruge deve ir dos faces, esma-
oeerido alé as fontes. Para os
restos mais longos o reto-
que do ruge deve descer das
bochechas até quase o nariz,
sempre em "degradée".

PELO MENOS
TELEFONE

É um gesto de solidarieda-
de humana, acompanhar com
interesse, pessoalmente ou
pelo telefone, o estado de al-
guem conhecido, que está
doente.

COSTUREIRO GERMÂNICO
VESTE UMA "RAINHA"

EE ¦:.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦::.¦.¦,-.¦,— fc;::..,:.;-,:-:."-:.'.-:-:-,; ..,,,. 
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A etiqueta de Hans Oestcrgaard, criador de modas de
Berlim Ocidental, já sc tornou famosa nos centros elegantes
do mundo todo, competindo com as das mais destacadas cria-
ções de Paris, Londres, Nova York, etc. Há pouco, Hans Oes-
tergaard apareceu nos principais jornais e revistas dos Esta-
dos Unidos, pelo fato dc haver realizado para a "Rainha do
Algodão 19G3", miss Shelby Smith (foto) nm vo-IMo-wai.-
teau cm cetim dc algodão estampado, com motivos florais mui-
tlcoloridos, com Incrustaçõcs de jóias do decote. Ségunüo o
seu criador, o manteau empresta ao modelo todas as carac-
teristlcas exigidas para uma "toilette" de soiréc. (Foto IPA)
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lie-Qía dos Jovens Maria Luisa
O Learv e Eugênio Moutinho
ce FlgueüedJ.

NOTAS DE ARTE <WWK^VI^i^

10 Viajou para •"> Itália.
tr. Sérgio Orlando.

"Coekloil" fora ai"Patronesses"

f| acontecimento de hoje é o
v "cocktaii" promovido por
dona Odette Nouisufa Mata-
rarM. em sua residência, reu-
nlndo e homenageando as -pa*
tronesse*," dos dois espetai
culo» que serio realizadas cm
beneficio do benemérito Lar-
E?coU Sâo Pranclsco, i>or oca-
ílâa das estréias de Nlco Ft-
c-encio iTeam Recordt e Ray
Charles (auditório da TV-
Excelsiorl.

Agenda de Aniversários
TAZ anos hoje. o ir. Her-
* niann José do Revorcdo.

O Casamento de Hoje
rjONA Ady Fontoura Frota.
v dona Zalra Teixeira Dé-
contt o o sr. Luciano Venere
Décourt vMfto convidando
para a cerimonia religiosa rto
casamento de seu. filhos, Ma-
ria Eli/...bcth c Luciano, que
accmccera ás oito da noite
dc hoje. no Santuário do Sa-
grado Coração de Jesus.

Haverã recepção no salão
dc festos Fasauo, no Conjun-
to Nacional, na avenida Pau-
lista.

Torde de Autógrafos
i partir das seis horas de

hoje, na livraria Tclxel~a,
na rua Marconl, tarde de au-
tegratos dc lançamento dos
livros "Poemas da Terra c
dos Homens" e "Do Bicho
Fapão ao Loblshomem", do
escritor Dc Castro e Silva
(Edições Saraiva).

1." Feira do Material
de Construção
A Cibraço s. A. (Comercial
" e Importadora Brasileira
de Ferro c Aço) convidando
para a cerimonia de InauKii-
ração dc suas novas instala-
ções, na avenida Caspcr LI-
bero, esquina da rua Washlne-
ton Luis, na tcrca-felra ria
semana que vem. às cinco da
tarde, com a abertura da l.a
Feita rio Material de Cons-
truçáo.

No ato Inaugural, farão uso
ria palavra o sr. Adhemnr de
Barrou governador do Esta-
(lo; dom Paulo Rollm Lourel-
i.o. bispo de Mogy das Cru-
zes e, o sr. José Papa, dire-
tor-superintendente da firma.

Centro de Formação e
Aperfeiçoamento

Q comandante do'Centro du
Formação e Anerfclçoa-

mento ria Força Publica, co-
ronel Divo Barsotti. ronvi-
dando para a cerimonia da
entrega de espadas aos novos
oficiais especialistas em po-
liciamento rodoviário e entre--
gs de divisas aos novos sar-
gentos e ao compromisso á
Bandeira c entrega de espadas
nos novos aspirantes, às duas
cia tarde de sábado, na Es-
trada de Agua Fria, 2.115.

No domingo, na Catedral
Metropolitana, às três da tar-
de, benção da.s espadas.

Biografia de Bilac
A editora "Exposição do LI-

vvo", a União Brasileira de
Escritores c o Conselho Esta-
dual de Cultura estão convi-
dando para a fcsla de lan-
çamento rio livro "Vida e
Fne-sia de Olavo Bilac", do cs-
crltor Fernando Jorge. Na
quinta-feira cia semana quevem, àg cinco da tarde, na
livraria Teixeira, na rua Mar-.
conl;

Ma "Casa Di Dante"
£M nome dò Instituto Cul-

tural Italo-Biasileiro, o sr.
Edoarrio Bizzarrl convida parao lançamento do "Caderno n.
.'!" daquele centro de estudos,
na quarta-feira da semana quevem, na "Casa Di Dante", na
rua Frei Caneca, 1.071. • Na
nova publicnção, como verda-
deira curiosidade para os his-toriadores, é divulgada a cor-respondeneiii brasileira do
primeiro cansul-geral de Na-
polcs no Rio, entre 1832 e1834, ainda inédita.

Club da Orla
^ diretoria do Clube da Orla

(Guarnjá) promove um
.cocktaii", das sete e melaas nove c meia da noite deHoje, na "Terrazza Martini"
no Conjunto Nacional, naavenida Paulista. Fará a apre-sentação dos projetos da sedesocial, participantes do con-¦curso instituído pela agremia-cão. Fazem o convite, os srsArmando Simone Pereira eAlberto Naçib Rizkaliah, res-
pectivamcntc. presidente cvice-presidente.

Frans Hals
Q barão M. V. H. Collet

^'Esciiry, cônsul-geral dosPaíses Baixos em São Paulo
promove na sexta-feira da se-mana que vem, às oito e híeiada noite, no auditório do Mu-seu de Arte. na rua 7 de Abril,

Pior. N. R. A. Vroom, còmis-•sario da Holanda nara a VIIBienal de São Paulo., sobre opintor Frans Hals (1580-1666)
«iiâeê• pro]eção d0 filmes e

Jovens Desenhistas
J^ exposição de jovens dese-

nhlstas brasileiros serãrealizada Imediatamente de-
pois do encerramento da ex-nosiçao de Mavimiier, naFundação Armando AlvaresPenteado. O Museu de ArtoContemporânea ria Unlversi-
dade dç São Paulo selecionounoventa trabalhos de trinta e
quatro artistas (com a idade
máxima de 35 «nos).

65 Pagines Sobra
São Paulo

A numero de *¦ Quatro Rodas"
que esti nas barcas, tem

6} paginas sobre São Paulo,
retratado em corpo inteiro.
l'::i verdadeiro guia turístico
que vale a, pena c:mprar, ler
«* guardar. Trabalho de te-
lego, que estava lazenrto fal-
ta.

Noticiai Numeradas
| Accnieceu um bingo be-

ncOcente, rm casa de
d:na Miml Lafcr.

Via taram para a Europa,
a sra. e o prof. Francbco

Ccdoy Moreira.

A cegonha rai ínzer a
terrelra vlslui à ra.ca de

dona Tutu e do sr. Alacr Go-
mes.

' Seguiram para Paris, on-
lem. os srs. Darcy Sto-

ckler e Braslllo Penteado Ma-
chado. dementai ligados ao
rooperatlvlsmo na cafeleultu-
ra. Visitarão varias capitais
rio Velho Mundo para estu-
dar a pratica da comercial!-
zação do nosso principal pro-
duto de exportação no Mer-
rado Comum Europeu.

Com viagem marcada po-
ra a Europa, ainda este

mis, dona Vera c o sr. Ra-
facl Ribeiro da Luz. Também
dona Odette Nougués Mata-
rozzq.

Maria Silvia é o nome
da filha de dona Sarlta c

do sr. Luis Odlvclas. Nasceu
na quinta-feira passada, na
Fró-Matcr.

Dona Cecillnha e o sr.
Alberto Lancellottl par-

tlclpando o nascimento dc
Monlca.

Blbl Ferreira foi vista no
Palácio dos Campos EU-

slos. Visita de agradecimento
ã dona Leonor e ao sr. Adhc-
mar de Barros. pela sua pre-
sença na estréia de "My Fair
Lady".

Marnida a data da ecri-
morna do casamento re-

11 Com feita para jovem-
guarda, comemorado o

aniversário de Nelson Luis.
íüho da sra. e do si. Hcrbert
Levy.

12 Já ctáo ce folta dos Es-
tados unidos, cs frs. Ro-

berto Sodré e Alexandre
Khot.

II Luis David é o nome do
o ...:.-.'• filho de dona Zezé

e do sr. José Luis Pereira dc
Almeida.

lã Circulando em Sâo Pau-
lo. o Jornalista Rogacia-

no Lci-.e. atualmente traba-
lhando em Fortaleza, no Cea-
rã. Para uma cadeia de jor-
nals do norte do pais.

15 Com destino à Europa e
Oriente, embarcaram no

R«bado. cm Viracopos. dona
Yolanda c o ir. Antonio Luis
Ceron.

Ifi Marcado para os dias 28
e 29 deste mt-, nn Par-

que Fernando Cosia, na ave-
nlda Agua Branca, a 48.a Ex-
posição do Keiinel Club.

17 Vistas no Copa, assistiu-
do ao "show" de Caries

Machado, dona Hélênc e o sr.
Ermelino Matarazzo.

18 Também no Rio, dona
Ellana e o sr. Lnhyr

Wallace Oochrane Neto.

10 Promotendo descer para
o Quaruja; neste llm-de-

semana, dona Inali c o sr.
Joseph Halfin.

20

B»r.

Wcslcv Duke Lee vai
expor no João Sebastião

21 Bem curiosa a próxima
exposição anunciada pela

galeria Astréla: telas figura-
liviis dos atualmente abstra-
clonlstas Danilo Di Prcte,
Alrio Bonndcl, Mnnabu Mabc,
Alfredo Volpi, Maria Leonti-
na. Fukushinia, Yolanda Mo-
halyl. Milton Dacosta, Sheyla
Branlngan. Arnaldo Ferrari,
Wega Ncrl c Arcangeio Ia-
nclll.

22 Na noite do hoje, nos
salões do Automóvel

Clube, na rua Formosa, jantar
em homenagem no juiz Fran-
ds Selwyn Davis.

NÃO VOTEM NELES
QUIRINO DA SILVA

MM
Os porcalhôrs — como acerladamcntc os chamou n pre-

feito Prestes .llala — prosscsiiem na faina nefasta dc cnxoyã-
lliar as ruas, os troncos c ramaria das árvores. Dentro de pQU*
os dias não haverá uma árvore sequer que não tenha o seu
tronco pichado, a ramaria enfestada por falsas — e, ais"-
mas delas, enlameadas com aqueles horríveis quadrinhos!

Perguntamos: '
Haverá leitor consciente do seu dever cívico que vote, ou

que tenha pensado cm votar cm tais candidatos;' Sim, votar
«esses candidatos que desrespeitam o patrimônio publico, ha-
verá algum?

As árvores, as poucas, pouquíssimas árvores que empres-
tam um pouco de alegria, <le festa, a esta metrópole, já estão
muitas delas aviltadas pelas faixas, pichadas nos seus troncos.
Estão muitas delas empetecadas de faixas anunciando nomes (le
maus candidatos, ou antes, dc indivíduos que prometem defen-
delas sujando-as, desrespeitando-as

Eleitor, não vote neles, porque votará mal!
Os candidatos amigos da cidade são aqueles nijns nomes

não se lêem nos troncos das árvores; que não sc lêem cm faixas
amarradas, ou pregadas na arborização publica. Numa palavra,
não sáo pichadores, não sáo eolocadorcs dc faixas na galharia
das árvores!

Convém repetir!
Eleitor — anote o nome dos candidatos "porctllltões", paia

não votar neles.
Dois deles — um que pichou as árvores da avenida Kcbou-

ças, c outro, que pichou as árvores da avenida Ipiranga — es-
ses, anotem bem os nomes, c não votem neles. Náo votem ne-
les para o. bem desta cidade.

oOo
Desenho de Lilia A. Pereira da Silva

sociais]
ASívamemas

H«ie:
O sr. Alberto Gat^
O menino Lesiardo fsr. Cieiano Pa-iuin t «j .,

Dia 3 ultimo
O menino Paulo k«íò . „ I

do sr. Jurandyr BÍn^r'"-"*!
d. Maria Paduan rerrt-i
CASAMENTOS

Amaltí-Cirrirri _ g^,no dia 7 próximo, saújfr
lace matrimonial do sr y*tonio Carrien, filho ^,
cola Carrieri ijâ faittií^;
sra. Súpia Bõnranie Cticom a srta. Ana Amaiü g;sr. Mattco Amald e rfj j-
rca Piccirillo Autslfi <
religioso (era lugar t*
Uo Bom Jesus do Uris

<*t-r4.o«lmu-Orli» — _{3,
mo dia 3. às 18 horas, t_'
da Imaculada Cenceíçàa
Brigadeiro Lui^ Antún*
Elisabeth, filha da «r
sosimo e do sr. Atílio c
com o sr. Edgarõ, filho
Dora Ortiz e ^o ^> .v-
tiz.

Stellato-Maiiui.i - .%-,_„
mo dia 0. as 18 hora- rít^1
oa Pontifícia Unívcrsidij.N
lica. à rua Moine A!,--, 

'j

srta, Célia, filha do uai
gusto Stell.-.to, com o ,r.i
filho do casal Modesto S

Ontem, nesta Capital:

Instituí-o Culturoll
Italo-Brasiiciro

Continuam aberlai as i-ij
ções para o curto cie Hí-jci*»"
liana por correspondentli,j»
movido pelo Instituto lialo-â
sileiro. com aula.4 ininiíM
pela professora Anita süj-j
laureada cm Rlotologii •
Universidade de Padua,

Informações à rua Se''_
Abril. 230, 5.0 andar, das II!.
ras em diante, ou pelo t
30-.-.753.

ti Ce.

yfvv*f^^-. 'i

m*mm\W^:-'''<'*<&.'•''%

fmfiWÊmV -..*.4_JS
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REELEJA VEllEADOIU

Profa. DULCE SALLES'

CUNHA BRAGA1

Profa. DULCE SALLES croa
BRAGA .soube honrar c id
ficar ti mulher paulistana tu
Câmara Municipal de Sâ)E:
lo. Colabore para a sua reu
ção para o bem de nossuditS

U.D.N. — S.0",lllí

Wilson de Paula Estevão, c seu pai Hlanocl Estevão Filho, na
ocasião cm que recebiam o prêmio.

Manoel Eítevão Filho, envia o «ou agradecimento

11

"DEUS LHES PAGUE
DAS EMISSORAS ASSOCIADAS

O menino Wilson de Paula Es-
teváo de 10 a os, residente á
rua da. Cirila n.o 175, no Taboão,
sempre desejou ter uma televi-
sao. Gosta dc todos os progrn-
mas apresentados, sendo admira-
dor e assistente assiduó do Ca-
nal 4. Mas pobre, filho do pedrei-
ro Manoel Estevão Filho e da.
Franceslina Estevão, tem de su-
jeitar-se à bondade do vizinho
para que possa atender aos seus
desejos de presenciar os progra-
mas do Canal 4-TV Tupi; co-
mo "televisinho", contou os in-
dios e concorrec ao concurso,
que vem empolgando a opinião
paulistana e do'interior; "Quan-
tos Inidos você viu?".

A SORTE AS VEZES NAO E'
MADRASTA

O velho rifão de que a "sorte
í madrasta", nâo encontrou no
caso do menino Wilson motivo
para sua afirmativa. Pobre, e nâo
possuindo aparelho de TV em sua
miserável casa, contou os'- in-
dios, assistindo à TV, no vizinho
e, enviou a stui carta, afim de
participar do concurso daquela
emissora de televisão. A sorte
foi-lhe amiga - ganhou uma ca-
ma Patente. Alegre, veio até o
saguão das "Associadas" receber
o premio, em companhia do pai,
que não cabia em si de conten-
tamento. As suas palavras de a-
gradecimento não registraram
com perfeição o que queria ex-
tornar.
ENTREGA DO PREMIO-EXTRA

Apôs o recebimento oficial, no
prédio dos "Associados", o sr.
Eneias Machado de Assis, diretor
das Emissoras Associadas, tomou
conhecimento de que o garoto
Wilson vivia em um casebre on-
de não havia outra cama senão
aquela' que havia sido ganha no
concurso "Quantos indios você
viu". Resolveu então conceder ao
contemplado, que tem mais 3
irmãos „ outras tantas camas a-
fim de que a felicidade levada à-

quele humilde lar fosse complo-
ta e para que também o garoto,
premiado e sua familia recebeu,
com a justa compensação pela
admiração que têm para com a
TV Tupi. O sr. Manoel Estevão
Filho, pai dos quatro filhos que
foram premiados, 1 por ter con-
corrido, c outros 3 em conseque -
cia do primeiro, não se conteve
ao receber as outras 3 camas pa-
tente, e comovido declarou á re-
portagem: "Nunca esperei rece-
ber um dia tamanha considera-
ção, Graças a Deus, posso hoja
dormir sossegadOj pois sei que
meus filhos estão descansando
dignamente, e não como há pou-
co tempo atrás quando se deita-
vam no chão; só tenho a agrade-
cer à TV Tupi, c aos seus direto-
res que, fazendo o papel de Pa-
pai-Noel, permitiram às minhas
crianças maior conforto" e - con-
cluiu — diga sr. repórter o meu
"Deus lhe pague" aos direto-
res das Emissoras Associadas".

Curso no IDORT
sobre o trabalho

Foi instalado solenemente o
curso de Formação dc Técnicos
em Estudos do Trabalho, insti-
tuido pelo IDORT em convênio
com o Bureau des Temps Ele-
mentalrcs, de Paris,
Racionalização do Trabalho —

sobre esse aspecto, falou o sr.
Carr Ribeiro, que fez um resu-
mo ria evolução do movimento
internacional pela organização
cientifica do trabalho, referiu-
do-se mais demoradamenle à
importância do papel desempe-
nhado no movimento iriorlinia-
no pelo Bureau des Temps Ele-
mentaires üe Paris e ao que tem
sido feito em prol da raciona-
lização pelo IDORT, de 30 anos
para cá.
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CLINICA GERAL

HEMORROIDAS
Tratamento sem operação

Dr. Milton César Ribeiro
Especialista ila Santa Cas-i

Bento, 45 — 4,0 — Tcl.
Dn» 4 às 7 horas

R. S
32-0850

CAMPOS DO JORDÃO
5.300 m2

( Vende-se magnífico lote plano na l.a glebaParque do Ferradura". Preço excepcional para paga-mento a vista. 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 Osório
Monteiro — Fone 34-0314 — São Paulo.

Dr. Plinio Reys Jr.
CORAÇÃO E VASOS (Aorta, ar-
terias c velas). AP. DIGESTIVO (eso-
fago, estômago, fígado, vesleula, vias
biliaics, intestinos) — CONS. COM
RADIOSCOFIA DO CORAÇÃO —
Rua Venceslau Brás, 146 (prox. praça
da Sé), 7.0 andar, salas 711/14 — Das
9 às 12 e das 15 às 19 horas —

Marcar hora — Telefone: 34-9723.

Dr. A. B. de Los Casas
Neurose, Impotência e frieza sexuais.
Rua Braulio Gomes, 26 — Sala 601 —
Das 15 às 18 horas - Telefone: 36-1735

Dr. Cosmo Bárbaro

Ap. digestivo ¦ (Estômago, Figado, In-
testlnos) — Moléstias nervosas —
(Neurose, Asma) — Rua Marquês
de Itu, '306 — 9.0 andar — Fone:
36-6747 — Das 15 «Is 19 horas — Av.
Ronj 1 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 venereas cm ambos os sexos.
Esterilidade. Rua D. José de Bar-
ros, 17 — 6.0 andar, das 14 às 19

horas — Fone: 34.1373
/

PELE E SIFILIS

Dr. N. Falei
Câncer, Eczcmas, Espinhas, Unha, Ca-
belo, Pelos da face — Rua Selo de
Abril, 118 — lO.o andar — Telefone:

35-1261 — 16 às 18 horas.

Dr. Waldomiro Fragoso
Pele, Slfills, Eczcmas, Micose, Urti-
caria, Tratamento da Qued» de Cn-
belo — Praça da Sé, 21 — lO.o an-
dar, sala 1.011, esquina da Rua 15
de Novembro — Tel.: 33-3340 — Das
6 às 12 ei dns 14 às 18 horas — Sa-

bados das 8 às 12 horas,

ANALISES E EXAMES

SANGUE — FEZES — URINA

Cons. — Tratamento — Operações
DR. TÚLIO MENICONI. Parteiro —
ERNESTO KIERSKI, Sorologisla
técnico — Rua Benjamin Conslant,
158 — 6.0 andar — Fone: 32-4276

NUTRIÇÃO E GLÂNDULAS
INTERNAS

Dr. Arnaldo C. Sandoval
Obesidade — Magreza — Atrasos e
excesso de crescimento — Tireolde

Ci-lança» e adultos — Fone:'51-9G66
Av. Paulista, 2.GG9 — Membro

da American Diabetes USA

OPERADOR

Dr. Nelson Cayres de Brito
Rua 7 de Abril, 230 — 13.o andar —
Das 16 às 18 horas — Fone: 34-1525

— Residência: 8-3692.

CIRURGIA PLÁSTICA

Dr. A. Duarte Cardoso
Cirurgia est., reparadora dos def.
adquiridos e de nascença — R. 7 de
Abril, 404, 3.0 andar - Fone: 34-4324

— Das 16 às 18 horas

Dr. Waldemar Prandi
Cirurgia Estética e Reparadora —
prática nos E. Unidos. Cons. Furtado,
1285 — 3..1, 5,a e sábado — 31.5722.

MOLÉSTIAS DE SENHORAS

Dr. Milton Lagazzi
Moléstias de senhoras — Rua Benja-
min Constant, 61, 5.0 andar, sala 35.
Das 14 às 17 horas — Fone: 32-6232.

HEMORROIDAS

Dr. Levy Sodré
Trat. das Hemorroldns s/operação.
Con».: Av. Brig. Luis Antonio, 878
— Fone: 32-1675 — Res.: 31-7034.

Dr. Francisco Forastieri
Especialista no tratamento dc He-
morroidas — Varizes — Fissuras e
Fistulas — Rua S. Bento, 484 — 2.0
andar — Salas 9 e 10 — Das 13 às
18 horas — Tel.: 32-1179 - Res.: 3-8771

HOSPITAIS

Sanatório Jabaauara
Doenças nervosas e mentais — Mo-
derno tratamento — Direção clinica,
prof. dr. Orestes Rosse'o (Fac, Med.
Univ. de S. Paulo) - Avenida Índia-
nopolls. 3.096 — Fone: 70-2130 —
Caixa Postal, 1.660 — São Paulo.

í

UROLOGIA

Dr. Isoac Kibrit

Doenças sexuais '^Z»,
bos os sexos. Rua Santa 1

. Tel. 33.66S5 rn-am

Dr. Souzo Soarei
Doenças genitais e
gia. Av. Brig. Lms
Tel.: 37-GG55, 14 ns

urinaria.'
Antônio, ¦
lü. R<*':'

PEDIATRIA — GlNEÇ

Dro. Tcrdis E. BflÍir*f
««

Consultas - Tratamentos g
Rua Benjami" Çonswi 

',„...
andar ¦"" "3 'ls '' "das 15

RDE'

MOLÉSTIAS DO_

Dr. Olavo Ehmke

TRATAMENTO DA 
^

Rua Mnrquís dç >»,;
Telefone: 34-» -

GARGANTA, NARIZ,
E OLHOS

Dr. To*Wrr\Shin,C'
Tratamentos - OpsÇ#:*Í*lti
da Liberdade, 141

35-4S0G u"s. «0 9211Residência: 8^^

Dr. Roberto Lom'
rorií

"õ^hJ^m
Reumatismo, ^Cinjtçj. 

*$ [*,*
Eczcmas - R-,h?,"i FoP<;*
ga, 139, 3.0 conj- 1 '.*¦ I
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(ESTUDOS IDENTIFICAM GIOCONDA

COMO A MARQUESA DE MANTUA
O Iss-tartota** professor Stites, tonemotem» met estufo ie fjtnmme • mMícm • mm
•MHMraai «s rochas me funde me enmmm • • coadiçéo ttpeciel ém "Monim Um" «ie
mulWr fiévMa - tsté atais 4o mm aaaca caaveacMa «Jt que m mniieiAe e mistsrios»
criatura mme Leme té» retratou 4 • § ritme 4mm, filha «fe duque «fe Ferrara — O pia-
ter, que naquele época estudara Imbrietefie, terie querido criar ama elejorie do

vitali«fe«fe 4a aeturcia em saa quadro

mC2l>Zm ÊB 
*

5-9-1963
ílSi Morre em São Luit do
___ Maranhão o contclhelro

Policarpo Lopes de Leio,
«««cido cm Salvador a 26 de
tnatín de 1814. Formado
bicharei cm ciências sociais e
jurídicas pela Academia de
Olinda, prosseguiu os estu. §
do- na turopa recebendo o I
»rau dc doutor. Regressando _
M pais exerceu promotorla _
publica e foi iulrde Direito 5
em ku Estado. Ocupou, dc- I
^..afur.ç&odecheíedoPo- §
Meia no Maranhão e no Rio =
Grande do Sul, distinguindo- 3
«e nela energia com que pu- 5
nia o banditismo. Depois de §
advoga.- com brilho no Rio _
dc Janeiro, foi nomeado pre- |
sidente da província de Sao f
Paulo, cargo quo exerceu de |
17 dc iib;ll a 22 dc outubro de f
1860 Ao deixar estas funções =
declarou que achava a Pro- |
vincia "uma das mala belai 3
do Brasil" e que os paulistas §
eram quaíc todos "multo 

|
bons". §

1568 Nasce Tomás Campa- |
, nella, físico Italiano, ia- |

lecldo em Paris a 21 de 3
março de 1G39. Adversário de |
Aristóteles, escreveu a famo- 5
íi obra "A Cidado do Sol". |
1766 Nasce John Dalton, qui- |. mico e naturalista In- _

glOs. falecido em 27 de 3
Julho de 1844. |
1791 Nisce em Berlim o com- 3

. posltor Jacob Meyer. 3
bcer, falecido em 2 de |

maio de 1804. |
1822 Nasce no Rio de Janel- §

. ro Francisco Manuel 3
Chaves Pinheiro, nota- g

vel escultor, falecido em 19 5
de outubro de 1884. 3

1857 Morro em Paris o filo- i
sofo Augusto Isidoro =

Comte, nascido em Mont- _
pellicr a 19 de janeiro des
1798. Sua obra fundamental 3
tem o titulo: — "Tratado de 3
sociologia instituindo a reli- 3

ão da Humanidade". =
1870 Nasce cm Barbacena f

. Antonio Carlos Ribeiro 3
de Andrade, falecido no 3

Rio de Janeiro, a l.o de Ja- §
¦eiro de 1946. Foi presidente g
lo Estado de Minas Gerais de 3
Í926 a 1630. g
1893 Inicin no Rio dt Janeiro g

. da Revolta da Armada g
chefiada por Custodio g

de Melo e Saldanha da Gama. 3
Segundo Calogeras, a causa g

da revolta foi a existência de g
velhas rivalidades entre o _
Exercito c a Marinha. _
1948 Morre no Rio de Janel- 5

• ro o general de divisão 5
Alcio Souto, nascido no 3

Rio Grando do Sol a 30 de g
junho ds 1896. 3

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii""

WASHINGTON (ANSA) — A
lomct-a -Monna Lisa" que deze-
nas de milhares de norte-aroert-
canos estão admirando atuaimen-
te na Galeria Nacional de Arte
em Washington, nlo seria n ts-
posa de Ftoneetco dei Giocondo.
como muita- acreditavam até
agora, mas Isabella d'Este. mar-
quês» de Mantua. que Niccolô
Correglo dellnlu como -La pri-
ma donna dei mondo*-. Isto é o
que continua- sustentando, ba-
seando-se em longo rstudaa, que
vem desenvolvendo há mola de
40 anos, o maior -leonardlcta*"
norte-americano, o professor
Raymond Stites. um dos dirl-
Kcntcs da --National Gallery of
Art".

O professor Stltcs abordou pe-
Ia primeira vez sua teoria numa
nota publicada na revista esta-
dunldense de arte "Pamassus*-
em 1936. Tomou a apresentá-la
numa extensa conferência no
museu da Capital, tendo por ba-
se novos elementos de estudo.

Em uma entrevista concedida
ft ANSA, o professor Stites nflr-
mou que os esboços dc Leonardo
e as narrações feitos por scus
contemporâneos sobre suas via-
gens e atividades, demonstram
que Isabella d'Este, c a unlca
entre as cinco mulheres retrata-
das por Leonardo da VInci que
mais se Identifica com a "Madon-
na do sorriso misterioso"' que deu
vida ao mais famoso retrato do
mundo.

Os contemporâneos de Leonardo
falaram elogiosamente de seus
retratos dc cinco mulheres: Ce-
cilia Gallcrani, Glnevrn dl Ben-
cl, Lucrezla Crivei», Constanza
d'Avalos e Isabella d'Este. A pri-
meira 6 a "mulher do armlnho"
mais conhecida como "A deusa
de Leonardo", cujo retrato figura
na galeria Czartorlsky da Cracó-
via e que também aparece como
anjo na "Virgem das Rochas",
que se acha no Louvrc. Não tem

- nada em comum com "Monna Lt-
sa". A segunda mulher, Ginevra
Bencl, 6 uma dama florentina de
rosto redondo, que aparece num
retrato da coleção do Príncipe
de Lichtenstein. A terceira, Lu-
crezla Crivelli, cortesa do duque
Síorza, teria posado para Lconur-
do em 1494 e 1497. A quarta,
Costanza d'Avalos, íol identifica-
da em 1935, por Venturl e a dou- <
tora Irma Silvestrl de Roma,
tendo por base um poema de
Enea Irplno dl Parma, contem-
poraneo de Leonardo, onde des-
crevla seu retrato. Mas na época
em que esse retrato foi pintado,
Costanza tinha 40 anos, en-
quanto que a mulher pintada por
Leonardo em "La Giocondo" tem
uns 30.

O professor Stites concorda com
outros leonardlstas em conside-
rar o quadro como pintado entre
1503 e 1506 e a pessoa pintada
uma grande dama que Leonardo
liga intimamente ft paisagem ai-
pina. Isabelle d'Este tinha 30
anos em 1504.

»Segundo Stites uma chave
decisiva do "mistério" da iden-
tldade de "Monna Lisa" está em
três quadros existentes • em
Fontalnebleu. Em 1642, Fere
Dan fez uma lista das "maravi-
lhosas coisas de Fontalnebleu"

e referiu-se a doía retratos fei-
tot por Leonardo, um de "Mon-
na Lisa" • outro da Duquesa
de Mantua. Pere Dan afirmou
também qua "Monna Um" era
a esposa de um gentilhomem
de Ferrara. Como a "Monna
Lisa" era casada com um fio-
rentlno, o erro de Pere Dan ex-
pllca-se do seguinte modo; ¦
duquesa de Mantua era filha do
duque de Ferrara. Os dois re-
tratos acham-se agora no Lou-
vre, um conhecido como "Mon-
na Lisa" e outro "Mulher des-
conhecida". O fato do primeiro
ser qualificado de "muito belo"
por Pere Dan deve relacionar-
se com ot vtlores estéticos «Ia
época. Com efeito, não há ma-
nclra de estabelecer qual dos
dois retratos se refere o cronls-
ta francês, quando fala de••Monna Lisa". O professor Stl-
tes opina que a "Monna Lisa"
de Pere Dan é a "Mulher des-
conhecida" do Louvre.

Os estudos do leonardista
norte-americano sobre o enig-
ma de "La Gioconda" têm sido
apoiados pelo professor Ken-
neth Keele, do colégio de médl-
cos e cirurglSes de Londres,
autor de uma nota aparecida
cm 1959, em que afirma que a
mulher retratada por Leonardo
está grávida, dedução tirada pe-
Ia posição sentada e de suas
mãos. Tudo coincide com a teo-
ria de Stites, posto que Isabel-
ia d'Este esteve três vezes gra-
vida entre os anos 1502 e 1500.

•'O estudo do medico Inglês che-
ga à conclusão de que Leonor-
do pintou esta mulher também
por Interesse cientifico, porque
nessa ocasião estava fazendo cs-
tudos de embriologla no hosni-
tal de Santa Maria No vel Ia.
Pintando a Isabella d'Este gra-
vida, Leonardo teria querido
criar uma ilustração a vltali-
dade da natureza, com uma ni-
tida Justaposição dos dois as-
pectos humano e paisagístico,
completando a imagem com o
movimento da vida. A alegoria
das rochas o da agua no fundo
do quadro teria sua razão de scr
na grande curiosidade cientifica
de Leonardo e no nrojeto cio
abranger numa sõ obra os dois
fundamentais momentos do

Homqiagem ao

fundador da Escola

Paulista de Medicina
Realiza-se no próximo dia 9,

fts 10,30 horas, na Escola Pau-
lista de Medicina, a solenidade
de Inauguração do busto do fun-
dador daquele estabelecimento
de ensino superior, prof, Otávio
de Carvalho. Na oportunidade,
deverão fazer uso da palavra os
srs. prof. Felipe Figllolini, em
nome da congregação aa escola,
e prof. Antonio Gontljo de Car-
valho, representando os amigos
do homenageado.

criação. Segundo outro estu-
dioso norte-americano tenha
pintado Isabella olhando ao
longe a cadeia dolomitica que
nos dias calmos é vista do pa-
lado Estense.

Stites considera necessário
conhecer a identidade de "Mon-
na Lisa" para compreender me-
lhor a estatura artistico-pslco-
lógica do pintor.
RENATO GOTTUSO MEMBRO
DE HONRA DA ACADEMIA

SOVIÉTICA
ROMA (ANSA) — Na sede da

embaixada soviética em Roma
foi conferido ao pintor Renato
Guttuso o diploma de membro
de honra da Academia de Belas
Arte» Soviética. O embaixador
soviético, Kozyrev, felicitando o
artista, destacou que. "os clda-
dãos soviéticos apreciam há mui-
to tempo o talento de Guttuso,
em cujas criações se observam a
feliz união da admiração pelos
heróis de passado e presente e
uma penetração psicológica da
alma humana".
QUADROS DE DUFY PARA O

MUSEU DO HAVRE
LE HAVRE <ANSA) — O M'.i-

seu de Le Havre, cidade natal
de Raoul Dufy, recebeu de lie-
rança da viuva do pintor, fale-
clda recentemente cm Niza, 30
telas e 30 esboços e aquarelas,
alguns tapetes e três Jarrões, de
Dufy. Outras 20 telas e 5 aqua-
relas foram entregues em troca
ao Museu de Arte Moderna de
Paris. Ao Museu Julcs Chcret de
Niza, a viuva de Dufy deixou
25 telas, 30 esboços e 5 aquaru-
los do grande pintor. O resto das
obras será distribuído pelo
maior numero possível de mu-
seus.

OS MELHORES SEGUNDO
A "METRO"

MILÃO (ANSA) — Na reda-
ção da revista "Metro" reuniu-
se um Júri de críticos de arte
para decidir quais os artistas quo
se devem considerar os mais
significativos da arte atual. Oa
Jurados eram Lawrence Allowiy,
do museu Guggehcim de Nova
York, Gillo Dorfles da Universi-
dade de Trieste, Pierre Janlet
do "Palais des Beaux Arts" do
Bruxelas, Alaln Jouffroy, critico
francês, Giuseppe Marchiori, cri-
tico de Veneza e Bruno Alfieri
diretor da "Metro". Foram esco-
lhidos 38 nomes entre 200 sub-
metidos a estudos: Carla Accar-
di, Valerlo Adaml, Hans Acshha-
cher, Afro, Josch Albcrs, Bal-
thus, Renato Barisani, Harrjr
Bertoja, Norma Bluhm, Brarri
Bogart, Raphael Canogar, Emll
Clmlotti, Joseph Cornell, Da-
mian, Jaeques de Delahaye, Lu-
clano Del Pezzo, Jean Dewasne,
Mareei Duchamps, R. Duvlllocr,
Helen Farnkenthaler, Grace
Hartlgan, Paul Jenkins, Jean
Ipoustéguy, Alan Kaprow, Fre-
deric Ktesler, Maurlce Llpsi, Al-
borto Magnelli, Philip Martin,
Ciaes Oldenberg, Raymond Par-
ker, Jorge Plqueras, Larry RI-
vers, Salvatore Scarpitta, Giu-
seppe Santomaso, william Scott.
Saul Steinberg, Guldo Strazza
e Graham Stherland.

HORÓSCOPO
pu ABU-RIHON

5 OI KTEMMO — QUINTA HIIA

03 QUE NASCEU NESTA DATA — Possuam
boa ld£ia do talar da ciLh-iro e da Koooaita.
Ttm mnitalidad* prattea • gostam da «ip»rtm«i-
«at a utilidade pratica «> tudo. podtodo, cora rui-
dado • sinceridade, adquirir tic<l»nl- rrpuuc*0>
a-.a na vida «.<UL aeja na vida protiulonal.Virem bastante des srmMoa a aa tette taortnm-aa
caprichou» • Toluntariocoa.

OS QUB NASCEM NKSTB DIA — rrrrltte»
para lia: Dererto acautrlar-te contra oa txe*;*oe
noa pntne*. a fun d* «víur ditiurtilnt na aauda
c no «pltito. Oa ntfocioa exigirto baitentt «forco
• trabalho. Conwaulrlo, todavia, tennr oa pro-Mttna» inala Imediatos e obter inotnentoa da feli-
cidadã a alegria.

AKIIS — 11/3 ¦ 20/4
NEGOCIO. _ Dltclpline auaa aUvidades mtntali

« evite o esforço desordenado.
AFEIÇÕES — Seus problemas afeUroa deveria

receber toluçõo sincera.
S A ü D B-Boa.

TOURO — 21/4 o 20/5
Pode viajar e por em pratica noras

iler
NE0ÚCKM
.*....*.¦- l?"u -1' «aftfcr aerai.AFEIÇÕES _ Ser* mala carinhoso « teri opor

Umidade da melhora.HA' _ Kstavel.
GÊMEOS —21/5 o 20/6

Mii.oLIos — Evlla Jogos de atar, especulações
..,.,..,_ • vlagena longos.
AFEIÇÕES — Kstado emocional um tanto dltpll-

cente e fraco.
liOQI - Doa.

CÂNCER — 21/6 a 22/7
M.«,otlc_ — Bom para assuntos Instáveis, co-

mlss6i-s • viagens.AFEIÇÕES — Mudanças bruscos em suas afeições
podcrAo surgir.S A 0 D S — Iloa.

LEÃO — 23/7 a 22/8~
NEGÓCIOS — Pudera receber novas propostas por
*•»•„.»._ P"116 de coleta»-AFEIÇÕES — Mente lúcida e objetiva na reso-
_ . -' 

luçlo da vida amorosa.
_________¦ — Equilíbrio.

VIRGEM — 23/8 o 22/9
NEGÓCIOS ¦ Favorável para compras de pro-

prledades; obter, lucros.
AFEIÇÕES — Regularize seus problemas afetivos
_, e trote bem ot familiares.
n A O D E — Temperança.

BALANÇA — 23/9 a 22/10
NEGÓCIOS — Dependerá, hoje, cxcluslvnmento de

«ous conhecimentos.
AFEIÇÕES — A ratío tert móis esclarecida e

obterá novas amizades.
S A 0 P E — Bon. 

ESCORPIÃO —23/10 o 21/11
NEGÓCIOS ¦ Favorável paro empregar novos ca-

pitnls cm negócios novos.
AIEIÇOES — pnlovros sinceras e verdadeiras bro-
_, tnrío de teu coraçio.8 A 0 D I — Boa,

SAGITÁRIO -22/lla2f./Í2
NEGÓCIOS • Bom para entrar em contacto com

Pef,M"" altamente colocndns.
AFEIÇÕES — Modere seus instintos o submeto-se

oo crivo da razÃo.
S A 0 D E — Boa. ^^^^

CAPRICOR~N.Õ~^~22/12 o 19/1
NEGÓCIOS — RcceberA propostos f»voravels~pora

*CUI' empreendimentos.
AFEIÇÕES — Bom para namoros e enlaces; ha-

verá maior discernimento.
S A 0 D E — Boa.

. AQUÁRIO— 20/1 a 18/2
NEGÓCIOS — Intuição mais positiva, que o le-

vara a cargos mais altos,AFEIÇÕES — Llberte-se de atitudes que possam
prejudicar seus planos,S A 0 O E — Boa.

PEIXES"^l9/2a20/3
NEGÓCIOS — Se tiver negócios a realizar hoje,
'_, faça-o, pois será favorecido.

AFEIÇÕES — Evito Julgar os outros segundo suas
próprias convicções.

8 A 0 D E — Regular.
BETS

wm
O aalltta tle cavaqaiab* e
faltam Mia leve um LF'
editada -pwla Albatroí e cara
ele está oblriula • almejado
«sito. lalitala-ae • LP "In-
dl* toranda cm toa festa" e
é de sabor ¦astral altamente

daaçaalr.
CONCERTO

E' o titulo de um LP da
Musldisc, em sua serio Mas-
terpiece, nm a já consagra-
da Orquestra Românticos de
Cuba. Trata-se. evidente-
mente, de um titulo Impróprio
para o conteúdo eminente-
mente dançante do disco, nao
obstante tratar-se de arraq-
jos modernos de peças asul-
nadas pelos mestres da musi-
ca, como "Sonho de amor",
de Liszt; "Tema Favorito do
Concerto n.o 2", de Rachma-
nino»; "Tema Favorito do
Concerto de Grieg mo li";"Tema Favorito da Sintonia
n.o 6", de Tchaikowsky; "Rc-
vcrle", de Schumann; "Tema
Favorito do Concerto n.o 1",
de Tchaikowsky; "Clair de
Lune", de Debussy; "Lago do
Cisne", de Tchaikowsky; "Tc-
ma Favorito da Sinfonia n.o
3", de Brahms; e "Tema Fn-
vorlto da Sinfonia n.o 5*', de
Tchaikowsky. A sclccao des-
se repertório — è evidente —
deve ter sido feita pelo espl-
rito comercial do diretor-ge-
ral da Musldisc, Nilo Sérgio,
pois essas pecas dos mestres
cairam no gosto popular c sc
constituem numa atração
permanente, sobretudo quan-
do sao alvo de arranjos in-
teressantes como os clabo-
rados pelo maestro Enrique
Niremberg para este lança-
mento da aplaudida orques-
tra brasileira (apesar do no-
me) e que ainda não foi, por
incrível que posso parecer,
apontada como comunista
pelo sr. Carlos Lacerda...

Um disco dc alta categoria
técnico -musical, recomenda-
dlsslmo a qualquer tipo dc
ouvinte, mas, em particular,
ao que gosta de dançar ao
som de uma excelente -cr-
questra, com boa musica e
ótimos arranjos,
TWIST

Dois LPs para os palxona- 
'

dos do twlst: "Encontro com
The Clevers", editado pela
Continental e com gravações
do jovem conjunto que obte-
ve êxito retumbante :om o
78 de "El Reücarlo", e"Other Famous Twists", com
The Jet Black's, lançamento
da Chantecler, No primeiro,
além do "EI Rellcario", em
ritmo de twst, encontramos"My blue heaven", "Afrlka"
e "A swingin Safarl". entre
outros; no segundo LP temos
o famoso tema do "Peter
Gunn", "Rlders in the sky","Lovo Boat", entre outros.
Dois LPs que, sem duvida,
irão faturar muito, para a sa-
tlsfação da Continental o da
Chantecler, pofs os meninos
e as garotas da rua Augusta
irão adorar, para irritação
nossa, que já ultrapassamos
a barreira dos quarenta...

^-MLJML*»****^

ROTmomwmo
MOMTERRI

BARES t rBÔIÜii R ESTAÜRAfíll

iL^ I
___l§l_S_r/ aS? ¦

£4- igB__L ¦ ^_L 'l____i___í

m- £pHí mmwmTmm

PEDRO GOMEZ,
um dot melhorei
eantoret paraguaios
atualmente em S&o
Paulo, vem bri-
lhando t ô d a t as
noltet no "Plerrot"
da avenida Vieira
de Carvalho, para
onde atrai público
numeroso. O Trio"América", também
do fénero para-
gualo, e a cantora
Denlie Dumont, sSo
atrações multo
apreciadas e aplau-
didas no bar e res-
taurante do jovem"Jucá"

ORLANDO VICTOR e Geraldo Cunha, são
os cantores apresentados todas as noites,pela
simpática Carmen Amaral no "Le Barbarè" da
rua Major Sertóriq,

—0O0—
NEY MONTEIRO, cantando músicas popula-res, vem merecendo aplausos no novo "Tio

Penna".
——0O0

RUMORES NA NOITE informam-nos de que
a direção da "Bóite Oásis" está vivamente inte-
ressada na contratação de Maisa. A temporada
seria de 5 ou 6 dias, e o "cachet" de 100 mil
cruzeiros.

1IZIDRO BRASIL, veterano cantor das nossas
noites e uma das atrações do "Toalha de Mesa",
cantou para nós, na última terça-feira, no"Siroco".

O MELHOR CHPPP DA CIDADE continua
ainda a ser o servido no Bar è Restaurante"Zillertal". ' ,y i

ADEGA LISBOA-ANTIGi-
BUA BRIGADEIRO TOBIAS, 280

(Cm pedaço dt Lisboa no coraçio de Slo Paulo)
Diariamente f..dos e gultarradas até as 2 horas

AtraçSes: Any Silva, lida de Castro e Fernanda
Batista, — Diariamente: almoços.

,mmm*mmmmmmmm*m\*mm^m^^^rt^^+fff»^rrf¥^etf\niyf\j\jkt\t\n\j\.
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ADEGA DA MOURARIA
Bna Albuquerque Uns, 848 - Folie: 51-8456

Sob a direção de JoSo Fernandes é Moniz Trln-
dade. Jantares com pratos regionais portugueses.Cozinha Internacional. Fados e gultarrodas comMoniz Trindade, Arminda FalcSo e José Vilela,JoSo Fernandes e J. Pires.

CASA GRANDE — RESTAURANTE
Rua Francisco Esiacio Forte, 295 — Fone: 51-4520— ao lado do Cine Esmeralda.

DireçSo do ex-maltre do Restaurante Europa
Especialidade*: húngaras, alemãs e Internacionais.— Musica cigana com o violinista ANDRÉ'
MAKAY. — Ambiente familiar, — Festas e ban-

quetes a domicilio. Estacionamento permitido,

********" * ¦ *"*-i* •-^^vi^virivnviAvrivv^vrravuvvu.s

LE BARBAR'E
Rua Major Sertorio, 458. — Fone: 37-01)12.

Aperltlvos e "drlnks" das 21 às 4 horas. —
Direção e recepção de Carmen Amaral. — No
bar Jesus Larraz com s| especialidades. Musica de
Geraldo Cunha e Orlando Victor. — Duas atra-

ções da atualidade.

J
Drlnks

CORINGA BAR
. LARGO DO AROUCHE, 46
Direção da Izaura Raltozar.

e aperltlvos musicados todas aa noites.
Atrações permanentes: ARTURO SOBENES con-
tor internacional e C-ERALDINO RODRIGUEZ

. cantor popular brasileiro. - Ambiente confortável,

LA VIE EN ROSE
AR CONDICIONADO PERFEITO

Rua Major Sertorio, 114 — Fone: 34-6273
Conjuntos de BABY e ARINOS DE SOUSA
LIMA. — Atrações permanentes: Araken, Andyara
e Célia Moriq. — "Shows" com CY MANIFOLD,

aplaudido cantor internacional.
KXWVS%WlW«Aa^<WWM^W^^W<^^^^W^VW^WVV
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BOITE CHICOTE
PRAÇA FRANKLIN ROOHEVELT, 247.¦/_ NOVA DIREÇÃO

Joie — TÔP-SHOW com Augusto César, GraçaMelo, Jorgtnho e grande conjunto de "glrls".
Conjuntos: GAFIEIRA e JURANDIR — Cantor

JORAN COELHO. •
tWW ^...^y,^^^^^^^:^,^

BOITE MUGUI
NIOHT OLCB JAPONtS

; _ , Bua Aueusta, 648
Apresenta hoje "shows" COM VÁRIOS ASTROS

_E ESTRELAS. ATRAÇÃO PERMANENTE: ELIA-NE MOREL. Musica: JUNKO e seu conjunto da
ritmos modernos.

DOM PENITA
Rua Dom Jnsé de Barros, Tl (Galeria Califórnia)
Fone: 35-0966 — «Drlnksj-dançantes das 19 is 2
horas e aos sábados, domingos e feriados a partirdos 14 horas. Todas aa noites: CALIXTO E SEU1
QUARTETO com o cantora MEO MAT — Per-

mltldo traje esporte, /
'^mrt^*M*ii%V^rti"i^t%"i^*r*i*i%*i^i^rt^»VV,i<VvvVMV^

R E V E R I í — Bor-Donçonte
O bar mais elefante • conlortavel de São Paulo
Av, 9 de Julho, 152 — Fone; 36-0266 (esquina
Joio Adolfo) — Diariamente animadíssimos ape-
rltlvos-dançantes com Roberto e seu modernlssi-
mo conjunto de "ritmos". Fechado aos domingos.

BOITE OÀ.SIS,
Boa 7 de Abril — Fone: 34-7047

Hoje grandiosos "shows""com: MARTA JANETE
cantora internacional e "Tudo 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.

""-*1 »»*»*»*»» »**^*» *^**""i"iJv*i*i*ir^~t"»v-inr>Jif>riAi*>AAAnjvuuu

EDY SEBASTIÃO BAR
RUA ÁLVARO DE CABVALHO, 168

Todas a) noites: TWIST, CHA-CHA-CHA e
CHARLESTON - Aberto todas as noites, indu-
slve aoa domingos. Ambiente moderno e con-

fortavel.
*"*************'***MV»¥ri¥IIVWV\nnAf>AAnAAI*t

.FAZENDA CHURRASCARIA
Av. Oen. Olímpio da Silveira, 131 — Fone: 61-5299
Almoços — Jantores-dançantes até as 2 horas —
Orquestra — «Show»'e ntrnções de hora em hora.
— Cozinha Internacional, ambiente familiar. Re-

' comendada pelo "Dlner's Club"
mmwwvmmmmwwvwwwvw^kmammaaaMammma^mma
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JUNKO, notável
.pianista' internado-
nal e proprietária
da «BOITE MU-
GUI", vem. propor-
cionando ao públi-
co' freqüentador de
sen endereço da
rna Augusta,' ótl-
mos "showt" todas
at' noltet. A sim-
p&tlea pianista,

. multo embora nao
fale quase o' portu-
guêt, pois chegou
a pouco do JapSo,
ja. conseguia atrair
at simpatias de

«1,-1.11 í .. grande parte, ' doa
»?2.bltués d» no,te- que e« nande número alieomparecem. O ambiente da "Mngni" é dòt
S«L8i 8,mP!-Moo» e acolhedor; sua bebida (prin-«palmente o whisky) é dos melhorei. Portan-w, deve ser visitada por aqueles qne ainda nto

a conhecem f
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BOITE QUO VADIS
, Rua Rego Freitas, 547 — Fone: 33-9980' "O recanto das noites paulistanas"

Sob a direção de Vicente Navarro, — Todas as
noites o melhor "drlnk" e a melhor musica com o
conjunto - "Quo Vadls". - Atrações permanentes:Julita Mendonça e Luiz Serrano.

EL GR ECO
Rua dos Tlmblras, 631 — Fone: 34-367!O unico com musica das 20 fts 7 horas da manha.Todas as noites: aperitivos, Jantares e celas mu-slcadas. Ambiente acolhedor, serviço esmerado,cozinha Internacional. Aberto das 18 às 7 horasda manhã.. Musica: Típica de Ublralara e oTRIO DE OURO. .

«AAAAA«^A^«tai»«>aaàa ¦¦ sa^*aifc« m. •^-•Sr.mwm'u-VVVlJVVÍruVlJi.<Í;

E ST RI B O ,¦'— Bar e Restaurante
Av. Washington Lata, 3.136 1- Fone: 61-82Í1Jantares-dançantes todas as noites, com «ratbs

rda cozinha Internacional. — Ambiente dos maisconfortavela e lamlliares. — Perfeito aervlço no
cDrtve-Ina.

SELVÁTICO — Restaurante
Av. Washington Luís, 4.267 — Telefone: 61-3810

(O endereço orgulho das noites paulistanas)Ambiente — Conforto — Bem-estar
, .JANTARES-DANÇANTES com BEUNO E SEUl" CONJUNTO.

A 1.600 metros do Aeroporto de Congonhas.

TIO PENNA
(A CASA CAROCLA DE SAO PAULO)— DIREÇÃO DE DOM PENITA -

RUA AMARAL GURGEL. 614
TODAS AS NOITES "DRINKS" MUSICADOS

COM ÍRIS VALLE E GERALDO CUNHA.

»«.v»,««»«« .....¦¦¦....-y .|--|V-innnnnnnnnnjum.

CANTINA E PIZZARIA NOVA CAPRI
Bna Neto de Araujo, 45 — Fone: 7-6679

(Atras da estação de bondes)
A canüna que faltava em Vila Mariana, onde sesaboreia a real Tlzza Napolitana e os melhores
antl-pastos, iiun. ambiente e um melhor ser-
viço. Aberta das 18 às 2 horas da madrugada.

'***'*i^*n<%*wvyirwvuvvuvv\njxj-u^j<j)_(|j

NUIT Jô —• Bar e Restaurante
Bua Consolação, 2.556. — Fone: 52-9281O MAIS NOVO ENDEREÇO DA PAULICEIA -GRANDES ATRAÇÕES — BOA MUSICA —

AMBIENTE ACOLHEDOR — BEBIDAS DAS
MELHORES PROCEDÊNCIAS - ABERTO DAS

19 ia 2 horas da manhã.
'^>'***'>*'***'*'*'»'*'****-****,»**-**vifVwiivinAnnjiw

TOALHA DE MESA — DRINKS
Av. 9 de Julho, 931 — em frente t Avanhandava

.„„,._ "O RECANTO DOS CORUJAS"
MUSICA DE MENINAO E SEU ORGAO e o cantor

. e guitarrista IZIDRO BRASIL.
- A PARTIR DAS 18 HORAS. -

|'||V>r¥l1*'*****,********""*"****ri*lVVWVMV¥WWlM.
CHEZ REGI NE - Bar e Restaurante

Raa Santa Isabel, 261.
Aberto a partir das 18 horas com aperltlvos musi-
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.
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PIERROT BAR E RESTAURANTE
Avenida Vieira de Carvalho, 55 — Fonei 33-9216
Aberto a partir daa 11 horas atá as 4 cia madru-
gada — Especialidades da casa: Paella e lt
Vale"clana e demais pratos espanhola. Musicai

Trio "Cristal1*, Denlse Dumont e Pedro Oomez,
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VERMELHO 47 BAR
Avenida Vieira de Carvalho, 47

Todasas noites, das 2lvàs 4 horas, Inclusive "aos
Jomlngos,. "DRINKS" musicados com Vozes da Ame-rica: MILCE TABAJARA, cantora popular brasilel-

re - TRIO "NHANDUTI" e optras atrações. »tttttatttaaa **r¥l¥lVIIVWWUVüllVWnAIVlAnm

1

ZILLERTAL - Restaurante-dançante
Ay. Brig. Lula Antônio, 909 - Fone: 37-677»Cozinha Internacional — tChopp» —Aberto paraalmoço a partir das 11 horas - Jantares-dançantes—¦ Sábado: feijoada. Domingo: «Shows» infantis.
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0 SEMI-DEUS
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Por Edith Hare
e Roland Chamou
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— Na primavera do ano de 1483 nas-

ceu em Urbino no coração da Itali4
Florida Rafael üanzio. Seu pai, pintor •
grande admirador «Ie Perugino dizia, ale-
gre: "Um filho, um futuro artista! Será'
talvez um grande homem como Perugino"..
Quando pequeno, Itafacl teve como lirin-
quedos os pinccls e os tubos dc tinta do
pai, e desde a idade «Ic dez anos tornou-se
aluno de Timóteo Vlti. Cinco anos mais
tarde, vindo a saber que Perugino abrira
um ateller em Perugia ele solicitou ajum-
ra de ser aluno do celebre pintor, e logo
o adolescente ganhou a estima do mestre.
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9 — Com as suas primeiras obras, o jo-
vem Kiilaol conquistou a gloria. In-

fluenciado por Perugino, imltavu também
Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo, dc-
pois as madonns passaram a inspirar seus
quadros. Suas cores maravilhosas, a habi-
lidnde dns suas composições chamam a
atenção de Juliano Mcdicis c do arquiteto
Bramante que o chama para Roma. Ra-
íacl ficou entusiasmado, sabia que Miguel
Ângelo também trabalhava para o Papa,
o prestigioso Miguel Ângelo, o autor de
"Batalha dc Cascino", um quadro .que ha-
via impressionado profundamente o pintor

e que ele copiara muitas vezes.
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1 — O Papa Julio II simpatizou logo com
Rafael, aliás, ele era muito amável,-

tinha um bom caráter .além de ser bonito
e muito bem educado. Encarregado de de-
corar os aposentos do pontífice, sua pintu-
ra agradou tanto a Julio II que este orde-
nou que destruíssem os afrescos de Sodo-
ma, de Signorclli, de Piero delia Francês-
ca e de Perugino. Ele devia tambem subs-
tituir Bramante na direção dos trabalhos
de São Pedro e revelou-se um arquiteto
genial. Superintendente de edifícios ele
dotou.Roma e Florença com obras cheias
do vida e beleza.

^ — Esta gloria valia a Rafael muitos,
alunos e admiradores. O cardeal'

Bibbiena ofereceu-lhe a mão de sua sobri-^
nha, mas "o semi-deus da pintura" queria;
consagrar sua vida inteiramente à arte. (y
grande Miguel Ângelo não gostava dessa*
popularidade. "Você parece um principe-
rodeado de cortésãos" — gritava-lhe quan-;^
do o via cercado de admiradores enquanto-
ele passava os dias solitário. Miguel An-;
gelo foi obrigado, ele que não usava cores,*,
a pintar o forro da Capela Sistina e nos*
deixar assim uma das mais belas obras-pri-^
mas do mundo;

5 — Os últimos anos da vida de Rafael fo-
ram nm turbilhão de trabalho. Leão

X, o sucessor de Julio II, havia-lhe confiado
a decoração das Lojas do Vaticano, espécie
de galerias dispostas em três andares. Ele
pôde executar somente aquela do segunda
andar e foram seus alunos que terminaram
as outras inspirando.-se em suas obras. Esta
serie de afrescos chamada a Biblia de Ra- <
fael tinha como tema a Historia Sagrada. -
Aos trinta e sete anos, acumulado de glorias 

'-

e> honrarias, Rafael morreu em consequen-'
cia de um rafr-ado contraído nas minas -
romanas. Deixou uma obra considerável da
qual a arte italiana se orgulha até hoje.
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SEGREDOS DE SUA ALMA
Por JOSEPH WHITNEY
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OS REMÉDIOS EM QUE SE TEM FE'
ALIVIAM A DOR?

R. — «Remédio milsí.-oso — Cura rcifriado-, reumatismo,
mordida de cobra» — A té na aplicação de um curativo, recei-
tado por médico mesmo ou»por charlatão, ou curandeiro. pode
aliviar dor emocionolmente in-U-ida. O finado dr. Klanders
Dunbar escreveu cm "Corpo e Espirito" «Ilandom H.u.-e» que"a crença de «sue a doença è engano tem efeito calmante e
curativo sobre o indivíduo". As.-im a íé pode remover um sin-
toma rie doença que nasce de conflito emocional, dando assim
ao Indivíduo alivio passageiro.

SÃO FÁCEIS DE LEVAR
AS PESSOAS GC-P.DAS?
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R. — Elas tendem, física o
cmucionalmente, a ser passi-
vas. Os pesquisadores da
Universidade de Pousilvania
compararam n atividade íi.i-
ca tie 15 obesas com 15 mu-
lheres normais. A ativida» e
diária, medida pnr pedante-
tros. mostrou que a.-- obesas
caminhavam uma média de
duas milhas por dia, compa-
radas com as 4,!) milhas das
nân-cbesas. Viram, então,
que a atividade física das
muito cordas tra tào severa-
mente limitada que até mes-
mo um aumento pequeno po-
dia alterar, favoravelmente,
seu equilíbrio calórlco.

AS PROFESSORAS
DHVEM EXIGIR A
ATENC.O DOS
ALUNOS?

K — Apenas até certo
ponto. Na verdade, ns crian-
ças nâo podem prestar nten-
çáo total por muito tempo;
seu interesse flutua e ela fá-
rllmente se (listrai. A proles-
soro que espera uma atençGo
completa c constante vê-SC
logo numa batalha perdida
com seus alunos. As crianças
sentem depressa as exigen-
cias que níio podem ser cum-
priclas e podem até tornar
miserável ,. vida de uma pro-
ie-sora porfclclonista, sabo-
tando-lhe as ordens. As
crianças tendem a prestar
atenção devida ás professo-
nis menos severas.
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J. H. PIRES

JUDAÍSMO
De Jüdá, terra mistica, par*i-

ram tlois rios nue se desborda-
ram sobre o mundo: o Crisia-
nismo e o Islàmismo. Ocidente e
Oriente sentiram o impado ju-
deu, modifieararn-íè profunda-
mente com esse impacto, judai-
zaram-se. Depois, entraram em
conflito e por fim se voltarem,
ingratos e ferozes, contra o Ju-
daismo. Nunca .se viu mais tre-
mendo exemplo do complexo de
Édipo. em plano coletivo.

Até hoje, quando usamos a
expressão portuguesa "há mou-
ros na costa", ou quando em-
pregamos a palavra "turco" de
maneira ofensiva, ou ainda em
sentido mais agressivo a'pala-
vra "judeu", nada mnis fazemos
do que uma briga em família.
O.s cristão, irmãos dos mouros,
brigam com estes; e ambos se
chamam de infiéis. Sem peice-
berem. sequer, que a mútua
acusação é justa, pois ambos se
portam como infiéis e ingratos,
em relação à paternidade ju-
daica.

Esse curioso drama histórico é
apresentado com ab-oluta clare-
za, de maneira sintética e sem
perder na exposição histórica o
seu poderoso conteúdo místico,
no iivrinho de André Chouraqui:"História do Judaísmo''; que aca-
ba de ser lançado pela Difusão
Européia do Livro, na coleção"Saber Atual". A tradução é
de Marly Czaczkes Chaves, que
realizou bem a sua liu-efa. K o
volume traz esta nota eloquên-
te: "Os honorários devidos por
esta tradução reverteram em be-
nefício da Sociedade dos Ami-
gos da Universidade Hebraica de
Jerusalém."

Dupla oportunidade, a que ês-
se volume nos oferece, de res-
gatarmos uma divida histórica:

de um lado, a de conhecermos,
pelo seu texto escorreito e emo-
cionanie, a realidade mais pro-
Xunda do drama judaico; de ou-
tro, a de pagarmos o dízimo da
nossa ingratidão, numa tentati-
va de resgate cultural, ao novo
Templo de Salmão.

Todos nós, cristão e maome-
tanosj ou descendentes dc uns e
de outros, podemos praticar, na
.'imoles aquisição e leitura dês-
se livro, um ato de paz e um

I gesto de penitência. Pacificamo-
| nos no reino da cultura, liqui-

dando para sempre o conflito
das invasões islâmicas e das cru-
zadas, e oferecemos nosso sacri-
fieio no altar do Deus Invisível,
pagando lim tributo à Universi-
dade Hebraica.

Antes de aclqnirir um
imóvel consulte o

'"PREGÃO
»»

do DIÁRIO DE S.
PAULO e DIÁRIO

, . DA NOITE !

Pode-se dizer que o comu-
nismo fez toda uma car-
reira de imposturas na cs-
quertla, fazendo-a crer
que ele está do lado dos
trabalhadores, do progres-
so, da economia racional,
da justiça social, da imle-
pendência dos povos, numa
palavra, que defende os
mesmos ideais da esquer-
da; quando na realidade
cie é o coveiro desses

ideais..
(Extraído do livro de Su-
zanc Labin, "EM CIMA

DA HORA").

j ^sCtí&
a maior
e mais variada
coleção da cidade
artigos
para
presemes ©
eletro-domésticos
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SELOS l MOEDAS
J. L OE BARROS PIMENTEL
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TE A TR 0
MATTOS PACHECO

O SASTO MILAGROSO"
• Na conformidade do Edital Comis_áo durante a rea!i_aç_o

69-63 da Secção Filateiica do 1 do banquete de cncerraxnentu da
DCT entrou em circulação no ' Sanpex IX.
dia 28 de agosto p. findo, um seio
comemorativo do "1*0 aniversã-
rio da Lei 4113 de i-_ -*. - de
1962 que criou a Comi.-_o Na-
cional de Energia Nuclear" cujas
características são as seguintes: j
taxa de 10 cruzeiros: cor verme-

0 C.mernorando o centenário
do Banco da Agricultura a

Turquia emitiu unia série de três
bonitas selos.

lha: formato retangular vertical;
impreiso em papel cauché-bobi-
nado e fiiigranado "Brasil-Estrc-
Ifi-Correio": emissão de cinco ml-
lhees em folhas de 25 exempla-
res.
• Foi assinalado no selo 15 de

algumas folhas a letra "O"
da palavra "Desenvolvimento''

A substituição do Cruzeiro
por uma nova unidade mo-

! netária — brazào — foi propôs-
ta i Causara Federal pelo dep.

: Laerte Vieira «UDJí-SO. vi.an-
; do o fortalecimento da moeda.
í estando previsto para cada "bra-

j zão" o valor corrfipondente a
I 100 cruzeiros, em mo.das e ce-
í dulas. que constituirão o meio

circulante nacional que fica li-
partida. Como se sabe. a bobina J mjtado ao máximo de 7 e meio
para impressão dos seios e cons-
tituida de quatro folhas de 25 ;
seios cada. então acontece que '
quase sempre aparece uma
curiosidade em algumas das qua-
tro folhas.
9 Na conformidade do Edital

68-C3 da Secção Filateiica do jDCT entrou em circulação no dia J24 de agusto p. findo um selo co- ;
memoratlvo do "Centenário da |
Morte de João Caetano", cujas |
características são as seguintes:
Taxa dc 8 cruzeiros: cor cinza j
azulado; formato retangular ver- [
tical; impresso cm papcl-couchè
com u filigrana "Brasil-Estrela- ;
Correio"; emissão dc cinco mi- |
Ihões dc exemplares em folhas
de 25. A efígie do celebre ator ;
João Caetano é a mesma que ser- |
viu para o selo de lflõi comento-
rativo do l.o Congresso Brasüei- !
ro de Teatro, porém foi colocaria I
em um angulo oposto. Foi notado |no .selo IP dc uma dns chapas '
uma mancha branca junto ao j
queixo do otor dando a impres-
são de um cavanhaque, aliás já \
foi apelidado assim mesmo,

O Clube Filateiica Jun-
diaieii.-i* promove para o

próximo sábado a inauguração I
de uma Mostra Filateiica que vai |de 7 a 15 do corrente. Recebemos |
atencioso convite que agradece- i
mos. Sabemos que desta Capital ]
Irá uma caravana de filatclistas
das várias entidades da Capital.

Repercutiu desfavorávelmen-
te nesta Capital o infeliz

gesto da Comissão do Cultura de
Santos negando o empréstimo de
painéis para a realização da Se-
nafil nesta Capital. Cremos que
o sr. Prefeito Ignora essa incri-
vel resolução da Comissão que
se diz de Cultura. Sabemos que
vários telegramas já foram en-
dereçados ao prefeito de Santos
lamentando o acontecido. E' pre-
ciso que se esclareça que o ofe-
recimento dos painéis a entida-
des filatélicas foi feito publica-
mente por um dos membros da

biliões de brazões. As moedas
metálicas serão de tres catego-
rias: ouro 1100 e 200 braz<.esl;
prata «10. 20 e 50 brazõcsi e ni-
quei ll. 2. 9 brazóes c 10, 20 e
50 centavos!'. As cédulas serão
de I, 2. 5. 10. 20. 50 e 100 bra-
zões. O projeto proíbe a fabrica-
ção de dinheiro no exterior, ta-
refa que caberá exclusivamente
á Casa da Moeda e as emissões
ficam condicionadas a prévia au-
torizaçào legislativa.

• Toda a correspondência para
esta secção deve ser enderc-

cada a J. L. de Barros Pimcn-
tei — Caixa 85fl(! — São Poulo.
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Selo posto em circulação no
dia 2X «Ic agosto sub o tema"Átomos para o desenvolvi-

menlo"
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SEGUE PARA 0 MÉXICO r
SECRETÁRIO DÀ JUSTIÇA

JORCE
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í HAIA lem um dos melhores papeis «ie sua carreira,
Santo Milagroso-, de Lauro César Muni*, atualmente

em cena no Teatro Cacllda Ilcckcr.

Hoje. ''Pequenos

burgueses'!
A cíitlrii teatral está comi-

dada pnra a representação de
hoje. no Teatro Oficina. A
peça é de CiorUi: "Pequenos
Burgueses", em tradução e di-
recito de José Celso Mnrtlncz
Corrêa e cenografia e figuri-
nas de Anísio Medeiros."A cidade
assassinada
no TMJDC

Marcada paru o diu 20. no
Teatro Maria Della Costa, o
Início dn temporada do Teatro
Experimental do SESI. com
¦¦A Cidade Assassinada", de
Antônio Callndo, sob a direção
de Osmar Rodrigues Cruz.

"Piiidura saia"
continua

Em vista da nova data de
embarque do elenco que vai
pura Buenos Aires, Maria
Della Costa continua no tea-
tro da rua Palm. até o proxl-
mo domingo, com "Plndtira
Sala".

OS

rocopio
livros

vende

Na livraria Leia, estão cx-
postos mais de dois mil volu-
mes sobre teatro, cinema e ar-
tes. que compunham a biblio-
teca do ator Procoplo Ferreira.
E' pena que a coleção seja dis-
persa.

Como convidado oficial e
um dos relatores gerais do xni
Congresso Internacional de Fi-
losofia. s-çue boje para a ca-

. pitai do México o secreuno da
Justiça, prol. Miguel Real-, pre-
sidente do Instituto Brasileiro
de Filosofia e caledrali-O de
Filo-oíia do Direito na Facul-
dade de Direito da Univereida-
de de São Paulo

O prol. Miguel Reale vai
chefiando uma delegação de
pensadores brasileiros, inte. rada
por professores de Sáo Paulo.
Guanabara. Rio Grande do Sul
e Pernambuco.

O certame, que se realiza de
6 a 16 do corrente na cidade
do México, reunirá representar.-
tes de países de todos _s couti-
«entes. Vários simpósios estão

programados no decorrer do Con-
gresso, entre os quais um e.spe-
clnlmente destinado ao tema
"Direito Natural e Axiologla".
do qual o prof. Miguel Reale
é relator, tendo Já sido publi-
eado o seu trabalho Intitulado
"Pessoa, Sociedade e Historia",
uma an_ll_e dos pressupostos eti-
cos do regime democrático.

Durante a ausência do titu-

lar. r«_pac_e:â pefa i»-
Justiça o chefe í, 

f5.
sr. Tb_.phi:o Aftfcaj- &?*'r_ Cavalcar.ti Fiita ,£:
do assim stíuçío o* 5* tde os estudos t pmuS?andamento _*» s^^^tt
Justiça.

O embarque d? pr»* w
Reale está manad-, p^,
}r. i_s 8.15, no Aetops».t,'
gor.hits.
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FINALMENTE!!!
ASSISTAM HOJE. A PARTIR DAS l_ :o ut
PEtA TV TUPI CANAL I, o mais SENSACIO*
NAL PROGRAMA INFANTO-.ilIVENIL In

TELEVISÃO

A SORTE É

Mandiopã!
COMPAREÇA COM SEUS FILHOS no auditor.)
da TV TUPI ã rua da Consolação, 2403, para «.
nhar milhares de prêmios.
Vocô poderá concorrer também escrevendo i»j
nome c endereço no verso das embalagem et
MANDIOPA, c depositando-...*! nas urnas exii-
tentes no saguão dos "Diários Associados'* a li
7 de Abril, 230, no Canal 4, Sumaré; no Tcatn
Tupi ou ainda no seu revendedor mais proxirr.i

Você se sente em casa viajando pela Panair!
4 VÔOS SEMANAIS, DE ALTA CLASSE, NO MAGNÍFICO DC-8 A JATO!

Em qualquer lugar que V. esteja e onde houver uma agência
Panair, V. será recebido com todas as honras e atenções, porque a
Panair, agora 100% brasileira, é o seu lar no estrangeiro. Numa
agência Panair, na Europa, no Oriente Médio ou em qualquer
lugar V. tem semprei jornais do Brasil, informações diversas, serviço
de correspondência, cafezinho e... a inconfundível cortezia e
hospitalidade brasileira! E tem mais: a Panair oferece para a sua
comodidade 4 vôos semanais, de alta classe, no magnífico
DC-8 a jato, direto do Brasil para: Lisboa - Paris - Londres •»
Roma - Frankfurt e Beirute. Na sua próxima viagem á Europa,
e Oriente Médio võe Panair. A satisfação será outra!

VOCÊ SE SENTE EM CASA VIAJANDO PELA PANAIR
PARA MAIORES INFORMAÇÕES PROCURE O SEU AGENTE DE VIAGENS OU UM ESCRITÓRIO PANAIR

'.
/.I
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UM FATO IM FOCO

Que assunto abordará, hoje, J. Figueiras Jr. em

í0 -Um F»t0 E™ Foco"? Ãa> 22,40 horas, pela TV-2

prezado leitor será, naturalmente, mais uma

jtemunha ocular de uma nova acusaçio... Ou fi-
apavorado com a sordidez de um grande deli-

Dentro de sua narrativa "Um Fato" é posto
Em Foco" através de filmes, slides, gravuras, e até

«esmo "ao vivo". 

.thllem tltttmcm» ¦*& ^B ___F M

fl

ISNEYLANDIA — Estreou ouipiciosamente. Walt Disney, produtor dessa série ma-
wilhosa, composta de 53 filmes, mobilizou a maior equipe até hoje reunida por Hol-
Kood paro u"10 serie de televisão, desenhistas, cinegrafistas e técnicos diversos.
j filmes, como tivemos ocasião de escla recer, são extremamente versáteis, indo da
ustroçõo em desenho animado a apresentação "ao vivo" de fascinantes aventuras.
)isneylandio" já deve estar incluído nos programas obrigatórios de um bom-domin-

com a TV-Tupi.

awIÜÊQ tíllÉÍA:''^3
A atriz Sii/l Arruda, que velo a Sâo Paulo
com "My Fair Lady", aceitou um convite

é Lúcia Lambcrtinl e sorrateiramente, relcm-
rando os velhos tempos do TESP, lado a lado,
uarani cm "Contando e Imaginando" de terça-
ira última na TV-2.

Vai acabar em ncuroscl Ouvimos dizer que
Luís Gustavo (conhecido Tatá) acha que

ideiii sempre tirar mais de seus papeis. Es-
ida cada tipo com toda a mlnuclosidade, mas
esmo assim, quando termina oi trabalho mos-
a-<e descontente consigo mesmo. Será com-
lexo de perfeição, ou simplesmente insatisfa-
ia artistica?

A TV-Cultura, nas suas montagens tem
um binômio infalível, que justifica certos

ogios: Oscar Meliante, cenógrafo, e Aurélio
wrcano, decoração.

A cantora também quer uma "chance"
como atriz. Falamos de Inezlta Barroso,

ituralmente. Ela foi atriz no cinema, lem-
iam-se? "AnRela" e "A Mulher de Verdade".
uem será o descobridor da artista como atriz
i TV?

A comediante Vera Nunea diz que ainda
não fez "rebolado" por falta de oportuni-

ide, mas plagiando o programa onde vai
uar... Quando Menos Se Espera...' e se o
Jro deixar... ' •. .

O produtor Walter Arruda está artlculan-
do secretamente alguns planos. Vai mos-

nr a sua competência como produtor musical
lós as eleições. Éle é o dono da Idéia, será
produtor-diretor e coordenador do progra-

a e vai mostrar sc a coisa vai ou não!

O sr. Abdlo Luís Barata, de Curitiba, te-
legrafou cumprimentando a boa recepção

de Imagem e som da TV-4, quando assistiu
sem querer uma audiçSo (do dia 23/8) de "In-
terludio", que é interpretado por Agnaldo
Ray oi e Doris Monteiro.

Vicente Leporace, na Rádio Bandeirantes,
ji tem em atividade' o seu Laboratório

Musical, às 11 horas, diariamente.
Vocês que assistem "Bonanza" (sábados, na

TV-Tupi) e "Or. Kildare" (quintas,
TV-9) devem saber quem é a atriz Felicla
Farr. Pois é, ela é casada agora com o ator-
comediante Jack Lemmont (aquele de "Se
Meu Apartamento falasse...).

Entre as séHes filmadas, há uma de do-
cumentários que se intitula "A Grande

Jornada", de Carlos Gaspar, que se apresenta
pela TV-7.

Uma novidade nost-eleiçSes. A TV-Tupi
adquiriu uma serie de scripts comédias do

comedlógrafo e ator-produtor italiano Peppitio
de Felippo. Será um teatro-cômico e tanto!
Quem seriam os Intérpretes? E o realizador?

João Gilberto, chamado o "papal da Bossa
Nova" anda pela Itália, fazendo televisão e"shows". Outros dizem que éle pensa ó fazer"fita"!

A veterana atriz Walkiria Rosas, depois de
um bela-plástica, e portanto de "cara-

linda", sai de um programa de Sandra para a
comédia ligeira, "Quando Menos se Espera...".

DIA DO RADIO
EM 1963

Dia fl de setembro cor- •
nte, na sede da ARESP,
rá oferecido à imprensa e

rádio, um coquetel que
arcará o início da campa-
ia para um brilhante Dia

i Rádio em 1903, que será
memorado no dia 21. do
rrente. À testa dessa ini-
ativa se acha a Rádio Pi-
tininga. cm colaboração
m a Associação das Emis-
ras do São Paulo (AESP)
Associação dos Radialistas

i Estado dc São Paulo
IR ESP). Oportunamente
iblicarcmos o programa
issas festividades.

FERNANDO FARO
E' O AUTOR

Domingo próximo a TV-4
iresentará mais um TV-de
anguarda, sob a direção de
ima Duarte. A peça esco-
ida chama-se "Desencon-
o", e terá a interpretação
i Rildo Gonçalves, Patrícia
ayo, David José e Eliseo

Albuquerque. O vautorissa peça c o produtorernando Faro.

0 PRESIDENTE DA
CÂMARA
MUNICIPAL

Anuncia-se para hoje, às
1,30 horas, pela TV-7, em
guando os Amigos Se En-
intram", que tem a ani-
iação do produtor e apre-
intador Hélio Ansáldo, a
resença do sr. Hélio Men-
raça, presidente da Cama-

i Municipal de São Paulo.

¦'¦'¦''¦¦'.¦'¦ ¦¦^ma\\\\w^^Sm\'''âa^s\\\ ^K< ^vJral
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"OS FLINSTONES"
SEMPRE AS I
QUARTAS-FEIRAS¦ ~A dlreçSo "dà TV-Tupi

acertou definitivamente para
as quartas-feiras, às • 18,20
horas, as. apresentações da,
nova serie de "Os Fllnsto-
nes", desenhos da famosa
dupla Hanna-Barbera. On-
tem, tivemos o primeiro epi-
sódio dessa nova serie, que
já tem o seu público certo.

ESTÉTICA NA"REVISTA
FEMININA"

Tratando-se de assuntos
diretamente de Interesse da
mulher, Maria Teresa Gre-
gori, em um dos quadros de
sua "Revista Feminina" às
13,35 horas no C-4, oferece
aulas de estética, ginástica e
elegância, portanto, a cargo
da professora Renée Gumiel.
A propósito de Renée Gu-
miei, em vista de seu súces-
so nessas apresentações! foi
convidada juntamente com o
seu partner bailarino Eduar-
do Sucena, a apresentar-se
no "Segundo Encontro, das
Escolas de Dança", que terá
lugar em Brasília até o dia
9 do corrente.

CANAL 2
09,00- Curso Primário
10.40-Curso de admissão
U .00-Documentário
11,25- Tributo • radiografia
11,40-Teit-noücta»
1100-TV noa Sports
1240-Club* em desfile
13.30.Previsto do tempo
16.30- Tribunal Regional
17,10-DoeumenUrlo
10,00-Curso d* admissão
18,30-Você Jâ viu Isto
19.05-Flagrantes do dia
19,35 . Personalidade da se-

mana
20,00-Calouros do chuveiro
20.30-Historia» do velho

oeste
21,00-Teletipo
21,10-P. Lorenzo Madrid
22,10-Peço a palavra
2235-Repórter ZKL
22.40-Um fato em foco
23,00-Tribunal Regional
00,30 -l.a edlçfio D.N.

CANAL 4
12,00-TV nos Sports
12,30-Edição Extra -
13,05 -Wbunal da mulher
13,19 - Veja como se cozinha
13,35.H. Político
1437-Revista Feminina
18,10-A Tarde é nossa
17,10-TV a côr
17,50-Plm-pam-pum
18,20-A Sorte é Mandiopi
18,50-Bolso do repórter
18,55-Patrulheiros do oeste
19,35 • Showzlnho Kelloggs
19,45 - Repórter Esso
20,05 -Ivon Sc Marlene
20,40.0 Homem do rifle
21,15-Ah...legrla Kolynos
21,45 - Grandes romances
22,15-DSP na TV
23,00-H.. Político

CANAL 5
15,15-H. Politico
16,15-Club do lar
17,50-0 Semeador
18,00-Parque infantil
18,40- Documentário
19,15-Tele-novela
19,35 . Movietone
20,00 - Pernalonga show
21,00 - Tele-atualldades
21,05 - Teledrama (Contin.)
21,45-Por que tenho, fé no

Brasil?
22,30 - Tele-jornal
22,45 - Boletim
23,00 -H. Politico

CANAL 7
10,50-TV-Escola
12,00 - Noticias
12,30 - Amigos
12,55 - Sports
13,05 -Ianny Junior
14,00 - Repórter
14,10-Um momento com

Lucy ri.,'--íi
14,30. Política
15,30-Jornal da mulher
16,40 . Cardápio
17,00 - Os Jetsons
17,20-0 Chicote
18,00-Sessão Zig-Zag
19,05 - A Turma dos 7
19,30-Os Viklngs
20,00 - Politica
20,30 - Repórter
21,00-Chocolate e seus

* bombons
21,30 • Shot Gun Slade
22,00 - Repórter
22,15-Os Intocáveis
23,03 - Noticias

CANAL 9
12,00 - Show' do Meio-Dla
13,00-Vale a pena
14,00 . Matinée
15,35 - Estamos no nove
16,00 - Sessão das 4 .
17,30 - Alegria de cozinhar
18,30-Encontro com tltia
18,30-Cine Show '
19,00-Ai vem o circo
19,25 - Alice
19,55 • Bola ¦ nove
20,00.Luis Vieira
20,30-Moacyr Franco
21,30-Dr. Kildare
22,30-Cinema em casa'
24,00 - Tele-jornal

WÊÊm

raciosQ como nunca, a
riz de cinema, teatro e
levisão, retorna para.
K deliciar com mais um
ma leve e cheio de co-
Jeteria no "Quando Me-

Ps Se Espera. „" de
Tianhã, sexta-feira, às
',35 horas, pela JV-

Cultura.

MOACYR FRANCO
SHOW, DE VENTO
EM POPA

Mais um "Moacyr Franco
_°w estará acumulando•nte nas calçadas da ruaestop Pestana, hoje. O can-r de "Suave é a Noite" e¦as garotas, acompanhadooutros comediantes da
„"• .terão mais uma noite,Partir das 20,30 horas.

Boa pinta e talento, está
revelando esse elemento
que pertence a "troupe"

. dos novos da TV-Tupi.
Seu nome é Jean Cario
Além dos Grandes Tea-
tros e TV-de-Comedia, ele ¦,
participa ainda da tele-
novelòS "Terror nas Tre-
vas" que veremos em mais
um sensacional capitulo.

"A SORTE E' MAN-
DIOPÃ" LANÇADO,
HOJE

Numa produção de Alber-
to' Prado, a TV-Tupi, direta-
mente de. seu Teatro Tupi,
às 18,25 horas, numa anima-
ção diferente a cargo da
cantora Julie Joy, apresenta
hoje o lançamento de um
novo programa, onde o ami-
go leitor e telespectador ga-
nhará muitos prêmios. E a .
forma de ganhar é facilima.

. Basta levar um objeto e tro-
cá-lb por outro, tá?

MAIS UM CAPITULO
DE "TERROR NAS
TREVAS"

Suspense, pavor, dúvidas,
apreensões, envolvem os per-:
sonagens de "Terror nas
Trevas", telenovela dentro
de Os Grandes Romances,-
Richard Hudnut. qúe a TV-4
apresenta às 22,10 horas,
num trabalho de Geraldo'
Vietri. fOs intérpretes são:

.Suzana Vieira, Eliseo dé Al-
buquerque, Rildo Gonçalves,
Elk Alves, Jean Cario, Vida
Alves e muitos outros.

• NO "7" E NO "9" AULAS DE CULINÁRIA
Na programação Vespertina de nossas estações

de televisão poderemos encontrar em todos progra-
mas dedicados a mulher. Uma das secções que chama
a atenção é a que se, refere a culinária, que nunca
pode faltar. Assini, hoje,jno "7" às 16,35 horas "Car-
dápio" na palavra dé D. Zuleika Cerqueira, e às 17,30
o 9" oferece a prática e o bom gô&to de Helena San-
girardi e sua abalizada Alegria de Cosinhar".

• A CENOGRAFIA DE
"OS 3 IRMÃOS E
UM TIGRE"

A produtora-diretora
Wanda Kosmo, vem elogian-
do os cenários que Lulgl
Galvano fez para a,próxima
peça ,do Grande Teatro Tupi
(Eltex): '.'Três Irmãos é Um
Tigre", de- Ely Farah. O
tema é forte, e tem como"back-ground'' a França dos
nossos dias. Henrique Mar-
tins, Rolando Boldrin, Geor-
gia Gomide, Dorothy Ritter,
Rita Cléos e outros formam
o elenco.

TEATRO TUPI
TRANSFORMA-SE
PONTO
OBRIGATÓRIO

"Ivon te Marlène Show" é
atração das quintas-feiras
hò Teatro ;Tupi, rua da Con-
solaçfio, quase- esquina ave-
nlda Paulista, às 20,05 horas.
Música, sltuaeBes humorlstt-
cas, . curiosidades e muitas
atrações movimentadas, nessa
produção de Walter Arruda.
O Teatro Tupi dia a dia v.em
ganhando mais público.

BOMBONS PARA
CHOCOLATE

Musical e humorístico é
esse programa da TV-7, que
tem como figura principal o
comediante Chocolate. Énum
bom trocadilho escolheram a
comediante Maria Teresa, t
as "boas" Carmlnha Verônl-
ca e Eneida Jalena para se-
rem os "bombons" de Cho-
colate. Horário: 21 horas.

Hr 'Y ^^""V^F^I
¦p &. •< - ""ÜHn
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Julie Joy. cantora: que no

Rio de Janeiro é dona de

um cartaz inyulgar e que
vem conquistando os pau-
listas com; suas maravi-
Ihòsas interpretações na
TV-4/ mostra-se,hoje, no
Teatro Tupi, numa nova
faceta: animadora de "A

Sorte é Mandiopã".
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James Bond
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Short
Aqui Mora o Pecado": um banho

acompanha onda de gargalhadas
gfcé^N*iSi!*5-^^ír3B*£*'- > í
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£RA" sábado,
finalmente, a
estréia
de "Aqui mo-
ra o ptcado".
uma comedia
inglesa com
uma equipe

de bcicades in-
< rnsciotiai.*, en-

ire as quais a
fr?nce-.a Nicole
Maurev. a alemã
Elke Sommer. a
australiui.a Ju*
dith Andercon e a
inglês i J u n e
Thornbum. todas
girando em lor-
no de llichard
Todd. uni invetc-
rado conquista-
dor que distribui
chaves por toda

i Europa, com
jV* ;cu nome e en-

f- '(preços tirava-
I dos. Uma onda" de risos acom-

nanha os encontros passionais e ela foi o motivo do sucesso oe

Cllhetcrla nos cinemas europeus que exibiram o filme dUtribuid**

pclá *'Rank". Não fossem os risos, cenas como mostra o clichê

Justificariam, também, o sucesso.

Zig>Zag
"AMOR E TRISTEZA": HISTÓRIA
DE DUAS IRMIS RIVAIS

A 

nova realização do diretor japonês Hideo Ohba, Intitula-
da "Amor e Tristeza" (Al To Kanashiml To), scra apre-
sentada cm prii-cstréia no próximo dia 10. no cine Coral,
numa sessão especialmente dedicada ao trigesimo aniversa-
rio da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Fe-
dcrr.l dc São Paulo. Trata-se dc uma produção colorida da
"Shochiku", dirigido por um mestre do fntimlsmo japonês• e interpretada por uni homogêneo elenco onde se destaca

a figura da talentosa e elegantíssima Mariko Okada. Mariko e
Chieko Baisho desempenham no filme os papeis de duas irmãs»
rivnis, que diriputiim o mesmo homem, objeto de uma pai-

, xSo abrusadora.
I" Elementos de tra-'_&_ gedia. 

com o sa-
crlficio da fell-
cldnde conquis-
toda, dão á tra-
ma de "Amor e
Tristeza" uma
dimensão roman-
tica superior, co-
mo t.c habito
acontece nas pro-
duções nipóniciis
do gênero, espe-
cialmente nos lil-
mes dt* Hideo
Ohba. Os convi-
tes para essa cs-
tréia estão sendo
distribuídos pe-
Ia reitoria da

Universidade, ten-
do a sessão se
concretizado gra-
ças á colaboração
da empresa "Au-
rea Filmes" fi da
companhia "Sho-
chlku Filme do
Brasil". Na foto,
a jovem estrela
Chieko Baisho.

' " '" *FV

Movktom—
LANCASTER ALIA-SE A
UM MARGINAL DA LEI

C. \'"-\S 
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1EM Lei e Sem Alma" é o cartaz de segunda-feira proxi-
ma, no Art Palácio, narrando a historia de uma estra-
nha aliança entre umVsherif" obcecado pela idéia de
livrar seu território da ação perniciosa de perigosos
bandidos com um marginal da lei. Burt Lancaster,
Kirk Douglas, Rhonda Fleming e Jo Van Fleet estão
no elenco. ' 

,

Trailer—
índios e brancos em
batalhas sanguinárias
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|AIS um filme focalizan-
do a luta entre o ho-
mem branco e indios
dispostos a defender
com a própria vida
suas terras ameaçadas."Boi Sentado" surge
como líder respeitado

dos indios, cuja palavra era
uma ordem respeitada pelos
seus Irmãos de raça e tam-
bém pelos próprios inimi-
..gos..

<

FICHA TÉCNICA
"índio Heróico"
Titulo Original — "Sitting

Buli"
Direção — Sidney Salkow
Elenco — Dale Robertson,

Mary Murphy, J. Carrol
Nalsh e outros

Distribuição — "United Ar-
tists" *

Estreia — Segunda-feira, no
MARABÁ'
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Os "outros" de
"Gente muito

importante ))

l LIZABETH Taylor e Richard Burton sâo os nomes capitais
da interpretação de "Gente Muito Importante" (Tho
VIPS) e estes são os "outros". Gente boa, como se vê nci-
ina.e ao lado, pela ordem: Linda Christian, Rocl Taylor,
Maggie Smith (uma estreante do futuro assegurado), Or-
son Welles, Elsa Martinelli e Margaret Rutheford. No
clichê, não aparece o muito francês Louis Jordan, que
também está no filme cuja estréia a "Metro" anuncia pa-
ra o dia 3 de outubro próximo.
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cer no mcini.-nto
nitinlnnnto cm f|iie
«ni pratos se on-
coiitrcm? Dessa
simples |icr-iintii,
llitclicnck cunsc-
Rue mi-rculliar ns
espectsdo-
res em tluas horas
de lniRiialavcl "sus-

pense"
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Na batida dos pratos de

uma orquestra mais um

mistério de Hitchcock

ALFRED 

Hitchcock, é,
sem duvida, o mais"diferente" dos di-
retoros de Holly-
wood. O imagino-
so produtor-diretor
começa sempre seus
filmes de maneira

original e inusitada.
Em "O homem que sa-
bia demais'' (The man
who kDOw Too Much),
que o cine Ipiranga re-
prisara a partir de 2.a
feira próxima, Hitch-
cock não faz excessão à
regra.

Logo de inicio, apre-
senta uma orquestra
sinfônica de grande
classe, regida por Ber-
nard Herrmann, a qual
serve de "background"

aos letreiros de apre-

sentação, focalizando a
camera os instrumentos
de percussão e em espe-
ciai o tocador de cim-
balo.

Depois, num "close-

up" dos -pratos batendo
um no outro, lêm-se es-
tes dizeres: "Uma bati-
da de pratos e o que is-

lo significou para uma
familia americana".

Se bem que a platéia
não possa de imediato
entender isto, mais tar-
de, no decorrer do ar-
gumento do drama de"suspense", os especta-
dores verão que aque-
les pratos da orquestra
têm um papel vital na
historia de uma conspi-
ração politica tramada
durante um concerto
sinfônico realizado no"Royal Albert Hall",
de Londres.

E mais nada se po-
dera dizer de "O ho-
mem que sabia demais",
como de resto pouco se
pode e se deve anteci-
par nos filmes de Hit-
cheock.

Sobre o elenco, bas-
ta a citação de nomes
como James Stewart,

,Doris Day, Brenda de
Banzie e Bernard Miles.
E' um filme colorido.
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Vílerí • outro». Diieção <S* Sl.uro Bolotalral. ÍCORAÍ7' **

PRÍNCIPE VA1ENTE
Na épora da» rumanUc*» • ;.»:.-¦_« av-imuti, Ias

«.** em jornida» emocionante* por amor de ,u r„"",' !".¦****
::.,* Mawn. Jantlh l<:.:.. Robert \Vas.-*r. Debrt BmJ" *****
cio de Ben-*, Hathaway. iMARROCOSi ' '-*»*

TARZAN, O MAGNÍFICO
Sotas arenturee do Tairan na* > * oi.ot o ».-..| ,_^

ajuda de feroze* enimali. So el-uco. aordon Bcmt. iBAS^jJ

PILE DE VERÃO
Drama de uma |ovem oue devi tingir »mar un, riM» ~_ I

moiestU incurável e com poucos dias de vida. No elentoTeSM
jies Alfredo Alcon. Franca Bonl « outros. Dirnio ú. _______
Mlsson. »ATLASl '¦*•*»ll

4 DIAS DE REBELIÃO
Traslro de-i-r-rtar do |io>o de *;.,.:¦• no am ern que „.#.

cia rt> um armlMlcio entre Ei$*nhow*T e as íorcaa ríuru, ri• ir.lir.ro Italiano * executado. s»guin1o**e sinpniiar..,, tfinãí
alemães e a revolta dl -joiiuliç*-. Sn elenco. 1j.i V.,..^"i_.
Frank Woll e outros. Direção de Xannl Loy. (METItO c '-òvv".

DETETIVE MIXURUCA
Um técnico de lelevlsio quer passar a todo custo orjr ua

particular, complicando a vida dos que o cercam <¦ provoouA
de hllarledade. No elenco, Jerry Lewis. Joan 0'Bnen J.iti*,'.
Jack Weston # outros. DireciSo d' Fr.ink Tnslin. iPAISand-:

A BELA AMERICANA
Um raul moiletto pretende adquirir um cano r-isílri.Mti _,

I provoca uma «erle de compllcncflc* quando no r-quer.o laa.*?
que residem ntrge um carro dc alto luxo
Colette Brossot- Dlrcçf.o de Robert Dhéry. (OI.HJfi

. -quer.0 luajlNo elfnco, Rofaeri vi

O MOTIM DAS ESCRAVAS
Filme de aventuras, com historia de amor a ijoid. »!e U". m•¦los que conduzia 13 mulheres e 13 hom-n«, como escrava., Z_,

ra selvagem. Nn cleliro. Picr Anqell r Kdmund Purdom. Direita
vlo Amadio. (BtTUBUCAl

JUVENTUDE, AMOR E ILUSÃO
Com vistas li pro*llnia Olimpíada Internacional d- Toqu;o. _,

mas amorosos e esportivos d» um Jovem que procura arrêb-n*
os trofíus para sua cquipü No .-lenço, Vuzo Kay-mi e Yurib»
Direc.lo do Jtm Fukuda. (SCALnl

OS GUERRILHEIROS DO GRAN KHAN
Na época cm que os tartarns Impuseram seu domínio no pom

Rado da velha China, o verdadeiro imperador (- assassinado p«
de Khan, que usurpa o trono. Seütic-sc a lula dos patriotas. Kti
Gordon Scott c Voko Tanl. Direção de Ermimdo Don..». e LuinCrj
tlerl. (BARÃO e REGINA).

CLEOPATRA
O mais caro super-espeUculo dp todos os tempos, com ep:*oía

vida da fnmosn Rainha do E-i*.*. com base em trabalhos rie d-,U c
ros historiadores: Plularco o Sujtonio e ninda do hlstnriad.ir «sa
raneo C;irlo Maria Franzem. No elenco, Eliznbelh T;iylnr, Ilicht-í
lon e Rex Harrlson. Dlreç*6 dc Joseph L, Manklc.vlr7. iwistl

O GRANDE DITADOR
Em reexlbição, o filme cie Carlitos em que vive r, puürl íe HJ-

que .«e (ornou uma eficiente propaganda antl-nazlsla e aoli.-jtii
(EUROPA).

AMOR EM ROMA
Uma Jovem Infiel e volúvel é a perdlçSo de um Jo-natbtr*-,,

ela se apaixona, ao romper o seu noivado. No elenco, Mylen* fc
Beot, Jacques Scrnas. Elsa Martinelli e Vlttorio De Sica. Dlrc**»(i'
Rlsl. (ÁUREA 1.

O FALSO TRAIDOR
As atividades do espião sueco Erlc Ericksnn durante a scgundip-a-a»

ra mundial, que exlsllu na vida real c mereceu o elosio do iii *¦
mando aliado por haver prestado preciosas inforniricri"* wtotiaM
narina nlemiij de pclroleo. Nn elenco, William Hnlden, Lilll FC*f|B
Hugh Grlfith, Erlca Bcer e outros. Direção de Georse Scatoi fM
BRANCO)

SAMBA SEXY
Ao ritmo cadente do samba, números do 'Vtiip-tcat'" c-n li:

"estrelas», do nosso teatro dc revista. Espetáculo rlgorosamenlt pr:
aos menores de 18 anos. (COMETA).

QUANDO AMAR NÃO E' PECADO
Comedia musical, com complicações que surgem numa escoli 1*

com um professor condesconclente para .om a Juventude irrovt.-ira.
elenco John Mills. Cedi Parter, Jeromy Spenscr e outros. DlrfCa
Cyrll Frankol. (NORMANDIE o ÉDEN)

O VENDEDOR DE ILUSÕES
Um venrledoi-lvlnjanto trama um plano pnra vender nos lubiiaj

umn pequcjia localidade uma partida de Instrumentos muslciu i -H
uma colossal banda, a-posar-de não conhecer unia uniea no»Ji***JI
No elenco. Preston Foster, Shlrley Jonos, Buddy nckctt c oti.rcv ..*
çflo de Morton Da Costa. (IPIRANGA;

RESISTÊNCIA HERÓICA
Oito homens defendem um forte contra um ataque rios 1*1

capitão e seu subordinado são rivais no amor por uma [illu ""»«=_

dante da praça militar. No elenco, Gregory Peck, Barbara-«mm
Bond, Glg Young e outros. Direção de William Cagney, (ARI PAU-;;

AS DIABÓLICAS
Obra prima de "suspense" e terror, em torno de um trití" *

lante. No elenco Slmone Signoret, Vera Clouzot e outro-., i»»"*
Henri Georges Clouzot. (MARCO POLO).

AO DESPERTAR DA PAIXÃO
"Western" com Glenn Ford, Ernest Borgnine e Ked Sleigcr..

mo programa, "Lábios vermelhos". (BOULEVARDi.

PERDIÇÃO DA METRÓPOLE
Filme realista, com Ives Dernaud e Daniclle Godel nos principá?

peis, com cenas do "vadeuville" de Paris. (JUSSARA».

SUAVE E' A NOITE
Em reapresentação, a história de um amor ardente e da lusío''

tencia de novos-ricos americanos no Velho Mundo, na época ««¦
fácil. No elenco, Jennifer Jones, Jason Robards Jr. e outros, irw
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"O TESOURO DOS BANDOLEIROS"

Randolph Scott na
pista do roubo de
200 mil dólares

RANDOLPH 

"Scott.é o va-
lente delegado Barckley
em "O Tesouro dos Ban-
doleiros" (The Neva-
dan), que a "Columbia
Pictures" anuncia para
segunda-feira próxima na
tela do cine Bandeiran-

tes. Ao seu lado, figuram a
bela Dorothy Malone, Forrest
Tucker, Frank e George
MacReady, sob a direção de
Gordpn Douglas.

A narrativa inicia-se quan-
do o delegado é enviado pelo
governo a Twin Rocks, a fim
de recuperar 200.000 dólares
em oure roubados pelo bando
de Tom Tanner. Ali, o politi-
co local Edward Galt conven-
ce o seu sócio Martin a rou-
bar um roteiro de Tom que
localizava o esconderijo do
tesouro. Mas Tom o mata e i
acossado pela turba furiosa.

Só não o lincham graças à
Intervenção de Galt, que se
finge ser seu amigo e quer ti-
rar-lhe o roteiro. Entretanto,
Galt nada consegue, pois
Barckley dá fuga ao bando-
leiro, certo de que ele iria
em busca do ouro. A linda
Karen, filha de Galt, inadver-
tidamente revela ao pai que
Barckley é realmente um de-
legado do governo e fora pa-
ra as montanhas na pista de
Tom, a fim de recuperar o te-
souro. Galt e dois pistoleiros
partem atrás deles. ,

Barckley havia obrigado
Tom a lhe entregar o ouro e
o estão desenterrando quan-
do vêm chegar Galt e seus
capangas. O delegado faz ver
a Tom que o único meio de

escaparem vivos-era se alia-
rem. Tem lugar, então, um
tremendo tiroteio.

Barckley mata os dois ca-
pangas de Galt, mas seria
morto por este se não fora a
providencial intervenção de
Karen, que também acorrera
ao local. Entretanto, Tom
mata Galt e volta-se contra
Barckley. Há um emocionan-
te duelo a tiro. Por fim,
Barckley liquida Tom, recu-
pera o tesouro e fica livre pa-
ra rematar o seu romance
com Karen.

mmm wmmmm
Como o delegado Btrcklcy, Scott é mais ugll no gatilho que os mais

agcis bandoleiros

Por J. CONSIGLIO JUNIOR e
(Correspondentes dos "DIÁRIOS

| INTERESSE DE OUVIA
= • Enquanto continua negando os rumores tle

divorcio do seu marido escritor-jornalista
|'Plerre Galante, Ollvia tle Haviltand tem sido
= vista em Hollywood acompanhada de Luthcr
E Davis, o produtor do seu ultimo filme, "Lady in
= a Cage". Olivia chegou aos EE.UU. acompa-
= nhada do seu filho Benjamin Goodrich, de 13
= anos, mas o garoto já regressou à escola que
| freqüenta na Suiça. "Lady in a Cage" é a pri-
| meira produção dc Davis e dizem que Olivia
= ganhará seu terceiro "Oscar" com sua brilhan-
= te "performance".

| UM "BEST-SELLER" PARA TERENCE
5 • Os produtores ingleses John Kohn e Jud
= Kinberg adquiriram os direitos cinemato-
| gráficos de "The Collector", o primeiro livro de
= John Fowles, professor londrino, que está ai-
= cangando tanto sucesso na Europa e nos Estados
= Unidos. O filme — que será distribuído pela
5 Columbia — terá a interpretação do jovem e
= talentoso ator Terence Stamp, que já vimos em
| 

"Billy Btidd", com Peter Ustinóv e "Term o£
| Trial", com Sir Laurence Olivier e Simone Sig-
= noret. Em "The Collector", Terence fará o pa-= pel de um funcionário dos Correios que ganha
§j o prêmio máximo em um bilhete çje loteria e,
5 com o dinheiro, estabelece um plano para con-
S quistar uma garota que sempre admirou.
| POBRE VICTOR!
5 • Desde que se aposentou como ator cinema-
| tografico, Victor Mature tem vivido sosse-
E gadamente na sua fazenda californlana. No ou-
S «o dia, porém, ele resolveu Ir assistir a uma
| corrida dc cavalos no prado de Del Mar. Resul-
= tado: perdeu todo o seu dinheiro nos pareôs em
- JIJ*e .aP°stou c, ao sair do prado, verificou que .
s ine haviam roubado o automóvel!

| O SEGREDO DE GRACE
| • O Palácio de Mônaco conseguiu çuarda por
S multo tempo um grande segredo, o que é
:~"I>IIIIIIII>IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||UIU||||||||||||||||||||||||||||||||||||I|||

DULCE DAMASCENO DE BRITO
ASSOCIADOS" em HOLLYWOOD)

nes MAS
t

braPAGI

extraordinário considei-andu-.se o ini' -"

imprensa mundial pela Princesa watt. v
do, agora que os rumores chegaram a*:..--
wood, imaginamos que toda Europa ja ^
verdade: a- misteriosa doença da 1 •'n*Lp
mais é do que um extremo estado "e ''V

.depois que perdeu o baby que estava e-i»

para o próximo ano. Como o Palácio ne .,,.
gara a anunciar que receberia novam"*» ^
sita da Cegonha, o Príncipe Ramicr re-^

guarder segredo também sobre a PL'líla $
Talvez para não entrar em conflito com
de Mrs. Kennedy. f***-*^INSS

/
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OLIVIA DE HAVIIXAND c o P""*ul"r 
'|pl'|

Lewis, no ultimo banquete tia impren*»
nacional em Hollj-tiooii
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ni trabalho agradável para o diretor de
ilografia do filme "Sodoma e Gomorra"'

1 J>

oyèl

I ilirlo Mantuori examina a posição das "e*<ti-as" numa cena
que será de orgia.

I»_ TODOS OS ESTÚDIOS
Vcroniko Lokc: de «•
trcla o barisra, e de
boristo o atrix.

Veronika Lake que para sus-
otar-se era obrigada a traba-
ar como barista, tem agora a
«Ibllldade de voltar ao cinc-

Alan Ladd ofereceu-lhe um
aticl cm -Box Thirtccn", fil-
r que o ator realizará proxi-
«mente com a sua casa de
[oduçâo

"A Mulher Mocaeo".
í&tá jendo íilmado cm Napo-

-La donna scimmla" «A mu-
ier macacoi. dirigido por Mar-
I Ferrari e produzido por Car-
, ponti. As primeiras sequen-
bs [oram rodadas num asilo

* mendigos; O argumento 6 de

Marco Ferreri e Rafael Azcona;
diretor da fotografia, «cm
branco e preto). Aldo Tonti:
protagonistas, Ugo Tognazzi e
Annie Girardot. A película
será filmada em Nápoles e em
Paris.
OLIVIA EM VENEZA

<a> Tempos atrás, Olivia de
dc Havilland foi premiada

no Festival de Veneza com o
Leão de Ouro por seu memora-
vel trabalho em "Ninho dc Ser-
pentes". Agora, a 24 de agosto
proximo, a veterana atriz ten-
tara conquistar mais um prêmio
semelhante, quando levar a Ve-
neza o seu ultimo filme rcali-
zado em Hollywood: "The Ca-
ce" (novo titulo de "Lady in a
Cagc"), no qual ela contracena
com Ann Sothcrn.

Durante a filmagem lie "So-
doma e Gomorr.-.". que a -Ranic"
anuncia para breve, possivel-
mente com a presença de Pie*
Angeli em São Paulo, o diretor
de fotografia Mano Mantuori foi
atacado por um touro enfurecido
pelo excessivo calor que farta a
quinhentas milhas de Casablan-
ca, onde estavam *-»*ndo filmados
os exteriores do Clme. Mario
sofreu fratura de um joelho de
um cotovelo e diversos ferimen-
tos. Mas. se a filmagem de -So-
doma e Gomorra" exigiu muitos
sacrifícios de técnicos e ar_tas
(Rossana Podestà foi vitimada
por um virus misterioso e teve
de ser hospitalizada em Roma),
para o diretor de fotografia hou-
ve momentos agradáveis, em que
teve de reproduzir fielmente as
cenas de orgia nas duas cidades
do pecado e do vicio que deram
titulo ao filme. E. naqueles mo-
mentos, Mario Mantuori não
permitia que ninguém se intro-
metesse em seu "trabalho". Nem
mesmo o diretor Robert Aldri-h.
que a certa altura lhe propôs a
troca de funções para poder
"instruir" melhor as beldades
que figuram comq -extras" na
película.
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METRO MARnirlA **a»fHOJE
Primeiro houve alegria—depois terror... e então chegaram
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A ESTRELISSIMA NELIA PAULA

\
i

AFONSO STUART
ANA REGINA SARAH . DINO . HERMES CARWS

ROSADAY DORNELLSANTRNRMMfcWRICAWO

U> ™l$TR/PTH$ES
RUA AMADOR BUENO, 209/
IEL33-S931 B ;

iTRÊIA — AMANHÃ AS 20,E 22 HORAS — iAÜAOU E DOMINGO VESPERAIS AS
16 HORAS — Proib. 18 anos

II. /

VAMOS AO TEATRO fSQ

TEATRO MUNICIPAL
EMPRESA VIGGIAKI • CONCIEBTOS

ASOCIAfX>S apresentam
em colaboração com a Prefeitura do Município

de São Paulo

TEMPORADA INTERNACIOHM
DE MUSICA E DANÇAS

Depois de Amanha, sábado, as 21 horas — 6 »
Recita de Assinatura

THE ALVIN AIIEY DANCE TNEATRE
Procrama:

ESTANDO AQUI E INDO EMBORA — CHECAM
OS BLUES — REVELAÇÕES — O PELEGRINO

DA AFLIÇÃO
Segunda-feira. 9 de Setembro, às 21 horas — 7.a
Recita Assinatura THE ALVIN AILEY DANCE

TEATRE
Programa inteiramente novo — Ingressos a venda.

è Teatro
Cacilda Becker

AV. BRIO. LUIS ANTÔNIO. S1T
RESERVAS FONE 33-9161

l.o MIS DE CMNOI SUCESSO

O SANTO MILAGROSO
O MAIOR ESTOURO DE GARGALHADAS

97,2'- OE ÓTIMO BOM NA I0LSA DE TEATRO
HOJE, is 21 h — Poltr. Cr$ 800.00 — Estudantes
50-To — Sob auspícios S.N.T. — Sábado às 20 e 22 h

Ingressos também na Casa rio Espectador
R. 7 DE ABRIL, 127 — LOJA 3 — TEL. 32-09*7

NOVO CIRCO
NORTE AMERICANO

AGORA NA AVENIDA TIRADENTES
ao lado do Floresta

HOJE às 20,30 horas — Sábado, dia 7 — Vcspc-
rals às 16,30 e 17,30 horas — A noite às 20,30 horas

ARTISTAS INTERNACIONAIS
ACROBATAS — TRAPEZISTAS — MALABA-
RISTAS — EQUILIBRISTAS - PALHAÇOS NUM

ESPETÁCULO MARAVILHOSO
FERAS-SENSAÇÃO

HORÁRIO: Diariamente às 20,30 horas — Sábados
vesp. 16 h. A noite às 20,30 h. Domingos matinal
às 10 h da manha. Vcsperal 16 h. A noite às 20,30 h.
INGRESSOS DESDE Cr$ 300,00 - Crianças pn-

gnm meia entrada

GOMES LEAL apresenta a revista

E POR AQUI
com SÔNIA MAMED

ELISI LEIL • M1RJB CRISTINA • NAIR CLBREL
(fllrl- confldada) • IIEIDE MARCAI • BEIY BELL
RUBENS LEITE • iOflO RIBAS • BRUNO t FIIIFAS

Atra (fl oi TRUJILLO o o Impagável
DON FAOUNDO o um grando oloneo I

TEATRO NATAL s^l.3E5R3377HA

HOJE — V e )Bi*al às 16 horas — Ponr, Oi< faUü.uü
— A noite às 20 e 22 horas — Poltr. CrS 700,00 —

Proibido 18 anos
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LUXO! GRAÇA! BELEZA I
HOJü! - Vea'pei'àl. às 1(3 horas — Poltr. CrS 5UU.00
— À ncite às 20 e 22 horas — Poltr. CrS 700,00

— Proibido 18 anos
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VEM Aí
A ESTRELISSIMA

NÉLIÂ tAULA
NA SUPER-REVISTA

BOTA A COISA NA COISA
com AFONSO STUART e um elenco

fabulosissimo!
STRIP-TEASES

INÉDITOS! NUNCA VISTO!
Estréia AMANHA às 20 e 22 horas

TEATRO SANTANA
R. AMADOR BUENO, 209 — TEL. 33-6931

JANETTE BEZERRA apresenta
a revista "Bossa Nova"

NAO APERTA QUE EU GRITO
com RAQUEL SORAYA, a estrela nua, vinda di-
retamente do México para São Paulo. TEREZINHA
TAPAJÓS a estrela do momento. IVANA — Ho-
mem ou mulher? na sua ultima temporada no
Brasil. GIBE o cômico "Bossa Nova" e Viana Jr.

e as mais lindas garotas do mundo.
Vendoval de números sensacionais

HOJE — Vesperal às 16 horas — A noite às 20
e 22 horas — Proibido 18 anos

TEATRO DAS BANDEIRAS
POLTRONA DESDE CrS 250,00 — TEL. 35-3465

OS-CAR ORNSTEIN e VICTOR BERBARA apresentam
A COMEDIA MUSICAL DO SÉCULO.

MI/VH1 QVERWA LADY
"MY FAIR LADY"

de Alan J. Lerner e Frederick Loeue
Tradução de Henrique Pongetti — Letras das

canções de Victor Berbara
COM

Bibi Ferreira • Edson França - Jaime Costa
HOJE — Vesperal às 16 horas a preces populares— À noite às 21 horas em ponto
Bilhetes à venda nas bilheterias do Teatro e do
Cine Ipiranga — Preços desde CrS 400,00 — Ses-
soes diárias às 21 horas — Matinées às S.as-feiraa
(a preços populares) e aos sábados e domingos,

às 16 horas.

TEATRO PARAMOUNT
INFORMAÇÕES TEL. 32-5762

Definitivamente últimos 4 dias
NÃO PERCAM! VEJAM AGORA

PINDURASAIA
O ESPETÁCULO INTERNACIONAL, NA NOVA
VERSÃO, QUE SANDRO E MARIA DELLA
COSTA VAO LEVAR PELA AMERICA, E VAI.
ESTREAR DIA 10, NO TEATRO ASTRAL, EM

BUENOS AIRES
Hoje, às 21 horas — Sábado, às 20 e 22 horas —

Domingo, vesperal às 18 horas
TEATRO MARIA DELLA COSTA
RUA PAIM N." 72 — RESERVAS TEL. 36-0777

ESPETÁCULOS
> AUTO* — At FauUltt. ann

-D„-.iY«

Ait»|jO — Rua C_t- K_Mb
IH7 — *_«7. pram- * suip-
Uas*- (18_. De«_ S ks.
AITT PALÁCIO — A* SÃO
Joio «1* - T_ M-l_ -i
-ReiistforU hm»ica" com _ Tel js.;««
Gmory p««* O? _. - li-*ír;_.__»•• lUm, - 1»
i_í. 15.5a. n». » * n h.. lg _ „ . a ,„„.
ATLAS — A*. Ri* Brar.ro. 'ASTRAL - Rua Co*o«o. I0IS
m - -Pele dc »eiao" IU ai — Tel. C-_a — "Amenca

II. H. 1*. IS. M e n h. 'òe noite" IU a.l - It.iS e
ALBl» - R Au-.o.». HB - SI-30 •»¦
Tel. 3S-«_5 - "Amor em Ro- RERTIOCA - Riu Tetcsiiu.
ma" ill a.. - desde u l» h. ta — -Mi a Dia»» dotme":
BAN-DURAS-TES - Lanto 'ft^ d»»1»1-"" »« ¦•> ~
Palçandu. 7JS - Tel M-OiOS W» hi.

"Tar/an o maaiülico". ci BRAB *_UTCA1U - Av.
Goni.n Scotl: (M a.) — »«. Cel» Ga«i» _1 - Tel.
ll. lí. M i M I». »-_>« - -Marido belo"

. JARDIM — Rua Fiadíw
ii.Coutinhu. STJ iPinheiroii -
M!-A bora _ Uiabo- »18M-

14. K, 1!.. -.11 l 22 Ui.
JOA - Av Iblrapucf*. tZSt
— -Cleoiiatra. rainha He Ce-
sar": "Ele. ela c a sogra-
(14 a.). I!».i0 h«.

SAtIRA - lua d» Higodl-
tam _4 — Td- •**hU*»T--Ilha misteriosa"; -Na rata
das estrelas* (lia.), li. i«L
18. ZO c 23 hs.
SAMMAROKC — Rua «Ura
Bueno. 2U1 — TcL O-BO. —
-Canlinflas. • transTiada";-ídolos cm apuras* (livra).
U it c 1b\30 hs.
SANTA INIS - A*. Rainha
Santa. 311 (V SU babcll —
-i:.«r.d:o de Cartajo": "Ft-
rias de amor* (14 a.). 19 JO h.

JIPITKK — R. Dr. Joio RI „ .
heiro. 440 — -Anierira »»> KAXT.» _%¦_ - nua San-
noite": -O» índoina\els- (18 ta Adelaide — "Alerta no
a.l. Desde 11.10 li».
JLKllt - Ar Juruc*. CTS

•Tel. U1.54IXS — -Nadando
ll%R.»0 . R.-• B...-0 dc lu- -A« canas marcatam sua ,.„, dinheiro": -Rouxinol «Ias
petinir.ra. C5 «Galeria Ca- morte" - "Nua c »c***s»1»
MlornuT- Tel U-3605 . «lt a.t - • - 14 t U ha-
"Cuerrilhalros do Gran Khan- Iras.
(14 a.l - II. 14. U. IL 10 e|BIU|MA _ Rua Brig. Ga-
a horas. ,. ..„|vl»o Peixoto. 3S4 lUpa) —
RUIU' — Pr. Kooseielt. 112

"Amantes". (U anosl. 14.
U. II. 20 c U horas
•OUU-YAKO - O^/SSf*
dt Godói, r - Tel J4--45I -
"Ao despertar da palxio1 e
"Lábios »ermelhos-' (II a.) —
desde as 1.45 horas.
CAIRO — Rua Formosa. 401

"Na garra» do morcego*";
"Vida secreta dc uma loura
espetacular" (18 a.l — des-
de • !»• . _.
(ISF.MLNDI - Praça da Si,
25» — Tel.: 33-M00 — "Pacto
com a morte": "Rio dos ho-
mena maus"; "Ele ou o Dia-
bo" (14 a.) — desde I hs.
COMUTA — Rua Aurora. 541

"Samba sexy" (18 a.).
Des.lt 10 ht.

CO40DORO CWMAJIA -
A». S. Jota, 1482 - Telcto»»
52-2353 - "Velas ao vento"
(livrei - 14J0, IT. tt_ a
22 horas.
CORAI. — R. 7 dc Abril. 281

Tel. 83-1408 — "A casa
Intolerante", com Totó;. (14
a.). 12. 14, 18. 18. 20 e 22
hora». ¦
EUROPA — R. Joaquim Gus-
lavo. 40 — "Era uma vez dois
valentes" (livre) - 14. 16,
18. 20 e 22 hs.
IPIRANGA — AV. Ipiranga.
785 — Tel. 55-7020 — "O ven-
dedor dc Ilusões", e| Robert
Preston. (Livre). 14.15, 16.45,
18,15 c 21.45 hs.
JÓIA — Pr. Cario» Comes, 82

Tel. 37-6487 — "Prlslonel-
ro do destino", fllm japonês.
(18 a.). 11,30, 13.30. 15,40. 17.50,
20 e 22,10 horas.
JUSSARA - Rua D. Joso d»
Ilarios, :I06 - Tel. II5-6733 -
"Metrópole do pecado" (18 a.)

desde as 10 horas.
LÍDER — Rua Cona. NeDIas,
197 — "Amanhã serei mulher".
(18 anos). Desde 8 horas.
|,()S ANGÉI.K8 — Hun Au-
rora, 501 — "Doce violência'
e "Quem foi Jessc James" (18
anos) - 12, 14. 16, 18, 20 e
22 horas.
MARAIIA' — Av. Ipiranga,
757 — Tel. 34-7474 - "Cantln-
(Ias o transvlido" (livre) —
10,45, 13, 15.15, 17,20, 19.45 c
22 horas.
MARCO POLO — "As diabo-
llcas". (18 ».). 1». 14.30. 17.
19,30 e 22 horas.
.MARROCOS — Rua Conse-
Ihelro' Crlsplnlnno, 352 — "O

príncipe valente", cl Robert rm8TALWagner (lo a.) - 14, 16, 18. | H"™"£*-
20 e 22 hs.
MKTIIO — Av. Sflo João, 801

Tels. 07-7030 e 34-7031 —
"Qualro dias de rebellío". (14
anos). 11,50, 13.50, 15.50, 18,
20 e 22 horas.
MOXACO — Av. Rio Bran-
co, 02 — Tei;: 30-7836 -
"Quatro dlai de rebelião". (14
anos). 13,50, 15,50, 18, 20 e
22 horas.
NIKKAT8U - Rua São Joa-
quim, 129 - Tel. 33-1482 -
"Lembranças de um marinhei-
ro" com Hldeko Takahashl (18
a.) — 14, 16, 18, 20 e 22 h.
XIPPON — Rua Santa Luzia,
84 — Tel. 33-9046 - "Sete
Investigadores" com Shleko
Dnlxho (16 a.) - 12, 14, 16,
18, 20 e 22 h.
NITERÓI — Rua Galvão Bue-
no. 102 - Tel. 37-7552 -
"Um drama da vida com
KoJI Tsuruta (18 a.) — 12,
14, 16, 18, 20 e 22 horas.
NORMANDIE — Avenida Rio
Brnnco. 425 — Tel. 34-3095 -

"Quando amar não e peca-
do", com John Mills; (Livre)
14, 16, 18, 20 e 22 horas.
OA8IS - Pca. Julio Mesquita,
817 — "Balada do soldado" e
"Cada crime tem seu preço"
(14 a.) — desde as 10 horas.
01,1 DO — Av. São João, 487

Tel. 34-5202 — "A bela
americana", c| Jacques Char-
rler (livre). 14, 16, 18, 20
c 22 hs.
PAISSANDU — Largo Pais
sandti. 60 - Tels. 32-0202 e
32-1159 — "Detetive mixuru-
ca" com Jerry Lewis (livre) —
13,30, 15,15, 17, 18,45, 20,30 e
22,15 horas. v .
PEDRO II — Rua Tlmbiras,
144 — Tel. 32-0021 — "O pe-
queno coronel"; "Tarzan, o
terror do deserto" (10 a.) —
desde 9 hs.
PIGATjI* — Largo do Arou-
che, 240 — Tel. 33-710!) —
"Suave é a noite" (16 a.) —

, 14, 16, 18. 20 e 22 horas.
REGINA - Av. Sio João,
1140 - Telefone 34-3484 —
"Guerrilheiros do Gran Khan"
(14 a.) — 12, 14, 16, 18. 20 e
22 horas.

A rporte vem do Kllimanja-
19.30 hs.
CABOCLO - "Os der man-
damentos" (livrei — lt hs.
CACIQUE - Rua Wsshlngtoa
Luis. 22 (Guaiauna* - "Ga*
lllho implacável" - "O Mn-
Ustico homem que des.ipsre-
ceu" (11 a.| — U horss

CALIFÓRNIA - Av. .Nova
Jerusalém. 518 (V. Califórnia»
— Fechado para reforma

CANDELÁRIA — Av. Cul-
lherme Colchinf. 1237 —
"Aconteceu num aparlsmen-
to"; "Irmãos Inimigos*' (14
anos) — 13,40 a 18.15 hs.
CARLOS GOMES - Rua
de Outubro. 92 — "Gatilho
irlan-.pago": "Os crimes de
Adolph Hlller" (14 snosl —
18.50 hs.
CARRÃO - Av. Cons. Car
rão, 171 - Tel. 8-0373 - "O
rei dos reis" — (livrei —
19.30 horas.

montanhas* (livre). 18.45 lis.
LAR - Av Br.» Luk Anto-
nio. 2103 - Tel. 31 SJÍI -"Kiiiitakmas em lloma" «li-
vre). 14, 16, 18. 20 e 22 hs
I.IHI.O.N — Rua Vercuriru.
834 iLIberdadel - Tel. 31-64(0

-A hora do Diabo* (18 a.).
14. 16, 18. 20 e 22 hs.

I._'_ — Prata SiHio lio-
mero. 55 (Mãe do Céu) —
"1-abirlnto de paixões"; "Com
amor no coração" (lia.)
1:1.-10 e 18 hs.
LINS - Av Lim de Vascon-
celos. 237 - Tel. 7-7604 -
"irmão contra Irmão" (14 a.)
14, 10, 18, 20 e 22 hs.
MAJLSTIC - Rua Augusta.
1475 - (Consolação) - Telelo-
ne 3-1707 — "José vendido no
Egito" - (10 a.) - 13.40
15.45 - 17.50 - 20 e 22 ll*.
MARINGÁ - Av Conceição

"O irliinío de Miguel Stro.
gofí"; "Kurla negra" (10a.).
1U.30 hs.
MARACIIA - Rua AugusU.
778 ((-ousolação) — 32-9090 —
"Quatro dias de rebelião" (14
auosi • 14. 16. 18. 20 c 22 hs.

CASA VERDE — Praça Cen-,
tenarlo. 234 — Tel. 51-8179 MARACANÃ - Rua Senador
- "Tarzan vai a índia"; "O Simões, 436 - Tel. «13-5869 -
Diabo, a carne e o mundo'

REPUBLICA — Praça da Re-
publica, 365 - Tel. 36-8500 -
"O motim de escravas", com
Pier Angell. (16 a.). 14, 16, 18,
20 e 22 horas.
RIO BRANCO - Avenida Rio
Branco, 500 — Tel. 34-1618 —
"Falso Traidor", com William
Holden. (14 a.). 14. 16.35. 19,10
e 21,45 horas.
RIVOLI - Av. São João, 58
- Tel 34-6917 - "A rainha
do Chantecler" com Sarlta
Montlel (14 a.). 13, 15,15,
17,30, 19,45 e 22 hs.
SANTA HELENA — Praça da
Sé, 261 — Tel. 32-4535 —
"Avião foguete X-15"; "Sobe
e desce" (livre) — desde 9 hs.
SCALA — Rua Aurora, 72 —
Tel. 33-7409 — "Juventude,
amor e Ilusão" filme Japonês
(livre) — 14, 16, 18, 20 e 22
horas.
W1NDSOR - Av ipiranaa,
974 — "Cleopatra". c| Ellza-
beth Taylor. (14 a.). 15 e 20 hs.

BAIRROS

Despertar' da paixão"; "O
novo .Mandamento" (18 a.).
18.20 hs.
.MARAJÁ' - Rua Senador
Flaquer. 41 - Tel. 61-6613
"Kl Cld" (livre). 17,10
20,30 hs.
MODERNO - Rua d» Mopça

"Os Invencíveis"; "Uonln
llooil, o Invencível" (14 a.).
10,30 lis.

MONACO-SAO JOSC - Largo
S. José do Belém, 155 - Tel.
03-1340 — "800 léguas pelo
Amazonas"; "Barão aventu-
rlro" (livre). 14,30 e 10 hs.
MONARK - Av Brig. Luiz
Antonio, 885 - Tel., 35-8433

"A bela americana" — (11
vre) - 14 - 16 - 18 - 20 e
22 horas.

MONUMENTO - Rua Ranulfo
Pinheiro Llmn, 1 (V. S. José)

"Gollas contra o gigante";
Paraíso tios amores" (10a.).

ll),3l) lis.
NACIONAL — Rua Clella, 15
(V. Pompéln) — "Nlkkl. o
valente Indomável"; "O te-
souro do homem da monta-
nha" (livre). 18,10 hs.

NILO — Av Jabuquara. 23 —
"20 quilos de confusão" —
"Com o dedo no gatilho" —
(10 n.) - 18,30 horas.
OBEKDAN - Rua Min. Fir-
mino Whltnkcr. 68 - !KI-.V'23

"As maravilhas ile Ala-
illm"; "O dia cm que rouba-
ram o Banco (Ia Inglaterra"
(10 a.). 18,00 hs.
PAGAN1NI — Estr. S. Mluuel

"Assim estava escrito";"Meu ultimo tan«o" (10 u.).
10,30 hs.
PALADIUM — tlua Francisco
Moiato, 201 — "America de
noite"; "O homem que engn
nou o mundo" (18 a.). 18.40
hs.
PAGÉ - Rja Azevedo Soa-
res, 2123 (V. Gomes Cardim)

"Ilha misteriosa"; "Na ro-
ta das estrelas" (10 o.). —
111,30 hs

(livre) — 19.45 hs. ,

CENTENÁRIO — Av. Gullher-
me Cotchlng (Vila Maria) —
"Cleopatra, rainha de Cezar":"Ele ladrão, ela gatuna" (10
anosl — 19,30 hs.
CINEMAR - Av. Adollo PI-
nheiro, 194 - Tel. 6-1322 -
"Cantlnílas o transvlsdo" -
"Amor na sombra" (livrei -
18 horas.
CLÍMAX - R. Espirito San-
to, 330 — Tel. 31-4012 - "Mo-
tlm das escravas" (16 a.) —
14 _ ]g _ 18 - 20 e 22 lio.
ras.
CLIPPER - Av. Sinta Mari*
na — "Guerrilheiro do Gran
Khan" (14 a.) - 19.30 noras.
COLISEU - Av. Edu Chave."
77 (Jaçanã) - Tel. 35-5891 -
"Lá no meu sertão"; "Sub-
niarlno da selva" (livre) —
19,30 hs.
COLONIAL - R. C. M. de
Barros, 844 - Tel. 3-8561 -
"Legenda heróica": "O ho-
mem que destrol" (16 anos)

18 hs.

CONTINENTAL — Estrada do
Imlrlm, 109 (Imlrim) — "A
gata borralhelra"; "A lei lm-
plncavel" (livre) - 19,30 hs.

R. Tamoio, 317
(S João Climnco) _ "Helena
de Trola" — "Até os Cortes
vacilam" (10 a.) - 18.30 ho.
ras.
CRUZEIRO — R. Domingos da
Morais, 486 - Tel. 7-8487 -
"Cantlnílas o transvlado" —
"O ultimo hurra" (livre) —
13 — 17,25 e 21.50 horas.

DOM JOSE' — Rua Antonieta
33 (Morro do "S") — "As
aventuras de Pedro Malazar-
te": Fora das grades" (livre)

19,45 hs.
DUTRA-PALACF. - R. Aba-
manduba, 19 — "A procura de
mcesi-os" (10 a.) - 20 hs
ELDORADO — Av. Vital Bra-
Eli, 437 - Tel. 80-2804 -
"Gloriosa vingança"; "Um
ralo de luz" (10 a.l - 19,30
horas.
ESMERALDA — Av. General
Olímpio da Silveira, 613
"Resistência heróica-' 110 *| pA„0QUIAI. _ Hua Bl.,ga.
Z.J.. 

clctro 
Jordão - "A fell.lüa-nor'""-- Ide nãò se compra"; "Sim-

ESTRELA — Av. Bosque daibad o a princesa" (10a.).
Saude. 184 — Tel. 7-2.196 —1]8.30 hs."Labirinto de paixões"; "A
.sombra do gato" (14 imosi —
13.30 e 17,50 hs.

ceu"; -Milagre do» lobos'
(14 a-). l'J'"> hs.
B. WRNAKDO - Rua Mal.
Deodoro. 937 iSto- Amaro» —
-Tu e as nuvens" — "Nor-
deite sangrento" — (livre) —
» 19.30 horas
S FRANCISCO - Praça Te-
resa Cristina. I iGuarulhos)

Viver, amar. sofrer";
"Mundo em guerra* (18 a.).
19.30 hs.
V GERALOO - Trav N. S.
da Penha. 24 (Penha) —
"20 quilos dc confusão" —
-Tormenu no paraíso" (10 a.)

ás 11.10 horas
fi. JOÃO — ll. D- Matilde,
171 — "O triunfo de lllguel
Strogoff": -Submarino ato-
mico- (10 a.). 10.30 hs.
8. JORGE — Av. Celso Gar-
cia — Tel. 0-0133 — "Aldeia
dos amaldiçoados": "Grltof
de (error". 18.20 hs.
H. LUIS — Av. Celso Garcola.
3108 — Tel. 03-7412 — "O
tesouro de Tarzan"; "Coura-
..a verde" (livre). 10 hs.
S. 1'KIHK) — Rua Barra
Funda. 171 - Tel. 51-3348 —
"Ao despertar da pautão";"O mon«tro de duas caraa"
UKa.i. 18.40 hs.
8. SEBASTIÃO - Rua Maria
Carlota. 879 (V Esperança) —

Tniiiiw-m o vento tem segre-
dos": "O rrlnu* não comnen-
sa" (14 a.). 18.30 hs.
S. VICENTE - Rua Coronel
S Inácio. 985 - Tel. 63-6241

"O porteiro": "As viagens
de GulllverS (livre). 10.30 hs.
SAPOPEMBA - Av. Sapo-
punha. 1000 - "Passaporte em ,
45 R.P M." — "Terror no
mar" - (18 a.) - és 19,30 h.
BAVÒi — n. Mendes Jr., 711

TVI. 1-0130 — "Quando o
amar não é pecado": "Cora-
gem de Black Beautty" (11-
vre). 18,30 hs.
SKCKI.KIt — Estr, São JoSo
Cllmaco, KA — "O milagre
dos lobos"; "K Deus ouviu
suas preces" (14 a.). 10.30 hs.
SINGAPURA — Av. Alberto
llylngton. 234 — "A carrocl-
nha": "Suspeita" (10a.). —
10.30 hs.
KOHKHANO — Estr. ílo Ver-
gueiro, 283.*) — "Colosso dc
Ithodcs"; "Missão de perigo".
18.1.-. hs.
SOL — R. Gcn. Atallba Leo-
nel — "America de noite";"Armadilha a sangu* frio"
(18a.). 18.45 hs.
STAR — R. Joaquim Floria-
no, 225 (Malm) - "Pele dc
verão" (18 anos). — 14. 16,
18. 20 e 22 hs
THIANON - Rua Consolação

Resistência heróica" — (10
iinnsi - lis 14, 16, 18. 20 e 23
horns

PARIS — Rua Barra do Ti-
bagl, 657 - Tel. 51-9613 —
"America de noite" (18a.).
19.30 e 21,30 hs. /

FÁTIMA - R. Oi-lanalo, 1782
— "O triunfo de Miguel Stro-
goff"; "Alerta no céu" (10
anos) — 19,30 hs.
FIAMETTA — Rua Fradlqus
Coutinho, 361 (Pinheiros) -
"Pele de verão" (18 a.) — 14
_ 16 — 18 — 2o e 22 horas.

PATRIARCA — "Cantlnflas,
u transvlado?; "Historiai* en-
cantadas" (livre). 17.40 lis.

TROPICAL — Rua Roma. 621
(V. Romano) - Tel. 5-0499 -
"Motim das escravas" (14 a.).
10,30 e 21,40 hs.
TUCURUVI — Av. Tucuruvl

"dlorlosa vingança"; "O
passado não perdoa" (livre).

13.30 e 18.30 hs.
UNIVERSO - Av. Celso Gar-
cia. 378 - Tel. 93.3427 -
"Ao despertar da paixão";"Lábios vermelhos" (18 a.).
14. 1(1, 18, 20 e 22 hs,
VALPARAISO - Av. Tiicuru-
vi. 208 — Tel. 3-8024 —
"Normam, o homem das en- l
crenças"; "O rei das Czar-
das" (livre). 14 e 10,30 hs.
VRRA — Estr. Água Fria,
783 (Santana) — "America
de noite"; "Clamor de vln-
gança" (18 a.). 19,30 hs.
VILA PRUDENTE - Rua Cap.
Pacheco e Chaves. 1002 —
"Mobiii Tlood, o invencível";.."Incêndio de Cartago" (143*
a.). 19.30 hs. ¦'
VITORIA - Av. Álvaro Ra-
mos. 2252 (Belenzlnhol —
"Mocinho encrenqiiclro" —
"Feitiço havaiano" (livre).
18,30 hs.
VOGUE - R. Voluntários da
Pátria. 2132 - Tel. 88315 -
"O pirata real"; "O teto do
Japão. 18,50 hs.

,_ . JlPB — Tremcmbé — "As
Rua Omacha (Penha), , Gulllver"; "Babo-

_ ,„H,^_'* _ *._.|t0 »aI 
j, guerra„ {Uvpe)> _

"Aventura11'KX"A PA.LACB - Praça 7 JBMXÃ 
-

- 19 30 hs ile Setembro, 155 — "Arma Aconteceu
! selvagem"; "Começou com | to": "O vai.

GLORIA — Rua do Gasome-
iro, 225 — Tel. 32-9216 —
"Motim das escravas"; "0;PENHA 

príncipe
pistoleiro solitário 116 anos);nha de Prançai 345

R. Zellna, 23 —
num apàrtàmen-

lente de Nebraska"
19,30 hs.

Ososco

PAULISTA - Rua Augusta,
2767 (Jardim America) - Tel.
8-2655 - "Vendedor de Uu-
soes' — (livre) — 14.15 —
16.45 - 19,15 e 21,35 hs.
PAZ

"Janela Indiscreta" — "Ca.

FIDALGO - Estradado Gua- »br« 44" (10 a.) - 19 horas.|','„^j-y,,-"
pira, 143 (Tucuruvl — "Vlgl-
lunte rodoviário";
sangrenta" (livrei "¦'¦•age... . _.. . .

um beijo" (14 a.). Desde (14 o.).
13,30 hs,

Av. Pe-
 - Tele-

19 hs. !f0ne Q.08U2 — "O gigante deiESTORlL — Estrada de Ite —
GOIÁS - Rua Buiaiitã, 104'gelo"; "O ouro que o destino "América de noite" — (18 a.)

"Candnílas o transvlado' I carrega" (10 a.). 14, 10, 18,'- as 19,30 horas.
"Romance rancheiro" tll«|20 e 22 hs. GLAMOUK — Av. João Ba-

vre) - 14 - 17.45 e 21.34 prrolA — Estrl Conceição, tista. 22 — "O sétimo Jura-
horas. 211õ — "Ave liaria"; "Ana ll°"; "ídolo do pecado" (18

Lucosta" (18a.). 19.30 hs. '"•)•
PHEN1X — Rua Domingos ae
Morais, 893 (Vila Marianai —j
"Eldi C" — (livre) - 17,15 e
20,20 hs CARLOS GO.MES — "Aman-

!tc a assassino" (18 a.) —
PICOLINO - Rua Augusta, jl 9.30 hs.
1513 (Consolação. — 21-6610 •*

"o principe valente" (íoi São Caetano do Sul
a.). 14, 10, 18, 20 e 22 hs.

ALADIM — Av. Celso Gar*
cia, 740 (Brás) — "Cantlnflas
o transvlado" ;"Ciellto Lindo"
(10 a.) — 18,20 hs.'
AMAZONAS — Praça Padre
Damlão, 67 — Tel. 63-7731 —
"A rainha de Chantecler";"Pobres milionários" (14 a.)

13,30, 17.30 e 21,30 hs.
ANCHIETA — R. Silva Bue-
no, 2404 — Tel. 63-6716 —
"Ao despertar da paixão" —
"Espadachlm negro" (18 a.)

13,50 e 18,45 hs.
APARECIDA - Av. Jaçanã,
28 — "Minha sogra 4 da po-
licia" c "Apuros a* bordo"
(livre) — 1» horas.
ARARAT — Rua Guaplra, 91
(Vila Leopoldina) — "Labi-
rlnto de palxíes"; "Caminhos
secretos" (14 a.) — 19,15 hs.
ARCA — Av. Fagundes Fi-
lho, 634 (Saude) — "Aventu-
ras de Josellto": "Minha so-
gra é da Policia" (livre) —
ARLEQUIM — Av. Brig. Luiz
Antonio, 1.401 — Tel. 36-4376

"Resistência Heróica" (10•anos). 14,16, 18, 20 e 22 _

GRAUNA — Av. Santo Ama-
ro, 1735 (Vila Olímpia) — "A
maior atração" (16 anos) —
14, 16, 18, 20 e 22 hs.
GUANABARA — Av. Eduar-
do Cotchlng, 1001 — "Com a
morte no coração": "Dcsespe-
rado cerco da rua Sidney" —
(10 anos) - 19.30 hs.
GUARUJA' — Av.- Sto. Ama-
ro, 7064 — Tel. 61.4320 —
"Labirinto de paixões" (14 a.)

19,15 e 21.45 hs
HAITI - Rua Canindé, 630

"Labirinto de paixões*': "O
Diabo branco" (14 anos) —
17,40 hs.
HAWA1 - Rua Turiaçu, 134
-' Tel. 62-4040 - "Guerri-
lhelros do Gran Khan" (14 a.)

14 - 16 - 18 - 20 e 22
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, 405 — Tel. 92-2009"Legenda heróica"; "Aln-
da uma ves com emoção" —
(16 anos) — 18.45 hs.

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
e 20,20 horas.
1TATM — Rua Joaquim Fio-
rlano, 563 — Tel. 80-8942 —"Novo festival de Walter Dis
ney": "Zé do Pirlqulto" (li
vre) — 20 hs.
ITAMARATI — Bua Barão de
Tatui, 304 - Tel. 52-9987 —"A bela americana" (livre) —
14, 16, 18, 20 e 22 hs.
ITAPUBA — R. Gllcerio. 53

Tel. 36-4760 — "A hora do
Diabo" (18 anos) - 14, 16,
18, 20 c 22 hs.
JABAGUA' - Rua Rio Tur-
vo, 869 — "Dinossauro" —
"Tambores selvagens" (10 a.)

19,45 hs.

19.30 lis.

Santo André

ALVORADA — "Amante e
assassino"; "Cidade negra"
(18 a.). 19 hs.
LIDO — Rua .Manuel Coelho.
50 — "Bodas de ouro" (10
a.). 14, 16, 18, 20 e 22 hs.
MAX — Av. Conde Francisco
Matarazzo. 169 - Tel. 42-1942
— "Madre Joana cios Anjos";"Quadrilha do horror" (18
a.). . 19,30 hs.
I'ltl>l.\\ - Flua Amazonas —

, "Madre Joana dos Anjos";
__._. . , ,. "Quadrilha do horror" (18a.)PRATA — Av. Julio Buono, _ ,030 hs
1843 (V, Gustavo) — "Jack.,,, „„„„,,,. 

»,,
o estripador"; "Paixões em VITORIA - Rua Baraldl. 631
duelo" (18 .a). 19,30 hs.

1'IQL'Kltl — Rua Celso Pinto
Bicudo, 283 — "O cavaleiro
das cem caras"; "Turla ne-
gra" (livre). 19,30 hs.
PIRATININGA - Av Rangel
Pestana. 1454 - Tei. 92-4290— "Resistência heróica":"Cinemaniaoo" (livre) Dos-
de 14,20 hs.

l'l..\/,.A — Largo 12 (le Maio,
i400.'(Sto. Amaro) — O espa-
dachlm de Slena" (livre). 14,
16, 18, 20 e 22 hs.

POMPÊIA - Rua Tucuna, 974
"Dama por um dia"; "O

cupim" (livre). 19,30 hs.
RADAR — Av.. Santo Amaro.
526 - "Motim de escravas"
(16 anos). - 14, 16. 18. 20
e 22 hs.
RÉX — Rua Ruy Barbosa,
286 — "O filho de Spartacus"

"Sete contra a selva" (10
a.). 18,30 bs.
RIALTO — R. João Teodo.
ro, 1075 — Tel. 93-4064 —
"Cantlnflas, o transvlado";"Um conde à Italiana" (10
a.). 17,40 hs.
RIAN — Rua Miguel Men-
tem (Carandlru) — "Covil
da morte"; "Lei dos margl-
nais" (18 a.). 19,30 hs.

RIO — Av. Paulista (Conjun-
to Nacional) — "Pele de ve-
rão" (18 anos). — 14, 16, 18,

e 22 hs.
RIVIERA - Av. Lins de Vai-
concelos, 1108 — Tel. 80-0153"Resistência heróica" (10
a,). 19,20 e 21,30 hs .

JADE — Av. Cabuçu, 43 — ROMA — Rua da Mooca, 617-Programa 
japonês" — 1»,30 — "O príncipe valente" (10

horas.
JAP1 — Estrada do Canguaçu,
512 (Tatuapé) — "Não renego
meu sangue" — "Torturado
Mio destino" — (livre) — 19
horas.

a.). 18, 20 e 22 hs.
ROXT — Av, Celso Garcia,
439 — Tel. 93-1289 —
"Motim das escravas"; "Pl«-
toleiro solitário" (14 a.). —
Desde 13,30 hs.

"Amante e assassino""Jogadora Infernal" (18 a.).
19,30 hs.

São Miguel Paulista
LAPKXA — R. Campos Sa-
les, 2 e 4 — "Amante e as-
sassino"; "Bonequinha de lu-
xo" (18 a.). 19.30 hs.
S. MIGUEL — "Europa dc
noite"; "Nas garras do mor-
cego" (18 a.). 19,30 bs.

Teatros
BANDEIRAS - Praça da Ban-
Bandeira — Tel. 35-3485 —
"Não aperta que eu (rito".
20 e 22 bs.
BELA VISTA — Rua Coni.
Ramalho. 583 - Tel. 2-S574 ,"Tem alguma coisa a da-
clarar?" — 21 ha.
BRASILEIRO DE COMEDIA

Rua Major Diogo, SU —
Tels. 32-9912 o 3-4408 -
"Os ossos do barão" — 20 a
22 hs.
MARIA DELLA COSTA —
Rua Palm, 72 — Tal. St«_l"PIndura sola" — 21 ba.
NATAL - (Sala Venaalha) -
Praça Julio Mesquita — Tal.
35-3377 — _' por a«nH" —
20 e 22 hs.
PARAMOUNT — Av. Briga-
deiro Luís Antonio — "11»
Fair Lady" — 21 hs.
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POR CAUSA DO BARULHO DA FABRICA
VIZINHO MATOU INDUSTRIAL

O olicial de Justiça aposen-
Udo José de Moura Vasconcelos,
de 76 anos. casado, residente
na rua da Independência, 79.
l.o andar, apartamento 1, on-
tem. cerca das 20.30 horas, à
entrada da firma "Industria Neo
Plastic". localizada na mesma
via, 83 ibaixosi, por causa do
ruído incessante provocado
pelo funcionamento das ma-
quinas, discutiu com o IndUf-
trial Erncst Schycnbachcr, de
... anos. casado, residente na
rua Biupcba. 170. no Jabaqua-
ra. que é o proprietário da fir-
ma.

DK RASPÃO
No calor da dii-cussúo. o ofl-

ciai de Justiça, sacando de um
revolver, fez menção dc alvejar
o industrial, momento cm que
¦urgiu Edgard Lopes Lobo, dc
37 anos. casado, residente na

rua Cama Lobo. 1.601. empre-
gado de Erncst. que se atracou
com o septuagenário, procuran-
do desarmá-lo. O oficial de Jus-
tiça. acionando o gatilho, dis-
parou três tiros contra Edgard.
ferindo-o de raspão nas costas
e na orelha esquerda. Atraidos
pelos disparos, outros emprega-
dos do estabelecimento, que se
achavam nos fundos do predio,
acorreram até o local, onde tra-
taram de socorrer Edgard. re-
inovendo-o para o PSM do Pátio
do Colégio.

PELAS COSTAS
Nesse meio tempo, José de

Moura Vasconcelos, penetrando
no escritório da firma, ai en-
controu o industrial Ernest, com
quem principou a discutir
novamente. O oficial dc Justiça,
que ainda empunhava o revol-
ver, no momento em que o

industrial lh» dava as costas,
a fim d» fugir, disparou-lhe três
tiros.

O industrial, alcançado pelos
projeteis nas costas, tombou en-
tre a portinhola • o corredor,
ali ficando imóvel.

O criminoso, aproveitando-se
da ausência dos empregados da
vitima, dirigiu-se até o seu
apartamento e, após despedir-se
de sua esposa. Diva Moura Vas-
concclos, fugiu, tomando destino
ignorado.

MORTO
O industrial Ernest Schyen-

bacher. poucos momentos tev»
de vida, morrendo no próprio
local.

O delegado Magino Alves
Barbosa, de serviço na Central
de Policia, em companhia do
escrivào Nilo Baracho e do pe-
rito criminal Heitor Carone,

compareceu ao local, onde to.
mou as providencias que o caso
requeria. O cadaver do indus-
trial, depois de examinado, foi
transportado para o necrotério
da Policia.
O «UE DISSE A MILHEI. DO

CRIMINOSO
Diva de Moura Vasconcelos,

ao ser interrogada pela Policia,
disse que seu marido andava
com os nervos abalados em con-
seqüência do forte barulho qu»se verificava no interior da cl-
tada Industria. Anteontem, à
tarde — dis — Diva — seu nu-
rido foi tirar satisfações do In-
dustrlal Ernest e nessa ocasião
solicitou do mesmo que man.
dasse cessar o ruído Infernal
ali existente, pois, que estava
perturbando o sossego dos mo-
radores do edifício de aparta-
mentos ao lado. Nessa ocasião

seu marido • • Industrial db-
cutiran. sendo ¦reesaarla a pre-
sença de uma viatura da RP

Íiara 
solucionar • caso. Todos

oram encaminhado» à Central
de Poliria, onde o industrial te-
ria declarado qae I» mandar pa.
rar o barulho. Acontece, que,
ontem à noltinha, sen marido
ouviu que o barulho continua-
va com maior Insistência aln-
ia Diante disso, ele ae enca-
mlnhou ati a industria e • que
houve ali ela ignorava, pois
apenas ouviu alguns tiros • aeu
marido fugir.

Edgard Lopes Monteiro, que
apresentava leves ferimentos,
depois de pensado no PSM,
prestou declarações no Inque-
rito aberto na Central de Poli-
cia. confirmando as Informa,
çõr» adiantada» pela esposa do
criminoso.

Perturbado pçj,,
dos das mtAfiiJ
criminoso, «m „oficial de Jütuw,
sentado, apój
Irar no èstabele^
to, desfechou _*,,
'*•*** num operário*
gindo-o de ra.pj,
Foi ao escritório d.t*
ma e abateu comi
tiros o dono da fjj

POLICIAIS DE TOCAIA NO BAIRRO DO LIMÃO
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Ex-amasia do bandido servia tle isca, mas ele náo apareceu — Invés-
tigadores fortemente armados na expectativa de um encontro sangrento
com o remanescente da quadrilha de contraventores assaltantes —

Possível que se entregue pacificamente, embora tambem esteja pre-
parado para o pior

BALEADO — Edgard Lopes José de Moura Vasconcelos,
Monteiro, o empregado do o assassino

morto.

Erncst Sc li», mliru liar, 0 .|dustrlal assumiu-.. , |J|

.^m^

Maria Ribeiro, cx-amasia dc "Lcaoíinho" está servindo dc Isca.
Os policiais pretendem capturar o marginal, a qualquer custo.

OCORRÊNCIAS POLICIAIS EM SANTOS

CINCO PESSOAS FERIDAS
EN CHOQUE DE VEÍCULOS
SANTOS. 4 — (Da sucursal

do DIÁRIO DA NOITE) - Neu-
sa Maria dns Santos de 15 anos,
filha d.? João Augusto dos San-
tos. residente no bairro de Areia
Branca: Ctlso Vieira da Silva,
casado, de 30 anos, residente na
rua de São Jorge. 618. cni São
Vicente; Simão Albuquerque da
Silva Domingos, de 54 anos, ca-
sado. morador na rua Visconde
de Paria, 59; Joana Miranda,
residente na rua Capitão Luis
Horneaux, 170, em São Vicente;
e Airton Ataide de Almeida, re-¦sidente na ma Nereu Ramos, 15,
cm São Vicente, hoje, às 15 ho-
ras. receberam ferimentos em
uma colisão ocorrida entre o oni-
bus de chapa numero 1-21-69-74,
da linha ''Circular'' da empre-
sa V.S.S.V.LS.A., dirigido pelomotorista Gabriel Alcabra Na-
varro, e o caminhão de chapa
numero 1-14-07-84. guiado porSlnval Rodrigues da Silva As vi-
Umas, transportadas ao dispen-
sário do Pronto Socorro, recebe-
ram, ali. os curativos de que ne-
cessltavam.

ATROPELAMENTO
O graniteiro Ernesto Serra, sol-

teiro, do 27 anos, residente na

rua José Bonifácio, 305. em São
Vicente, hoje,, ás 10,30 horas, na
avenida Washington Luis esqui-
na da rua Guedes Coelho, foi
atropelado pelo automóvel par-
tlcular cie chapa numero 10-24-51,
sofrendo fratura do braço es-
querdo. Depois de receber no
Pronto Socorro Municipal os
primeiros cuidados médicos, a
vitima deu entrada na Santa
Casa. O veiculo era conduzido
por José Paixão da Costa, domi-
ciliado na alameda Glette, 208,
em São Paulo.

FOGO NO POSTO DE
GASOLINA

Duas guarnições de bombeiros
hoje, às 18,30 horas, foram cha-
madas para debelar um princi-
pio de incêndio irrompido no
Posto de Gasolina "Rosas", na
avenida Afonso Pena, 50. O fo-
go, Irrompido num tambor que
continha querozene para lavar
automóvel, lavrou intensamente,
havendo queimado ligeiramente
a parede do predio de aparta-
mentos, vizinho àquele Posto.
Após meia hora de combate, os
bombeiros lograram estinguir as
chamas.

Os agentes do Setor dc Assai-
tos da Delegacia de Roubos con-
tiiuiam diligenciando no sentido
de capturar, a qualquer custo,
o meliante Sostenes Vieira, mais
conhecido pela alcunha de"Leãozinho", integrante da qua-
drllha de ladrões assaltantes que
vinha agindo na Zona Norte da
cidade, sob a chefia dc Jarbas
Brito da Costa, e com o qual,
segundo revelações da Policia,
estava envolvido o banqueiro do'•jogo do bicho", Ivo Nool. On-
tem, os policiais detiveram Ma-
ria Ribeiro, de 24 anos, solteira,
ex-amasia do bandido e, que,
conforme Instruções dos invés-
tigadores Juliono e Geraldo,
permaneceu na praça principal
do bairro do Limão, ;i guisa de
isca para o delinqüente. A
poucos metros da mulher, dis-
forçados estavam os agentes,
fortemente armados, aguardan-
do a aproximação de "Leãozi-
nho" para prendê-lo. Até o
momento em que encerrávamos
os trabalhos desta edição, o ar-
dll policial ainda não havia sur-
tido o efeito desejado,

APRESENTAÇÃO
No submundo da Casa Verde,

Vila Espanhola e bairro do Li-
mão, a reportagem foi Informa-
da que "Leãozinho" teme ser
assassinado pelos agentes do
Setor de Assaltos. Agora, após a
prisão de Jarbas Brito da Cos-
ta e de outros membros da
"gaug" da Zona Norte e depois
da deserção de alguns elemen-
tos que lograram evadlr-se du-
rante a caçada policial, Soste-
nes sente-se desesperado. Está
fortemente armado e, de açor-
do com revelações feitas a com-
panheiros de crimes, pretende
reagir a tiros, caso se defronte
com os investigadores.

Maria Ribeiro contou, que te-
mendo um encontro armado
com os policiais, ocasião em que
terá que vender caro sua liber-
dade, Sostenes contratou os ser-
viços de um advogado desta Ca-

pilai, o qual está encarregado de
negociar os termos de sua apre-
sentação no "Palácio da Policia"
nestas próximas horas.

TIROTEIO
Ainda ontem, nos corredores

do DI, surpreendemos o' investi-
gador Grannto quando palestra-
va com o advogado dc Sostenes.
O causídico Informava da in-
tenção de "Leãozinho" quanto à
apresentação, para evitar tiro-
teio. O agente, então, respon-
deu-lhe que se o bandido se
apresentasse estava tudo corre-

to. Mas. se teimasse em conti-
nuar contando bravatas no sub-
mundo e a desafiar os policiais
poderia haver troca de tiros.

Na mesma ocasião, fomos in-
formados de que Flavio Rabelo,
vulgo "Carioqulnha", outro dos
quadrilheiros de Jarbas Brito,
também está sendo caçado pela
Policia. Para esse delinqüente,
está reservada a mesma sorte de
"Leãozinho". ou seja, morte nas
mãos da Policia, caso não se
apresente logo e resolva tirar
"carta de valente". ,

ACAREAÇÃO
As 13 horas de hoje, na sala

do delegado Lázaro Neiva de Li-
ma, da Delegacia de Roubos,
dar-se-á a acareação entre Ivo
Noal e os bandidos já captura-

Menina afogou-se
na banheira

A menina Marlens Calixto,
de 2 anos de idade, filha de
Mareei Calixto, residente na
Alameda Lorena, 928, ontem,
por volta das 12 h, em cir
cunstancias ainda não apura-
das, em sua casa caiu na ba-
nheira, que estava com certa
quantidade de água. Pouco de-
pois, socorrida pelo pai e um
amigo da familia, foi removida
às pressas para o HC, mas, apé.
sar dos esforços dos médicos,
veio a falecer logo após sua
entrada naquele nosocomio.

dos pela Policia. As autoridades
do DI pretendem esclarecer a
real posição do banqueiro do
"jogo do bicho", cm relação à
quadrilha que agia na Zona
Norte da cidade, especiallzan-
do-se em assaltos a controven-
tores.
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O CRIME DO EDIFÍCIO BRASILAR

AUXILIOU 0 ADVOGADO A OCULTA
CADAVER DA CLIENTE ASSASSINi

Júri absolveu Pilar Lopes, aceitando sua justif ieação — Alegou haver ajudado a transportara^
volume ao porta-malas do carro do causídico e só quando foi ele abandonado na eslrai

Suzano é que soube tratar-se do corpo da mulher morta a tiros no escritório

Submetida a julgamento, na
sessão dc ontem do Tribunal do
Júri. sob fundamento de haver
prestado auxilio à ocultação de
cadáver. Pilar Lopes foi absol-
vida por cinco votos.

Consta do processo que, no dia
16 de agosto de 1957, o advogado
José Cavalcanti de Albuquerque
matou sua cliente Maria Apare-
cida Vasconcelos Barros, no in-
terior de seu escritório, na av.
9 de Julho, 40. Praticado o cri-
me. o causídico procurou Pilar
Lopes, para que o auxiliasse na
ocultação do corpo. Pilar cha-
mou seu irmão Pedro Vargas, (já
julgado e condenado a um ano
de reclusão e 500 cruzeiros de
multa) a fim de que também au-
xiliasse. Foi então o cadáver de

Maria Aparecida transportado
no porta-malas do carro do ad-
vogado e abandonado na estrada
de Suzano.

Interrogada pelo juiz presidiu..
te do Júri. 6r. Luis Gonzaga Be-
luzzi, Pilar Lopes disse que, de
fato, o advogado a procurou pa-
ra que o auxiliasse, confessando
que havia matado u'a mulher.
Todavia, não lhe disse, no mo-
mento, que era para o transpor-
te do corpo. A acusada chamou
seu irmão Pedro Vargas e todos
foram até o escritório. A Inter-
rogada viu quando um volume
erá colocado no porta-malas do
carro e transportado até à es-
trada de Suzano. Só então, sou-
be que era o cadáver de Maria
Aparecida.

O promotor J. B. SanfAnna
sustentou a culpabilidade crimi-
nal da ré, afirmando que ela
quando.acompanhou o advogado,
amante, sabia que estava aju-
dando a transportar um cadáver.
O defensor Ary Casadio. procurou
afastar a responsabilidade da

Menor desaparecida
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PROVOCA REVOLTA CONTRA A POLICIA
Vivia com a ex-esposa de um miliciano da Força Publica e foi provocado para morrer — População irritada
com o policiamento deficiente tentou desforrar-se — Quatro viaturas da RP no local para conter a multidão— Comerciantes exigem providencias para que se ponha termo aos acontecimentos indecorosos — Emoção e

lagrimas no sepultamento do jovem, atleta estimado no bairro
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Vitimi. de um miliciano (ru-
culento, Amatllo Luís Mar-
tins foi morto com dois ba-
laços nas costas e um no fi-

gado.

Revolta e emoção tomaram con-
ta, ontem, dos moradores do su-
búrbio do Itaim, quando foi rea-
lizado o sepultamento do jovem
Amadio Luis Martins, de 24 anos,
solteiro, pintor de veículos, re-
sidente no quilômetro 28 da es-
trada São Paulo-Rio, fuzilado
pelo soldado da Força Pública
José Teodoro Ribeiro, de 40 anos,
residente na rua Antero Brois,
n. 126.

ASSEDIADA A EX-ESPOSA
Jovem benquisto no local,

arrimo de seus velhos pais (a
mãe, com 72 anos de idade, está
gravemente enferma), vivia, há
S anos, com Jane Nara, de 26
anos, esposa do assassino, de
quem se separara.

Há dois meses, o praça José
Teodoro Ribeiro mudou-se paraa mesma rua, numa casa vizi-
nha, onde passou a viver com' a amasia e 3 filhos dela. Contam
os vizinhos que estavam sempre
brigando e que o miliciano es-
pancava a amante. Tempos atrás,
ameaçara-a com um revólver,
não cometendo um crime devido
à intervenção da própria Jane.
Outras versões dizem, também,
que teria sido transferido' paraItaim por ter baleado um jo-vem em Ferraz de Vasconcelos.
Pouco depois da mudança, José
Teodoro começou a assediar sua
esposa, fazendo-lhe propostas
indecorosas. .

FUZILOU O PINTOR
Na madrugada de domingo,

aproximadamente às 3 horas,
José Teodoro abordou Amadio,
que adentrava a casa de Jane,
a fim de interpelá-lo sobre se o
carro azul parado à porta da re-
sidência era seu. Amadio con-
firmou. Disse-lhe então o sol-
dado que estava perguntando"porque esta mulher recebe ho-
mens constantemente e não per-mito que isso ocorra defronte
da minha casa." Amadio retru-
cou-lhe que "se Isso acontece, é
problema meu e dela." E acres-
centou: — "Seria bom que você
deixasse de perseguir Jane."

A discussão azedou-se e, após
troca de palavras mais pesadas,o miliciano alvejou Amadio no
pulso. Ao cair, o jovem recebeu
mais dois balaços nas costas e
um no figado. Os tiros e os gri-tos de socorro de Jane levaram
ao local o operário Valdomiro
Caetano, residente na rua An-
tero Brois, 131, que acudiu a
vitima ainda com vida. Contou
êle à reportagem que teve de
puxar para um lugar mais es-
curo o corpo ensangüentado de
Amadio, porque o soldado que-ria continuar baleando-o, só não
o fazendo por ter sido cercado
por sua mulher, Helena. Vai-
domiro enviou seu, filho ao pós-to policial, a fim de que nesta?ornassem providências. O garo-

Jane Nara foi
o "pivô" da
tragédia. Ex-
esposa do
assassino, pas-
sara a viver
com a vitima,
provocando a
rixa que
acabou em
crime brutal.
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Está desaparecida de sua re-
sidência, desde o dia 26 ulti-
mo, a menor Maria Lúcia Cae-
tano, de 13 anos, residente na
Travessa Waiganal, 33, na Casa
Verde.

No dia de seu desapareci-
mento, Maria Lúcia disse aos

aBajjBBSBEfflBSgj1 seus pais que ia passar alguns
dias na casa de uns parentes,
não mais retornando. Poste-

| dormente, entretanto, soube-se
que ela não chegou a ir para

S onde dissera, e, apesar das bus-
cas empreendidas, não foi possi-
vel, até o momento, localizá-la.

Os familiares da menor diesa-
parecida,, aflitos, pedem que
qualquer informação sobre o
seu paradeiro seja comunicada
ao endereço acima ou pelo te-
lefone 52-9287, chamando dona
Diamantina.

to, de 17 anos, Jair Caetano,
quando saia correndo rumo ao
posto foi alvejado também pelosoldado com dois tiros, tendosaído ileso porque se escondeu
atrás de uma pilha de tijolos.

REMOVIDO PARA O H. C.Waldomiro, ao ouvir os tiros,
imediatamente abandonou Ama-
dio, que sustentava em seus bra-
ços, e demandou à procura do
filho, indo até o posto da Poli-
cia Rodoviária que após tomar Bairro do Itaim, se dispôs a ce- tos, assaltos, cenas imorais em
fflSTko l£a. ACmr-HeinCÍ^ 

de. a- SedMe„í!a 
fC!fdade Para ° PlenoSo do batrro são coSslassina ss ss^2S3)S2s«sss íffly.rírxKsei ciini°as*« wm:&^mW)i?& ^-fi^rT5^1i-eirou suas por.as em sinal de — inseguros dentro de nossasO povo de Itaim, ao amanhe- protesto. Em cada rosto lagrimas próprias casas. As mulheres nãocer, soube do assassinato e re- se confundiam com palavras de podem passar pelas ruas sem se-voltou-se, somente não indo às repudio ao policial-homicida. rem abordadas ostensivamenteultimas conseqüências porque -"""e Nara, pivô do crime, teve pelos policiais, enquanto as deaguardava outro desfecho. Con- um& crise de desespero. „,. T ,ars.tt-.-v-yÊ'°™ -™- ^tstffíssrss

tos, o jovem veio a falecer R°nu-al<»° Antônio Ulhoa, vi- ?° dots Santos, outro comerci.n-
notícia chegou ao Itaim às 7 ho- «"-Presidente da Sociedade dos te estabelecido com um bar à
ras, quando então vários mora- AmiB°s do Bairro e comerciante ™a ?, no 12.informou aue "os
dores incitaram o povo a tal £.esídente na Estrada são Paul°- P°lic*'**^n™dem «stabelecimen-
uma medida violenta conto?" «io- WM, deeUrou à reporta- tos eat^mesmo residências, ar-
Policia, o que ocasionou o des- 8em 

*""ue este assassinato nada bntariamente, tendo yanos de
locamento de quatro guarnicô-s mais e do «ue ° final operado «us fregueses sido vitimas há
da Radio Patrulha para aquele P°r todos, de uma série de fatos Poucos dias, de espancam .nto de
bairro. 

«queic que vêm ocorrendo no Italnlj on_ cassetete e cabo de aço".
de o policiamento é deficiente e "Urge que se.tomem providen-
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da^morTe^e^ZdioTTdiretoria pertencem à'p'oíicia7 w£_ SrfatoJ*n°'É^MtÁ ^t.Sda Sociedade dos Amigos do beneplácito dela. Espancamen- ^afa|o0?. 
^o ° que vitimou «

acusada, dizendo que riais.;
acompanhara o advogado,?
rando sua intenção, não Sr
bendo a culpn pelo trmü.s|
corpo.
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Pilar Lopes, que "J*,.
transportar n cadáver, 1

solvida ontem

ATENÇÃO!
ESTE £ O MODELO DE CUPOM EXIGIDO PAR*

O GRANDE CONCURSO
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CUPOM
Ao Concurso '

QUANTOS ÍNDIOS VOCÊ VIU ?
TV-Tupi. Csníl 4
Cslxs poittl 252
Sumaré - SAO PAULO - SP

No dia do mês do.
entre es. .e «s....___

vôz»»s.
Nome: '
Endereço: -,.,__... *~|

_ Cidade; Estado: r»2?£j
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Recorte-o e envie-o devidamente preenchido»

envelope fechado, para você ganhar pre***»
diariot, semanais e mensais
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