
Ministério Ed.'Saúde - Av. Rio Branco 216

|ÍH
  l—i iiilillil liMliimil li liii nuTntrrmn-vnTlTTril illil i tllinirMIIIIIMr'«mTrrmnri*~rTfni úi I I lllllllJWWnWTIMMlMlMIlMWWMlWlllBHH^^

TARIO DA FAZENDA: IMPOSSÍVEL AUMENTO AO FUNCIONALISMO (LEIA NA PACINA t)

AftTIR DA MEIA-NOITE DO PRÓXIMO DOMINGO

ím

e$ reunidas apoiam á decisão do Fórum Sindical de Debates
caNTOS, 29 (de Athaide Alves Franco e Antônio Rodrigues, enviados especiais)

• decretada greve geral em Santos. A decisão foi tomada às 22,20 horas pelo
Sindical de Debates. O movimento eclodirá a partir da meia noite de domingo,

naralisar todas as atividades da baixada santista. No momento em que redi-
"""esta 

nota os membros do FSD deixavam o Sindicato dos Operários Portuários
*m 

novo encontro com o Prefeito de Santos e diretores de estabelecimentos hos-
''i 

Contudo informações chegadas ao conhecimento dos membros do Fórum Siri-
fide'Debates davam conta de que a Santa Casa continua no seu firme proposjto:W'tenderá 

oos grevistas. Há poucos minutos o diretor do Departamento Nacional

?f heslho e o ministro do Trabalho, respectivamente Lúcio Gusmão e Amaury Silva

finaram poro Santos a fim de se colocar a par da situação. Documentos de
¦ dos qrevistas dão conta de que no periodo compreendido entre outubro ultimo e
"io 

corrente os hospitais elevaram suas taxas em 95 por cento. Inúmeras listas

endo corridas na cidade angariando fundos para auxilio dos grevistas.
Ã decisão do Fórum Sindical de Debates foi tomada por unanimidade, estando

.-entes à reunião representantes de 40 entidades sindicais. O movimento poderá

." ntecipado para qualquer momento no caso de se registrarem arbitrariedades

|d os grevistas
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peça dc Maria Ss
íPindura Saia" ||
•liará a viajar. ^ I

GERAL H SANTOS!

Os incêndios, após a geada, se encarregam de liquidar

LAVOURAS

o restante dos cafezais do Norte do Paraná. A situação é de calamidade publica.

INTEIRAS DESTRUÍDAS PELAS CHAMAS

Dis 6. Maria Delia Costa, Sandró e todo o elenco cie "Pin-

fura Saia' estará rumando para Buenos Aires, onde dia 10
tó inicio a uma temporada internacional. Todos aqueles quo
1" se apresentando no palco do teatro da rua Paim, acompa-
àã) Maria Delia Gosta ria temporada. Além de Buenos Ai-
rs, a "tournée" de "Pindura Saia" atingirá Mar Del Plata,
Satiago do Cliilt-, Montevidéu e de regresso ao Brasil, várias
Md*- sulinas. Porto Alegre. Pelotas, Bagé, Rio Grande c
ílras deverão assistir "Pindura Saia". A duração do "giro"
sra de aproximadamente três meses, porém, poderá variar'irme a receptividade do publico das cidades visitadas.

a salários
Uma cena tia
Delia Costa

que agora vi
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pios para os
liados federais
BRASÍLIA, 29 (Sucursal)

-0 projeto do sr. Paulo
fere concedendo uma do-
tc?õo igual a 13 vezes o sa-

TI S
TERESINA

ridiona!) -
29 (Me-

Uma prós-
Pta, "habitue" 

de ca-
rarés desta Capital, foi
""¦meada para o cargo
•>" fiscal da Previdência
ousando intensa revol-
ta entre os funcionários
dol.A.P.C.

0 delegado da autor-
?U|Q recusou dar posse° nomeada, comunican-
oo sua decisão ao presi-¦fente da autarquia.

lario-minimo, a cada depu-
tado, para atender a despe-
sasde assessoria, escritório,
viagens, etc, teve parecer
favorável do relator, mas
não chegou a ser votado

pela Comissão de Justiça.
Pediu vista o sr. Pedro Alei-
xo. A Comissão, durante os
debates, dividiu-se quanto
à constitucionalidade do
projeto.

Colonos perdem tudo: casa e trabalho — Labaredas
devoram gado e pastos — Pânico geral — (LEIA NA

9.a PAGINA)

vai pedir
aCMTC

SEM PINTURA, com ar dc cansaço, Madalena mostrava-se serena ao defrontar com a multidão
(•ue a aguardava à porta do prédio da Justiça. Cabisliaixa, passou por entre os populares, c, sempre
serena, ganhou o interior do palco do julgamento que se afigura como dos mais sensacionais já re-

gistrados em São Paulo,

AUGUSTO SEVERINO
terá de esperar, mais tempo
ainda, para conhecer n sen-
tença dos homens sobre o
crime brutal que praticara. O
advogado que o defende usou
de recurso legal para adiar o
seu julgamento, Vemo-lo,
aqui, ao chegar algemado ao

Fórum Criminal.
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Defesa consegue adiar "sine-die" o julgamento do mata-
dor do juiz de Mirassol — Lotado, inteiramente, o Fórum
Criminal — Piloto que transportou o assassino continua
preso — Previstos acalorados e longos debates entre os
advogados dos réus e os de acusação — (Reportagem de
ORLANDO CRISCUOLO — Fotos de HEITOR HUI —

LEIA NA 5." PAGINA)

Protestos contra"charle"sac rilega
Grande manifestação publica de desagravo será realizada
a 7 de setembro — Imagem de Nossa Senhora Aparecida
será trasladada para São Paulo — Solidariedade de varias
emissoras à Radia Aparecida — (LEIA NA PAGINA 2}
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PUNIÇÃO PARA OS
POLICIAIS VIOLENTOS

(LEIA NA PAGINA 10)

Em regime de urgência. cons-
tara da pauta da sessão ordina-
ria de hoje, projeto do lei de
autoria do vereador Jarbas Tu-
plnambá, encaminhado em lflâl,
autorizando o prefeito cia Ca-
pjtal a rescindir o contrato assi-
nado em 24 de janeiro de W48
entre a Prefeitura e a Compa-
nhia Municipal de Transportes
Coletivos. O referido projeto
que há muito estava engaveta-
do. .seguirá agora tramitação
normal em virtude das provi-
dencias adotada.i pelo vereador
ttalo Filipaldi na Comissão de
Serviços de Utilidade Publica.
De fato. ao ser designado rela-
tor da matéria, aquele edil pes-
sepista, em parecer exarado,
afirma que "embora o projeto
lenha sido apresentado em 1051,
poderíamos aceitar tranqüila-
mente, nos dias rie hoje, as ra-
zões invocadas pelo autor, isto
porque, transcorridos 12 anos
os males apontados se agrava-
ram em muito, transformando
aquela concessionária dos trans-
portes num verdadeiro "Mo-
loch" dcvoraclor das reservas
municipais".

Acrescenta ainda o sr. ítalo
Fitipaldi, que a CMTC plcitea
um aumento substancial de seu
capital. Encontra-se na Edili-
dade um projeto de lei encami-
nhado pelo Executivo neste sen-
tido. Porém, o aumento solici-
lado em tal mensagem já do há
muito foi considerado obsoleto,
razão pela qual se admite mui-
tiplicar por dez vezes o que foi
pedido."Temos duvidas — e duvidas
sérias — prossegue o vereador
pessepista — sobre as finalida-
des da CMTC. Estaria essa com-
panbia servindo ou desservindo
a população paulistana? Seria
licito inverter verbas fabulosas
numa finalidade improdutiva, a
dano dos municipes da São Pau-
Io? Ou com essa inversão de
capital as coisas se atariam, con-
seguindo destarte a CMTC flr-
mar-se definitivamente, atingin-
do os seus objetivos? Estas e
muitas outras seriam as pergun-tas que poderíamos formular de
pronto. No entanto, sem qual-
quer temor, podemos consideraro projeto 374-51 como um pro-
jeto polemico por excelência.
Ele propiciará amplos debates
no plenário desta Edilidade, ra-
zão pela qual opinamos por sua
tramitação ilmedlata"»
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Conspiração contra o Brasil
As entidades sindicais dos Estados de São Paulo eMato Grosso vêm, com a exigência salarial que acabam deformular às diretorias dos estabelecimentos bancários, comoresultado da assembléia realizada no dia 26 ultimo, acen-tuar as preocupações que se fazem sentir neste momentoe cuja origem é das mais complexas.
O que os bancários reclamam constitui, em matéria de

reivindicações, um verdadeiro mas lamentável recorde.
Pretendem eles a estabilidade aos dois anos de serviço,
gratificação semestral mínima de uin ordenado, indepen-
dente do que dispõe a Lei 4.090, adicional por tempo
de serviço de mil cruzeiros, até o 5.o ano, e de 5 mil cru-
zeiros por qüinqüênio, a partir do 5.o ano; salario-familia
de 2 mil cruzeiros por dependente, inclusive a esposa, mais
30% sobre o salário mínimo profissional para o pessoal de
portaria, mais 60% para o pessoal tle contabilidade e te-
souraria, vantagens especiais para os que contam 30 ou
mais anos de serviço; aumento geral de 18 mil cruzeiros,
mais 80%, calculados sobre os salários resultantes do açor-
do cm vigor; adicional minimo de 12 mil cruzeiros para os
empregados que exerçam função de caixa, auxiliar, cargos
administrativos, dc chefia, e subchefia, encarregados de
serviço e equivalentes etc; minimo de 12 mil cruzeiros de
ajuda de custo para o.s informantes e demais empregados
que exerçam funções externas cm caráter permanente;
quarenta por cento de abono sobre os salários resultantes
do acordo a ser firmado, a partir de l.o de março de 1964;
pagamento, pelo empregador, do empréstimo compulsório
e desconto em folha, a favor dos sindicatos de emprega-
dos, em bases a serem fixadas.

E' isso o que quer uma classe que já é, relativamente,
bem remunerada, tem dois dias de folga por semana e des-
fruta de um horário dc serviço que não sacrifica ninguém.
O minimo de um ordenado por semestre e mais o que de-
corre da Lei 4.090, elevam para 15 o numero de ordena*
dos, o que dá, em matéria de proveitos, uma abusiva elasti-
cidade ao calendário. O quadro que acompanha a comuni-
cação das entidades sindicais apresenta, fixando-se apenas
as extremidades, estas arrasadoras modificações: de 21 mil
cruzeiros, passa-se para 70.927; dc 81 mil, salta-se para
222.120 cruzeiros. O que fica no meio do quadro não des-
toa dessas astronômicas proporções. Os ordenados chegam
a triplicar. Os bancários, que são pessoas alfabetizadas,
não podem obedecer a mentores que, inquestionavelmente,
alimentam propósitos desagregadores, aqueles mesmos pro-
positos que se assinalam em outros movimentos com um
êxito que significa a liquidação da economia nacional e
talvez a morte de nossas instituições democráticas. Se há,
como os acontecimentos indicam, uma terrível conspiração
contra o Brasil, não é crivei que uma classe esclarecida,
como indiscutivelmente é a dos bancários, se junte aos trai-
dores que insistem cm conduzir-nos ao cativeiro comuno-
castrista.

AV0LUMAMSE OS PROTESTOS"CHAR6E" SACRILE6A
Grande manifestação publica de desagravo será realizada a 7 de setembro — Imagem

CONTRA
Nossa Senhora Aparecida será traslada da para São Paulo

rias emissoras à Radio Aparecida
Solidariedade de va*

Iniciado em Aparecida do
Norte, expande-se por todo o
país o movimento de protesto
suscitado por uma '-eharge" do
vespertino "Ultima Hora" con-
siderada ofensiva à "Padroeira
do Brasil". De numerosas mu-
nicipalidades estão afluindo
àquela cidade paulista do Vale
do Paraiba verdadeiras romã-
rias de fieis, que hipotecam so-
lidariedade à população local.
Em Aparecida do Norte, ante-
ontem à noite, enorme massa
popular, em manifestação pu-
blica, queimou em efigie o ca-
ricaturista responsável pela"eharge". Iniciativas de pro-
testo, provocadas pelo mesmo
fato, registraram-se em diversas
cidades do Vale do Paraiba, o
mesmo ocorrendo em outras lo-
calidades do interior, onde se
registraram passeatas, comícios,
procissões e outros pronuncia-
mentos de indignação e repul-
sa^ Diretores de "Ultima Ho-
ra", que estiveram em Apareci-
da do Norte numa tentativa de
contornar a crise, foram convi-
dados a deixar a cidade ime-
diatamente. Segundo afirma-
ram as autoridades, corriam
risco de vida.

NESTA CAPITAL
Nesta capital, igualmente, a"eharge" já mereceu condena-

ção das autoridades eclesiasti-
cas. Dom Carlos Carmelo Vas-
concelos Mota qualificou a pu-
blicação como "sacrilega inju-
ria". Está anunciado que no
próximo dia 7 de Setembro se
realizará em São Paulo grande
manifestação publica de desa-
gravo. A imagem de Nossa
Senhora Aparecida, para esse

fim, será especialmente trasla-
dada de Aparecida do Norte,
devendo voltar para a sua tra-
dicional Basílica no dia se-
guinte.

MOVIMENTO DAS
EMISSORAS

O movimento de protesto ve-
rificado no Vale do Paraiba jáatingiu uma importante rede dc

emissoras, que assim atende-
ram a apelos da Radio Apareci-
da. Entre essas emissoras con-
tam-se as seguintes: Radio
Congonhas, de Congonhas do
Campo, Minas Gerais: Radio
Mantiqueira, de Cruzeiro; Ser-
viço de Altofalantes de Jaca-
rei: Serviço de Altofalantes de
Miracatu; Serviço de Altofa-
lantes de Lorena, e Serviço de

Altofalantes Cruzeiro, de Itajtt-
bá, Minas Gerais.

Manifestações de protesto, de
acordo com outros informes, já
se verificaram, também, em
Americana e Birigui, o que de-
monstra que o movimento ten-
de a alastrar-se e atingir no-
vas áreas do interior de nosso
Estado.

GOVERNADOR LOMANTO JÚNIOR

Melhor situação do Nordeste
traria benefícios a todo o país"

O fenômeno do êxodo no eixo Nordeste- Sul — Baixo o indice de renda per capitana Bahia e no Nordeste— Industrialização poderia mudar o panorama da região 
A urgência das Reformas de Base — Se trouxer benefícios, para o país não há mal

em se alterar a Constituição

ASSEMBLÉIA

Proposta a regulamentação do
trafego de veículos pesados
Sugeridas preces e cerimonias religiosas, de todos os credos, para que
cbova em São Paulo — Compra de derivados de petróleo diretamente

da Pelrobrás — Fracasso das comissões técnicas
realizou a primeira sessão da
tarde. Apenas 30 deputados se
encontravam presentes.

Na .segunda sessão, foi longa-
mente discutido um veto parcial
à lei de caráter financeiro, que
atingiu dispositivo concedendo

FRACASSO DAS COMISSÕES Isenção do imposto de vendas e
A propósito de voto parcial

Para regulamentar o trafego
de veículos pesados nas rodo-
vias estaduais, o sr. Planet Btinr-
que IM.T.R.I apresentou oro.ie-
to de lei na Assembléia Legis-
lativa. . .

As cargas por eixo — dispõe
o projeto — não poderão ser
superiores aos limites seguiu-
tes: a) 10 toneladas por eixo iso-
lado; b) 16 toneladas por con-
junto de dois eixos em tandem,
quando fôr de 1,20 a 1,34 metros
a distancia entre os dois planos
verticais paralelos que contém
os centros das rodas.

Quando for inferior a 1.20 me-
tros a distancia entre os dois
planos paralelos, que contém os
centros das rodas de dois eixos
adjacentes, a carga transmitida
ao pavimento por esses dois ei-
xos em conjunto não poderá ser
superior a 10 toneladas. Quando
a referida distancia for superior
a 2,39 metros, cada eixo, por si,
será considerado um eixo iso-
lado e poderá transmitir ao pa-
vimento 10 toneladas de carga.

Os limites de carga estipula-
dos só valem para os eixos que
se apoiam no pavimento por in-
termedio de, no minimo, quatro
pneumaticos, da mesma rodagem,
calçando rodas do mesmo dia-
metro.

Nenhuma combinação de vei-
culos poderá ter mais de duas
unidades e nem peso total su-
perior a 40 toneladas. Os vei-
culos que não se enquadrarem
nas condições estipuladas pode-
rão, excepcionalmente, ser auto-
rizados a trafegar nas estradas
estaduais, mediante o preenchi-
mento de determinadas condi-
ções.

Além de outras medidas con-
cernentes à matéria, o projeto
atribui ao DER a fiscalização
dos limites de carga, impondo a
multa de 10 cruzeiros por quilo
excedente.

SO' DEUS
Diante da seca que atingiu

rudemente o interior, o sr. Lu-
ciano Nogueira Filho (PSD),
temeroso de que cheguemos a
um estado de calamidade publi-
ca, sugeriu que a Assembléia se
dirija aos altos dignitarios de
todos os credos religiosos soli-
citando a sua intercessão c ce-
rimonias precatórias aos Pode-
res Divinos para que faça cho-
ver em São Paulo.

Entende, o parlamentar, ser
necessária "uma demonstração
qualquer de que a Assembléia

compreende a gravidade da si-
tuação" e que em face da inércia
c inpperáncia do poder publico
só resta apelar para Deus.

O presidente Ciro Albuquer-
que ficou de examinar a idéia
com os leaders de bancadas.
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. ._ .- - à
Lei de caráter financeiro, que
constituía o primeiro item da
pauta, o sr. Araripe Serpa (P.
T.N.) criticou a "desidia" da
Comissão de Economia pela fal-
ta de parecer sobre a matéria.

Comentando a questão suscita-
da, o sr. Hilário Torloni, leader
da maioria, frisou que se trata-
va de um problema "que realmen-
te está se agravando nesta As-
sembléia", pois que nada menos
de 800 projetos tinham relatores
especiais, o que mostrava que as
comissões técnicas da casa esta-
vam fracassando.

Por sua vez, o presidente Ciro
Albuquerque informou que o nu-
mero de relatores especiais era
realmente "impressionante" cons-
tituindo "fato inusitado e sem
precedentes" no Palácio 9 de Ju-
ljo. Só de uma feita, a presiden-
cia tivera de despachar 200 e tan-
tos pedidas de relatores especiais.
E para exame do caso convocou
uma reunião dos presidentes de
todas as comissões técnicas da
casa.

Segundo projeto apresentado
pelo sr. Chopin Tavares de Lima
(P.D.C.), os derivados de petro-leo de que o Estado necessitar
deverão ser adquiridos direta-
mente da Petrobrás.

O não atendimento da exigen-
cia implicará em responsabilida-
de pessoal do funcionário que au-
torizar a compra em outra em-
presa, salvo se for demonstrada
a impossibilidade do íornecimen-
to pela Petrobrás. A mesma nor-
ma vigorará para as empresas
em que o Estado tiver maioria
de ações, sob pena de destituição
do diretor que deixar de cumpri-
Ia.

SEM VOTAÇÃO
Por falta de numero, não se

consignações para o algodão em
pluma.

A matéria, cujo prazo de exa-
rne pela Assembléia se encerra
hoje, voltou à apreciação da ca-
sa em sessão extraordinária con-
vocada para pouci depois.

Na noite de ontem, o Gover-
nador Lomanto Júnior, da Ba-
hia, que se encontra em São
Paulo, proferiu uma conferên-
cia dentro do "Ciclo da Univer-
sidade Nacional", organizado
pelo Centro Acadêmico "22 de
Agosto", da Faculdade Paulis-
ta de Direito, que ontem promo-
veu a palestra do Governador da
Bahia, em conjunto com o Cen-
tro Acadêmico ':Leão XIII", da
Faculdade de Ciências Econò-
inicas, Contábeis e Autuarias
Coração de Jesus.

No auditório do Centro Acadè-
mico '-Leão XIII" estavam pre-
sentes além do Governador Lo-
manto Júnior, diversas autori-

dades, entre elas coronel
Oswaldo Faria, representante do
comandante do II Exercito; ca-
pitáo Antônio Romeu, represen-
tante cio Governador Adhemar
de Barros: padre Francisco Sil-
va, diretor da Faculdade Cora-
ção de Jesus, além dos acadê-
micos José Frujes e Fernando
Menezes, respectivamente presi-
dentes dos Centros Acadêmicosl;Leão XIII" e "22 de Agosto-'.

Saudou o Governador visitan-
te, o acadêmico de Direito, Luiz
Gonzaga Bertclli, que sintetisou
a História Nordestina e seu pa-
pcl sempre marcante nos desti-
nos tia Nação, além dos proble-
mas atuais do pais.

LOMANTO -JÚNIOR
Falou o Governador da Bahia

sobre n -Unidade Nacional e o
Nordeste", abordando inicial-
mente o divorcio existente entre
c Norte-Nordeste e Sul do Bra-
sil. Salientou o.s fatores ccono-
mistas e sociais do fenômeno e a
integração que aos poucos se
faz-

Afirmou também Lomanto Ju-
nior. que o Nordeste é atual-
mente uma parte de todo bra-

sileiro. que oferece uma série
de fatores negativos para a Na-
ção.

O verdadeiro exôdo dos cha-
mados -paus de arara" é uma
testemunha viva da aflitiva si-
tuação do Nordeste. Porém, nem
todos os que vem para o Sul,
devido a falta de uma cultura
minima para enfrentar uma zo-
na do país super-civilizada, são
obrigados a voltar e a essa altu-
ra a emigração torna o nor-
destino desesperado e revoltado.

ca que serve Salvador, e ainda
as iniciativas do Governo em
diversos setores foram citadas.

Encerrando sua conferência, o
Governador Lomanto Júnior,
chamou a atenção para a ne-
cessidade imediata das Reformas
de Base. sempre dentro de um
espirito democrático. E' favorá-
vel também a alteração do tex-
to Constitucional, se houver
necessidades, para a dinamiza-
ção do país dentro de um clima
de liberdade. '
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PAGAMENTO DAS DIVIDAS
DA UNIÃO AOS INSTITUTOS

BRASÍLIA, 29 (Sucursal)— O presidente João Gou-lart, em seu despacho dehoje com o ministro do Tra-
balho e Previdência Social,
senador Amauri Silva, assi-nou decreto que regula o pa-gamento das dividas das au-tarquias e órgãos governa-mentais para com as Institui-
ções de Previdência Social.

Estabelece o decreto que asInstituições Previdenciarias,
credoras, procederão ao le-
vantamento do debito exis-tente até o fim do mês ante-
rior à vigência do decreto,
discriminando, por mês e porano: a) as contribuições deempregados descontadas enao recolhidas às Instituições
até aquela data. b) As con-tribuicões de empregadores
devidas e não pagas, os pre--lios dos seguros de acidentes
do trabalho realizados em ca-rater obrigatório por força domonopólio instituído ou ex-vi do disposto no decreto n51.115 de 2 de agosto de1961, quaisquer outros debi-

POLÍTICA & POLÍTICOS
MAURÍCIO LOUREIRO GAMA
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E' tempo de o governo da União exercer a sua autorinade v
SVnn0 ?rfidente W$F letivamente,a presiden"aít&ü-blica, e no sistema presidencialista, para o efeito de pelo rnenes atenuar a instabilidade político-social que ai está e cujos reflexas nõplano cambial, se contêm na disparada do dollar, que já ultSsoüa barreira dos mil cruzeiros e promete ir mais longe ainda 

P

Só nas democracias autenticas existe direito de greve. Nas dltadu-ras nao! Saibamos, pois. usá-lo bem. Uma coisa, porem é o uso eoutra, bem diferente, é o abuso. Me
(Transcrito do '-Diário da Noite'' <2.a edição) de 29-8-63)

tos existentes e devidamente
enquadrados na legislação vi-
gente. Esse levantamento te-
rá de ser encaminhado no
prazo de 45 dias, pela insti-
tuição credora, ao DNPS que
providenciará junto aos deve-
dores o recolhimento dos de-
Mos apurados. O Governo
Federal procederá a encam-
pação total dos débitos apu-
rados e recolhidos, acrescidos
dos juros de seis por cento ao
ano, contados do fim do mês
da sua constituição e solicita-
rá ao Congresso Nacional o
credito especial necessário ao
pagamento.

Os administradores de or-
gãos federais ou os membros
dos conselhos administrati-
vos, quando fôr o caso, res-
ponderão pessoalmente pelo
não recolhimento, nos prazos
legais, às Instituições de Pre-
videncia Sócia.

O governador Lomanto Júnior ladeado pelo acadêmico José Fru-
jes e pelo padre Francisco Silva, durante a conferência sobre"Nordeste e Unidade Nacional".

BAIXO NIVEL
Demonstrou ainda durante

sua palestra, o Governador Lo-
manto Júnior, que o indice de
rendimento por-capita da Bahia,
bem como do Nordeste é dos
mais baixos. Salientou ainda,
que naquela região é que se ve-
riíica o maior desiquilibrio en-
tre a população e os entidades
de ensino e assistência social.

Falando a respeito da Sudene,
o Governador Lomanto Júnior
salientou a importância do or-
gáo para a emancipação, ou pe-Io menos para a melhoria do
Nordeste. Continuando, afir-
mou ainda o Governador, quenão somente ao Nordeste, mas
também o resto do pais se in-
teressa pelo desenvolvimento
daquela região. A Bahia, como
todo o Nordeste, pode se trans-
formar num grande mercado
consumidor se o houver melho-
ra nas camadas da população,
tornando assim os investimentos
vantajosos naquela região.

INICIATIVAS
Analisou também o Governa-

dor Lomanto Júnior, as inicia-
tivas de sua administração, sa-
lientando o setor de energia elé*
trica que está sendo satisfató-
rio. não havendo escassês da
mesma em seu Estado. Citou
também a ótima rede telefoni-

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

CAMPANHA DA
Liga Independente pela Liberdade

UM CONFRONTO
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.(Continua)

ESTUDANTES
DE INGLÊS

Vocês fazem um bom exercício
completando estas frases:

.118 — "Você foi l.-i?" = 
yoii 7»

.14!) _ "ioio foi IA?» - "....
 go thci-c?"

350 — "Mb foi liiV" = ".....
 tliere?"

351 — "Ela virá aqui?" = slie come Iict-c?"

:i.">2 — "Klo (neutro) beber*
aKrnV.'" =  ,h.|nk
watei-V"

353 — "F,In (neutro) comerá
qualquer coisa?" = 

 eat an.vthlng?"

351 — <>E|„ gostaria de estn-
(lar aqui?" = sl,0 Uko

 licre?"

As Escolas Flsk apresentam otexto certo em outra paginadeste jornal.
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Pinheiro Júnior: 
"Servidores estão passando fome" -estadual está reagindo

"A arrecadação está reagindo , res. Acrescem
bem. Contudo, não vejo possibi- " "
lidades de um aumento para o
funcionalismo, no momento. Nos
próximos meses, quem sabe, isso
será possível" — declarou ontem
nos Campos Elisios, o sr. José
Soares de Sousa, secretario da
Fazenda. Esclareceu o titular da
pasta que atualmente 12 biliões
de cruzeiros são gastos no paga-
mento dos servidores estaduais,
importância essa que considerou
bastante elevada.

Mais adiante, confirmou o ti-
tular da pasta o montante da
previsão orçamentária para o
exercício de 1964, dizendo que
ela será de aproximadamente 43
biliões de cruzeiros, podendo
atingir a casa do meio trilião de
cruzeiros. Falou também so-
bre o reajustamento orçamenta-
rio, cujos estudos estão em fas»
toai, e que atingirá à soma de
30 biliões de cruzeiros.

AUMENTO
Por outro lado, esteve ontem

em contato com o chefe da Casa
Civil, sr. Arthur Audrá, o depu-
tado Pinheiro Júnior, presidente
da União dos Servidores Publi-
cos do Estado de São Paulo. O
parlamentar fez chegar àquela
autoridade novos apelos no sen-
tido de que o governo do Estado
não protele, por mais tempo, um
reajuste geral dos seus servido-
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KAPSA - pinta vermelha
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POLÍTICA

Impossível o
aumento do
numero de
0eadores

A bancada estaduarao PTB^esteve reunida ontem à tarde, no''1

f desses .deputados, com o presidente, em Brasília.

utioNove de jullio._Como se espern^^^ paijainentai-es petebistas
sioi*
i^Goulít." P^a isso, está em andamento a_fixação""de"uma

«iwoNove ae juuiu. w»y°>- »pv>».«, ^,y .imuieujares petebistas
Saram nenhuma decisão relativamente à sua participação no
xTn o que pretendem fazer somente após ouvirem o presidente

É&L se recorda, o deputado federal petebista Bocaiúva Cunha,
. t recentemente, formulou criticas à secção paulista do seu par-

S dizendo que a grei aqui se achava num processo de autodestrul
finfonna-se a^ora (pie os deputados petebistas de São Paulo prepre-
W dar-lhe '-uma resposta àaltura", apontando inclusive que, se
SSãiura isso ocorre, -deve-se à Influencia perniciosa de elementos
faiido de outras Estados-'. Parece ser propósito também da ban-
B?«tadiiai do PTB o uso seguido da tribuna da. Assembléia Le-
Mira. daqui por diiuite, a fim dc defender o presidente João
n.rí nue como se sabe, acha-se até aqui praticamente sem co-
gno palácio Nove de Julho

oier dizer que tudo isso poderá acontecer como nova diretriz íir-
j« nela bancada petebista na Assembléia, menos qualquer decisão

Ü_\í a respeito" da participação no governo do Estado.
aiando da ultima estada do presidente João Goulart em São
"l ¦- J- nnmnn Ç tfaííl. fOimillOU reOOlTIRnrllVnpK lifÍR rlnnilt.arine.iodo Campo. S. Exa. formulou recomendações aos deputados

Etns no sentido de que examinassem com cautela o convite queíiWstaS no sentmo ae que cxuiiiuiusscm com cuuiem o convite que
E recebido do governador paulista no sentido de integrarem o

Z administrativo, através da Secretaria do Trabalho.
Um recomendação aconteceu, porem, no instante em que a

¦u «da do PTB, convidada a indicar um nome para a Secretaria'íllio 
havia, já, decidido pelo deputado Costabile Romano, o

àquela altura, tido como liquido e certo, tanto assim que o
Executivo promoveu o afastamento do então secretario do

£biiui lirof Damiano Gullo, nomeando-o diretor da Carteira de
Sóém! do Banco do Estado.

Todavia, a nomeação do sr. Costabile Romano não se efetivou,
Jicimente por aqueles motivos. O posto, porem, acha-se ainda
IS QUe demonstra que os deputados petebistas, se de um lado,
• «níinnaram sua Integração no Executivo, de outro, também não
Km os entendimentos, pois Eabem Inclusive que esforços estão
- balizados por outras setores, no sentido de promover a reapro-
S entre as palácios da Alvorada e dos Campos Elisios.

dores), já •tem quase que total-
mente prontos todo o material
dc votação, mapas, cédulas, etc,
e lhe seria humanamente impôs-
sivel parar tudo Isso para reini-
ciar todo o amplo e complexo
trabalho. Então, seguramente,
não teríamos eleições em outu-
bro vindouro, o que iiYiplicaria
numa serie de outras consequen-
cias, como é fácil imaginar.

E por que tudo isso ocorreria?
Simplesmente porque um pro-
jeto demagógico, inteiramente
inoportuno, desnecessário, para
o qual sobraria talvez' apenas o
propósito demagógico, o propó-
sito eleitoral, de clientela, direto,
foi apresentado sem qualquer
justificativa sadia. Sim, porque,
conforme dissemos anteriormen-
te, não se prova que a Assem-
blftia Legislativa funciona me-
lhor. hoje, com 115 deputados,
do que funcionou com 91, 75, ou
até mesmo na primeira legisla-
tura, com 64 parlamentares.

A representação popular não
pode ser entendida como "car-
ga", como "lotação" de um
transporte coletivo. Não se pro-
va que um deputado ou um ve-
reador, que representa 100 mil
habitantes, se veja sobrecarre-
gado pelo fato de passar a re-
presentar 200 mil.

Nesta questão de quociente pa-
ra fixação do numero de cadei-
ras legislativas, as Constituições
estaduais são autônomas. E en-
tão observamos que outras uni-
dades da Federação, com densi-
dade populacional muito inferio-
res a de São Paulo, estabelecem
quocientes mais elevados, de
160. 200 e até 250 habitantes, pa-
ra a fixação do numero de ea-
deiras nos seus respectivos pie-
narios.
Presidente do MTR
Virá a São Paulo

Informa-se que na próxima
quinta-feira aqui estará o sena-

. dor Aarão Steinbruck, presiden-
te nacional do Movimento Tra-
balhista Renovador.

O senador Steinbruck, nesta
Capital, deverá reunir-se com

os membros dos diretórios Re-
gional e Metropolitano do MTR,
tendo em vista o estabelecimen-
to de esforço conjunto que
objetiva estruturar a grei no
seu âmbito estadual. '

Aumento do numero

je vereadores

Conforme antecipamos, a Co-
riüão de Constituição c JusV-

, da Assembléia Legislativa,
ri a presidência do deputado
torto Cardoso Alves, reuniu-
t ontem, no Palácio Nove de

,#o, para o fim de apreciar
(ivews proposlturas, entre elas,
i me se destaca, porque desne-
cessaria, desaconselhavel e tu-
Etituaria, de autoria do depu-
Cdo udenista José Costa, pro-
«oado aumento numérico subs-
ürcial nas Câmaras Municipais.

Todavia, embora constitucio-
ml, porque se baseia cm facul-
jide constitucional e da Lei Or-
(ininca (dlstinga-se: faculdade
mão obrigatoriedade), o proje-
li José Costa vem encontrando
i mais ampla oposição no Pala-
co Nove de Julho, a começar
pila própria Comissão de Cons-
tilui.ão e Justiça, onde o depu-
tado Sinval Antunes pediu, on-
lei, vistas do processo.

Com esse pedido de vistas, na-
luralmente. as pretensões da-
quele representante udenista so-
Ireiaai um retardamento de sig-
tillcativa importância. De fato,
daqui por diante, outros trope-
ços surgirão, sem qualquer som-
bra de duvida, impedindo-lhe
que o Legislativo pratique um
tio, acolha uma decisão que iria
inviabilizar as eleições que se-
rio realizadas em outubro vin-
íouro, cm 36!) municípios pau-
Estas.

De fato, o Tribunal Regional
Deiloral vem encontrando, e
cpsrando, diversas e serias di-
utilidades para ordenar, reali-
«reapurar o pleito de outubro
vindouro.

Em primeiro lugar, porque
(use que 50 comarcas, no Es-

. acham-se sem juizes titu-
tes. Daí porque o TRE "esca-
tou" aquelas eleições, fazendo
trai que cias se realizem nos
(ias 0. 13 e 20, do citado mès. a
linde que alguns juizes possamifjr supletlvamente, presidindo a
íils pleitos.

Em segundo lugar, porque, a
* altura, o Tribunal Regio-
tal Eleitoral, contando com adiversidade de nomes de candi-
ialos (em cada munipipio. paraPrefeito, vice-prefeito e. verea-

A LIÇÃO PERNAMBUCANA
CASA AMARELA (S. Paulo),

29 de agosto de 63 — Quando eu
estava na clinica, em Neva York,
via raros amigos, sobretudo ame-
licanos. Não era que não pro-curassem ver-me, senão que o
enfermo se abstinha de encon-
trá-los.

Todas as vezes que estive pre-so, me vi dominado pelo com-
plexo do encarcerado.

Não queria receber visitas.
Somente um amigo, em 32, fu-

rou este voluntário cordão de
isolamento.

Mendes Pimentel tentou fazer-
me uma visita, vendo-se barrado
pela negativa policial; mas en-
controu-se informado pelo dele-
gado de Ordem Politica que a
proibição não partia da autorl-
dade e sim do próprio detento.

Armou-se então de um sorti-
legio.

O grande civilista fazia partedo Conselho Penitenciário. No
exercício desta função, poderiadirigir-se à policia e fazer as vi-
silas que entendesse.

Embarafustou pela casa de cor-
reção adentro para ir surpreen-
der-me numa cela de sentencia-
dos, como criminoso'comum.

Quis protestar.
Fiz-lhe ver o desastre da sua

tentativa ditada pela amizade.
Eu achava aquela prisão a de-

licia das delicias. Antes de tudo,
porque me dava importância.
Depois, porque me permitia re-
lações com bandidos sedutores.

Isto a começar de Moleque 38,
o engenhoso facínora da mata
mineira, Manso de Paiva, queficaria meu amigo até hoje.

O complexo do detento reapa-
rece no enfermo, com as mes-
mas imposições de isolamento.

Aconteceu, porém, que o che-
fe de uma organização america-
na furou o bloqueio para trans-
niitir-me a' súmula do relatório
de outra firma, também amerl-
cana, acerca da marcha da revo-
lução comunista, no Brasil, ca-
oitaneada pelo presidente João,
Goulart.

Quem redigia o relatório era o
próprio presidente da empresa.

Conheço um diretor dela, que
Nelson Rockeíeller me apresen-
taria, há uns bons vinte anos,
em Nova York.

Entretanto, com o presidente,
nunca nos encontramos. Sabe-
mos, entretanto, que é um doa
notáveis peritos dos Estados
Unidos no ultramar latino-ame-
ricano.

Anunciava o relatório, escrito
ruma amarga crispação pessimls-ta, que a subversão tinha'sido,
já, desencadeada no Brasil, e queos seus leaders ostensivos eram
Jânio Quadros e Luís Carlos
Prestes.

Localizava o relatório o paiolda pólvora russa.
Seria o Nordeste, mas tendo

Fernambuco como eixo das ma-,
honras."Pernambuco — afirmava o
levantamento americano — há de
ser a replica de Cuba."Deverá cair em primeiro lu-
gar. Tem bastante dinamite
para rebentar na primeira hora".

Para iiquele mal informado ul-
tramarino da União do Norte, o
clima vesuviano da insurreição
que o sr. Jânio Quadros, quando
presidente, ateava no Brasil, está
compreendido precisamente na
província mais avançada da par-,te do Nordeste brasileiro

Fiz-lhe ver o erro crasso do
Inquérito sorio-polilico. que mednva a conhecer.

Pernambuco nada tinha .in
partidário de uma : insurreição,
na qual o imediato sacrifício da
homem é a sua liberdade.

O inquérito, diante do qual nosphavamos, não passava de uma
pesquisa superficial.

ASSIS CHATEAUBRIAND

CPI sobre as ultimas
nomeações nos lÁPs

BRASÍLIA, 29 (Sucursal) — O
deputado Garcia Filho (PTB da
Guanabara) apresentou hoje re-
querimento contendo 170 assina-
turas, solicitando a constituição
de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito a fim de apurar irre-
gularidades nas admissões recen-'tes para os Institutos de Previ-
dencia. A Comissão Terá sete
membros e uma verba de qui-nhentos mil cruzeiros para as
despesas.

CARGOS NOSPROVIMENTO DE
UPs MEDIANTE CONCURSO
nenhuma vaga poderá ser preenchida sem prova de seleção — Ante-

projeto de lei encaminhado à Câmara por JG
BRASÍLIA. 29 (Sucursal) -"ministro do Trabalho e Pre-

»fla Social, senador Amau-
?Xlva. entregou hoje cm mãos»» Presidente da Câmara dos
gados, sr, Clovis Motta,wnagenj assinada pelo presi-te João Goulart, contendo"l Projeto de lei que dispõe«ore o provimento de cargos°a Previdência Social, median-"concurso publico.«econhecendo as dificuldadeseieçiio do pessoal necessário
Bli»mrvic,os da administração, 'e

lentandoque as entldadestarquicas ¦¦pagaram 
alto pre-nas recentes leis de efetiva-

tam . •in.tcrinos- guando passa-
fckk. 1."te"rai' os seus quadrosacrvidores. em caráter efetl-
..¦^mentos que, admitidos a™ln precário, nele continua-
/.„" R,rí.os' em decorrência

I olidará no prazo de cinco
Dela !nensaSem presidencial.
Conerrc e^Tr0Í?t0 enviado a0
WEE& N?c,onal- Prevê o re-TOamento do pessoal autarqui-

íestarf» tc,:ossad0' facilitando,
331 JeV eLe' invariável!
Wtt m ,10na,d0 atraVéS daS
S D,as dn livre compe-

íroii|C„0n,,Cur,á<ís serSÒ' Pelo ante-
C atn01- r|allzados pelos
tio r„r ,cn,tos dc Administra-
«s da Hi. • - Autardu'as. atra-
do c J,VIS11° Própria, de açor-
remi" as normas que fo-
5o*Sdas ,pel° DNPS • ho-
^alho BPp° Ministério do
ím seu 

°e „Providencia Social
», o »nw iV paraSrafo uni-'»Seí»WSÍet0 estabel«e qu.
d°adE«(,e> resPonsabilidade
«ve San(ador'-apurada inclu-
"»«t£Sta aça? popular- ^-
ltar5fr"rte' os Institutos rea-
*$toHT para preenchi-
»« carrrt» aSas que ocorrerem

U ,H,daiIc imprescindíveltv'vo . • que, "constata-

da irregularidade, o responsa-
vel será obrigatoriamente desti-
tuido do cargo, ficando impedi-
da sua nomeação para qualqueroutro de chefia no serviço pu-blico centralizado ou não".

Os concursos realizados terão
validade por um ano e o pessoalhabilitado por um instituto pode-ra ser aproveitado em outro equi-
valente, desde que seja contra-in-
dicado, pelo numero escasso devagas neste, a realização do con-
curso especifico para a carreira.
Poderão ser de âmbito nacional
ou estadual, ficando vedado oaproveitamento do habilitado fo-
ra do Estado onde o mesmo pres-tou provas.

Todos os funcionários Interinos,
de quaisquer carreiras, que não te-
nham sido beneficiados, pelas leis

TSE apreciará
recurso de
Otávio Maria

BRASÍLIA, 29 (Meridional)
— O Tribunal Superior Eleito-
ral apreciará, na próxima terça-
feira, o recurso 213-V, no qual
Otávio Maria, primeiro suplen-
te de deputado federal por São
Paulo, e como recorrido Nilcr
Camarozzano. O Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo
opinou pelo conhecimento o
provimento do recurso, baseado
em alegação de fraude nas ultl-mas eleições realizadas naquele
Estado. Na hipótese de ser dado
ganho de causa ao sr. Otávio
Maria, este passará a integrar
a bancada paulista na Câmara,no lugar atualmente ocupado
pelo sr. Camarozzano.

números 4.054, de 2 de abril de
1962, 4.069, de 11 de junho de
1962 e 4.242, de 17 de julho de
1963, serão obrigatoriamente ins-
critos no primeiro concurso, a ser
realizado, no máximo, seis meses
após a vigência da lei.

Os habitantes em concursos
realizados para preenchimento de
vagas na Previdência Social, nin-
da com validade quando entrar
em' vigor a lei, terão assegurados,
preferencialmente, seu direito de
nomeação. Nenhum funcionário
dc autarquia — disposto no arti-
go 11, inclusive das carreiras tec-
nicas, sob qualquer pretexto,, an-
tes de ter completado cinco anos
de efetivo exercido, na respectiva
instituição.

Alem das autarquias previden-
darias a lei atingirá, de acordo
com o artigo 12 o SAPS, o
SAMDU e o Serviço de Assisten-
cia e Seguro Social dos Econo-
miarios e outros que venham n
ser criados, com a finalidade pre-
videnciaria, previstos ou não na
Lei Orgânica de Previdência So-
ciai.
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Confundia desespero com m=r.
cha cega para a imolação dos
bens mais sagrados do muiviauu.

ílstão faltando leaders em Per-
nambuco eu dizia. Eles. porém,aparecerão.

Deixem os srs. Jânio Quadros
e Luis Carlos Prestes se mexer,
e os nossos comandos surgirão.

Na conversa de Nova York. só
mudou um peão.

Saiu da liça o presidente Qua-
dros para tomar-lhe o lugar de
inspirador vermelho, o presiden-
te João Goulart.

Os dois, Goulart e Prestes, di-
rigiram-se a Pernambuco, de es-
topim na mão, para insuflar o
governador Arraes, animador do
bolchevismo neste Estado do
Norte.

A causa vermelha tinha trun-
fos formidáveis com os quais
impor-se.

De um lado, o presidente da
Republica, o governador do Esta-
do e o chefe romântico do PC.
Do outro, a pobreza do país. com
o governo federal a serviço do
comunismo, a atlçar o braseiro
com a lenha de duas centenas
de biliões, dados para a grande
linha auxiliar do PC, que é a
SUDENE, gastá-las, "as usual",
na expansão do evangelho mar-
xista-2eninista.

Promessa de reforma agraria,
ameaça de sufocar o Congresso,
pressões de toda ordem contra as
liberdades publicas, Prestes e
Goulart, de súcia apontando a
Slerra Maestra à vista, tudo foi
semente jogada em terra safara.

Quase nada germinaria.
O Nordeste acaba de trazer ao

presidente Goulart, no seu igno-

bil programa de comunização do
Brasil, uma decepção amarga. •

O lugar-tcnente do sr. João
Goulart, que se chama, hoje,
I.uís Carlos Prestes, íoi trans-
portado para Pernambuco a fim
de emprestar o tom mais emo-
cional à jornada da sucessão dos
prefeitos da mais importante ei-
dadela do Nordeste.

Dois chefes vermelhos parti-
ram, do sul, no intuito de fazer
compreender a pernambucanos e
paraibanos a subversão de baso,
alimentada pelo poder federal.

Sabe já o Brasil quo o trio
Jango-Prestes-Arraes se acha
fragoroSRmente derrotado.

O governador se encontrava,
de antemão, tão vencido em Re-
cife, que desistiu de apresentar
candidato próprio à prefeitura da
capital pernambucana.

Valeu-se de um nome já apre-
sentado, à sua revelia, contra os
seus interesses, porque, de outro
modo, seria batido como foi o
seu verdadeiro candidato.

Os democratas de Pernambuco
deram a lição que a filaucia do
presidente João Goulart merecia.

Na cidade, o governador não
só não fez prefeito da sua cozi-
nha, corno nos deixou eleger o
vice-prefeito.

No interior, pintaremos ama-
nhã a beleza da reação pernam-
bucana contra a intromissão do
presidente da Republica.

Num pleito, onde se jogavam
liberdades caras da nossa terra,
Pernambuco obrigaria o sr. João
Goulart a morder o pó da derro-
ta, com Moscou, Havana e seus
pelegos abjetos.

Enquadramento de mais de mil servidores
BRASÍLIA, 29 (Meridional) —

Mais de mil servidores do Mi-
nistério do Trabalho, espalhados
por todo o Brasil, acabam de
ser enquadrados pelo Departa-
mento Administrativo do Servi-
ço Público (DASP), após vários
anos de atividade. Trata-se dos

identificados do M.T., responsa-
vel pela implantação da Legis-
lação Trabalhista em nosso país,
e que até agora estavam esque-
cidos dos poderes públicos. És-
ses servidores, no totól de 1.34G,
muitos trabalhando em cidades
do Interior, em verdadeiros pos-

tos de sacrifício, tiveram o seu
enquadramento determinado pe-
Ia Resolução Especial n. 162,
publicada no "Diário Oficial" da
19 do corrente, após gestões de-
senvolvidas pelo deputado Ortiz
Borges junto ao Ministério do
Trabalho e DASP.

DECLARAÇÃO

Pela presente, na qualidade de Diretor de Estruturas Metálicas Industria e Comercio S.A. "Es-
trutal" e em meu próprio nome, venho fazer a seguinte declaração ao Publico e à Praça.

A "Estrutal", Empresa que dirijo, a partir tle dezembro de 1961 emitiu e .fez protestar, sem
aceite, doze duplicatas contra a Fabrica Nacional de Estruturas Metálicas EDIMETAL S.A. Tal fato
se deu"em virtude de lamentável erro de ordem interna ocasionado por elementos contábeis que en-
volviam troca de materiais. Posteriormente verifiquei não ser a Estrutal credora da Edimetal, sendo
portanto improcedente a emissão de tais duplicatas e seus respectivos protestos.

Assim sendo, como medida de justiça, venho de publico apresentar espontaneamente explica-
ções, e .por documento em separado estou providenciando o cancelamento dos respectivos protestos.

E', pois, Com satisfação que proclamo estarem solucionados os fatos pertinentes à pendênciaentre as duas firmas.
Esclareço mais que. levado por falsos informes, mandei inserir uma publicação nos jornais"Correio da Manhã". "Estado de São Paulo" e "Monitor Mercantil" de 18, 19 e 22 do mês deMarço de 19G2, ai afirmando fatos ofensivos à honra e reputação do Sr. Antcnio Casari, diretor

gerente da Edimetal S.A. /
Ao assim proceder, agi mercê de informações capeiosas, às quais prestei credito, tendo dissome capacitado posteriormente por amigos desinteressados e exame de farta documentação na queixaapresentada.
Reconhecendo o erro, com lealdade ofereço as devidas escusas e retiro as acusações feitas, náotendo duvida em declarar que o Sr. Antônio Casari é homem digno, honesto, prebo, não existindoinclusive em seu passado, nada que possa desaboná-lo na consideração das pessoas de bem. Por sera expressão da verdade subscrevo-me

Estruturas Metálicas Industria c Comercio S. A. Estrutal
RADAMÊS MONTA'

Diretor Comercial RIO, 22/8/63
RADAMÉS MONTA'
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Deputada Conceição da Costa, Neves, colocou o
fadré Baleeiro na via cruéis...

O sr. Athii" J. Coury, protegido tio "Pele Fulchol
Clube" r— (loto Silvino Gaona).

OS ACONTECIMENTOS DE BRASÍLIA ALIAa tam')ém :l Princesa Paoln, casada com
o principe Albavto, da Bélgica, espera

PIO — Ainda sobre os lamentáveis inciilcn-
tes tle Brasilia, um detalhe tle alta gra-

viciado está sendo profundamente estudado
pelas autoridades incumbidas do inquérito
policial-militar. E' que. ao mesmo tempo que
eclodiu o "quebra-quebra", em diversos
pontos da Capital e tias cidades satélites,
também, se sucederam movimentos stibvcr-
sivos, onde muitos envolvidos eram clemen-
tos estranhos à Capital, que por lá apare-
ecram durante aqueles graves acoulecimen-
tos.

Q ministro Abelardo Jurema dizia c|ue a ra-
beca de Cairoli su rolará se a progres-

são dos acontecimentos lamentáveis concki-
zirem a lauto. Aliás, o atual chefe de Po-
licia da Capital é amigo pessoal do presi-
dente da Republica e não é homem violen-'
to. Ao contrario, segundo o professor Dar-
cy Ribeiro, Cairoli íni um dtis que mais se
preocuparam em evitar que os fatos tomas-
sem o rumo que tomaram.

DOR causa da evolução da mesma crise, o
presidente Goulart, que linha almoço

marcado eom os jornalistas credenciados na
presidência da Republica, no Hotel Naçio-
nal, pediu que O mesmo fosse transferido
para outra oportunidade. Também trans-
feriu o jantar que tinha combinado com os
parlamentares.

-fí inacreditável. Há 15 dias que tento falar
para São Paulo, entre às 15 e 18 horas,

e não consigo, por que as telefonistas dizem
que o circuito está ocupado. Será o movi-
mento do jogo-do-bicho? Bola preta.

Q marechal Tito, ou por outra, o Ditador da
Iugoslávia, vem ao Brasil, nos proxi-

mos dias. Em Brasilia estão programadas
varias solenidades, entre essas, duas recep-
ções: uma no Alvorada, outra no Planalto.
Até aí, nada de mais. Entretanto, o que eu
não entendo é a noticia que chegou ao meu
conhecimento: Para as recepções programa-
das, o Planalto vai mandar buscar gente c
material do Rio, o que representará uma'
elevação nos gastos. Tudo seria acertado se
não'-liouvesse em Brasilia uma organização
chamada Hotel Nacional, que sem favor ai-
guin, conforme já tenho frisado daqui, é
uma das melhores do mundo. Tem sido, pa-
ra os que vão a Brasilia, um verdadeiro sa-
ião dc visitas da nova Capital. Os dirigen-
tes do Nacional, em outras oportunidades,
tem posto tudo à disposição do Governo. E
com brilho e eficiência. Por que, agora, cs-
se desprestigio à "prata da casa"?

9
TODOS vocês sabem que não morro do amores

por Brasilia, principalmente nesta epoca,
incomoda da poeira, que o bom humor do "can-
dango" chama de "Lacerdinha", pelo muito que
incomoda. Mas, sem duvida, esta não é uma
boa forma de se d/ar prestigio a uma Capital
que está nascendo. Começo a desconfiar de que
tem gato na tuba, nesta historia tle levar gente
do Rio para fazer o banquete a Tito.

9
AUTUA noticia que acabo de receber, sem rc-

servas: E' (|Uc, dentro de noventa dias, vão
ser transferidos para Brasilia ns çabinetes dos
principais diretores dn Banco dn Brasil. A fun-
cionar a velha idéia- de um observador anônimo,
pode ser que com a ida do dinheiro para a
Capital de JK, as coisas comecem a melhorar
por lá.

©

QUANDO 
estive em Roma, durante a coroação

do Papa. telcgrafei de lá. anunciando um
"potin" no "Internaiional-Set". Informei que
Aristóteles Onassis levou um grupo de amigos
para um cruzeiro, em seu iate. e dele não fazia
parte Maria Callas, porque elo estava apaixo-
nado por uma figura celabre: Não dei nome aos
bois, por questão de ética. Mas, agora, a lm-
prensa internacional está fazendo conjeturas
de que Onassis estaria apaixonado pela princesa
Radziwill. Será?

niZEM os palacianos da «orle belga que a
rainha Fabiola eslá esperando bebê para

fevereiro. Na Espanha, onde ela se encontra
presentemente, c assistida por um medico que
cuida da rainha para evitar acidentes e impedir
conseqüências desagradáveis, como as que ocor-
rcram em junho dc 61. O rei retornará à Bel-
(rica, só, e anuncia-se que ela permanecerá
para descanse/,

 . _ a
visita tia cegonha. Ambas, presentemente, se on-
contram no Líbano, aonde foram assistir no Pcs-
tival rie Balbec, que será aberto com "premlòre"
dc gala do "Pallet do Século XX", de Maurice
Bernrt, que não faz três meses, esteve no Muni-
cipal, aqui do Rio.

©
DOBSICS alugou lodo o "Top Club" o ofereceu

um "souper", depois da, "premiére" de terça-
feira, c.nntinuando o liaMlo europeu muito "ein-
tilantê". Como "rtçbul" do "bacbclor" "caixa
nün" na sociedade carioca, o acontecimento não
podia ser mais perfeito. Elo reuniu mais de cem
pessoas, convidando gente de varias gerações:
brotinlios, brotas, lirolão o. tudo. I). Maria Cecília
Fontes, com sua pose tle RainTta do Império,
aprovava com sua presença a lesta de Bobsics,
O embaixador Dccio Moura representava a di-
plomacia. O casal Ary de Castro, o esnobismo
carioca. O casal Carlos Novis, n Jockey Club.
Os casais Fernando Vidal c 

'Murilo 
Gontlim, o

nosso Foro. Joaquim Bento Alves de Lima. São
Paulo quatrocentão. Sérgio e Carmcn Bahout,
auxiliando o anfitrião. O casal Antônio Marques,
ema geração rie "gcntlemen" qué marcou o Rio
numa epoca. Teresa Sousa Campos, as "bonecas"
cariocas. Enfim, de vários grupos do "Rio-So-
ciety", cie compôs a lista rio seus convidados,
da bela festa que proporcionou.

A convite do embaixador Assis Chateaubriand,
desceu, ontem, no Aeroporto Internacional

de Viíacopòs, procedente de Londres, o capitão
DIck Qulncey — "cattle expert". — Sua visita
ao nosso país á relacionada corri a iniciativa de
melhorar a qualidade do plantei bovino brási-
leiro. Chateaubriand está importando varias ca-
becas dc gado "Hereford", para iniciar sua cria-
ção na fazenda "Associada", no Rio Grande do
Sul.

ALTOS preparativos para o "gárden-party", dc
hoje, ria residência do sr. e sra. Horácio

Lafer, em São Paulo, quando será lançado oli-
cialmcntc o Clube dos Colibris, do qual "JK-G5"
é orador oficial.

SÃO PAULO, RIO E ARREDORES

COXIA SF.CCO. além de seu "charme", é de
pouca conversa quando troca idéias sobre

política. Está completamente lacerdizada a Jo-
vem e atraente Sônia... O casal Jo-é Alberto
Gueiros também na festa do "Top", era dos
mais animados.., Como emagreceu Irene Sin-
gery... Ficou bem... Falando cm emagrecer,
dizem as amigas intimas de dona Fátima de
Orleans e Bragança, que ela perdeu vinte qui-
los, depois que iniciou o regime para emagrecer,
há alguns meses. A opinião geral é quo d. Fati-
ma está agora mais bonita o mais magra do
que quando chegou, há alguns anos, ao Brasil...
O industrial paulista José Ermirio de Morais
Filho aumentou a caixa que estamos fazendo
para comprar um carro, novo ou usado, para
os órfãos da Irmã Maria José. "Morei". Já es-
támos com quase meio milhão... O padre Horta,
da LBA. comunicou a esta coluna que está Ira-
tancio da assinatura do convênio para auxiliar
a "Trinta e Três", de acordo com as determi-
nações dc dona Maria Teresa Goulart...

DEGINA Simões Melo Leilão e o juiz Antônio
Ncder têm formado o par mais constante

nesta cidade. Seus amigos já estão falando ale
em casamento... Revelações sabre a vida con-
jurjal das ••vedetles" italianas: Madame Marcelo
Maslroiani disse: "Meu casamento está através-
sandn uma difícil crise, mas Marcelo e eu con-
seguimos superá-la, graças, sobretudo, à inteli-
gcncla e ao espirito dc compreensão mutua"...
Gina Lolobrlgida confessou: "Meu marido Miko
é um verdadeiro mestre na difícil profissãu de
marido de "vedette"... No caso de Miko, pode-
riamos dizer: secreto é o provérbio árabe: A
mulher c como a sombra; se a seguires, cia
fugirá; se dela foges, cia te seguirá... Confesso
que não entendo por que os próprios amlgulnhos
do C.E.L.R. se referem a ele, chamando-o de•¦fofoíiuinha". Por que? Que amigos!...

Q medico Aridio Ornellas acaba de ser eleito
membro titular do Colégio Brasileiro de

Cirurgiões... Muito bom o discurso de Erling
Lorenz (Gasbras) na Associação Comercial. E'
um estrangeiro que veio investir no Brasil, que
acredita em nosso pais. Isso nos é rcoonfovtanto,
num momento em que os politiqueiros querem
afundar este país...

9
UOJE, "stop". Reprodução tntal ou parcial

proibida, cm todo o território nacional. Per-
mitido somente no "Diário de Noticias", Rio;"Diário da Noite", São Paulo; "DC-Brasilia",
Brasilia: "A Critica", Amazonar.; "Jornal da
Bahia", Bahia; Correio de Minas", Minas; "Ga-
zeta tle Noticias", Ceará; "O Liberal", Pará c"Estado do Paraná", Paraná.

9
O PENSAMENTO DO DIA

VIVA cada minuto de sua vida como se fosse
o ultimo. (Marctts Aurélio).

.00.000 FRUTOS PRODUZIU A FA ZENDA "ASSOCIADA" JEAN-ANGÒi

¦¦"• y tmM aí ff5iÍIIDflUfl
Primeiro carregamento da gostosa fruta chegou ontem, de caminhão, a São Paulo —

Pedra do Fogo já está exportando para Alemanha, Argentina e Estados Unidos —

Cinco milhões de abacaxis foram produzidos pela Maguari — Visita do jornalista
"associado" ao sr. José Maria Whitacker e Francisco de Paula Vicente de Azevedo

— (Reportagem de MOACYR JORGE — Fotos de WALTER FREITAS)

Na manhã de ontem o sr. Assis
Chateaubriand recebeu na Casa
Amarela, os srs. Clovis Nobrega
Lima, diretor-comercial das- In-
dustrias Alimentícias Maguari
Ltda., do município de Pedra
do Fogo, na Paraíba e adminls-
tradora da Fazenda Jean-Angô,
de propriedade do jornalista''Associado". O sr. Clovis No-
brega Lima estava acompanha-
do do sr. Antonio Maria ria
Silva, agente-procurador da
Maguari Ltda. em São Paulo.

Os dois visitantes foram reco-

de Janeiro, São Paulo, quando
oferecemos o fruto fresco. So-
mos os maiores plantadores do
abacaxi r>a America do Sul em
área conjunta. Mas, não nos li-
mitamos apenas ao plantio do
abacaxi. Plantamos o Maracujá
e o industrializamos. Engarra-
íamos 800.000 litros de Maracujá
que depois é distribuído para
todo o território nacional. In-
dustriallzamos o Caju e ofere-
cemos suco de caju a quase to-
das as capitais brasileiras. Es-
tamos, tambem, industrializando

presidente do referido estabelo-
cimento dc credito e seu ami-
go, sr. José Maria Whitakor. Ali
foi recebido o sr. Assis Chatcau •
brland pelo sr. Francisco de
Paula Vicente de Azevedo, vice-
presidente do BCESP: pelo sr.
José Bonifácio Coutinho No-
guelra, o^x-secrotario da Agri-
cultura, e pelo sr. Francisco Al-
ves dos Santos Filho. Manteve
o sr. Chateaubriand demorada
conversação com o sr. José Ma-
ria Whitakor sobre a produção
de café na fazenda Associada de
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D. Leonor Mendes rie Barros cumprimenta r, *-r wi n ibriand durante a entrega dos abacaxis paraiiioi , !i "kl"-\
Jean-Angô

Escola para Dia' "'COS'
instrução pratica indispensável ao diabético ¦

pnlilaxia das complicações. Controle. Pata Marquês
3,o andar. Das 14 às 18 horas. Marcar hora a noitr.— DR. EVARISTO SILVA JR. rei.

«u, 193.

No Banco Comercial do Estado dc São Paulo, o sr. Assis Chateaubriand manteve conversação com
o seu amijo c presidente rio Banco, sr. José Maria Whitacker e demais diretores. Na foto, apare-
cem ainda o sr. Francisco de Paula Vicente le Azevedo, ex-secretario da Fazenda c o sr. Edmun-
do Monteiro em palestra com o sr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, cx-secretario da Agricultura

biclos na Casa Amarela pelo sr.
Edmundo Monteiro, diretor-
presidente dos Diários e Emis-
soras "Associados" de São Pau-
Io. que, em seguida, os levou à
presença do sr. Assis Chateau-
briand para a entrega do li.000
abacaxis produzidos na Fazer»-
da "Jean-Angô" que constl-
tuem a primeira remessa do ca-
minhSo para São Paulo, de uma
saíra que superou a 100.000 íru-
los.

Disse o sr. Clovis Nobrega do
Lima que na fazenda de pro-
priedade dos "Diários Associa-
dos" ta fazenda Jean-Angô) fo-
ram plantados este ano 2.C00 pés
de cajueiros o mais 1G0.O0O pés
de abacaxi, assim como foi in-
centivada a criação de caprinos
e jumentos italianos.

O sr. Assis Chateaubriand ote-
roceu um almoço aos visitantes
da Maguari paraibana, a que
estiveram presentes; o sr. Ed-
mundo Monteiro. Ismael Riboi-
ro, Garibaldi Dantas, lrani Bas-
tos, e o sr. José Paninhos do Rio
Branco.

A MAGUARI EXI-ORTA
ABACAXI

Falando à reportagem "Associa-

da" o sr. Clovis Nobrega Lima,
diretor-comercial das Iikíus-
trias Alimentícias Maguari
Lida., de Pedra do Fogo, na
Paraíba, sobro o incentivo da
produção de abacaxis no Nor-
deste disse:

— "A nossa produção é de
5.000.000 (cinco milhões) de íru-
tos de abacaxi, em 700 hectares
cultivados. A Maguari tem em
Pedra do Fogo cerca de 1,450
hectares e irá aumentar a pro-
dução de ano para ano. Já es-
tamos exportando o abacaxi pa-
ra a Alemanha, Argentina e pa-
ra os Estados Unidos em sal-
moura, pois lá se utiliza o fruto
para confeitaria, e esse tipo de
exportação é o único que difere

lios outros sistemas de exporta-
ção'do abacaxi. Para a Argen-
tina mandamos 60.000 abacaxis
cm caixas com 20 frutos cada
uma. O restante da produção
vendemos no mercado do Rio

o liquido da casca da castanha
de caju que muito interessa à
industria japonesa.

O PRIMEIRO ABACAXI FOI
DE ADHEMAR

As ]ã horas, o Jornalista
Assis Chateaubriand, acompa-
nhatío dos srs. Edmundo Mon-
teiro, Nelson Ceyres de Brito e
Clovis Nobrega do Lima, esto
diretor da Maguari. dirigiu-se
no Palácio dos Campos Elisios,
onde ofereceu os primeiros fru-
tos da fazenda "Jean-Angô" ao |
governador do Estado, sr. Adhe-
mar de Barros, e sua esposa,
dona Leonor Mendes de Barros.
No jardim dos Campos Elisios,
o sr. Adhemar de Barros man-
teve longa palestra com o sr.
Assis Chateaubriand sobre a
cultura do abacaxi em terras
paraibanas, enquanto um cami- I
nhão com 3.000 frutos fazia a |
distribuição do gostoso abacaxi
paraibano aos funcionários e
Jornalistas acreditados junto ao
Palácio do. Governo.

Retirando-se dos Campos Eli-
stos, o jornalista Assis Chateau-
briand dirigiu-se ao Banco Co-
mercial do Estado de São Pau-
Io, para oferecer os abacaxis ao

"Rio Corrente", no munlciplo de
Perto Ferreira, quo quebrou o
média de 30 quilos por pé, em
quanto a media era de fl qul-
los por pé de café, os cafés de
"Rio Corrente" estão dando a
media de 30 quilos por pé, em
plantio do curva de nivel.
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TIJ& DE 22 ISOEAS

pronuiicianiento do

na
"REVISTA DO INTERIOR"

Iniciativa do Centro Acadêmico 22 cio A3.il.

1

sem duvida, é

Aííua pura. natural, de mesa. Entrega DOMICILIAR. Pedidospolo telefone 32-5949 Para banquetes, restaurantes e baresembalagem especial de 1/2 litro.

ÁGUA F0NTALIS é a SAÚDE no seu lar
PEÇA ÁGUA FONTALIS PELO FONE 32-5949

Perfeitamenle, o
TV Widevision se
reconhece apenas
num olhar...
Moderno, arrojado,
seu esmerado
acabamento e alta
qualidade, torna-r
inconfundível.

POR ISSO QUEM O*
POSSUE EXCLAMA...

SEM DÚVIDA, É WIDEVISION
O TV DA ATUALIDADE.

MODELO COIISOLE SUPER LUXO 3

LATERAL E FRONTAL. SELETOR DE VOLT

—¦i 111 mu neei.eii v,:py:
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0 grande sálslo alemão
Von Martius afirmou:
"Ai 

plantas da Flora Bra&íloirc
faiom milagres."

O XAROPE DE MUSSAMBÊ eilá neift
caio. Eficaz no tratamento de rei'
(ríudoi e afecçõei dai vias rmpU
ratórtai, era unido pelos indígena»
continuando, até hoje, com larga
utilização na .medicina caieira em
lodo o nordeste.
O tratamento com a selva de Mui*
sambe, traz ao doente melhorai logo
às primeiros dosei, eliminando a
tosses rebeldes, bronquite, coqueluche
catarros, larlngiles e até mesmo a
asma I Além disso, Mussambâ i
inofensivo ao estômago, podendo ser
usado por crianças ou pessoas de
Idade. O extrato da seiva da planta,
o-btido por modernos processos asso-
dado a balsâmlcoi peitorais a adi»
clonado o mel de abelhas centrifu*
gado, & riquíssimo em vitaminas.

«DIDOSi

CX. POSTAI 4
TIIUCA » RIO
UL 48-3087
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Dr. N. Falei Ur. Nelson Cayres dc BriTô" "^~~":~ I t

Run 7 de Abril, 230 _ ]3.o andar - Dr i'"';c iv!Í,,lt BifkDas 16 às IR'horas — Fone: 34-1525 :'Bi?Í(.- Residência! 8-3ii92. pn«i,;,s 
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J

Dr. Sc:.,'J ilj5',:í . í>p
Doenças e«n ;;.:;f:;.|;"i,W8p

Dr. Plínio Reys Jr.
CORAÇÃO E VASOS (Aorla, ar-

ferias e velas). AP. DIGESTIVO (eso-
fago, estômago, figüdo, vesiculn, vias
biliares, intestinos) — CONS. COM
ItADIOSCOriA 1)0 CORAÇÃO -
Rua Venceslau Brás, 140 (prox. praça
da Sé), 7.0 andar, salas 711/14 - Das
9 àj 12 e das 15 ás 1D horas —

Marcar hora _ Telefone: 34-0723

Dr. A. B. de Las Casas
Neurose, impotência e frieza sexuais.
Ilua Brnullo Gomes, 26 — Sala 601 —

Das 15 ís 18 horas — Tel.: 36-1735

Dr. Cosmo Bárbaro
Ap. digestivo (Estômago, Fígado, In-
lestino) — Moléstias nervosas _
(Neurose, Asma) - RUa Marquês
de Itu, 300 — 9,o andar — Fone.:,
36-6747 - Das 15 as 19 horas _ Av!
Rangel Pestana, 1.021. 7.o andar —
Fone.: 32-03S6 - Das 9 às 12 horas.

VIAS URINARIAS

..-r -¦#..»*!...

Dr. M. Fuchs
Rias, bexiga, próstata - Doenças se-

xuals e venereas em ambos os sexos.
Esterilidade. Rua D. José de Bar-
ros, 17 — O.o andar, das 14 às 19

horas — Fone: 34-1373,

Câncer, Eczemas, Espinhas. Unha, Ca.
belo, Pelos da face — Rua Sete de
Abri], 118 — lo.o andar — Telefone:

35-1261 - 16 às 18 horas

Dr. Waldomiro Fragoso
Pele, Slfilis, Eczemas, Micose, UrtI-
caria. Tratamento da Queda de Ca-
belo - Praça da Só, 21 - lO.o an-
dar, sala 1.011, esquina da Rua 15
de Novembro — Tel.: 33-3340 — Das
6 às 12 e das 14 às 18 horas — Sa-

bados das 8 às 12 horas

ANALISES E EXAMES

SANGUE - FEZES - URINA
Cons. — Tratamento — Operações
DR. TÚLIO MENICONI. Partclro -
ERNESTO KIERSKI. Sorologlsta
técnico - Rua Benjamln Constant,

158 — 6.0 andar — Fone: 32-4276.

Dr. A. Duarte Cardoso
Cirurgia est., reparadora dos def.adquiridos o de nascença - R. 7 deAbril. 401, 3.0 andar - Fone: 34-4324— Das 16 ás 18 horas.

Dr. Waldemar Prandi
Cirurgia Estética e Reparadora —
pratica nos E. Unidos. Cons. Furtado,- 3a., 5a. e sábado — 11-5722.

MOLÉSTIAS DE SENHORAS

Dr. Milton Lagazzi
Moléstias de senhoras — Rua Benja-
mim Constant. 61, 5.o andar, sala 35.
Das 14 às 17 horas — Fone: 32-6232.

IIEMORROIDAS

NUTRIÇÃO E GLÂNDULAS
INTERNAS

Dr. Levy Sodré
Trat. das Hemorroidas sloperaçJo.

Cons. Av. BriR. Luis Antônio, 878— Fone: 32-1675 — Res.: 31-7031

Dro. Tordis E. Bilü^1
Consultas - Tratamg1^0* I

19 WRua Benjamim
andar, das 15 »

MOLÉSTIAS DO OÜV»

Dr. Olavo Ehmkc
TRATAMENTO 0h SB^

Ku.i Marqiirs d(
Telf.ont;

Dr. Francisco Forastieri
Especialista no tratamento de He-
morroidas — Varizes — Fissuras e
Flstulas — Rua S. Bento, 4S4 — 2.0
andar - Salas 9 e II) - Das 13 às
18 horas — Tel.: 32-1179 - Res.: 3-8771

Dr. Arnaldo C. Sandoval
Obesidade - Magreza — Atrasos e
excesso de crescimento — Tlreolde

Crianças e adultos — Fone: 51-0666
Av. Paulista. 2.669 - Membro

da Amerlcun Diabetes USA

HOSPITAIS

Sanatório Jabaquara
Doenças nervosas o mentais — Mo-
demo tratamento — Direção clinica,
prof. dr. Orcstes Rosseto (Fac. Med.
Univ. de S. Paulo) - Avenida índia-
nopolls, 3.096 — Fone: 70-2130 -
Caixa Postal, 1.6G0 — São Paulo

GARGAN.tNhnO^

-¦" " 
plsrtim^''Dr. Totnoicln

Tratamentos - 0i!Sr*5.'s '\
da Liberdade. !« . -, fl W

33-4800 -Da.
Rpsiclt-r"u:rMArg^

onc<''
Dr. Robctto i-c*"

Reumatismo,
Eczemas --
ga, 139. 3.o, con.

riatiM, '", wf>í
n Barão %*(?-.-i i,t;i.Fo!
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POVO ACOMPANHA LANCE POR LANCE O SENSACIONAL JULGAMENTO

f*at

FumémCIGARRILHAS

TAL VIS
PURO FUMO DA BAHIA

odior "sine-die" o julgamento do
Prfe» consegUe °7n„a 

d èso -VreiiZT-lô T^V 
d° J"ÍZL de Mirosso1 ~ Lotad°* inteiramente, o Foro CriminolPC 

0 assassino conrtr.ua preso - Prey.stos acalorados e longos debates entre os.advogados dos réus e cs deORLANDO CRISCUOLO — Fotos de HEITOR HUI)
to»

Piloto que transpor-
acusação — (Reportagem de

Orlan-"Heitor 
Hui — O

>>nto 
cio. autores da mor-

li'j-íuiz.

W=*'
f^h-ÓVDireHo de Miras

, larizando as atenções

Wi fazendo com que. ao

S"désta cidndc desde o ins-
líffl loram instalados
ft-Snl do Tribunal do Ju-
tó r!centenas de pés-
iSdos os cantos dare-
("i ¦ ,h,..ndo e continuam
»'l caravanas conduzindo

<d u, resultado c nos
Sç se travarão, om.tor-

Sensacional julgamento;

A;e;=ão ,''do Júri f«i instalada
ob a presidência

j£ de Direito. Francisco

4ó ¦

ptnle

i
i

jijj horas,

, , rúhioty.stó quando a
«Tribunal estava total-

tomada por populares.
i.-m a sessão, o presidente
flmas considerações em

|Jdoju.lga'nento,_esclareçeri-

jinainaao
&HWUV0S porque havia dc-
rlliífldo a proibição da entra-
KiZde qualquer foto-
'" 

oa cinegratista de jornais
•Ssâo, alegando que estava

raprimio uma
gnal dc Jus iça do

Era sef

determinação do

uida, esclareceu os moti-
Z porque o processo,,..,....:„ „„-, Mirassol

Estado.
)s moti-
que de-

tina
lira d
rarca,

ser julgado em
esãroraclo para sua Co-

ESCOLTADOS /

\i 13 horas c cinco minutos,
Malcna Vieira Moreira e seu
y» Honorato Vieira deram
írada no recinto do Tribunal
io Júri escoltados por soldados
hForça Publica. Elegantemen-
Íí vestida, com "tailleur" cinza,
P», completamente sem. pin-
Bi com passadas firmes, Ma-
áèna seiitõu-so no banco dos
jjts ao lado de seu irmão que
JKlía um terno de tropical in-
* Momentos depois, entrava
iorecinto do Tribunal popular
jj Júri, escoltado por quatro
satãs da Força Publica, alge-
rito.oassassinio do juiz de Di-
jiló de Mirassol. Augusto Sevc-
rada Silva.

IDIADO 0 JULGAMENTO
DE SEVERINO

0 presidente do Tribunal do
Jtri chamou íi sua presença
Assusto Severino da Silva e,
tais des perguntas do praxe,
lármou que seu advogado ha-
tia solicitado o adiamento de
in julgamento. Dc conforml-
isie com o artigo 450 da Con-

das Leis Penais, ele
«feria o pedido do patrono do
assassino do juiz Jaime Garcia
Pereira, transferindo seu julga-
Bento "sine-die".

Era seguida, chamou Madale-
na Vieira Moreira que depois de
teplillcar, informou que çeus
aávosados de defesa são os
senhores José Loureiro Júnior,
joio Pimenta de Castro e Os-
jv Sllreira.

Depois de qualificado, Hono-
raio Vieira informou que os
iwrnos patronos de sua irmã
ram os seus advogados.

MADALENA VIEIRA MOREIRA, calma envergando um luxuoso e elegante "tailleur" cinza, chegou ao Foro, cncaminhanrto-sc, entreos soldados que a escoltavam, ao banco dos réus.

TESTEMUNHAS
Foram convocadas para teste-

munhar em plenário a senhora
Gasparina de Oliveira, esposa do
juiz de Direito Jaime Pereira
Garcia, assassinado em Miras-
sol; Tharley Rossi Vilela lavra-
dor e criador de gado em Mi-
rassol, Daltro Vinicio de Melo,
sobrirrfío do ex-deputado Anisio
Moreira; Esteia Mendes e Marta
Melzi. Estas duas ultimas se cn-
contravam em Mirassol no ins-
tante em que o juiz de Direito
foi assassinado a tiros por Au-
gusto Severino da Silva.

A ACUSAÇÃO
Durante o julgamento, íuncio-

harão como acusadores o promo-
tor Publico Jacquon Gouveia de
Barros, especialmente designado
pela Procuradoria Geral do E:;-
tado e quo terá como assistente
de acusação os advogados Ronal-
do Diniz Junqueira e Walter Si-
mardi.

A acusação solicitou a leitura
de quatro das peças do proces-

sistir a este sensacional julga-
mento, o presidente do Tribunal
do Júri solicitou um policiamen-
to especial para impedir a inva-
são do Fórum. Existindo luga-
res apenas para 120 pessoas, o
recinto do Tribunal do Júri tor-
nou- so exíguo de tal forma, que,tanto os advogados do defesa
como os representantes do Mi-
nisterio Publico solicitaram do
magistrado a instalação de mi-
crofones externos, a fim de que
a leitura do processo e os deba-
tes sejam transmitidos pelo sis-
tema de circuito fechado.

O juiz-presidento do Tribunal
foi irredutível; ãó aceitou a so-
licitação apresentada, determi-
nando ainda que todas as pes-soas que abandonem o recin-
to do Fórum não mais possamretornar ao mesmo, isto porque
foram distribuídos ingressos es-
peciais para os quo quisessem
assistir aos trabalhos, ingressos
esses que chegaram a ser vou-
didos nté por três mil cruzeiros.

W -V < y ¦) **f

O PILOTO
Francisco Peralta, o piloto do

avião PP-AGR, quo conduziu o
assassino do juiz de Direito, 2
meses antes do crime de Parnal-
ba a Mirassol, e que está preso
preventivamente, não íoi inclui-
do nesse julgamento. Falando
ao repórter, esclareceu que a
Justiça ainda não o reconheceu
como participante do crime, mas
que o mantém preso ató que o
Tribunal Federal de Justiça de-
cida sobre sua situação,. Espera
ser posto em liberdade imedla-
lamente depois do julgamento
de Augusto Severino da Silva,
que em suas declarações, tanto
na Policia como na Justiça, es-
clareceu que o mesmo não tem
responsabilidade alguma no cri-
mo. <
OMNÍOES SOBRO O
RESULTADO

Muito embora ias opiniões se

ESCOLAS
F1SK

Apresentam os complementos quefaltam ás frases publicadas na 2.a
pagina tleste jornal:

3J8 Dld ... no tlicrcV
84» Dld lio ...
350 Dld .*lu> (to ...
351 Will ...
352 Will it ...
ttsri AVIII It ...
Ml "Wniild to stuily\
Para aexplicaçfto destes rxem-
pios assistam às nulas de inglês
apresentadas pela TV Cultura. Ca-
nal 2, nas quartás-feiraa; As 20horas. Esta matei-la laz parte doconhecido curso básico de '10 HO-

RAS das Escolas Fisk.

..yyy;yym-' ,-

f roesma
s'r absolv
Araraijuar

opinião, entretanto, não subsiste cm relação a Honorato Vieira, irmão da ré, que poderáulo nor cinco votos. Essas opiniões se de vem exclusivamente ao fato de que a cidade de
a acompanhou com vivo interesse todo o desenrolar do sumario dc culpa dos réus feito

cm Mirassol e transcrito aqui pelos jornais.

wyfeg *-***-«/w
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plano
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^.SELHO DE SENTENÇA
.""a a chamada do corpo del. dos desta cidade, especial-
He convocados para a refe-™»sessão do Júri, verificando-
í° comparecimento de todos.
w»",fiui, ¦ Prí":edeu-se ao sor-w. tendo sido sorteado em
£»»» lugar o sr. Joaquim«"to Santoro, que foi aceito.
KJVfoi sorteado Josival Fer-
m recusado pela defesa, Car-
(v.u "cisco Martins, aceito,
ÍS"°- Coutinho de Oliveira e
íS 

rQ(,'lls;iíl0 Pela acusação;
Jjtí« de Barros. aceito; José
£*W*, recusado pela«aa Sérgio De Misa, recusa-
t 

™,acu^Ção: Renato Sanli-
rtí;« «o Araújo Qui-
i-Ie- A»an,os' recusado pela
c.dnAll'e[ln Carvalho, re-
Canrt')ela, ""-"sa-So; Carlos
8? ^Iarc'ucs Vaz, aceito;
«a o r„, u,sa- accit0 e Ber-d™ Gonzales Gomes, aceito.

ie Set8t. 
condições, o Conselho

>«!iSa ?V? este sensacip-
PoVn- gTmento ficou asiiim eom-
bancari; í?"!"1 Ben,° Santoro,
3 n i,Carlos Martins, via-"oRRpUb,Ve 

Barros,'ban-
'¦o Duhilato Santini' funciona-
•WahdncVpos,cntad°; Carl^
W& 

Vaz' 'orador; Joel
í.,»' engenheiro agrono-

|«. Ã?stard0 Gonza,es Go"
fcmprom1«da ,foi Procedida ao

k io fríhu 
d,° 

? iulz.-presraen-
«'tioao/rnal d0 Juri esclare-
cada um Tsmos as funções que
í?**»ldaV!.Ve exprcer de con-
BtasiIeiro. m ° CodiB° Penal

so, motivo porque somente este
trabalho durará cerra de 10 ho-
ras, visto que o processo se cotn-
põe de cinco grossos volumts.
Por outro lado, a defesa dos réus
solicitou a leitura de cerca de 300
documentos, todos referentes a
transações imobiliárias o mobi-
liarias realizadas pelo esposo da
ré, o ex-deputado Anisio Morei-
ra, com varias pessoas residentes
nn recião e no Estado.

Nestas condições, somente u
leitura dos autos e dos documen-
tos determinará um espaço de
aproximadamente 12 horas.

Tendo em vista a leitura dos
autos e destes documentos, u
juiz de Direito, Francisco Lofre-
do Júnior, mandou que fossem
instaladas' no recinto do Fórum
acomodações especiais para o
Conselho de Sentença, porá aa
testemunhas, para os advogados
de defesa e para os representan-
tes do Ministério Publico.

Informa-se no Tribunal desta
cidade, que o juiz presidente
suspenderá o julgamento ime-
diaiamente epós a leitura qoí
documentos do processo, voltan-
do o Tribunal a funcionar oito
horas depois. Assim sendo, e se
isso ocorrer, esse julgamento se
transformará no mais longo e
mais complexo de quantos so
tem memória na Justiça do São
Foulo. Espera-se que nestas con-
dições, somente se conhecerá o
resultado do mesmo nas ultimas
horas da noite de sexta-feira.
POLICIAMENTO

Em conseqüência da avalan-
cha de pessoas que querem as-

dividam quanto ao resultado do
julgamento, a idéia geral na ci-
dade, isso depois de formado o
Conselho de Sentença, é de que
Madalena Vieira Moreira será
condenada por cinco votos, pois
que dos sele membros do corpo
de jurados pelo menos cinco são
considerados como "Mãos pesa-
das".

Vinhos PERDIGUEIR0 em
garrajoe*

embalagem econômica, em
garrafões de cinco litros, ideal
para bares e restaurantes. Vi-
nho autêntico de Caxias do Sul
-paladar brasileiro-

MOSELE & CIA. LTDA
RUA PLÍNIO RAMOS, 96 . C-POSTAL 7083 - F. 35-1203 - S. PAL'L6
MATRIZ: CAXIAS DO SUL — R. G. SUL

aa

TOPOS OS MESES:
*5*-<sc:*s*--:

O modo de comer não importo..»

Ar/. ¦¦¦
z ':;t$í|'V'- ¦. -v \

\ .'*íír.;: >¦* '¦"''-:
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ARROZ BRKEE
é o melhor!

j^mv£y?Kíiyral
•taenul-Ul

ARROZ BREJEIRO 8. A. COM. E IND.
São Paulo
R. Assunção, 99-Fones: 33-9545 6 35-2904
Rio da Janeiro
R. Mayrink Veiga, 32 • á/801 - Fona 43-2552

Clcganlo veloz, filo passa ~ô um Simcat ^TifiT

rfM^>y¦•¦•'¦•'¦''¦'• 
'¦¦"';"¦:¦: ¦'¦¦!¦¦¦ I ¦ :¦ . '''¦-:.;¦ d&x* '¦'-¦¦¦ '<>::?V$ .. J

;MILHÕES EM PRÊMIOS! ^^
^TELEVISORES - GELADEIRAS - MAQUINAS DE LAVAR ROUPA - MÁQUINAS OE COSTURA

VEJA COMO É. FÁCIL ACERTAR 0 PASSO COM CARNET-CLARK.
eom apenas 350 cruzeiros de taxa de Inscrição V. adquire o Carnet Bancário Clark e. pagando om dia suas

mensalidades, 
concorro Iodos os meses, durante 6 meses, a prêmios milionários! - ao fim.de 6 pagamentosV. retira em qualquer das Lojas Clark 1 par de calçados modelo -Carnet-Clark" para homens, ou se preferir'outras mercadorias no mesmo vülor. PELO PREÇO DE HOJE. - V. tem todas aa garantias de qualidade aa principal delas é a tradição Clark de 141 anos calçando o Brasil! - as mensalidades são pagas em qualquerdas Lojas Clark ou nas Agências bancárias relacionadas no Carnet. . fjorleios peta Loteria Federal, no seaun-do sábado de cada mês, Carta Patente n.o 351,

COMPRE AGORA

<|ametftx_ __
Atenção! Vocô que faz suas compras à vista,

lambem concotte aos sotjeios; ora cupom numerado
para cada 2 mil cruzeiros do compras! J*

# COMPARE-E COMPRE

'^^^^^Úí^rii^'--" ^ '-l^-M-WvMAsítV- * M -ar-, i SigirtijfilxSfiiÊífiÊÊÊ^
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irvio b i Rao
APARTAMENTOS IMÓVEIS

H. S. C AIUBY
COMERCIAL È CONSTRUTORA S. A.

VENDE:

EM SÃO VICENTE
— OS ÚLTIMOS APARTAMENTOS do magnífico EDIFÍCIO "ANCHIETA". mag-

nifico não só por sua privilegiada situação, no melhor ponto da preferida PRAIA de
ITARARÉ', como também por sua fina construção. Apartamentos dotados do melhor
conforto moderno, contendo um e dois dormitórios e demais espaçosas dependências.

— Grande apartamento de três dormitórios no prociiradissimt. EDIFÍCIO "TiiSl-

RIÇA".
— Bom e confortável apartamento no EDIFÍCIO "LENY".

— Apartamento econômico e barato no bem situado EDIFÍCIO "MANON".
— Ótimo apartamento no EDIFÍCIO "ARCO-ÍRIS". Excelente preço.
— Luxuoso apartamento com garagem no EDIFÍCIO "NOBREGA", em situação

privilegiada na PRAIA de ITARARÉ'.
— Grande e confortável apartamento no EDIFÍCIO "AUGUSTUS", também com

garagem.

EM SANTOS

1 — Nos EDIFÍCIOS: --UBA" — "ITA" — "ITAO" e "UBATUBA" localizados no no-
lavei plano cie urbanização da PRAIA JOSÉ' MENINO — 351 apartamentos
TOTALMENTE VENDIDOS.

V ' Nesse mesmo local temos à venda apenas algumas LOJAS Junto ao procurado
CINE ITAJUBA. Local realmente privilegiado.

NESTA CAPITAL

— Na rua da CONSOLAÇÃO (Jardim America) n. 3.273, vendemos luxuoso apar-
lamento com grandes salas, três dormitórios com finos armários e demais excè-
lentes acomodações.

— No Edifício "MACAU" (Alto da Lapa) vendemos dois bons apartamentos em
razoáveis condições de preço e pagamento.

— No Edifício "MARFIM" vendemos ótimo apartamento 'ainda em construção).
Excelente situação na RUA TURIAÇU.

— EDIFÍCIO "PAIM".

Na AVENIDA 9 DE JULHO. 1.281), esquina da RUA PAIM. vendemos dois oti-
mos apartamentos, contendo: grande living, bom dormitório, espaçosa cozinha,
banheiro e terraços social e cie serviço, ambos cie frente para a Avenida. 12.o
andar, sendo um de esquina. BOM PREÇO C| FACILIDADES.

— Na RUA WANDERLEY (Perdizes) temos à venda confortável residência, Intei-
ramenle reformada. Boas condições de preço e pagamento.

— Vendemos 2 bons LOTES de TERRENO em boas situações, sendo um no JAR-
DIM GUEDALA e outro no JARDIM CAXINGU1. BOM PREÇO com iacill-
dades.

Tratar cem H. S. CAIUBY — COMERCIAL E CONSTRUTORA S.A. - R. Xavier
de Toledo n. 87 — 2.o and. — Fones: 33-778!) e 37-8675. — (Do Sindicato dos Cor-,
retores de Imóveis), ou em nossa Filial, em S. VICENTE: Rua 11 de Junho, 31 —.
Fone: 159, ou em SANTOS, à Avenida ['residente Wilson, 1.135.

NORTE
SÃO SEBASTIÃO — PRAIA DA OLARIA

Vendemos magníficos terrenos com água, luz e telefone. Estrada asfaltada.
Informações à Rua Xavier de Toledo, 105 — 2.° — Cj. C. D. — Fone: 35-6618.

TERRENOS VILA MARIANA
ÓTIMOS LOTES 10 x SO — 10 -x 20

Vendem-se magníficos lotes c| bela vista panorâmica, cl ginásio, grupo escolar a 200 m. — Um-
bus direto da cidade. — Preço por m2 CrS 9.000,00. — Entrada a partir de CrS 350.000,00 — Presta-
çoes a partir de CrS 18.000.00. Atende-se diariamente, inclusive sábados e domingos á rua Francis-
co Cruz, 110 - V. MARIANA.

Imobiliárias Curünhas

TUCURUVI
Sobrados novos, para pronta entrega. Com
2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro com-
plefo, quintal, quarto de empregada, w.c. e {
jardim. Ônibus na porta. Rua com todos os j
melhoramentos. Av. Gustavo Adolfo n.°s I
673 a 681. Entrada: CrS 2.000.000,00. |
Facilita-se CrS 1 .000.000,00 e o restante j
a longo prazo.

JÂRDIN TRI
TERRENOS — OCASIÃO — Ponto final do
ônibus Vila Zilda. Magníficos lotes com
pequena entrada e a longo prazo. Tratar na
av. Tucuruvi n.° 177, sala 1.

MOBILIÁRIA
OS 3 P0DEHES

SOBRADO: 2 dormitórios, sala coz, banh.
Enl. p carro, jardim, prox. do elétrico,
entrada 2.500 mil, saldo 33 mil pj mês
s| juros.

TERRENOS bem localizados com água e
luz c\ facilidades, prox. do elétrico.

CASAS: c| 700 mil e 800 mil — 1.500 mil
e 900 mil de enlrada saldo e prestações
iguais ao aluguel s: juros.

TERRENOS: p construir casas e sobrados
bem localizados, cj água, luz e asfalto.

Tratar:
RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BAR.

ROS, 885 — Ci FORNEL

GRANDE VENDÀDÈ
CASAS E TERRENOS
NO JARDIM BRASIL

CASAS
Entrada a partir de Cr.$ 300.000On

TERRENOS
Entrada a partir Hp rve çoftnftfazemos tmSml de torr® l'f)ll

,. , CASASCondução própria - Informações ., »,NO DE BRITO. 13-B - JARDIM Bim P'U'U'
bus: Direto da Av. da Luz - Es S - 0n|.
roz — Próximo ao SAPS. ' unaa°r Que|.

Palacete com piscinas
80 BA.

Vendem-se 2. Um nn BROOKLYN pNESPA e outro nn ALTO DA BOA VIST . •
arquitetura e luxuoso acabamento Contendo ?¦ ilareira .imoral, sala de |antar. copa-to/lnhii i.ÍV0"1dormitórios, _ banheiros, garagem, par,. •> - *
dependências. Tratar com sr Matos 

' "Farros e «ali
o .i_-isi;_. n": 6'-;s«

JARDIM BRASIL
CASA

nova, l.o dono,
VENDE-SE
habitarios, sala, cozinha e banheiro, :i minutos _,,"." .1 rnlUrto a vista. Ver e tratar à^V»0"»!13-B

Sn ps
Ônibus que sni do Anhangabaú.

. linsl.'"> * Brito
Próximo H

I

APARTAMENTO
BELA VISTA

Vende-se ótimo apartamento dc cunsh.cente contendo: - Amplo living com -iu ,!'
jantar conjugada, dois bons quarto» cozinh» „nlieii-o completo, quarto c W. C. de emprega'e arca externa com tanque Vi
a. 248, l.o andar, apartamento n. lí ch"ave_'Z!o zelador e tratar à rua 7 de Abril n 2M J,andar — conj

a rua Rocha
ives c
30-í.o

TERRENOS

ila Remo - Sem entrada
2.0 GRANDE LANÇAMENTO: GLEBA B - NOVA SANTO AMARO" - FRENTE PARA OASFALTO - LUZ - POÇO ARTESIANO - Em 100 prestações iguais desde CrS 3.750,00 mensais. To-mar Ônibus Vila Remo no Anhangabau e descer :io ponto final.
CORRETORES no local — Exclusividade de vendas cm Santo Amaro — Imobiliária São Scbas-Hão — Alameda Santo Amaro, 471 — sala 2 — (largo S. Sebastião) — Direção: Ramcz Maddl.

Aplo. centro pronto para residir
Vendo urgente: CrS 950.000,00 de entrada e

saldo CrS 2;. .(100,00 mensais. Ver e tratar com o
sr. Fernandes à Rua Paim, 211 — das 9 às 18
horas, inclusive sábado e domingo.

CASAS - VENDEM-SE

VILLA MAZZEI
Vende-se uma residência. Contem: 1 dormi-

torio, _ala. cozinha, banheiro, terreno 8x25, água
e luz. Perto de condução. Preço total: Cr$
2.800.000,00. Entrada CrS 600.000,00 prestações
CrS 30.000,00 sem juros. Tratar com dona Lúcia
à Eua Conselheiro Moreira dc Barros, 710 — San-
ta Terezinha.

// //

Rua li de Junho, 202
PRAIA DG ITARARÉ' _ SÀO VICENTE

. Inàada a vendo dos apartamentos"O melhor preço, pele melhor sistema de
garantia"

APARTAMENTOS MÉDIOS
4 POR ANDAR

Lançamento da
" I R A P I R A N G A S /A 

"

Rua 24 de Maio, 35, ó.o — Fone 33-2993
São PguIo

ÁREAS NA REPRESA
Vendo frente puni a água, em 100 prestação sem

juros, pertinho da Via Anchieta.. Informações'
Escr. CORREIA DE MELLO

II. Barão dc Pnrannpincaba, !)3, ill.o, s/104 - Tel. iú-2610
(Dc Sindicato aos Corretores dc Imóveis)

FINA-CASA TERREÂ
VENDE-SE MOOCA

A S minutos da Praça tia Sc. contendo: Jardim ter-
ravo, .1 amplos dormitórios, copa-cozinha, .«..!„ conju-
gado, quarto de empregada, garagem, lavanderia
Preço. CrS 19,OOO"000,00 cora 50r; facilitados em 3 anoiInformações: praça clóvis BEVILACQUA, 3o32o andar — sala _ — Fone: 32-5365, Sr. Benedita

Sobrados - indianopolis j
Vendem-se amplos .obrados novos, com Incha- i

da revestiria de pedra? 3 grades de proteção, juntoà :_v. Ceei, em rui asfaltada, contendo: jardim.!abrlgt para carro, llving-sala de jantar, ampla;cozinha com armários, 2 grandes dormitórios e ba-'nheii-o em côr, mais dependências de empregada ebom quintal, CrS 7.000.000,00, com facilidades em10 anos. Tratar com sr. Maios Fones: 61-7941 e
33-1862,

JARDIM BRASIL
VENDEM-SE OU TROCAM-SE

Casas, por casas ou lotes em todos os bair-
ros. Casas por carro etc. Casa em Guaianasèa
com dorm., sala, cozinha, banh,, 110 Jardim S;\o
Pedro.

Terreno em Vila Galváo, Jardim Terezôpo-
lis, c| 230 m2. Terreno no Jardim Presidente Du-
tra com 2,10 m2.

Tratar à rua Paulino de Brito, 13-B. Ponto
final do ônibus Jardim Brasil que fiai da Av. da
Luz, próximo ao SAPS.

um terreno sito na rua riermes da Fonseca
medindo 14,20x108 contendo. 2 casas no
mesmo preço total CrS 8.000,00 por m2 jEntrada 30 % prestaçõeí a combinar, Tra-
tar com sr. Affonso, sito na rua Conselhei-
ro Moreira de Barros, 710, Slo. Teresmha,

VILA ALBERT1NA
terreno de esquina medindo 195 m2. Ponto
final de ônibus CrS 4.500,00 por meiro
quadrado. Tratar d. Lúcia, rua Conselhei-
ro Moreira de Barros, 710, Sta. Teresirho.

CHÁCARAS E FAZENDAS M

ÁREAS P/ FORMAÇÃO DE CHÁCARAS
ÜMBU-GUASSU — MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA

' 45 CRUZEIROS O M2
.in? ci* secisni

-Estamos vendendo diversas, era estância climática, com no, mata, e varias nascente- oaraou cultura; condução próxima. Ótimo hotel no local. Áreas a partir dc 10.000 m2.
s .Ho. n.,ljln.e?.t,™d.a % ° eí'd0 Sü, m P.aSamelltos mensais sem Juros. Aos domingos condução grátis aos latem-
hora,' t.i«S™.ga5 RUa C.P- T'"ag0 L,1Z- 93 " sala 3 - Sant0 Am""- Diariamente c nos sábados, das S.Hnoras ns 18 Horas, remos outras áreas para chácara, sitio e granjas p| serem vendidas por alqueire c facilidade].

ORTEIOS

CASA VENDE-SE - ZONA DE SANTO AMARO
Em local c| todos os melhoramentos: água encanada, esgoto, luz, farta condução direta ao Ahan-

gabau, em área de 11 x 25m, contendo: dormitorio.sala, cozinha, banheiro. Preço: CrS 2.000.000,00
c| boas facilidades. Maiores informações: Imobiliária Socorro. — Av. de Pinedo, 1(16 — Tpl:
(51-4809.

BATERIAS NOVAS
Preço de fabrica

GARANTIA DE UM ANO
15 PI. 8.740,00 — 17 PI. A. 10.360,00 — .17 PI. B.

9.490,00 — Mercedes-Benz 20.520,00 — FNM-Volvo
31.620,00 — SCANIA 14.950,00.

Rua Bento Vieira. 280 — Ipiranga — S P. —
Tel.: 63-2882.

^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN min iMiiiiiiiiiiiinimiiiii_ ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I CON FAB - COMPANHIA NACIONAL
FORJAGEM DE AÇO BRASILEIRO

| Oferecendo ótimas condições de trabalho, refeitório próprio e ampla assistência =
| social (médica, hospitalar, farmacêutica e recreativa) a seus empregados e fa- §

miliares, procura: §

OFICIAL CALDEIREIRO
SOLDADORES
DESENHISTAS PROJETISTAS I

Com conhecimentos de caldeiraria e ou estruturas metálicas |

| Os candidatos devcrSo apresentar-s« i AV. PROSPERIDADE, 971, «m UTINCA, Município de Santo André 1

3 (Vila Projperidade). munidoj de documentos. Para dirlglr-sa ao endereço supra, tomar o ônibus VILA PRÓS- 3

1 PERIDADE nas Estações de São Caetano do Sul ou Santo André. — ATENDE-SE ATÉ AS 20,00 HORAS. |

WiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

= • I

OPERADOR I
REMINCTON j

Grande Industria estabelecida no Cani- |
buci necessita de um operador com grande =
pratica Paga-se ótimo salário. Rua Frei- §
re da Silva, 08, com Sr. Armando — Te- =

lefone 37-8184. |
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIH,
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij:
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AUXILIAR DE

C0N1BILIDAD1
INSPETORES DE VENDA

1= r \/rui\iri\Ar\rc §|,spimiws
II t VcNDtDO RES |I Corretores - Corretoras I

= Precisa-se de uma com pratica para loja de cre- =
= dlarlo, com referencias Tratar à ma Rego Freitas, 504, 3
E loja, com Dona Dalva. =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;
g.llllllllllllllllllllllllllllllllllllll||llllllllllll|ll|IIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||l|l||||||U

|NÃO VACILE! |
1 Aqui está sua oportunidade! |

Venha saber como você pode aproveitar seus = |
minutes dc folga, cm atividade lucrativa, fácil c leve. | |
Rua Conselheiro Crlspiniano, 139 - 7." - Conj. I I

74 até as 20 horas. Por favor, não telefono. § i

ffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^]

seviDincuuiflciont
___ü

Autorizada e fiscalitada |.ein Governo Federal
CARTA PATKNTE N 140

Matriz: RUA BEN.JAi.t_N CONSTANT. 42
SAO PAULO

Resultados do sorteio de Agosto de 1.963

LOTERIA PI.DEKAL
l.o) 03.173 — 2.01 15.316 — 3.ol 02 521 —

4.01 2:1.408 — 5.01 39,553

PLANO CONSOLIDAÇÃO - "B"

PRÊMIOS
1.0)

2.o)
3.o)
4.01
5.o)

16.173
26.173
36.173
46.173
56.173

6.0) 66.173
7.01 76.173
8.0) 86,173
9.0) .16.173

10.OI 06.173

CrS
400.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
160.000.00
180.000,00
140.000.0(1
140.000,110

0 seu refrigerador enguiçouL,

CLIVIT consertou
Especialista em Kelvinator, Temos pc-çiu ;wl

qualquer marca. Atendemos a domicilio. Riu ••
de Maio. 188 e R. Dom José rir Barros. 301 - U|
sobreloja - Loja IO!) - Fono: 33-7:il7

Moveis e Tapeçaria f Modas e confeccôeil

PRÊMIOS
l.o) 16.173
2.0) 21.316

58.521
59.458

73.559 .

PLANO UNlAO

3.0
4.0)

5.0)

Cr?
50li. 000.00

2S0.000,00
"".0.000,00
200.000,00
200.000.00

Confira os ileirais preinlns cm nosso
boletim mensal

O próximo sorteio reallzar-sc-á no dia
25 de SETEMBRO dc 1963

Visto:
ORLANDO CANTON _ Fiscal de Renda Federal

OVEIS
Grande liquidação

de fabrica de
moveis

R. Tecdoro Sampaio
n.° 1546 (subsolo)
Oferecemos üonn. dp cm.

3ula e cerejeira, de Cr3
JO 01)0,00 i)or CrÇ 9 _Jfl.nu:
provental, de Cr? 35 ildü.OO, por
CrS 15 4011,00; linha reta, (le
CrS 29 111)0.00 por CrS U.500,00;
conjugado, dc CrS i2 000,110.
por CrS 2..500 00; lofás-cama.
dc CrS 1G 000,00. por CrS
7.500,00: moveis de copa de
CrS VI 000,00 por CrS 6 500.00.
colchões de mola. com 10 anos
de garantia, de CrS 9 4110.00.
por CrS * 5U0.00. Despacha.
nim oara todo o Brasil

TERNOS USADOS
ALUGAMOS SMOKIüO

Quer vender wo • *
terno ou compra-lo V> *
preço? Procure » IW"J
Central, oue 'smben a'
tieoí novos pira ci*-»
de otirr... qualldj.e < W
Calças desde CrS 1»
Atendemos n dom*'"
Boa Vista. "32 Tíl 8*

Diversos

lARRETA
VENDE-SI

elide

MUSICA - RAD!0S - DISCOS
RÁDIOS VITROLAS

460M'nn r All;>, fidelidade de CrS 120.000.1 por Cri

03-6570. ° Dr" °rne1'". « - Brás _ Fone:

Aaias e Oursr??
I DANÇAR 

^~Z~^

; foi • r,L'-fii)i:,

Particulai vi..— .-
acima cita_o__com _o 

«»j|
mento dc
rodii.

5,50 mtl, «Jl

iraiar a RaVor e
denkok, 6H, M"»'2

TELEFONE
disponh".

l-ratai f»nc: B

TELEF0NBtf
transfiro^

Fone. "-'

ATIVO — COMPETENTE E COM PRA- |
TICA EM SERVIÇOS GERAIS |

Apresentar-se à Rua Augusta, 806, §
com Sr. Nadir. I,

A CIA. TELEFÔNICA DA BORDA DO CAMPO con- Etraia pessoas con: a qnnlificaçfto acima para realizar um =
PLANO DE VENDAS muito bem estruturado. O contado g
com os interessado, será extremamente fácil e simpático _\ 3
proporcionando ótima possibilidade de Ranho com remu- 3
neração durante o estagio. =

Tratar com o Sr. DJalma, à nia Cristóvão Colombo, =
43, O.o andar, dc Ja a Ba feiras, das 9 As 12 horas — 3
SAO PAULO. =

Com ou sem pratica, para vendas de terrenos
casas e chácaras, na Capital e praias. Ótimas re-tiradas mensais, minimo de CrS 100.000.00. Con-tlii(,-ão gratuita a toda hora. para os clientes inte-
ressados. Tratar exclusivamente com o sr. Irineu
á rua 24 dc Maio, 77. 8.0 andar, salas 812-814,
das 8 às 18 horas — aos sábados expedientes até
13 horas.

Poro| Hipotecas-Oinheiro

DINHEIRO
SOBHIPOTICA

SOTÉFI
ImtMi(fM,lsièÉÍ,J44.|..
»•*¦•¦ ii»|.»I • Mihm;

3S-WII. Jínu , J7.JSJJ

anunciai noi

CLASSIFICADOS
Drocure os Agencias

de Publicidade
ou o balcão ó

Sua 7 de Abril, 2301

ACHADOS £ PE
Jockey Club de Sáo Paulo

EXTRAVIO DE CADERNETA^,
Havendo se extraviado a cadernela do ^j

de S5o Paulo, pertencente ao sócio Sr. An (^,
de Queiroz e Silva. Inscrito sob numero =¦ |f.ji

numero de ordem 2.7T6. conforme comum™ ^
esta Secretaria Geral pelo seu Portador.1 lt5#

caderneta declarada sem efeilo. Jâ lcl"10 ;. ., i-:»l
as providencias necessi.rias para sua WP™
ve por via de apreensão, onde for encontr

Sâo Paulo 4 de Julho de 196.1. ,-„,*
h) ,,ntonlo Carlos de unun'

Ri- ».__>._..,/,., .-,•*. .*¦ _«>_A.â ^ j^.*,«^!"«í*J1v*_-.#r..»...-í*,f.,.l#jA. -»,.ír», ¦
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v£Tl
horas no mundo

íi

Sl?,R'Z.A,VA0 U0 CRUZEIRO - NOVA YORK, 29 (UPI) -
S«SLJ°"rnai"' díz ho]e,que os negociantes em divisas es-

n 2 ?5p|,ram a desvalorização do cruzeiro brasileiro
íanHi "n.a que °. novo tipn de cambio oficial refletirá "a
S, S„=d? c':llzeir° em relação ao dólar no mercado livre
ZS nQsLe, l'PO, estávamos a 950 cruzeiros o dólar na se-•passada c ontem, chegou a 1.000 cruzeiros no Bre«il.

SÜfr?0* DESMENTE _ WASHINGTON, 29 (AFP) - Foi
No Ri 

°rnalme'lte *<>*¦ na Casa Branca, a informação, procc-
feílaiR ti- 

anAru' 8fFul,dc ? <*ual ° Presidente Kennedy pro.
* r IILP r 

a Ar6entl™. a íim de assistir a posse do presiclen-nu,, e cm seu regresso visitar o Brasil.

AKGENT1NA t^hT0 ~ buenos aires,
Nwm ao.meio-d»á o ecliiic.o da Po^^EfciwSfín^

fSÍS 
™Sai°f £ugiram COm r5ü0 000 pesordeâiSs aô

URSS MOSCOU DESCONHECI- -
aores divulgado* ,„.,, L™ MOSCOU, 29 (AFP) - Os novos
Ho sovlét co LP^ prensa °,cidental sobre a morte, em ter-
Mkonão ff*;rPrim"ro-minlBtro 

"stalinlsta" da Hungria,
Nos hunÊàrnt « c 

amiquaHü?r confirmação doj círculos au-
^¦ÍSiWofa^Affi0-08'' 

Nada Eabemos ,obrfl ° 9Ssunt°"

HEVITGLIZnOOR
MASCULINO

InL' ,ecu|1Macao raPida
K^Tf688 ,Kaií- asindo VaTgJWts nos casos & esgota-P™ • aslenia oeuro-imisculat.

lano promotion ?
oba!

PARA VEREADOR
í?" :.:;¦¦:::¦¦:¦;¦;:; '¦¦'¦':¦;:¦;¦¦;¦; !''K;':-Í-" \:;-" ¦• : V-./'?

MAURO
MARGARID0

UMA FORÇA NOVA PARA
A CAMARA MUNICIPAL

PSD

I0F0SCAL
lodo - Fósforo - Cálcio

programa ™*™* h** * ALIANÇA
de ajuda PARA 0 PROGRESSO

ELEIÇÕES — CARACAS, 29(AFP) — O Partido Comunista| Vtl\ü/iU ./ jí .„,,, — vj j-aruao uomunisti
«.,¦, e o Movimento de Esquerda Revolucionaria (MIR) con-
Saio às próximas eleições presidenciais e legislativas da Ve-
B com as listas de um eventual "Comitê Eleitoral Revolu-
£;rio", caso essas agremiações políticas não sejam "reabilitadas".

â DinlIISTÃO C„0N,XENI° AÉRE0 - KARACHI,
| PAy.UlOlAU 29 (UPI) — O Paquistão e a Chi-
„ Comunista assinaram hoje o Convênio Aéreo que proporcio-
h ,os chineses seus primeiros direitos de aterragem no mundo
ii) comunista.

. iinlIVI GREVE GERAL — LA PAZ, 29
IjiJULlYm (AFP) - A greve geral de 24
m decretada Hoje, pela Central Operaria de La Paz, de açor-
jcom as diretrizes da Central Operaria Boliviana, foi seguida,

iCapital, por 50 por cento do operariado. A Central Operaria
Miviuna, decidiu declarar greves dos trabalhadores em todo o
tá mas escalonando distrito por distrito,

CAIU 0 AVIÃO — LA PAZ, 29 (UPI) — Um avião das Nações
rjddu dc matricula sueca caiu em Uncia (Potosi). Morreu o

luto, o sueco John Slinger, e um engenheiro não identificado.
maquina realizava reconhecimento aerofotografico.

Mrcrriu • referendum - argel, 29I AniiMílA (AFP) - A Assembléia Nacional
(stituinte adotou, esta tarde, por unanimidade, o projeto de lei
dudo Para domingo, dia 8 de setembro a data do Referendum
titilucional.

I |ni)7iY EL BAIDANY PUNIDO —1 1LUL1> BAGDÁ', 29 (AFP) — O vice-pre-
iJentedo Conselho da República do Iemen, Abdel Rahman El Bai-
tiiy. foi privado de sua nacionalidade iemenita — comunicou a
ciiora de Bagdá.

i 1\TI ATFRRA recupera-se a mulher -l.intjLaiIjXXXUi LEEDS, Inglaterra, 29 (UPI) _
folinua seu processo de recuperação, dentro de absoluta normali-
íiit, a senhora Violeta Scott, submetida a uma operação há vários
ta, com o objetivo de implantar-lhe uma válvula cardíaca extrai-
íi do coração de um homem morto.

A paciente, uma jamaicana de cor, foi submetida a operação sem
««dentes no Hospital local, e os detalhes do trabalho cientifico
bur» coordenados pelo Programa Nacional da Saúde.

CASSADO DA ESPOSA — BlHMINGHAM, Inglaterra, 29 -
(JPII - Albert Hawkins está cansado de sua esposa e pós um su-
jiilivo anuncio em um diário. Uma pessoa apareceu para perguntaro que tinha que fazer e Hawkins disse-lhe "simplesmente matar a
siiiha esposa Edna. Estou cansado dela".

Discutiram o preço e dos 250 passaram aos 700 e o homem disse
. lesisn, que íaria o trabalho. Porém quando saiu da casa foi avisara Policia.

• JUGOS],'VVIA r. KECEM-CASADA RAPTADA -JVWOSj.\ V ia BELGRADO, 29 (AFP) - Cercai 40 p«soas da localidade de Ahmetovci, armados com pedaçosepau e facas, raptaram domingo uma moça, Slavitsa SkendrichtH acabara de casar-se com Trivo Prachtalo, um operário da re-[», «firma o jornal "Politika". Conduzida à localidade vizinha aKl foi imediatamente obrigada a contrair matrimônio com o chefe«seus raptores, Mirko Savanovicht, com a autorização de seu es-
pi, que com isso pretendia fugir a um castigo.

•ESTADOS UNIDOS Washington, 29 (upd - o
«,.„: yy Departamento de Estado manti-u em suspenso um pedido de visto temporário a favor do artistamicsno Juan 0'Gorman pois as autoridades norte-americanas têm

Im 
para acreditar que as atividades do artista mexicano neste

P 
ser contrarias aos melhores Interesses dos Estados

Ruralistai mexicano pediu permissão para fazer duas viagensproas aos Estados Unidos, uma delas para pronunciar uma con-
2' 1? useu do Arte de Los Angeles, pela qual receberá uma
Simk son,la <Fl dinheir°. e para ir em seguida a Nova York¦¦¦«membro da delegação mexicana à reunião internacional de

Aíonpes e jreiras budis-
tas ficaram presosdentro dos pagodes em
conseqüência âa ação
da policia, determinada
pelo governo. Ontem,
o agencia informativa
do Vietnã do Sul
disse que o presidenteNgo Dinh Diem prome-teu, retirar os guardas e
soltar os religiosos quaobedeçam aos dirigen-
tes budistas recem-de-

signados. A radio/oco
da UPI -mostra um tem-
pio próximo de Snjnón
de monges e (reitas
budistas presos.

WASHINGTON, 29 (UPI) — O
diretor da Agencia Internacional de
Desenvolvimento disse hoje que os cor-
tes n<) programa de ajuda ao Exterior
para 1964 "prejudicariam gravemen-
te" a Aliança Para o Progresso.
"Em nossa opinião — disse

Bell — isso não permitirá aten-
der às necessidades da Aliança.
Seria uma diminuição do Instan-
te em que o programa começa
a avançar decididamente."

O alto funcionário afirmou que
os paises latino-americanos co-
meçaram a levar a sério o pro-
grama da Aliança, tomando as
medidas necessárias oara forta-
lecer suas economias, e aludiu
àa "enérgicas medidas progres-
sistas'' adotadas pelos governos
do Peru e da Argentina.

Bell opinou também que o e-
feito da decisão legislativa seria
tentido não apenas na tsfera

econômica, mas constituiria tam-
bém "um grave golpe psicológi-
co" para as nações latino-ame-
ricanas,

Recordou que a Aliança é um
programa de dez anos e que se
os Estados Unidos praticamente
disserem a seus vizinhos do con-
tinente "façam o que tor aeces-
sário, que estaremos com vo-
cês." Mas acrescentou que je
forem reduzidos os fundos auto-
rizados, "os Estados Unidos não
estarão lá", e afirmou: "Não po-
deremos vencer e ameaça co-
munista nesta hemisfério se não
tivermos um programa firme."

Falando aos jornalistas, David
Bell criticou a iniciativa da Camara ds
Representantes de reduzir os créditos
previstos na Aliança em 150 miJhões
de dólares. Isso implicaria em reduzir
para 350 milhões de dólares em 1964 os
recursos atuais de 425 milhões.

A certa altura, Bell disse queos Estados Unidos se verão obri-
(gados a reduzir a ajuda mili-
tar aos paises vizinhos do bloco
comunista em quase um terço,
se o Senado não rever a deter-

¦minação da Camara de Repre-
sentantes.

Acrescentou que a diminuição
total de 585 milhões de dollars,
determinada pela Camara Bai-
xa, frustrará os esforços dos Es-
tados Unidos nos paises menos
desenvolvidos no instante em
que a Rússia e a China Comu-
nista provavelmente intensifi-
carão seu empenho em dominar
tssas nações.

Conflito Nova acusação de Moscou
ideológico contra d China Comunista
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DIVERSÃO PARA OS JOVENS — Ro-
bert F. Kennedy, Procurador Geral da Jus-
tiça dos Estados Unidos, observa (em se-
güiido plano na foto) um grupo de jovens
adolescentes que joga bola-ao-cesto numa
ciuadra montada numa arca de estaciona-
mento no centro de Washington. Bob Ken-
nedy participou das cerimonias de inaugu-
ração da quadra, a primeira de uma serie
a ser estabelecida na capital norte-ameri-
cana para uso dos jovens à noite.

fOVÜ o

WASHINGTON, 29
(UPI) — A Comissão de
Relações Exteriores do Se-
nado aprovou hoje o Tra-
tado de proscrição limita-
da de ensaios nucleares
por esmagadora maioria
de 16 votos contra um,
sem reservas formais.

O presidente da Comis-
são J. William Fulbriglit,
disse que. essa votação era
indício de que o Tratado
será ratificado pelo plena-
rio do Senado por uma
margem ainda maior que
originalmente se previu,

O único voto contrário
registrado na Comissão,
hoje, foi do senador Rus-
se' B Long. democrata da
Lousiana.

Todas as iniciativas di-
rifiridas a demorar a ação
da Comissãc foran-' rejei-
tadas na sessão de hoje,
de 90 minutos de duração,
que realizou-se a portas
fechadas.
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Vitaphosphan
l/oi laudo, vigor e memôila

para Iodai as Idadeil
TÔNICO DO CÉREBRO

TÔNICO DOS MÚSCULOS
TÔNICO DOS NERVOS

TÔNICO DO CORAÇÃO
«« vllamlnai BI, 82, Oi '.*,

cálcio • (ciloio

CAMPOS DO JORDÃO
5.300 m2

Vende-se magnifico lote plane nc Ia gleba"Parque do Ferradura". Preço excepciona! para paga-
mento o visto Ver e frarar corr- d HILDA  Cia."Cif" — Avenido Macedo Soares, 171 — CAMPOS
DO iORDÂO 'Capivari). Fone 7018 — Documentação
perfeitamente em ordem, com o proprietário Osório
Monteiro — Fone 34-0314 — São Paulo.

Campanha do Desarmamento
Infantil Mundial

FILHOS BEM ORIENTADOS... LARES CONSOLIDADOS!
Assim como os alimentos, também deverão Ber sele-

cionados os ambientes, programas, leituras e brinquedos.
Auxiliem a formação moral e espiritual de ssus filhos,
educando-os para um futuro sem hostilidades. Comprem
brinquedos construtivos, livros e revistas de leitura sadia.

Esta campanha não aceita dinheiro; não tem c»Vr poli-
tlca ou religiosa, quer somente boa vontade.

O comodismo e a indiferença para com as boas obras
favorecem a germinação e multiplicação das coisas más.

COMISSÃO ORIENTADORA — Rua Quintino Bo-
caiuva, 161. 5 o andar, conjunto 61, São Paulo
Divulguem este movimento, reproduzindo estes dizeres-

Exemplos valem mais que palavras.

MOSCOU, 29 (UPI) — O jornal "A Gazeta Literária"
acusa hoje aos comunistas chineses de aproveitar o con-
flito ideológico sino-soviético como "cortina de fumaça"
para encobrir suas tentativas de obter armas nucleares.

Em vista da declaração do governo soviético de que a
China deverá concentrar-se no desenvolvimento de sua
própria economia e deixar o arsenal nucelar em mãos do
Kremlin, a publicação diz:"O 

programa ideológico dos dirigentes chineses é de
falo a ausência de toda plataforma, e todas as disputas leo-
ricas com o Partido Comunista soviético e os dos outros
paises são uma cortina de fumaça para encobrir seus cs-
forços para por suas mãos nas armas nucleares. Em realida-
de, os dirigentes chineses atacam a União Soviética pnlafato de que esta possui armas nucelares e a Republica Po-
pular chinesa não as tem".

Ao mesmo tempo, a imprensa soviética notifica aos
chineses que continuará denunciando aos brutais métodos
de culto personalista do desaparecido Joseph Stalin ape-
sar das acusações de Pequim de que com isso o Kremlin
trai os princípios do marxismo-leninismo.

CICLOTRON DE 50 MILHÕES DE
VOLTS — Um guindaste suspenso faz des-
cer a cobertura de um núcleo de magnelo,
de 104 toneladas de peso, para o novo ei-
clotron de 50 milhões de volts, que está
sendo construído na Universidade Estadual
de Michigan, em East Lansing. A nova ins-
lalação para pesquisas nucleares, que custa-
rá 2 milhões e 800 mil dólares, deverá en-
trar em operação em 1964.

AS FROTAS DAS MAIORES FIRMAS USAM

Filtros VINTOBRÁS
E TROCAM O LUBRIFICANTE SOMENTE A CADA 25 MIL KMUse-o também no seu carro e taça a mesma assombrosa

economia! II
Garantia absoluta — Instalação em qualquer carro —

Assistência permanente
VINTOBRÁS — o grande filtro brasileiro

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

POSTO CENTRAL DE INSTALAÇÃO:
Av, São João, 1440 — Telefone: 61-6594
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O mundo maravilhoso de Walt Disney num programa com "ingredientes"
para agradar toda a família... instruindo... entretendo... e divertindo!

oferta dos
gostosos produtos

^ TV-TUPÍ - chhal 4
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(ENLATADOS • FRIOS • DEFUMADOS)

DOMINGOS âS 18:00 HORAS
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A VITORIA DE EMBUEIV A - EMBUENA VENCE A SEGUNDA prova de sua campanha, ao se impor a Azaléa, tal como aparece na. folo, no
quinto parco das corridas de anteontem, em São Vicente. Emuuena, que foi bem conduzida pelo aprendiz L. Do-nunguez c foi apresentada em excelentes condições por A. Mcdina, é a única filha do reprodutor Buscapéainda em atividade.

77AUU
A potranca vem de atuar com as lideres -- Agora, as coisas são bem mais fáceis — Não há "barbadas"

— Backereel regula com as forças — Punta de Lanza é bem apontada
Dos treinadores de Cidade

Jardim, Milton SignoretU é um
dos que mais contato estabelece
com os cronistas de turfe, um

pouco em razão de seu gênio
afavel, outro tanto porque o
rapaz não tem a preocupação
du jogo, de esconder informa-
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PRIMEIRO PAREO
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AS 19,45 HORAS — DIST. 2.000 METROS

Animais e Joclícys Ilanil.
Metros INFORMES

1—1 Veloz, F. Santos .• ,
2 Harmonia, J. Lyon . . .

2—3 Dulce Hanover, C. Mata-
rázzo Filho
Jaca, J. Caipinelli . , .
Flexa, Am. Carplnelll . .

3—6 Helliodora, L. J. Santos .
Beiramar, A. Luiz . . .
Manchete. A. Manzlone .

4—9 Dóuradlnho, O. Silva . .
10 Canela, G, Borriello . .
11 Babine, A. Tognini .'. . .

1!0 Não correu o que S'bí. Cuidado, pois80 Vai correr novamente com destaque

80 Correndo pouco. Não nos parece rivalNa distancia i séria rival. Dupla
60 Falsa, mas vero Je vitoria em 2,000
(iO Depois de dus? vitorias, fracassos
20 Melhorando, mas »inda só placê
40 Tem um segundo en: 1,900 me'ro*
80 Sua tarefa não será facii ».gor.i
'10 Mesmo com o Borrielfl tem figurado

Não entusiasma, embora tenha figur.

SEGUNDO PAREO — Aa 20,05 HORAS
 POTROS 

DIST. 1.609 METROS

801—1 Paraguaia, P. Santonl
2 Gón, J. M. dos Anjos , , —

2-3 Bikill, O. Silva 40
¦1 Rincão, L. C. Lira .... 20

S—5 Blue Light, J. Lyon , . . —
0 Brlght Moon. R. F. Santos 20

4—7 Amazonas Hanov, C. Ma-
tarazzo Filho 20" Tornese, P, Mello ... 80

8 Lticir, E. Andreinl . . . —

Ate agora é a leader da turma
E' Inferior a Bikill e Paraguaia. Logo
Tem sido a maior Inimiga da leader
Melhorou, mas deve respeitar a turma
Escoltou A. Hanover na estréia. Melh,
Deve respeitar alguns nomes nqul

Este é de corrida. Deve ganhar ainda
Nos 180 metros, somente como reforço
Pouco demonstrou. Achamos difícil.

TERCEIRO PAREO — AS 20.30 HORAS — DIST. 2.000 METROS
l.a SELEÇÃO 

1—1 Moonless, R. F. dos Santos — 4
2 Düiamo, A. Manzlone . .

2—3 Engenho Novo, A. Luiz .
¦1 Havana, G. Antonietto .

3—5 Paulina, A. Tognini . . .
fl Gentil, A. Petta ....

4—7 Centenário, J. Carplnelll .
8 Lucky Lou, C. Matarazzo
Filho

QUARTO PAREO

A ultima nfio valeu. Vai correr mais
Tarefa árdua aqui. Não gostamos
Correndo com Juizo, pode assustar.
Tinindo. Pode continuar ganhando
Surpreendeu, mas agora é m/dlflcll
O dia que correr com juizo...
Normalmente, deve lutar pelo plao

1 Correndo pouco. Ainda não gostamos

AS 21,00.HORAS — DIST. 2.000 METROS
— 2,a SELEÇÃO

20 2
20 4

2
3

20 3
20 1

1—1 Sherlock, R. F. dos Santos 40,1
" Botafogo, O. Silvo . . , 1

2—2 Linda Hanover, J. Lyon . 20 S
3 Portlandia, A. Luiz ... 2

3—4 Spinazzola. C. Matarazzo
Filho 20 3

5 Paca, A. Manzlone ... 20 2
4—G Bacaxl, L. J, Santos , . 20 1

7 Noonday, J. Delgado . . 20 4

Marcou 24". Confirmando, n/p perder
Serve como reforço, apenas, Dificll
Em condições normais, para a dupla
Falada, mas achamos difícil figurar

Esta tem corrido com destaque. Placê
Iderii. Serve para a dupla
Turma reforçada. Difícil vencer aqui
Vem de vitoria em pareô bem fraco.

QUINTO PAREO AS 21,30 HORAS DIST. 2.000 METROS
1 — 1 Fr. Senator, A. Peita . ." Fr. Transparent, Am.

Carplnelll
2—2 Rex, C. Nappi

3 Starllt, J. M. dos Anjos .
3—i Suspéct, C. Matarazzo

Filho
S Freestone, J. Delgado .

4—0 Oregon, G. Anlonielto .
7 Ouro Fino, J. Lyon . , .

E' sempre inimigo de respeito. Dupla

40 Esta melhorando progressivamente
20 Vai a reabilitação, certamente

Vem de vitoria, mas em turma fraca

40 .1 Pode atropelar com sucesso aqui
Vem de corridas surpreendentes

20 Deve respeitar os favoritos
40 Vem progredindo nas mãos do Lyon.

SEXTO PAREO ÀS 22,00 HORAS DIST, 2.000 METROS
1—1 Formiga; A. Luiz .... 20

2 Arin Nohle, G. Antonietto —
2-3 Misteriosa, O. Silva ... 20

4 Brinco de Ouro, A. Petta —
3—S Legitima, R. F. dos Santos —

6 Leco Hanover, J. Lyon . 20
4—7 Ditador, A. Tognini ... —

8 Dom Raposo, J. M. dos
Anjos —

Nesta turma é força Inconteste,
Após vitoria, decepcionou aqui'
Vem figurando. Séria rival Je Formiga
Falso. Não acreditamos que p/ganhar
Muito regular. Deve ser respeitada
Correndo menos do que sabe
Tem corrido com juizo. Cuidado, pois
Para o placê não é Impossível.

SÉTIMO PAREO — ÀS 22,30 HORAS — DIST. 2.000 METROS
1—1 Rosental, P. Mello .... 20" Rica Hanover, C. Mata-

razzo Filho 20
2-2 Fr. Santa Fé, J. M. dos

Anios 40
3 Ncr, C. Nappi 20

3—4 Ecossuera, A. Petta ... 20
5 La Fort. Paloo. J. Lyon . 40

4—fi Caxambu, R. F. Santos . 20
7 Ali Khan, G. Antonietto 20 2

4 Tem tudo para figurar bem. Reforça

G Vai correr com destaque. Riv.il certa

Correu pouco na ultima. N/goslamos
Deve respeitar vários nomes do pareôCorrendo muito. Vai figurar novam.
Não tem progredido o esperado
Para a dupla é bem lembrado
Falso. Achamos que nao pode figurar.

PAREO COMPARAÇÃO — ÀS 22,50 HORAS — DIST. 1.540 MTS.
Participarão desta prova os 4 (qatro) primeiros colocados dos 3.o e 4.0

parcos do programa. Se houver móis de 2 (duas) parelhas classificadas, serão
incluídos também o.s colocados cm õ.o lugar.

OITAVO PAREO ÀS 23,15 HORAS DIST. 2.000 METROS
l Guararapes, C. Nappi . 20 3

2—2 Adnlia, J. A. Silva . 20 2
3 Aga Khan, G. Antonietto 40 2

3—4 Relâmpago, O. Silva . 2
5 Júpiter, P. Santoni . 20 1

4—li Destemida, A. Tognini . 1
7 Dayê, Am. Carplnelll . 40 1

Parece ter virado mesmo
Não pode ficar á margem. Rival certa
Não agrada. Ainda assim p/aparecer
Vem de atuação destacada e t/chance
Ganhou na ultima e ainda é candidato
Vem de bom 2.0, mas só para placêSomente como surpresa. N/gostamos.

NONO PAREO — ÀS 23.40 HORAS — DIST. 2.000 METROS
1—1 Jaú, G. Antonietto ... 20

2 Ankito, E. Andreini ... 20
2—3 Gaúcho, A. Luiz .... —

4 Cariry, C. Matarazzo Filho 20
3—5 Sabatina, P. Santoni , , 40

li Florida, A. Tognini ... —
4—7 Dura, A. Petta (10

Ardente, P. Santoni ... 20
Luizinho, J. Carplnelll . 40

Vem correndo muito. Rival de méritos
Falado, não correspondeu. Difícil
N/favorito. N/rompendo, p/ganhar
Para o placê não é Impossível
Deve respeitar os favoritos do parcoDificil sua tarefa, mas 6 bom placêNo percurso, não gostamos
Não será apresentada
Vem de terceiro, mas é dificil.

ções, de, enfim, procurar pulesaltas... E, mais uma vez, as
coisas não ocorreram de forma
diferente: de nossa conversa
com o jovem profissional, nas-
ceu esta rápida entrevista, que'contem informações sobre os
parelheiros por êle inscritos cs-
ta semana.

Nesta semana — afirmou
SignoretU — não estou lá mui-
to bem "armado":

Nenhuma "boa"?
Bem, qualquer dos ani-

mais inscritos por mim, poderá
ganhar, mas o que quero dizer
é que não tenho uma indicação
firme.

Mas, de qualquer forma, há
de haver uma inscrição que lhe
inspire mais confiança, não?

Há, de fato, e trata-se da
potranca Quintiliana, minha
única inscrição apurada no pro-
grama de depois de amanhã.Mas a turma não é forte?

Não creio... Forte foi a
turma cm que ela competiu da
ultima vez: Inch Jcmbelia, Tai-
landia e outras..,

Mas Jadilia, Jocelita, Ilena
e Enia não são de meter medo?De meter medo, não; são,
isso, sim de se respeitar.

Enfim...
Pode o publico estar segu-

ro de que Quintiliana não fará
feio. E' uma excelente indi-
cação.

Após o arroubo final do Sig-
noretti, quizemos saber
sobre os demais inscritos

algo
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MONTARIAS OFICIAIS

1.0 PAREO
PR. •BENTEVI» — AS 13,30 H.

Cr? 250.000,00 — 70.000,00 —
42.000,00 — 28.000,00 — CRIADO-
RES; 10% — DISTANCIA 1.609 M.

(Pista de Grama)
Or.

K. prt,
1—1 Old Spanish, ,1. Alves , . 58 3
2—2 Tônico, L. Rlgoni .... 58 5
3-3 Kalor, V. Pinheiro Fo. . . 58 1
4—4 Onko, A. Tempone ... 58 4

Orcino, P. Vaz 58 2

2.0 PAREO
PRÊMIO «ANINHA» - AS 14,05 II.

Cr. 850.000,00 - 122.500.00 —
70.000,00 — 52.500,00 — 17.500.00 —
CRIADORES: 10% — DIST. 1.609 M.

(Pista do Grama)
1—1 Expressa, Não correrá . , 57 8

2 S. Morena, L. Taborda , , 57 4
2—3 Hawaiana, A. Bolino ... 57 5

4 Anastazia, J. Alves .... 57 3
3—5 Scandlnavia, L. Rlgoni . . 57 2

Petty, J, P. Marinho . . 54 8
4—7 Idéa, U. Bueno 57 1

8 Popeline, F. Costa .... 57 9
9 Hai, Não correrá 57 7

50 2
56 3
5G 4
5G 1
56 5
56 G

3.o PAItEO
PRÊMIO «LUIS PICOLLO» (ANI-
MACAO) - AS 14.40 HORAS
CrS 600.000,00 — 180.000,00 —
120,000.00 - 60.000.00 — DIS-

TANCIAl 1.000 METROS
(Pista de Grama)

1—1 Eragia, V. Pinheiro Fo. ,
2—2 Sonetica. P. Vaz . . . .
3—3 Abadia II, A. Tempone .

P. de Lanza, N. correrá
4—5 Sumision, J. Alves . . .

6 Emilienne, A. Bolino . .

4.o PAREO
PRÊMIO cJURURU» - AS 15,20 H.

CrS 350.000,00 — 140.000,00 —
«JO'i.OfJO.00 — 70.000,00 — .'15.000,00 —
CRIADORES: 10% - DIST. 1.300 M.

(Pista de Grama)
K pt.

1—1 G. Fashion. E. Gonçalves . 57 5" Muno, J. Roldão . , . . 57 10
2—2 Censor, F. Vaz 57 8

Turiassu, C. Lira .... 57 4
3—4 Ubaetc. G. Massoli .... 57 9

Lorenrox, V. Pinheiro . . 57 6
Oásis, L, Taborda .... 57 1

4—7 Nápoles, J. O. Souza , . 57 7
Gimba, J. Santos .... 57 3
Grado, G. Mello .... 57 2

õ.o PAItEO
PRÊMIO «PHLOX» - AS 16 H.

CrS :jõ0.000,0(l — 140.000,00 —
105.000,00 — 70.000,00 — 35.000.00 -
CRIADORES: 10% - DIST. 1.300 M.

(Pista de Grama)
1—1 Hudin, J. O. Souza . ,

Jaberá, J. Roldão . . .
2-3 L. CaslI. L. fligoni . .

Magistrado, A. Masso .
3—5 Pierino, V. Pinheiro Fo.

Xan, M. Antunes . . .
Estoly, F. Sobreiro . .

4—8 Osprey, E. Gonçalves .
9 Labão, J. O. Silva Fo.

10 Malnnge, L. B. Gonçalves

O.o PAREO
PRÊMIO «QUEZA> - AS 16,40 II.CrS 400.0110.00 — 140.000.00 —
80.000,00 — 60.000,00 — 20.000.00 —
CRIADORES: 10% - DIST. 1.500 M.

(Pista de Grama)
1—1 Jadilia, L. B. Goriçalves" Jumará, R. Martinez .
2—2 Quintiliana, J. Alves . .

Harkhan, L. Taborda . .
3—4 Dalsy Mae, F. Peres . .

Enia, V. Pinheiro Fo. .
4—6 Jocelita, P.

57 8
57 4
57 1
57 7
57 3
57 2
57 6
57 X
57 x
57 5

56 5
56 3
56 1
56
56
56
56

2
fi
4

Ilena, li. Rigoni ...'.'. 56 9
Qullé, F. Sobreiro .... 56 8

7.0 PAREO
PRÊMIO tJANJÀO» - AS 17.20 H.— CrS 400.000.00 — 160.000,00 —
120.000.00 - 80.000,00 - 40.000,00 —
CRIADORES: 10% — DIST. 1.400 M.

(Pista de Grama)
1—1 Coarassleno, J. Alves . . 56 1

2 Jaguallto, L. B. Gonçalves 56 52—3 Dinamite, F. Peres ... 56 8
Quizenzo, J. Carvalho . . 56 2
Danisco, J. Roldão .... 56 9

56 7
56 4
511 10
50 3
56 11
57 6

3—6 Tonanlé, L. Rigoni . ,
S. America, M. Padial .
Quebello, G. Massoli , .

4—9 Uanoi, II. C. Silva , .
10 Quelinc, A. Bolino . ." Are Duc, V. Pinheiro Fo.

8.o PAREO
REMIO "DEAO" — A'S 18 HORAS

— CrS 400.0i;0,00 — 160.000,00 —
120.1X10.00 — í)0.000,00 — 40.000.00 —
CRIADORES: 10% — DIST. 1.200 M.

Or.
K. prt.iPista dc Arelã-Variante)

1—1 Boupalos, L. Rigoni .... 56 62 Keno. J. P. Silva .... 55 ir2—3 It's Furiny, A. Bolino . . 50 2Ocidental, H. C. Silva . . 56 1Canoanã, D. Silva .... 56 83—fi Jahuense, L. B. Gonçalves 56 4Narguilé, R. Machado
Tiepolo, N. Pereira .

4—9 Ditongo, P. Vaz• 10 K. Ghla. M Borges .
11 Erlech. V Pinheiro Fo.

56 !)
56 3
5G 10
56 5
57 7

Newel em pareô dificil

Para as corridas rie ama-
nhã. tenho dois animais: Punta
de Lanza e Newel.

Que tal a argentina?
Vai correr muito bem.

Preferi destiná-la à prova mais
fácil, abandonando a de dòrhin-
go, em que também estava ano-
tada.

Recordamo-nos de sua es-
treia: foi má!

Ela partiu mal naquela
oportunidade, por isso não pódccorresponder. Punta de Lanza
trabalhou 1.200 metros em iil",
com facilidade, e vai progredirbem na raia de grama, onde
rende com mais desenvoltura.

E Newel?
Mal colocado na prova,

pelo numero excessivo de com-
pclidores. Mas, como está bem,
poderá obter colocação honro-
sn. desde que as peripéciasajudem.

E quais os seus maiores
adversários?

Guaribu, cm primeiro lu-
gar, depois, Idomenée, Don AU-
lio e Anil.

Resta algum?
Sim, a égua Backeeel, quecorrerá no penúltimo pareô da

reunião noturna.
O que espera dela?Que atue bem, e que ven-

ça.., se for possível!Prova complicada?
Sim. pois há equilíbrio de

forças.
Mas coloca Backereel entre

as forças?
Acho que posso fazè-lo,

pois ela vem cie bom terceiro
para Noyattá e Brigitte Bardot
e, na verdade, regula em forças
com Relvinha, Okita, Daleno-
mas, Misterma e a citada Bri-
gitte Bardot, que a maioria dosentendidos indicam como nomes
principais.

\MfmmÊ^sm^JM^
l.o PAItEO

PRÊMIO «SONETICA) - AS 1— CrS 400.1100,00 — 1011.00,0(1 ¦
60.000,00 — 40.000.00 - DIST. 1

(Pista do Grama)

1—1 Eile. U. Bueno ....
2—2 Sandalettc, I. Antônio . ,
3—3 Berna, V. Pinheiro Fo. .
4—4 Punta de Lanza, A. Cavai

5 Fogarata, A. Bolino . .

MONTARIAS OFICIAIS
1,30 H
- CrS
200 M

Or.
K. prl.
56 2

2.0 PAREO
PRÊMIO «ORCINO» - AS 14,05 M— CrS 280.000,00 - 70.(100.00 -
42.000.00 — 28.000.00 — CRIADORES
10% — DISTANCIA 1.400 METROS

(Pista do Grama) .
Or.

K. prt.
581—1 Lafre. J. Alves . . ,

2-2 Old Boy, E. Gonçalves . . 58
3—3 Oleron, F. Sobreiro ... 58

4 Fedavl. Luiz P. Silva , . 52
4—5 Osmail, J. Santos

Ouro Pálido, R. Martinez' 53 ii

3.0 PAREO
PR. «OSSESSIONEj - AS 14,40 IICrS 100.000.00 - 140.000.00 -
60.00(1,00 - 60.000,00 - 20.000.00 -
CRIADORES 10% - DIST. 1.200 M.(Pista de Arela-Varlonte)
1—1 Nunca, M. Alonso . . .56 5" Numa, R. Machado ... 56 72-2 M. de Madrid L. Higonl , 56 83 Siria, J. o. Silva Fo. . . 56 33—4 Extração, G. Massoli ... 56 25 Tiflis. N. Pereira .... 56 4
4—6 Maison, S. L. Silva ... 56 1Iamara, V. Flnheiro Fo. . 5li 6

4.0 PAREO
PRÊMIO «GROMAR» - AS 15 20 HCrS 350.000.CO - 87.500.00 -
52.500.00 - .'15.000.00 - CRIADORES10% — DISTANCIA 2.200 METROS

(Pista de Areia)
1—1 Bel Ami, F. Peres .2—2 Gromar, V. Pinheiro Fo" Bachi, L. Rlgoni i, , ,3—3 Bronx, H. C. Silva . . ," Bentevl, U. Bueno . .1 Bandar (

( J. Gentil
Caio (

. 56

. 62
54

. 50
, 52

51

53 5

õ.o PAREO
PRÊMIO «CICLO> - AS 16 HORAS— CrS 400.000.00 — 160.000,00 —
120.000,00 - 80.000,00 - 40.000 00 —
CRIADORES 10% - DIST. 1.800 M.(Pista de Areia)
1—1 Manuellto, J. O. Souza

2 Gabão, L. F. Silva .2—3 Canto, S. L. Silva . .'4 Ford, J. Ctirvalho . . .3—5 Mentor, R. Machado . ,Stop Hin, S. Iodlce . .Calado, V. Pinheiro Fo

57 9
57 1

4
. 57 _
. 57 2
. 57 10
. 57 8

4—8 Nocivo, M. Alonso .... 57 5
9 L. de Madrid, A. Bolino . 57 3

10 Palestino. C. Taborda . . 57 7

O.» PAItEO
PR. IOIO VALENTÃO» - AS 16,40- CrS 400.OCO.00 - 1 BO.1)110 110
120.000,00 - 80,000,00 — 40.000,00
CRIADORES 10% - DIST. 1.500

(Pista de Grania)
1—1 Interlagos, G. Almeida . 56" Impacto, J. O. Silva Fo. , 562 Kalto, M. 3orges . ... 562—:i Snowdrop, L. Rigoni ... 56

Distrito. L. B. Oonçolves 56
Lilipul. U. Bucho ... 56•6 Itapegi, V, Pinheiro Fo. . 56
Deão, C. Taborda
Slfrão, E. Gonçalves

4-!l Dakar, P.
10 Tusculum,
11 Calais, N
12 Itamaraty

Vaz
N, Pereira
Carrara ,

J. Alves .

M.

4
11

9
8
3
7
5

13
6
1
2

12
10

7.0 PAREO
PRÊMIO «IIAIU.EN* - AS 17.20— CrS 350.000,00 - 140.000,01)
105.000.00 - 7o.ooo,oo - ::.->.oon no
CRIADORES: 10% _ DIST. 1.800

(Pista cie Grama)
1—1 Jmurú, L. F. Silva , , 5i" Jubalvo, D Silva , ,

2 Gardefeu, F. Costa . ,
2—3 Kandahar, U. Bueno , ,

Vizon, J. P. Marinho' .
Gortlmlo. J. P. Silva
Crego, V. Pinheiro Fo'.

3-7 Pug, II. C. Silva .
Ciclo, J. Roldão . . .
Gaulois, H. Aklyoshl . ,

10 Ariston, L. Rigoni .
4-11 Piperman, c Lombardo

12 Agamenon, G. Massoli ,13 Mindinho, M. Antunes" Mandão, R Machado 57

8.ii PAItEO
PR. -DON ATÍLIO» - AS 18 II- CrS 250.000.00 - 100.000,00 -
7,').0(;0.00 - 50.000,00 - "5 000 00 —
CRIADORES: 10% - DIST. 1.400 M.(Pista de Arcia-Variante)
1-1 Guaribu. L. P. Silva ... 58 6

Alento, H. C. Silva , , , 56 2Relapso, M. Padial
Feitiço, A. Bolino .

2-5 Don Atílio. 1. Antônio ,Bico Branco, L. Rigoni
Otiris. J. O. Souza
Jabá, V. Pinheiro F .

3-0 Mandril. R. Zamudio . . „„ ,10 D. Duboc, J. o. silva Fo. 54 13

H.

M.

"PELO A maioria dos observadores, e nós Inclusive, acreditava-
mos que Narcel deveria vencer, e sem dificuldades, o

CANO" Grande Prêmio "Imprensa", disputado na Gávea, no
domingo ultimo. Pois tal coisa não aconteocu. O filho de

Morumbi, ainda que tivesse figurado sempre bem. jamais
chegou a por em risco o êxito de Debuxo, que levou a melhor com
desenvoltura fora do comum, acusando nítidos progressos; por outro
lado, quase perdeu, também, a dupla para a potranca Deganha, uma
irmã materna de Cajado: Ora, este desempenho nada satisfatório,
deveria servir de teste negativo para o Grande Prêmio "Ipiranga",

que se aproxima; apesar disso, já foi anunciado que Narcel atuará
na primeira prova da "Triplice-Corõa Brasileira", e até mesmo
fala-se que Rigoni será o seu jockey...

1.1

SERÁ Luiz Rigoni, um dos
maiores jockeys nacio-

MESMO? nais de todos os tem-
pos, tem tido uma car-

reira repleta de altos e
baixos. Todavia, na Gávea sem-
pre gozou de admirável presti-
gio, e seu fã-clube conta com
uma legião de fiéis "torcedoies".
Assim, não admira que tenha-
mos nos surpreendido com as
pesadas criticas feitas ao freio
patrício pela direção dada ao
cavalo Anzac. Segundo um des-
tocado jornal da Guanabara, Ri-
goni pôs fora a corrida e está"em franca decadência". Ora!
Será mesmo?...

"APEIUTIVO" Às vésperas, pia- ticamenté, do G.
P, "Ipiranga" os

treinadores que ainda não se
decidiram pela inscrição de seus
pensionistas, tratam de conseguir
argumentos sólidos para uma
resolução final. Assim, o sexto
pareô de amanhã, é um auten-
tico teste para a Importante
corrida. Vários dos animais ano-
tados têm pretensões, como In-
teiiagos, Impacto. Snowdrop,
Liliput, Itapegi, Dakar e Tus-
culum. Ora. aquele que se tor-
nar vencedor, por certo, ganha-
rá o direito, e direito pleno, de
competir nos 1.C09 metros do dia
7 de setembro, mas duvidamos
que vários dos parelheiros, ago-
ra Inscritos, mesmo que cum-
pram péssima atuação, sejam
deixados de lado... Esperem e
verão

ESTRANGEIRAS Nesta semana,
 pobre de atra-

ções, é um
prêmio de animação, e para ani-
mais estrangeiros, a prova que
figura como "prato do dia", Con-
venhamos que o Prêmio "Luiz
Picollo" é um "manjar" com
poucos condimentos... E nele, da-
do o "forfait" de Punta de Lan-
za, surge como força maior a
égua Bragia. Esta defensora do
Ilaras "Louveira", em duas apre-
sentações, deixou a melhor dai
impressões, parecendo mesmo a
melhor das éguas argentinas já
corridas. Recorda-se que, na es-
tréia, ainda que partindo fora do
parco, foi a segunda colocada,
para vencer na apresentação
seguinte, com uma desehvoltu-
ra fora do comum. Contra ela só
existe um fator: o acanhado do
percurso. Mas, se lograr acom-
patinar de perto, no final, nin-
giiem lograr; conter a sua atro-

pelada! A filha de Magabit é
um animal dc quem pode-se es-
perar um belo futuro.

JLIÍOfi
DA SEMABtó

NONINO _ A. Ar n ..
J. Roldão - 1.500 Jfi1^— Juntos. "»n

HABAK1RI _ A .\.i„
tros em 135"

MASTRO PEPE - •
1.400 metros en: <jv''' l

REQUESTED — L, Tibwmetros em 108" 
" '

HAL — S. Lobo' - ,,,
em 95".

CÓDIGO _ M.
tros em 101"

EXPRESSA.—
1.600 metros

EGRESS - A.
tros e:n 86".

ORCINO — p
em 101".

OSMAIL — .).
tros em 101

S1FRAO - J
metros e mlOl

ORIENT'S JEWEL
F. - 1.400 metrN.vrrvisTA -
metros em 102".

Eorr

Vaz.

Sai

O.

A FAMÍLIA DE

\k
agradece, sensibilizada, a todos que a confortaram no g&
transe por que passou e convida cs parentes e amigos pauS
tirem à missa de 7.o dia que fará celebrar SÁBADO, <j •
Igreja Sagrado Coração de Maria, à rua Jaguaribe.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa
agradece.

nnf-^riT.TKSíSWBísi

A FAMÍLIA DE &^

Ir. J©io Báliáss© efe lniè
agradece, sensibilizada, a todos que a confortaram nc
transe por que passou e convida os parentes e amig<
tirem á missa de 30.o dia que fará celebrar d
âs 9 horas na Igreja de Santa Terezlnha (R. Maranhãi

Por mais este ato de religião e amizade, anteci|
agradece.

¦ngBMKvrjUfciAUgaua

*
Ânfonia Ermilindã M
agradece, sensibilizada, a tncios qu
doloroso transe por que passou "
amigos paia assistirem à missa de
lebrar dia 31-8-61], às 9 horns, na Igi
Av. Bosque da Saúde.

Por mais esse ato de religião é
mente agradece.

fali fe w «v iimoitam bern
O esposo Alexandre e os filhos Brasil.
Hamilton, convidam os parentes e antigos
rem à. missa que, em sufrágio de sua alma.
brada amanhã, sábado, dia 31. às 8,30 ho
dn N. S. Auxiliadora, n rua Três Rios,

NECROLOGIA
ENG. .TOSE' BE TOLEDO

MORAIS — Faleceu ontem,
nesta Capilal, aos 70 anos, na-
tural de Jaú, onde exerceu o
cargo de prefeito municipal. O
extinto era filho do sr. Oscar
Correia Leile de Morais, atual-
mente o mais antigo morador
daquela cidade da Paulista, e
da sra. Ana Vitoria de Toledo
Correia, falecida, sendo enteado
da sra. Ana Arruda Morais, ca-
sado com a sra. Elzira Gomes de
Toledo Morais, deixa os filhos:
José de Toledo Morais Filho,
casado com a sra. Mary Tole-
do de Pereira Morais; Maria
Nadia, casada com o sr. Alcir
Rodrigues Alves; Tcrezinha, ca-
sada com o sr. Luís Batista Pe-
reira de Almeida; Ana Vitoria,
casada eom o sr. Geraldo La-
monier de Vasconcelos; Geraldo
dc- Toledo Morais, casado com a
sra. Dora Almeida Prado de
Toledo Morais e Maria Lúcia de
Toledo Morais. Deixa ainda ir-
mãos e numerosos netos. O se-
pullamento realizou-se ontem
no cemitério do Afaça.

MISSA '

PROF. CARLOS GAMA —
Realiza-se amanhã, às 9.30 ho-
ras, na capela do Colégio São
Luís. à avenida Paulista, missa
de 7,o dia por intenção do prof.-
Carlos Gama.

A família de

In
convida sons parentes e amigos para

' dia quo em Intenção de sua alma sc-rá celebrada
NHÃ.. sábado, is 0,30 horas, na Catedral Ortc-d

run Vergueiro. 1515. Por esse ato de r
antecipadamente agradece,

mmmmmmmmmaMmmmmMMMMMMMMMM

nuui
itlver
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MISSA DE 7,o DIA

A família do

'imeíi-í
irquin
leoime
) anin
pánhi;
a tam
mal p
da mu

convida seus parentes, coiegas e amigos paio ossiit
rem a missa de 7." dia que por intenção de suo è
será celebrada, AMANHÃ, dia 31, às 9,30 horas,
Capela do Colégio São Luiz (Av. Paulista). Por mi
esse ato de religião e amizade, entecípadames
agradece.

"*aai!^ssmtmmtmãmuitm-*s!^^

MISSA DE 7." DIA
A íumilia tle

agradece, sensibilizada, a todos que a confortaram no doloroso!
se por que passou e convida os parentes e amigos paru assisti?
à missa de 7.° dia, que fará celebrar AMANHÃ, sábado, às I
na Igreja do Colégio São Luís — \v. Paulista, 2.32 I. Por n
se ato de religião e amizade, antecipadamente agradece.

gmm

INDICAÇÕES DA CRÔNICA PARA O TROTE
CRÔNICA 1.0 PAREO 2.0 PAREO 3o PAREO 4.0 PAREO 5.0 PAREO 6.0 PAREO 7.0 PAREO 8.0 PAREO 9.0 PAREO

Trote Brasileiro .
A Gazeta Esportiva
Canal 2 TV Cultura
Radio Piratininga .
O Dia
Diário de S. Paulo
Diário da Noite ,
O Esporte ....

Harmonia
Babine
Babine
Jaca
Dóuradlnho
Babine
Harmonia
Harmonia

Paraguaia
Am. Hnnover
Am. Hanover
Blue Light
Am. Hnnover
Am. Hanover
Am. Hanover
Blue Light

Moonless
Moonless
Moonless
Moonless
Moonless
Moonless
Moonless
Gentil

Sherlock Rex
Sherlock Rex
Sherlock Rex
Sherlock Fr. Senator
Sherlock Rex
Sherlock Rex
Sherlock Rex
Sherlock Rex

Ditador Fr. Sla Fé
Ditador Fr. Sta. Fé
Formiga Rosental
Ditador Fr. Sta. Fé
Formiga Rosental
Legitima Rosental
Formiga Rosental
Dom Raposo I Posental

Relâmpago
Relâmpago
Aga Kh?n
Relâmpago
Relâmpago
Aga Khan
Relâmpago
Júpiter

Florida
Florida
Jaú
Florida
Gancho
Jaú
Gaúcho
Gaúcho

JI Newel, A. Cavalcanti
12 Idomenée, J, Gentil

4-13 Anil, C. Taborda
14 Farb, U. Uueno . .'. 

'

13 Eclltoshlp, R. Machado" Ubango, E. Gonçalves

*35^
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54 11
. 52 10
. 60 S

56 x
. 58 12
. 56 7

A família du

Mario David Najar
desolada, participa o seu faleci-
mento ocorrido ontem, e convida
os parentes e amigos para acom-
banharem o enterro que se realiza
1IÒ.IE, saindo o feretro tis 14 ho-
ras, da Rua Muller, 608 (Pari),
liara o Cemitério do Brás.

MISSA DE 7.° DIA
Diretores e funcionários de IRMÃOS FAKR1 S. A. agradei?

as manifestações de pesar recebidas por ocasião do passamento ilo;

ISSA
progenitor de seus titulares e coivida seus amigos e clientes PaIÍ
missa de 7.° dia que será realiza Ia AMANHÃ, sábado, às
"a Igreja do Colégio São Luís — Vv. Paulista, 2.324.
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LAVOURAS INTEIRAS DESTRUÍDAS PELAS CHAMAS

GSiDi E FOGO PR O VOCAM MOR TE E
DESESPERO NO NORTE DO PARANÁ

....„» prometida pela professora, após o espetáculo, se concretizou: guaraná Caçula para toda a
ate e ate para quem nao era aluno mas estava com os "olhos gordos", com uma vontade da-nada de beber o refrigerante. E' o que documenta a foto.

as as semanas a petizada tem na escola um divertimento diferente

99iiiinho Caçula
ale™ nos

10 minutos
Grupos Escolares

,o iniciativa inteiramente elogiavel da Companhia Antarctica Paulista Um circo
npleto, durante hora e meia, instrui e edu ca através do entretenimento sadio 

Surpresas após o espetáculo

ires anos — quase que
rsmente no anonimato —
tando tão somente a auxi-
! educação e a instrução,
tis do entretenimento sa-
a Companhia Antarctica
Éla vem. semanalmente,
rendo, nus Parques Infan-
iCapital de São Paulo, um
iculo circense, que tem le-
toras repletas de alegria

dada, E' o já famoso "Cir-
o Caçula", com que aquela
ea presenteia, todas as
s-feiras as crianças dos

ti paulistanos.
presença do Cirquinho Ca-
tora a bandiriha do Gene-

unida, o sempre engraçado
ierlo Simões e seus bonecos
li a alegria esfusiante do

já se tornou obrigatória
iú logradouros municipais.
iGRUPOS ESCOLARES
graças a compreensão do' ; Rizzini, secretario da
ço tio Município com os
as daquela empresa, que
Ssivel ampliar-se a ação

do Cirquinho Caçula
i este, agora, os Grupos

•Quem não estudar. Quem
iver uma boa nota, não
e o Cirquinho Caçula, na
ma quinta-feira", é a
its" velada e carinhosa
que a? professoras obtém

r atenção dos alunos em
aulas, E' assim que a apli-

i aumenta, pois o prêmio,a petizada é compensa-

semana passada teve lugar
rapo Escolar -Prudente de

na avenida Tiradentes,
Mta apresentação daque-
qtllnho nesse tipo de es-
mento de ensino. O su-
animou os dirigentes danhia Antarctica Paulista elambem se tornou normaai para os grupos escola-
município

m, a festa foi no Grupoir "Amadeu Amaral", noSao José do Belém, cujara, sra. Herminia Perroiiifti prometeu a petizada, se'lassem bem. disciplinada-
!• "o final do espetáculoia uma surpresa para to-
ím em alegria ruidosa to-
Portaram "relativamente"
•Sim fizeram jus à "sur-

• distribuição de guaraná
.Para todo mundo. E. quan-
f Pensavam que a sur-«ana ali, Tcreza e Sardi-«Upla de palhaços e mais«to Simões passaram a
fl Para cada aluno, umaMa enfeitada, bonita, pa-

ra que cada um pudesse dese-
nhar melhor ainda...

Se Humberto Simões com seus
bonecos agraciou bastante, se a
Bandinha do Genesio funcionou
como autentica "furiosa", se os
palhaços agradaram muito, a ale-
gria não foi menor quando o ma-
gico apareceu no palco e come-

grupos escolares que serão brin-
dados. Há uma imensidão de pe-didos e ela então, carinhosamen-
te, recorre ao sorteio. Contenta
todos aos poucos, embora sua
vontade fosse ter um "milhão de
cirquinhos caçulas" para alegrar
toda a petizada de São Paulo ao
mesmo tempo.

CORNELIO PROCOPIO, 29 —
(Por Alcides Rocha e João Lei-
te, enviados especiais) — Cessou
pelo menos em parte o perigo
que ameaçava a cafeicultura do
Norte do Paraná, com a diminui-
ção do fogo em todos as muni-
cipios desta região. As lavouras
de café foram apenas afetadas,
enquanto nos pastos e matas cre-
pitavam as maiores labaredas. A
Comissão nomeada pelo governa-
dor Ney Braga, composta de re-
presentantes dos agricultores e
dos governos Federal e Estadual,
deve apresentar ao governo da
União diversas reivindicações, to-
das elas visando à obtenção de
empréstimos e garantias para os
lavradores. Os prejuízos com os
incêndios nas lavouras não fo-
ram dos maiores, mas nos pastos
e matas quase tudo ardeu.

Ainda ontem a reportagem"Associada" presenciou a destrui-
ção pelo fogo de dezenas de ai-
queires de matas localizadas en-
tre as cidades de Comelio Pio-
copio e Santa Mariana. O fogo,
com violência fora do comum,
varreu essas matas em poucos mi-
nutos. Os colonos usaram todos
os meios ao seu alcance para do-
minar as chamas, mas nada con-
seguiram senão isolar os cafezais
vizinhos, já queimados pela
geada.

PÂNICO
O Município de Astorga vive

momentos dramáticas. O fogo
destruiu uma ponte de madeira
com pilares de cimento, que ser-
via de ligação entre Astorga e
Mandaguari sobre o rio Caiapó.
A usina elétrica que fornece ener-
gia à cidade também foi danifi-
cada e até as ruas estão às es-
curas. O povo já realizou diver-
sas procissões pedindo chuvas, ao
passo que passeatas estão progra-
madas para o fim desta sema-
na, contra a falta de luz. A po-
pulação está apreensiva e a situa-
ção poderá agravar-se de uma
hora para outra. O incêndio atin-
giu também diversas pastos e a

rede aeera da Força e Luz queserve Astorga. Os fios de altatensão estão no chão, porém sem
corrente eletrii i.

portagem, apenas foi constatada
a morte de mn tratorista colhido
por um tronco de arvore e em
seguida tragado pelo fogo. No

dos nos entendimentos que a co-
missão constituída pelo Governo
Estadual terá com as autoridades
federais. A situação nos cafezais

1 mais grave com a.s geadas do
quo com os incêndios, que até
agora têm preferido as matas e
pastos.

Os recursos para debelar as chamas são mínimos, quase inexistentes. A bravura de centenas de camponeses foi posta ã mostra detoima impressionante, ja que eles enfrentam o fogo como podem a fim de circunscrevê-lo.

BOATOS CONTRADITÓRIOS
As informações que correm cmtodo o Norte do Paraná são con-t,'.vlitorias. Há quem diga quemilhares de camponeses estão

sem casa, e mesmo quem afirme
ter havido dezenas de ;.iortes em
c<l/ersas cidades. Entretanto, nos
municípios percorridos pela re-

que diz respeito à criação, deze-
nas de vacas u porcos morreram.
Roças de milho e algumas lavou-
ras de -.fé foram também cies-
traídas.
Certos grandes fazendeiros são

os que se mostram mais aprecn-
sives e visam a tirar partido da
situação com grandes empresti-
mos no Banco cio Brasil, apoia-

Êxodo e desespero de cerco de 200 mil empregados de fazendas

Desemprego em toda
produtora de café no

a região
Paraná

O mágico, como sempre, desperta imensa curiosidade, No "Cir-
quinho Caçula" a platéia participa das mágicas o que dá ensejo

a muito riso.

çou a fazer os truques que dei-
xava todo mundo curioso.

A direção do Cirquinho Caçula
está entregue nas mãos de Jti-
randir Feres de Oliveira que di-
rige os artistas com alma, como
se fosse uma autentica criança.

A' educadora Maria Julia Or-
tiz Credidio cabe designar os

A Companhia Antarctica Pau-
lista, está de parabéns pela ini-
ciativa feliz e sobretudo profun-
damente sadia que teve para com
as crianças estudantes da cidade
de São Paulo. Que o seu exem-
pio frutitique em favor dessa in-
fancia tão desamparada da nossa
terra. , .

Íe, 

formam a ponto alto rios espetáculos circenses. Não é diferente no"Cirquinho Caçula".

BRASÍLIA, 29 (Sucursal) —
Assessores do sr. Nei Braga, go-vernador do Paraná, mostravam-
se hoje seriamente preocupados
com a situação em que se encon-
tra aquele Estado, ao desembac-
car hoje em Brasilia, juntamente
com o governador paranaense,
afirmando que a "situação do
Paraná é de calamidade publica,
duramente castigada pela gea-da, prejudicado pela maior seca
dos últimos setenta anos e ainda
mais, pelos incêndios que estão
destruindo cafezais, pastagens,casas de trabalhadores, ameaçou-
do a vida de milhares de colo-
nos".

CATÁSTROFE
Em conversa com a reporta-

gem, adiantaram: — "O desem-
prego já se verifica em toda re-
gião produtora de café, provo-cando o êxodo e o desespero de
cerca de duzentos mil emprega-
dos de fazendas.

Com uma produção de café
bastante reduzida na atual safra,
em vista dos prejuízos ocorridos
no ano passado, o Paraná se de-
fronta com a maior crise de sua
historia, em face das ultimas
geadas, que atingiram quase um
bilião de cafeeiros, destruindo
mais de 600 milhões, totalmente,
e danificando seriamente outros
400 milhões. Apenas 300 milhões
de pés produzirão na saíra futu-
ra de 1964-65, esperando-se, com
otimismo, pouco mais de dois
milhões de sacas.

Só não há total desanimo, em
vista da ação enérgica do gover-
no estadual, cuja única preocu-
pação é obter do poder publico
federal, as medidas de ampaco
de que necessitam os lavradores.
Durante este mês, o chefe do
Executivo paranaense tem de-
senvolvido uma série de gestões,
todas elas em favor da agricul-
tura, tendo estado com o presi-.
dente da Republica, com o mi-
nistro da Fazenda, com direto-
res do Banco do Brasil e do IBC.
aos quais reivindicou providen-
cias imediatas para atenuar os
efeitos desastrosos dos fenome-
nos climáticos e do fogo.

Além de, pessoalmente, manter
contatos com as regiões assola-
das, o governador do Eslado tem
dado instruções a seus secreta-
rios, com a mesma finalidade,
procurando fazer uma análise da
real situação e promover os atos
administrativos necessários a su-
perar a crise surgida. Nesse sen-
tido, os secretários da Agricul-
tura, Interior e Justiça, Viação,
Fazenda e outros, estão perma-
nentemente no Interior, manten-
do o chefe do Executivo sempre
informado das demarches reali-
zadas e dos problemas a serem
resolvidos.
ESFORÇO DE RECUPERAÇÃO

O governador Nei Braga, fez,
ainda, incisivo apelo a todos os
seus auxiliares, para que exa-
minem cuidadosamente o pro-
grama de administração de cada
órgão, explicando a situação em
que se encontra o Estado. Com
reduzidas perspectivas economi-
cas, diante das geadas e do in-
cendio que destruiu vasta
zona produtora do Paraná.

Em conseqüência, os próximos
meses serão, tão somente, um
esforço conjunto para recupe-
rar as condições econômicas do
Estado. Frisou que o fenômeno
que atingiu o Norte do Para-
ná, principal centro produtor
do Estado, é realmente um fia-
gelo, daí a necessidade de ado-
ção de urgentes medidas de
emergência, capazes de restabe-
lecer o equilíbrio da economia
paranaense.

APELO A JANGO
Depois de participar da reu-

nião de instalação da Comissão
Executiva do Café, em Marin-
gá. o governador Ney Braga de-
cidiu acompanhar os trabalhos
desse organismo na Guanabara,
amanhã, já que hoje veio a
Brasilia, a fim de conferenciar
com o presidente João Goulart,
e autoridades financeiras do
país, dando-lhes conhecimento
da catástrofe que arrasou o
Paraná, comprometendo vir-
tualmente suas possibilidades

de realização nos próximosanos.
Por intermédio de seu repre-

sentànte na Comissão Executiva
do Café, sr. Paulo Pimentel, o
governo do Estado anunciou
providencias que serão adota-
das imediatamente em favor da
região norte-aparanense. São
elas, em resumo: financiamen-
to de industrias locais paraaproveitamento de matéria pri-ma (algodão, milho, óleos vege-
tais, frigorífico, laticínios, usi-
nas de açúcar), num total de
dois biliões de cruzeiros, até
1SG4, através da Companhia de
Desenvolvimento Econômico do
Paraná, distribuição de sêmen-
tes de algodão, milho híbrido,
soja, feijão, arroz, batata, ma-
mona e outros produtos agrico-
ias a serem cultivados nas zo-
nas de erradicação de café,
prestação de serviços de me-
canização para a erradicação
de cafezais, com a utilização cie
sessenta tratores da Companhia
Agro-Pecuária de Desenvolvi-
mento Econômico do Paraná,
armazenamento de cereais, cm
unidades armazenadoras equi-
padas com balanças, secadores,
classificadores, câmara de ex-
purgo, da Companhia Paranaen-
se de Silos e Armazéns; conclu-
são de rodovias que servem à
região norte-paranaense, com
seu completo asfaltanicnto (BR-
87, de Ourinhos a Apucarana, a
ser terminada em setembro;
BR-104 — Rodovia do Café. a
ser concluída em 1964. Reuni-
do com deputados estaduais de
todas as bancadas da Assem-
bléia • Legislativa, o sr. Ney
Braga fez apelo no sentido cía
aprovação do projeto do
deputado Aníbal Cury, apresen-
tado com a sua concorrência,
que declarou o Paraná em esta-
do de calamidade publica, hoje
promulgado, esperando que a
bancada federal tome também
medidas que possam ajudar o
trabalho e recuperação que se
torna necessário, com a união eo concurso de todos os parana-
enses, sem côr política, pois o
que está em jogo é a sua pro-
pria estrutura econômica.

Presidente da autarquia em São Paulo:

A EQUITATIVA" SERÁ
DIRIGIDA PELO IPASE

De acordo 'com decreto assi-
nado pelo presidente João Gou-
lart, o sr. Clidenor de Freitas
foi autorizado a estabelecer con-
venio de administração com a
diretoria da "Equitativa dos Es-
tados Unidos do Brasil", conhe-
cida sociedade mutua de segu-
ros.

ESTUDOS
Os estudos relativos ao referi-

do convênio estão sendo realiza-
dos por técnicos da autarquia e
daquela empresa, cuja assinatu-
ra deverá ocorrer na próximasemana. Espera-se que duran-
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te seis meses processar-se-ão os
estudos de observação, após cujo
período a autarquia determinará
a total absorção dos serviços,
determinando então as provi-dencias indispensáveis à concre-
tização da medida, que represen-
ta o inicio de um plano elabo-
rado pelo IPASE no setor deseguros no Brasil.

CONCURSO .
Segundo informações colhidas

junto ao presidente da autar-

quia, os candidatos aprovados c
classificados no recente concur-
so de habilitação promovido
pelo IPASE, estão sendo cha-
mados para regularização de
documentos, após o que deverá
dar-se a posse nos cargos paraos quais forem designados Até
o fim da próxima semana deve-
rão estar empossados todos os
que foram aprovados, passandoa integrar o quadro de auxilia-
res do IPASE em São Paulo.
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NA GALERIA KLM — A pintora Maria Helena Conlráim está
expondo seus trabalhos simultaneamente na Galeria da K.L.M.,
à rua São Luís, 120 17 quadras) e no Clube dos Artistas c Amigos
da Arte (clubinho) à. rua Rego Freitas, :!0(> (::•; quadros). Trata-se
de pintura a pastel e crayon cujos motivos orientais e selvagens!
revelam grande talento e sobretudo originalidade na pesquisa c
na interpretação. Sem nunca ter estudado pintura, denota purezae forte personalidade. .lá pintou 40 quadros em oito meses, mas
é a primeira vez que está expondo. A inauguração de ambas as
mostras foram televisionadas pelos canais 4 e 5, no Clubinho,
c pelo canal !), na K.LM. Na foto, vemos o jornalista Edmundo
Monteiro apreciando junto da artista, a tela que esta acabava

de ilio oferecer.

»f
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COMUNICADO
Informámos aos nossos distintos

fregueses que o nosso talão
de recibos, modelo 1-29 sob
numero IMIi.yõl a 340.'400, encon-
tra-se extraviado, dos quais não
foram utilizados os números
34(1,395 a 340.400, ficando portan-lo os mesmos sem valor algum.

ASTENJA SEXUAL
Voronoff revolucionou o Medicina,
demonstrando a possibilidade da re».
lauração das energias perdidas e do
vigoi sexual. Chamamos pois a ulenção
da classe médica para a fórmula do
TONOKtEN (comprimidos), destinada
. re:fauração dos funções genilaís,
Nas drogarias au pelo reembolso,
C.P.3764,Tel.32-3507,S.Pciuio
Peçam literatura gráli«

O GRANDE FELTRO BRASILEIRO
Instale-o no seu veiculo e rodo 25 mil km sem trocar o

lubrificante do seu carro eu caminhão!I!
Informações — esclarecimentos no Posto Central de Instalação

do distribuidor geral
RECORD — Ind. de Mah Àuíoinobilistico S.A.

AV. SAO JOÃO. 1440 - LOJA - TELEFONE 51-5594
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Almirante: escritor

Almirante lançou — já está
à venda — o seu livro "No
Tempo de Noel Rosa". Com
o talento que Deus lhe deu e
ele sabe aproveitar. Almirante
esclarece muita coisa e conta
muita curiosidade do tempo do
compositor. Ficamos sabendo,
por exemplo, folheando o "No
Tempo de Noel Rosa" que Al-
ziro Zarur e Carlos Lacerda já
furam colegas de trabalho quan-
do ' 

juntos, em 1930. funciona-
vam como locutores do "Progra-
ma Caso" em uma estação de
radio carioca. O livro de
Almirante c uma excelente
contribuição para a musica po-
pular urbana do Rio de Janeiro.

Castilho Cabral: balada

• BALELA
O sr. Castilho Cabra! foi ou-

vido ontem pela CPI que invés-
tiga as atividades do IBAD.
Vamos ver se confirmou aquela
historia de que recusou um bi-
lhão de cruzeiros daquele oruão
corruptor. Acho duro o Casti-
lho se despedir dc um bilhão
só para ser bonzinho. Enfim...

Nos primeiros dias do mês de
setembro próximo o sr. Adhe-
mar de Barros vai conversar
abafadinho com o sr. Magalhães
Pinto. O local ainda não foi
combinado mas se for cm São
Paulo será na residência do sr.
Antônio de Padua da Rocha
Diniz. onde já houve anterior-
mente um encontro que a im-
prensa "comeu barriga". Consta
que ontem o sr. Adhemar de
Barros teria ido a Ouro Fino.
Quem sabe já não c o encontro?

• FOFOCA
O sr. José Maria Alkmlni

anda espalhando que o sr.
Tancredo Neves vai ser cândida-
Io a presidente da Republica.
Para que o Alkrhim anda fazen-
do isso ainda não sabemos mas
deve haver algum, pois, o mi-
neiro é muito sabido para andar
fofocando à toa.

9 "SARRO"
Quando o sr. Adhemar de

Barros era interventor de São
Paulo sofria de pertinaz Inso-
nia que quando o acometia le-
vava o nosso governador a ir
atenuá-la em prolongados bate-
papos com o lenente-chefe da
Guarda do Palácio. Hoje o te-
nente é coronel e chefe do Es-
tado Maior da Força Publica,
homem de confiança de Adhe-
mar de Barros e grande "que-
bra-galhos" dos colegas de íar-
ria junto ao Palácio. Trata-se
do cel. Hélio Lima Carvalho.
Depois dizem que "sarro" não
traz resultado.

O O TRUQUE DOS
MALANDROS

Dizem que malandro é o gato
que come peixe e não sabe pes-
car, o que é uma verdade. Há
outro tipo de malandro que está
proliferando na cidade de São
Paulo e só quem ainda não "mo-
rou" neles foi o sr. Gabriel dos
Santos, do Serviço de Transito.
O golpe — inteiramente novo —
é dado por aqueles que têm
preguiça de procurar vaga pa-
ra seus automóveis. Eles param
em local proibido, entram no bo-
teco mais próximo e ficam es-
perando o guincho. Quando che-
ga o guincho o "estacionado" sai
do botequim e diz ao guarda
que não há necessidade para
guinchar, que ele próprio leva o
carro até o "estacionamento", ali
ao lado da igreja da Consolação.
Vai direltlnho, chega lá, salta,
vai até a casinha daqueles guar-
das que bem poderiam tá pegan-
do ladrão mas ficam ali a fim de
atrasar a vida dos outros, e pe-
gam a guia da multa, entrega as
chaves do carro, finge estar cha-
teado e vai a pé para seu escrito-
rio que geralmente fica pertinho
ou então pega o carro do amigo
que. já avisado, vai buscá-lo à
hora previamente combinada.
Chega no escritório entrega a
guia ao "boy" e com a maior ba-
caneza do mundo pede que vá
até ao Transito pagar a multa.
O menino pega o seu ônibus, vai
até lá, paga a multa que é de

Uno Morganti: confidenciou

vinte cruzeiros e volta de ônibus
ao escritório. De posse da guia
confirmando o pagamento da
multa, o malandro fica tranqüilo
até às oito da noite quando vai
até a igreja da Consolação, en-
trega a guia para aqueles para-
sitos que ao invés de estar pres-
tando algum serviço útil à coleti-
vidade ficam lá dentro da casi-
nha com cara de arrogante, pega
a chave do carro c sai feliz por
ter um parque de estaciphámen-
to baratissimo e com a proteção
da Policia. No dia seguinte repe-
le a dose com outra pessoa ao vo-
lante em perfeito rodízio sema-
nal. Vocês pensam que dá tia-
balho mes náo dá não. desde
que se esteja organizado para
isso. Há um "boy" que está indo
ao Transito atualmente com tre-
ze multas diárias a pagar,

Quando ele chega lá a pessoa
encarregada de receber as multas
já sai gritando: "Chegou o pa.ia-
dor do Clube dos Treze",

'QUANTOS ÍNDIOS VOCÊ VIU?"i

ivete contou índios: queri
e oonhou fiaB • I 1 ,

Ela viu três índios no dia 13 e ganhou um Dauphine no dia 25"Esse negocio de ficar contando indio é legal: por isso eu fico na
Tupi..." — Ivete mandou 18 cartas para ganhar um Dauphine;

agora mandou mais 5 cartas para ganhar bicicleta

Domingo à noite a menina Ive-
te de Oliveira Diniz. de nove
anos de idade, não quis sair de
casa, de forma alguma Nem que
fosse par.i ir ao cinema. E' que
tinha enviado 18 cartas para o
Ciai 4, dizendo ter visto "uma
porção de Índios". A apuração
do concurso que. naquele dia da-
ria um "Dauphine", seria reali-
zada ás L'0 horas. Ivete, afinal
de contas, sonhava ganhar um
prêmio qualquer. Uma bicicleta,
por exemplo.

Mas nem tudo acontece como
ns crianças querem. O sr. Bene-
dito Belisiario Diniz e dona Be-
nedita Aparecida de Oliveira Di-
niz resolveram sair domingo à
noite. São os pai. de Ivete. E'
claro que ela foi junto. Mas não
se esqueceu do concurso. Quan-
do voltaram, seriam aproximada-
mente 21 horas. Ivete ligou a
TV, no Canal 4: o concurso já
tinha sido realizado.

Para surpresa rie Ivete, uma
amiguinha sua. da vizinhança,
veio correndo riizer que ela tinha
concurso. Ivete nem acreditou.
Todavia arriscou-se a perguntar
se era a bicicleta que queria.

Não cra uma bicicleta: era um
ganho um prêmio "muito bom""Dauphine". Ivete lembrou-se df.
inriiozinho que passava e pas-
sava na sua TV. Já era fã do
indio. Ficou gostando mais dele...

ENTREGA DO PRÊMIO

Na segunda-feira toda a rua
Iriharnuns, na Vila Prudente, on-
de mora Ivete, ficou sabendo do
grande acontecimento. Todos que-
riam saber como foi que ela ga-
nhou o "Dauphine". Ela respon-
dia simplesmente: "E' que eu vi
o indio". No Instituto Cristóvão
Colombo, onde freqüenta o ter-
ceiro ano primário, Ivete tam-
bém foi alvo da curiosidade das
colegas. As perguntas e a respos-
ta eram sempre as mesmas: "Co-
mo foi?" "E' que eu vi o indio".
O indiozinho foi bom para Ive-
te

Ontem à tarde, acompanhada
por seus pais. Ivete veio até ao
saguão do prédio dos "Diários A.s-
sociados", para receber o seu"Dauphine". Ficou boquiaberta
com' a quantidade enorme de
prêmios que são oferecidas no
concurso Porém, o que mais a
atraiu íoi uma bicicleta "Goric-
ke" que também está exposta.

Seu grande sonho era ganhar
uma bicicleta...

E' claro que olhando o teu"Dauphine", Ivete esqueceu-se de
tudo: ganhara bem mais do que
sonhara.

Como disse. Ivete de Olivei-
ra Diniz, mandou nada menos de
18 cartas para participar do con-
curso. A que ganhou vinha di-
zendo que, no dia 13, no período
de 20 ás 21 horas, ela tinha vis-
to três indios. Não sabe a qual
dos três deve agradecer o pre-mio que ganhou. Apesar de tudo.
vai continuar concorrendo. Já
mandou mais cinco cartas, por-
que agora quer ganhar uma
bicicleta. De uma coisa ela tem
certeza: — "nesse negocio de fi-
car contando indio é bastante"legal". Por isso eu fico na Tu-
pi..."

Ivete e o Dauphine. Para ganhá-lo ela mandou 18 cartas, di-
zendo ter visto o indiozinho da TV Tupi.

SERÃO PUNIDOS OS
POLICIAIS VIOLENTOS

J.í apurada a responsabilidade dc alguns guardas nos acontccimcn-
tos de Brasília

BRASÍLIA, 29 (Meridional) —
A Casa Militar da Presidência
da República distribuiu a se-
guinte nota oficial:"O inquérito policial-militar
Instaurado por determinação do
sr. presidente da República, e
de aue é encarregado o tenente-
coronel Paulo Eugênio Pinto
Guedes, prossegue em ritmo ace-
lerado. tendo sido inquiridas,
inclusive, durante toda a noite
de 28 para 29, pessoas direta ou
indiretamente implicadas nos la-
mentáveis acontecimentos do dia

27. Já foi apurada a responsa-
bilidade de alguns guardas pe-
Ias violências praticadas contra
estudantes, Tais elementos, de
acordo com as determinações do
sr. presidente da República, se-
rão imediata e exemplarmente
punidas. Outrossim, estão sendo
investigadas convenientemente
interferências estranhas á cias-
se estudantil, que teriam con-
tribuido poderosamente para a
gravidade dos acontecimentos

(desenrolados." «

____

Ivete diz que ficou e fica na Tupi. Vai contar mais indios' para ganhar unia bicicleta.

NOTICIAS RÁPIDAS
Ziembinsky de viagem marcada para a Polônia pacho que é besteira ir à Polônia, mas o Ziembinskv

que é viagem de estudos e observação % 0 sr. Geoi-
Cooper, adido de Imprensa da Embaixada doa Estad*'
Unidos, informou que existe a possibilidade dr, pL,
dente Kennedy vir ao Brasil em outubro próximo 

"

que é certa sua ida à Argentina para assistir à pó,do Presidente Illia # O "Crazy Club" ainda não arra
jou um nome para o baile do próximo dia 8. conform
anunciamos. A turma ficou chateada com o "Bolha
que queria que fosse "Baile dos 69 e meio megatons
9 A "Lufthansa" foi dissolvida. Uma nutra companhi
vai fazer os mesmos serviços que a companhia aérealemã prestava nas linhas domésticas e interhaciona
© Os casais Roberto Porto e Ragnar .lanei- estão 

'
Chile brincando de sky. As "consciências" voltarão tiloridas # O sr. Raimundo de Castro Maya comoron 

'
família Portinari os doze desenhos que o grande fv
dinho fez inspirado em Don Quixote, considerados a obri
prima cio artista «J» O sr. Lírio Morganti confidencio'
que o açúcar vai faltar dentro em breve e que não sei-'manobra dos usineiros e sim efeitos da longa estia&ei
que persegue o interior paulista 9 O Cerimonial doiCampos Elisios não preparou nada para a visita de Titi
a São Paulo porque até agora não con firmaram a visita $ Hoje na FIESP conferência do sr. Rubem Boi
Tema: "Ameaça da Criação da Aerobrás" $ 0 Padr)
Galazans, ontem, no Senado, botou a boca no mundt
por causa da tal eharge do Otávio na "Ultima Hora'
Por falar nisso a Cúria também tomou posição <¦ •¦,
Aparecida do Norte o Otávio íoi queimado simbólica
monte em Praça Publica. Tá vendo, Otávio, unia vez eiavisei, não foi? 0 O Cal. Aldevio castigou um tem
novo. ontem quando saiu com o Governador do Palácj
<§ Stravinsky chegou ao Rio. Vai reger cinco compo
sições de sua autoria Q Afanaram o popular lloreir
da Silva que fez uma representação ao delegado d
Roubos e Defraudações do Rio que termina"...não descansarei enquanto não puser esse pilantr
na cadeia, não pelo dinheiro mas pela sua audáci
máu malandro" 9 O Vice?Governador do Pará perdei
o mandato. Tinha menos de trinta e cinco anos de
 in i i ii ii i .mm ¦——¦_¦¦ - 
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cadeira cativa em todos os campos
Sem empurrões, sem despesas, sem problemas de condução ~ você vê os melhores espe-
iaculos esportivos com os detalhes de nitidez que só o EMPIRE Super M-63 pode oferecer,
Circuito redesenhado-perfeição de funcionamento. Imagem sempre fixa, limpa e luminosa.

m% EMPIRE- Super M-63 - o televisor da familia brasileira,
X.". - ' ?Í4.

excelência em eletrônica
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ATAQUE DO PALMEIRAS E BOM: O
LHE FALTA É APENAS SORTE"HIE

onhecimeuto de causa: "Ataque "fabrica" 
goals mas os perde feitos, de forma queValdir eom

1 há falta de futebol e sim de sorte" — "Julinho 
poderá jogar aiuda mais 3 ou 4 anos assim,

tem consciência profissional" — "A defesa poderá reeditar a campanha de 1959:"Descansaremos 
pouco, porque a Portuguesa está nos esperando

•mpe esta

fi aço com apetite
ou inal. a verdade c que o Palmeiras vai "se agüentando"

Lança •N('ste campeonato cheio dc obstáculos, a ponta da
Wt unia verdadeira corda bamba, em que o titular precisa

-rtfdadeirhs aérobacias, entre empates, vitorias "arranhadas",

^conservando a posição.
fi' "MUITA FALTA DE SORTE"

jarqueiro Valdir, no entanto, acha que a única coisa que tem
JaTao Palmeiras é sorte:
Sr»gi isso mesmo. A ultima ocasião, íoi em Ribeirão Preto.
anos Soais feitos, contra o Comercial. Contra o Botafogo, no
Sni tinha acontecido o mesmo. Idem, em Guaratinguetá.
(ftar o retrospecto".

Mas é falta de sorte ou falta de ataque?"«falta 
de sorte. E é íacil provar. O ataque cria as opor-

iyes de fm'mn qlle não é falta de íuteb°l- O jogo existe. E'
^infelicidade. Olhem o caso de Servilio. E' um "artilheiro"

™TK^jffllBj'':''^ ^^t^BE^-'-'''''-' "¦' ¦ 'MSÊ£BmmmW&^^>MsÊKMl9Êmm
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nato. Mas tem perdido goals em que a bola pede para entrar...
mas não entra".

O FENÔMENO JULINHO
E o que me diz dc Julinho?
"Aquele Julinho que todos conhecemos. Espetacular".Diziam que cie já tinha acabado e ele aparece como sen-

sação...
"E' fruto dc sua consciência profissional. Ele apenas atra-

vessara uma fase má, comum a todos os jogadores. Para mim, Ju-linho só não jogará mais 3 ou 4 anos, se não quiser. Ele se cuida,tem uma vida regrada, não bebe, não fuma, dc maneira que ainda
durante muito tempo poderá ser a sensação que está sendo".

DEFESA 100%Tem sentido que a defesa está boa?"Plenamente. Posso, mesmo, dizer que ela reedita aquelaretaguarda espetacular de 1959. Basta ver que, em todo os jogos,

o máximo que cedemos é um tento, raramente dois, quando o sex-
teto não permite nada ao adversário. Há entrosamento, todos con-
seguiram uma afinidade perfeita, de forma que o rendimento, as-
sim, tem de ser bom".

DE CAMAROTEVocês domingo vão ficar assistindo...
"De fato, estartmos de camarote. Mas não será por muito

tempo, porque a Portuguesa está aí, nos esperando com "apetite".
SO' BENEFÍCIOS

Por falar em Portuguesa, que acha da contratação de Ai-
more?

"Boa, sem duvida, Todos sabem que Aimoré é um profundoconhecedor do futebol, e a Portuguesa, naturalmente, só poderátirar beneficio disso".
Já trabalhou com ele?
"Apenas na seleção. Em clube, não".

AGÜENTARA»
Acredita que o Palmeiras se agüentará na liderança?

"E por que não? Já disse que as dificuldades que através-
samos têm sido oriundas da falta de sorte. Sc o ataque tivesse
marcado todos os goals que "trabalhou" c a defesa jogando comoestá, não tenham duvida de que nossos resultados nâo teriam a
dramaticidade que tiveram e que não condizem com o rendimen-
to do quadro. Não tenham duvidas que faremos tudo para manter
a posição".

WuL 
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PENTEADO E
ATRAÇÕES DE

n

HOJE
fiirf Penteado, jovem peso-leve paulista, será um dos
k h tu^a lx'llnião de box profissional desta noite no Giná-
.j.™ Iwapuera, tendo como adversário o carioca Luís Au-
K C0lílbate' I1115 Porá frente a frente dois promissores valo-
Kao pugillsrho brasileiro, poderá apresentar bom espetáculo
ítou ,,onatios üa nobre-arte. Penteado (foto) ,é mais técnico,
E' \i<ll,e ° Ruanabarino tem a favorecê-lo a sua agressi-
Ei • semifinal, Rosemjrò dos .Santos "Pele", como favorito,
Et F,orisva|do Paulo. O programa da noitada está assim
P-tín ii- vcs ~ 4 assaltos — Joaquim Américo vs. José Maria
fiftiíí ' íIeio-médios — 6 assaltos — Jaime Alves vs. Arman-»W das, Penas — 8 assaltos — Rosemiro dos Santos "Pele" vs.
tel?.. ^ll,1°- Fi,lal: Leves — 10 assaltos — José Luis Pen-

(carioca). • ¦;

Voltando a io^r como
jo, ^U1 5.eu» melhores tem-
fc°, a-ntos deu "show" no
ia2. com Pele brindan-
iorn-H, 'J60 Ci""ioca com uma»ada de gala. o que fal-
Nuis 

Sa,'Uos era um P°u'

«ha a í ;¦ a8°ra» QUê ve-
Wcvffl^ m belissi-
Jcniol .çan d,ante do Boca

;?...Orlando,' seu capitão,
lfir, ^ Brasil, com o brasi-
Nntifi^ ¦ °» seu capitão,
ffipando como sua maior
Mo n,',,, • os a impressão.

í'Vilwa1u° a emissão
Cr 

A£rahüox 9"e o
Lhar h„ ' S" po&ena ga-
ri ,í me'a dúzia se Lula
Sbofc C,outo d» meio.
ml 

S|m de<*p=ionar, a
fcfa d -1 9U~ Almir' J°g°u
S,,^?' 0s cari°css não

Bat irl™" ruidosamente os
de c,'„,los com a sua marcaM SLefepcional- Até'« que?à, ?e, maxima Pe|é
lho difPrn°(díÍ.ía;!ei' ° "traba-

Wlnha ter ¦ • Dcu uma
<!„' iln8lu que iria
Jlanga ,Cant0 c enganou
c°m o n„Krrand0 "O outro,

bater L?°r da den'ota para"mpreí?,"1" !5ara Pelé- A
!nl«doaioCanoca e»t''egou.
Irala Dar» Sl ' Um cartüo dB
ianlos íl,0 numel'° 10 do

Wna»mdos "ossos olhos".¦OS?.que teve como
ItoiiLOesagravar Pelé. Não

entendemos. Os cronistas ae
São Paulo não podem ser
responsabilizados por um
ato de indisciplina do notável
craque. Essa dos cariocas
não entendemos. Desagravar
o que?

— Jorge, depois de muita
discussão, resolveu re-

formar contrato com o Amé-
rica- Ganhou 1 milhão de
luvas. Seu ordenado será de
70 mil cruzeiros.

— Leão, ex-craque do Co-
mercial de Ribeirão

Preto treinou ontem no Amé-
nca. deixando impressão
apenas regular. Fará novos
ensaios.

— O quadro do Corintians
já foi escalado,. Será o

mesmo que empatou com a
Portuguesa de Desportos. Al-
do será mantido. Retorno de
Heitor ficará para outra
oportunidade. Davi, recupe-
rado, tem presença assegu-
rada.

— O jogador Luís Carlos,
que pertence ao Santos

e está jogando por empresti-
mo no Olaria, foi multado
em 60 por cento de seus ven-
cimentos. Não compareceu
p?ra jogar contra o Flumi-
nense.

— Os jogos entre Santos e
Boca Juniors serão di-

rígidos por árbitros euro-
peus. O jogo do dia 4, no
Rio, terá bandeirinhns argen-
tinos. Em Buenos Aires fun-
cionarão auxiliares brasilel-
tos.

POUCAS HORAS DE DESCANSO
PARA OSCRACKSDOS. PAULO

Pagão reapareceu em forma excepcional — Amanhã
treino leve e concentração — Domingo, no Pacaembu,

o jogo contra o Botafogo

Valdir (foto) acredita piamente no Palmeiras este ano: "A nossa
defesa está um aço: o ataquo marcando os goals que está "fa-

bricando" nossas vitorias deixarão dc ser dramáticas".
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Jurandir (foto) foi uma das
grandes figuras do S. Paulo

em Caracas.

O São Paulo encerreu invic-
to a sua temporada na Vènezue-
Ia. Foi obrigado a jogar ante-
ontem contra o Real Madrid e
mais uma vez representou con-
dignamente o futebol brasileiro,
empatando com o famoso cam-
peão espanhol sem abertura de
contagem.

De acordo com o que infor-
mam os telegramas, a chefia da
delegação tricolor, tendo em vis-
ta o magnífico resultado obtido
contra o Real, resolveu graliCi-
car cada atleta com a impor-
tancia de 100 dólares.

Pagão foi a surpresa do qua-
dro tricolor diante do Real. Es-
teve em ação durante um tem-
po e revelou estar, praticamen-
te, recuperado da distensão mus-
cular. Isso quer dizer que o ex-
comandante do ataque do San-
tos poderá ser aproveitado na

JULINHO
REFORIÜS

peleja de domingo contra o Bo-
tafogo, de Ribeirão Preto.

DESCANSO
Poucas horas de descanso te-

rão os profissionais do São Pau-
lo para a partida de domingo.
Assim é que somente hoje esta-
rão em liberdade, devendo apre-
sentar-se amanhã no Morumbi,
quando serão submetidos a li-
geiro ensaio físico. Depois da
pratica ficarão concentrados.

No PACAEMBU
A partida entre o São Paulo

e o Botafogo deveria ser efetua-
da no estádio do Morumbi. To-
tavia, tendo em vista a anteci-
pação do cotejo entre a Portu-
guesa de Desportos e a Esportl-
va, de Guaratinguetá para a
noite de depois de amanhã, os
dois tricolores decidiram trans-
ferir seu cotejo para o estádio
do Pacpersbüi

Os defensores do Palmeiras,
que se preparam para a peleja
da próxima quarta-feira, contra
a Portuguesa de Desportos, tive-
ram ontem mais um exercício in-
dividual. Alencar, Tupãzinho,
Ferrari e Elci foram poupados,
por não estarem em boas condi-
ções atléticas.

O técnico Geninlio marcou para
noje à tarde um treino de con-
junto. Amanhã, o.s esmeraldinos
farão individuais e domingo te-
rão folga. Pa,va segunda-feira
foi marcado o apronto, depois do
qual haverá concentração em Va-
linhos, na chácara Roncador.

JULINHO REFORMOU
O ponteiro-direito Julinho as-

sinou novo compromisso com o
Palmeiras, pelo prazo de seis
meses, mediante 220 mil cruzeiros
mensais entre luvas e ordenados;

FRANCISCO BRÁS
NO PALMEIRAS!

Desde ontem, às 16 horas, que o Palmeiras tem
novo técnico em seu departamento de basketball. Tra-
ta-se do ex-corintiano Francisco Brás. Júlio Mazzei
passará a colaborar com Brás, ficando encarregado da
parte física dos jogadores. Por seu turno, o Corintians
parece ter desistido de contratar Kanéla, preferindo
dar uma "chance" para Angelim, seu veterano defen-

Do Antônio Gnznian
— Em caso de haver ne-

cessidade do terceiro
jogo, entre Santos e Boca. ele
será realizado em Santiago
do Chile, no dia 15 de se-
lembro.

— Bangu está animado.
Quer manter a lideran-

ça do campeonato carioca.
Para isso conta com o auxilio
de sua torcida. O Bangu
está oferecendo grutuitamen-
te condução para seus torce-
dores irem ao Maracanã.
ç — "Mane" Garrincha elis-

se ao nosso companhei-
ro Odair Pimentel que não
precisa mais ser operado por-
que "sua benzedeira fez um
trabalho especial"... Não
sentiu nada contra o Santos.
' 

q _ Reune-se hoje o TJD
da Federação Carioca.

Assunto principal: caso de
Flavio Rodrigues Costa. Téc-
nico do "Mengo" poderá ser
suspenso, Ele mesmo irá ao
Tribunal fazer a sua defesa.
] 

* — Hilton, ponteiro es-
querdo do Fluminen-

se. foi multado em 60 % de

seus vencimentos porque foi
expulso de campo. Desgosto-
so, o jogador solicitou resci-
são c!e contrato. Seu pedido
não foi aceito.
12 — Willian .veterano era-

que do Atlético Mi-
neiro, desgostoso com o seu
clube que não quis negociá-lo
com o América do Rio, resol-
veu pendurar as chuteiras.
Ontem despediu-se dos seus
companheiros.
13 — 0 zagueiro João Cat-

los, do Santos, deverá
ser contratado pelo Botafogo.
O jogador correspondeu em
Ribeirão Preto e o Santos
concordou em cede-lo por
empréstimo até o final do
campeonato paulista.
14 — No- coletivo do Bota-

fogo. de Ribeirão Pre-
to, os titulares venceram por
11 a 3. Resende reapareceu
marcando 4 goals. O embar-
que para São Paulo dar-se-
á sábado á tarde.
15 — Edson torceu o torno-

zelo. Rui, Pi ter e Clau-
dio também estão em trata-

mento. Médico do "Leão do
Norte" está dando duro.
16 — ° presidente do Co-

mercial informou à re-
portagem que o Estádio
Francisco Paula Travassos
estará concluído em 19Ü4. Um
exemplo para os demais clu-
bes do Interior que militam
na Divisão Esppcia:
17 — Ferroviária nâo tem

nenhum problema pa-
ra o jogo do próximo domin-
go contra o Santos. Ontem
houve individual e a conceu-
tração será Iniciada hoje.
Garro está confiante. Man-
dará a campo a sua força
maxima.
18 — Não e dos melhores o

ambiente em Bauru em
razão da péssima campanha
do Noroeste no campeonato
paulista. Fala-se em reforços.
O amistoso em Marilia pode-rá ser cancelado. Araras po-dera ser multado porque não
apareceu para treinar.
19 — Por intermédio do sr.

Gunnar Goransson, vi-
ce-presidente do Flamengo, o
Guarani convidou o Dinamo
de Moscou para tomar partenas festividades de inaugura-
ção dos refletores de seu es-
tadio. Clube soviético acei-
tou.
20 — Boca chega hoje no

Rio, às 20 horas. A de-
legação argentina ficará hos-
pedada no Hotel das Painei-
ras. Amanhã os platinos trei-
narão no carriDO do Flumi-
nense.
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Só acontece em Santos! Assim que os enfermei-

ros voltaram ao serviço, não puderam trabalhar: os

doentes tinham entrado em greve!

Estudante carioca denuncia ligação entre a UNE e o Partido Co-

munista! A exclamação se justifica por se tratar de uma afirmativa

lão primaria, feita por estudante secundário.

Temos absoluta certeza de que o presidente Jangoulart punirá os responsa-
veis pelos excessos da Policia de Brasilia. Nosso simpático governante nunca foi
homem de maltratar ninguém, muito menos o povo.

E saberá também não dar mais ouvidos àqueles que vivem assoprando que
tais coisas somente acontecem na Guanabara, em São Paulo, em Alagoas e outros

Estados. Acontece, infelizmente, onde há Policia.

Ao transpor o "muro 
da vergonha", fugindo para o lado ocidental,

foi abatido a tiro de fuzil um jovem de vinte e dois anos. E o mais grave é

que, do lado de lá, mesmo assim, muita gente teve inveja dele.

Cientistas londrinos tiveram êxito no enxerto de uma válvula de

coração. Esperança para aqueles que já têm o coração batendo válvula,

sem poder trocá-las ou regulá-las.

|
Dessa vez, Tito vem mesmo ao Brasil. Em São Paulo, será hospede do

conde Matarazzo; que, por isso, será devidamente fichado no DOPS, como

comunista.

E por falar na visita de Tito, se mais uma vez não derem o Tito
por não Tilor está sendo encarada com grande simpatia. 0 marechal
é uma grande figura, fanfo assim que é olhado com suspeita tanto
pelos comunistas como pelos imperialislas. Sinal de que é cama-
rada decente mesmo.

Nosso Partido Democrata Critão dá uma idéia da Crucifícacao. 5

| Np meio está Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao lado não digo, para não
I criar caso.

Decidido: Boca e
Santos no Maracanã

Durante a tarde de ontem,
foi esclarecida defitinivamente

a questãe relacionada com o
locai do jogo Santos vs. Boca
Júnior, marcado para o dia 4.
Cogitou-se da retirada desse jo-
«o do Maracanã, para o Pacaem-
bu. mas nada foi possível nesse
sentido. O jogo será mesmo rea-
lizado, no Maracanã, na mesma
data, rjuarta-feira próxima.

Tudo ficou resolvido, neste
sentido, ontem, não havendo
mais possibilidades de alteração.

O Santos, considerando que
jogou quarta-teira e terá de fa-
zê-Io outra vez, na próxima
quarta-feira, tentou adiar, pa-
ra outra oportunidade, o jogo,
quo deve disputar, domingo,
com a Ferroviária, em Arara-
quara. Mas, não obteve êxito,
nessa tentativa.

Gesto bonito
da Portuguesa

A diretoria da Portuguesa de
Desportos enviou telegrama à
direção do Santos felicitando-a
pela brilhante vitória diante do
Botafogo e augurando-lhe suces-
so nas disputas com o Boca Ju-
niors, visando ao título mundial
interelubes.

IV Campeonato Industriario
Infanto-Juvenil de Futebol de
Salão, patrocinado pelo SESI

PRÓXIMA RODADA - T.OCAI, - FINALISTAS DA
ELIMINATÓRIA

Dando seqüência no IV" Cnmnponnto Indnr-triário Infnnto-Juvenil de Futebol de Salão, o SESI. ntrnvês do seu serviço deEsportes, fará realizar mais uma rodada do referido Cmnpeonatoníjjqiiaqra do Sport Clube Cdrinrhinns Paulista, à rua São Jorge.'"¦ np"-Parque S. Jorize. A rodada terá início às 14 horas comos seguintes jneos:
SERIE AZUL — Tipografia Tupinambá vs- Gráfica Henri-

que B : Clubp do Trabalhador n. 1 vs. Tioografia Picollv "Bv;
SERIE BRANCA - Marcenaria AR Alhprtoni & Cin. vs.GEFAR: Nesta série será intercalado o jogo final da elimina-tona entre as equipes: Confecções Samv vs. Conservadora Con-córdia de portas de Aço. Será também realizado o jogo, destaserie, entre as equipes: Brazão & Cia. vs. Tipografia Picollv "C".
SERIE VERMELHA - Mario CasartPlli vs- Tipografia Picollv

N. B. — A partida final da eliminatória terá a duração detempo de jogo de 15 x 15, por 5 minutos up intervalo. Terml-nando com Igualdade no marcador, após o tempo regulamentarde jogo, haverá uma prorrogação de 5 minutos; após esta se per-sistir o empate, não será permitido mais tempo de jogo, decl-dindo-se o mesmo através de penalidades máximas. Maioresinformações deverão ser solicitadas no serviço de Esportes doSEST. a Av. Brig. Luiz Antônio, 277, 3.o andac, sala 32.

né. .a.... ir» -ii iQ-r—Ti-»-*-* •*, ,v,v.^.,*í^»^rx.-.**^^w>í*N.«<'^^ ytt^t-y- .— .3.*/.
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SOCIEDADE — Era recente acontecimento, n bra. e o sr. Ro-
berlo Alves Brasa (dona Dulce Salles Cunha Braga está cm

plena campanha politica para reeleição à Câmara Municipal
de São Paulo) .
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I ROSTO BONITO E CORPO I
1 BEM FEITO HÃO BASTAM
I SEM PERNAS

Não se leva muito im con-
ta o trabalho de encerar, o-
peração que quase todas as
donas de casa realizam da for-
ma mais simples possível,
limitando-se a espelhar a ce-
ra no chão com um pano
qualquer.

O resultado é quo na maio-
ria dos casos não conseguem
um efeito compensador, pro-
vocando arranhões no assoa-
lho. O melhor método para
encerar a casa é utilizar um
pano em cada mão, fazendo
assim que o serviço fique
reduzido à metade.

De grande vantagem é usar
a cera e os panos ligeiramen-
te aquecidos sempre com o
cuidado de não levar a cera
tque é inflama vel) para per-

lo do logo. É bom utilizar a
melhor cera que encontrar e
certificar-se de que o.s panos
de pó e flane-las a serem em-
pregados estejam iimpos,
pois um simples grão do areia
ou vidro pode arranhar pro-
fundamente o chão. Use a
vassoura de fios- de cabo lori-
go para evitar a canseira de
esfregar o chão de joelhos.

Para lavar o linóleo, não es-
fregüe com forca e evite os
métodos grosseiros, que pre-
judicam a peca. Conserve-o
sempre encerado e passe pano
limpo todos os dias para re-
mover a poeira. Quando qui-
ser lavar para tirar a sujeira,
use água e sabão passados por
meio de esponja ou saco.

i Filhos os dúzias Galinha come

sao mais
Jcr.n Pina, esposa do ime-

diato do chefe de polícia de
pequena localidade do Ari-
zona, deu ã luz recentémen-
te a seu 21.o filho — desta
vez uma menina. O feliz pa-
pai ficou encantado e decla-
vou que Ofiar filhos às dúzias
sai mais em conta... E frisou:"Agora só faltam três para
duas dúzias..."

baratos Papel Pi^do
As galinhas apreciam co-

«lidas exóticas. Pelo menos é
o que se conclui de uma no-
tícia vinda de Tóquio, escla-
recendo que certa senhora
ali residente alimenta suas
galinhas com pedacinhos
de jornal misturados com ar-
roz cozido e folhas de chá. As
aves adoram bastante o "pe-
tisco" e engordam s olhos
vistos...
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MODELO EM

UNO
5 O inverno jrí está prdticantente no fim, porém, thuito em-
= bora já estejamos rjes/rtttattdo dias alegras de sol, ainda pode-
g mos sentifrelativa umida<h no ar" — como dizem os boletins
S meteorológicos. Assim sendo, não chegou ainda a hora de es-
5 trearmos os vestidinhos vaporosos cm recidos leves de algodão,
= de colarinhos claros ou de padrões festivos, que jri seleciona-
= mos para a entrada da printfl»;ero. Porlfmío. o aconselhável c
= optar mesmo por modelinhas igualmente graciosos, porém de
= 7«nterial mais agasalhantes {nãn que aqueçam, mas que pro-
s fejam guando a temperatura declina, inesperadamente). Eis,
= pois, u7iw sujestno de SimpUcity Pattern, de Nora York. em
§ malha rie algodão, com mangas "raglan". {Foto NEWS

EXCHANGE)
II

De entendimentos realiza-
des entre o presidente Jango
Goulart e o sr. Francisco Ma-
tarazzo Sobrinho, em nome
da Fundação Bienal de São
Paulu, ücou estabelecido que
a VII Bienal de São Paulo
será inaugurada oficialmente
no dia 2'd de setembro, com
a presença do chefe da Na-
Cão.
Debuicntes no PgÍgcío

Dcr.a Leoncr Mendes de
Barres convioou o.s colunistas
.sociais para um encontro, na
tarde de anteontem, no Pa-
lacio dos Campes Elisios. Pa-
ra contar que aceitou a pre-
sidencia do honra do comitê
que vai organizar um baile.
de débutantes, cuja renda su-
rá para o Natal das Crianças
Pobres. Não pode adiantar
a data e o local da festa, que
devo acontecer ria segunda
quinzena de outubro, sob o
patrocínio das consulesas, es-
posas dos titulares das sécre-
tarias de Estado e senhoras
da sociedade.

Estão sugerindo a realiza-
ção do baile, no próprio Pa-
lacio, Não deixa de ser uma
idéia. Dona Lecnor ainda
não deu o .seu pronunciamen-
to. Vai consultar o "geren-
te''.
Agenda de Aniversários

Faz anos hoje, cs srs. Pie-
ro Gancia e Arthur Siévers,"Cleoparra" em Recita
Beneficente

Hoje acontecerá a segunda
exibição de "Cleopatra'', no
Cine Windsor. Ccmo a pri-
meira, será em sessão cm bo-
neficlo, com renda para a
Associação Paulista Paia a
Correção dos Defeitos da Fa
ce. sob o patrocínio de dona
Zina Noschese.

Duas Conferências
Hoje. às onze horas da ma-

nhã, na Faculdade (ie Arqui-
tetura e Urbanismo, na rua
Maranhão, o encerramento do
curso de arte americana, pe-
lo prof. Anson Conant Plper.
Falará sobre Richardson e
Sullivan.

Às cinco da tarde, no au-
ditorio do Colégio do Sa ¦
grado Coração de Jesus e sob
o patrocínio da União Brasi-
loira de Escritores, o mlnis-
tro Hélio Scarabotolo, dire-
tor-secretario do Colégio Rio
Branco, do Ministério das Re-
lações Exteriores, fará uma
conferência sobre a politica
exterior e as relações cultu-
rais.

Duas Tardes de
Autógrafos

Às cinco horas da tarde de
hoje, na Galeria Prestes
Mala, no salão Almeida Jr.,
cedido pela Associação Pau-
lista de Belas Artes, o lança-
mento do romance de Caro-

Iina Maria de Jesus,
ços da Fome".

Às cinco e meia d? tarde,
na Livraria Teixeira, na rua
Márcòni, a tarde de autogra-
fos de lançamento de "... e o
vento acordará minha angus-
tia", de Noemia Simões de
Campos. Edição da Martins.
Casa Nova

Os diretores da Rino Pu-
bücidade estarão recepoio
nando os amigos, entrí! seis
da tarde e nove da noite de
hoje, durante o "cock-tail"
de inauguração dp su? sede
própria, com instalações
maiores e mais confortáveis,
ali no ed;ficío Esther, na pra-
ça da Republica.
Dois EspeiGctilos para o
Lar Escola S. Francisco

Donas Maricy Trussarch,
Lúcia Matarazzo Falcão e
Sophia Ayros estarão rece-
ben.do na tarde de hoje. na
alameda Santos, as "Datro-
nesses" da estréia do cantor
italiano Nico Fidencio. nr.
Teatro Record, em beneficio
do Lar Escola São Francisco.

Amanhã, na casa de dona
Maricy Trüssardi, na hora do
chá, a reunião das "palrones-
ses" da noite de gala (black-
tio) de estréia de Hay Criar-
les, no auditório da TV E;:-
celsior, também em b?nrli-
cio do Lar Escola São Fran-
cisco. Serão madrinhas ria
apresentação do cantar norte-
americano, dona Odette Nou-
gués Matarazzo. Maria Hele-
na Alcântara Machado. So-
phia Ayres, Lúcia Matarazzo
Falcão, Leonorzinha de Bar-
ms, Heleno Matarazzo, E!;a-
no Sehni Doi Cochrane, Eli-
zãbeth Fontoura Vieira. Ma-
ria Cecília Alcântara Macha-
do, Marjory Gemmel Mesqúi-
ta. Maria de Abreu Sodré, Li-•zetto Mathias Maffei, Rena-
ta Mellão, Juno Locke Arru-
da. Andréa Moroni c as jo-
vens Ica e Meca Giorgi La-
cérda Soares.

Para as "patrqnesses" do
festival, dona Odette Nou-
g".és Matarazzo oferece tam-
bém um chá, em sua residen-
cia, na tarde de segunda-
feira.
baile de Gaia
Comemorando o 17.o ani-

versario de sua fundação, o
Centro Acadêmico 22 de
Agosio, que reúne os alunos
da Faculdade Paulista de Di-
reito da Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo,
promove urri Baile de Gala,
na noite de amanhã, no Pa-
lacio de Mármore, no Moinho
São Jorge, em Santo André.
Noticias Numeradas

1 — Começou ontem o curso"O "modera style" c as
origens da arte contempora-
nea", organizado pelo Museu
de Arte Contemporânea, em
colaboração com a Fáculda-
da de Filosofia, Ciências e
Letras e a divisão cultura da
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Reitoria da Universidade de
São Paulo, com a conterei:--
cia do prof. Anatol Rosen-
thal, sobre "A situação cul-
türal e artística da Europa,
entre 1880 e 1914".

— Às oito e meia da noite
de hoje, no salão nobre

da Associação Paulista de Me
dicina. na avenida Brigadei-
ro Luís Antônio, a solenida-
de da posse da nova direto-
ria do Sindicato dos Oriento-
logístas de São Paulo. Have-
rá "cock-tail".

— Elementos da jovem-
guarda da arquitetura pau-
lista, os arquitetos Arthur
Fajardo Neto. Eduardo de
Almeida, Dacio Ottoni e Hen
rique Pait. foram os encerre-
gados de organizar o "stand"
da "Artex", na exposição in-
dustrial do Estado de Santa
Catarina, que abrirá amanhã
as suas portas, na cidade do
Joinville.

— O sr. Richardo Kenny
é o novo "boss" do "res-

taurant" "A Ton-e de Pro-
ta". ali na rua Araújo.

— Mais duas agencias de
companhias de aviação, na
rua São Luís: VASP e Swis-
ssir vão fazer eompanlva à
Air Fránce, Braniff. Pan-
American e K.L.M., já ins-
taladas na simpática artéria,
ri — Em ferias, em São Vi-

cente, o desembargador
Vicente de Paula Vicente de
Azevedo.

— Dona Teresa e o sr. Jo-
sé Bonifácio Coutinho

Nogueira receberam amigos,
na segunda feira, à noite, no
jantar cm homenagem ao sr.
o sra. Paulo Nogueira Neto,
oue seguiram para a Europa.

— E por falar cm Eurona,
regressaram do Velho

Mundo, dona Silvia Sousa
Naves e sua filha SiVa Re-
gina.

— Pelo "Giulio Cesare",
seguindo oara a Itália,

a sra. e o sr. Higino Calevio,
da cidade de Franca.
10 — Na próxima ouinta-

feira, nos salões do
Automóvel Club. v-.< rua For-
mosa, durante o almoço meu-
s=l da Câmara Americana rie
Comercio, será homenageado

sr, Lèonard Wo!f. diretor
para o Brasil rio orngrama
Alimentos para a Paz.

1 — Lembrete: acontecerá,
hoje, ao meio-dia o

moia hora. no Hotel .Iara-
guá, o almoço em homeria-
gem a dona Helcis? Alves de
Lima e Motta, organizado por
dona Odette rie Freitas. A
saudação será feita por mos-
tro Marcellino de Carvalho.

1 2 — Em poder de dona Es-
ther de Almeida Pra-

rio. uma das listas de repudio
á vis!ta do marechal Tito ao
Brasi!.
1.1 — Esperando a chegada

de novo herdeiro, do-
na Zita e o sr. Beraldo Pei-
rão.
14 — O sr. Lulu Pacheco e

Silva tem sido visto
com ass;riuidade no ricpavta-
monto rie fisioterapia do Joc-
key Club. cm Cidade Jardim.
Tudo por causa rie uma séria
dislensão muscular, em um
dos braços.
15 — Embarcou para os

EE.UU.. onde vai re-
sidir, dona Ana Maria Mc
Veany, que acaba de obter
divorcio do sr. Antoninho de
Barros.

] li — Circulando em Sáo
Paulo e visto na A

Baiuca e no Zum-Zum, o rio-
clarense major Torquaío Fi-
ladelfo Machado.

] 7 — Hoje, no Cine Rio, no
Conjunto Nacional, na

avenida Paulista, sessão es-
pecia! para convidados (às
dez da noite), para a 'apre-
senlação do filme argentino"Pele de Verão", dirig'do por
Leopoldo Torre Niclsen. Ha-
verá uni "cock tail", como
em todas as estréias — daqui
por diante — naquele cine e
no Cine Atlas.
18 — Amanhã estarei no

Guarujá.

NOTAS Ã MARGEM

DA PAISAGEM
QUIRINO DA SILVA

I INIMIGOS
De 2 ¦ 7 i c "'ombro,

Os inimigos
d u paisagem ,
iniciaram a sua (
felina maldita:
as arvores já
estão sendo pi-
ciladas em seus
troncos. Um
desses "porca-
Ihões" pichou
todos os troncos
das arvores da
avenida Kehou-
ç a s ! Outro
pichou as arvn-
res da avenida
Ipirunga! Por
onde andam os
inspetores do D.
O. P. S., encur-
regados de per-
seguir os "por-
ca Ihões".

E a ramaria
das arvores'.' já
está infestada
de faixas! l'o-
bres arvores!
Até q u a n d ii
irão sofrer esses
assaltos da de-
sarrazoada pro-
pagamla parti-
daria'.' l'or que
o.s Partidos não
coibem a insn-
Icncia e a sei-
vajaria de seus
candidatos?

Convém repe-
lir: por onde
andam os Inspe-
tores do D. O.
P. S., encarre-
gados de repri-
mir tais abusos'.'

O s "porca-
Ihões", como diz
acertadamente 6
prefeito Prestes

Maia, estão agindo na calada da noite. As arvores amanhecem
eom os troncos enxovalhados, eom a sua ramaria infestada de
faixas!

Vamos, senhores inspetores do D. O. P. S„ mãos à obra!
Ainda ontem o prefeito voltou a pedir ao eleitorado que

não vute em candidato "porcalhão". Sabe o sr. Prestes Alaia
que o eleitor consciente não vota, nâo deve votar em candidato
a vereador que não tem respeito pelo patrimônio municipal.

Há dias, lcnins a seguinte advertência: "Neste muro só i
permitido propaganda do candidato desonesto".

O eleitor conscio de seu dever cívico deve anotar os numes
desses candidatos que tudo desrespeitam, que tudo conspurcam,
para não votar neles. Sim, porque — como diz o prefeito —
"fazem sua propaganda eleitoral sujando a cidade, cm desacor-
do com as posturas municipais".

li são esses homens que prometem defender os bens muni-
ei pais!

Desenho de Lili.i A, Pereira da Silva.

CONGRESSO DE
ESTUDANTES
EM CAMPINAS
Reformas de b.isc, carona
autodeterminação „,
trabalhos — Pr«enca dtro oa Educaçã

pauta

mini
tra sabre

Do 2

,lí)- nua far.
o probtari

de P.i

™ edUcaci0i
' de setembro

ximo, na cidade de r '
nas, será realizado
Congresso Estadual
damos com j. finalida
proceder a eleição b 

''
diretoria o discutir
mas de interesse do-sitários paulistas

TEMÀRio
Da agenda dos ,r,h...

do conclave constam,'
guintes teses: analí^
colonialismo, atitodetermi
çao, reformas de lws,
sas estatais, Aerobi'2-'. 2
mácobrás, tática de \«\Àreforma universitária h;tono Central le Estudmdas Escolas .soladas. D0educacional do Estado
tencia ao .universitário, irete de mobilização p()pulmovimento estudai

No rlia 4 realizar-se-
ato publico na referida ci,|
de, promovido nela comi«
organizadora do congreí
cm comemoração ao 2B.0 -
versario da UNE, comaL
sénça do presidente da IW
c no dia 6, no Teatro .Muni,
pai de Campinas o minisl
da Educação pronuncia
unia palestra sobro o pro
ma educacional.

O conclave vem des
tando vivo
cia ssc

// //4ISS DRIVER
n OS ESTADOS UNIDO

RIO. 29 i Meridional) — leda Maria Vargas, Miss Univjrso,
desembarcou no aeroporto Santos Dumont hoje, às l(i horas, pro-
cedente de Porto Alegre, aqui permanecendo apenas algumas
horas, pois às 2H.;iO horas a mais bela do mundo partiu para Miami.

Ao sair do avião. Miss Uni-
verso foi imediatamente cercada
por jornalistas e grande nume-
ro de admiradores, que insisti-
ram em pedir-lhe autógrafos,
leda atendeu a todos, sempre
com um sorriso encantador, fa-
zendo questão ainda de posar
para os fotógrafos junto à tripu-
lação do "Eleetra" que a trouxe
do Sul, cumprimentando depois
um a um. Em seguida, a jorna-
lista Maria dos Anjos Fernandes
entregou a Miss Universo, cm
nome do deputado João Calmou,
diretor dos "Diários Associados",
uma linda corbeílle,

Em sua rápida estada no Rio,
Miss Universo hospedou-se com
parentes que residem em Copa-
cabana, com os quais jantou. Sua
tarde foi toda dedicada ao des-

'--¦-'.- entre
estudantil, devem

comparecer ao mesmo ecr
de 800 representantes do ia
versitaríado paulista, que i
Hotel Fonte Sônia, local
congresso, participarão í
debates em torno dos inim
ros problemas que aflige
atualmente os tinivers
do Estado
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Ultimas notldifc
Prof. PATRIZI

4íS9 Rua Bento, IS
I l1llíi.ll

: 3M3II

r«»WllWB\C í *

I *yJ) ^ "'--¦\fçf O V2 L EU GOSTARIA... de um :
Vonguotd — 48 cm '19 polegada
plana, imagem, mais ní
Som de cita fidelidade fron
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TEATRO DE ENSAIO — Os dirigentes do Teatro do Ensaio,
acabam de firmar um convênio com a Associação de Auxilio ao"
Homem Moderno, para uma grande programação de apresenta-
cões beneficentes, A primeira delas, será realizada na cidade de
Itapetininga, na noite de amanhã, com a apresentação da peca"Leoniir de Mendonça", de Gonçalves Dias, que é dirigida porPaulo Alberto Aloiso. O objetivo dessa campanha, é também
popularizar os clássicos c fazer também teatro infantil. Aliás,a primeira apresentação para os petizes será feita no Teatro
Cacilrla Becker, no mês de dezembro próxima, eom a peça "A
Menina dos Cabelos de Ouro''. Na foto, uni aspecto do etnsaioda peça que será apresentada cm Itapetininga,

M NOVAS MEDALHAS DE "HONRA AO MÉRITO ESCOLAR PI-
RANI" foram entregues cm festiva c movimentada reunião com
escolares, professores, pais de alunos e convidados, dia 18 (lo correu-
te, no Cine Universo. A solenidade contou com a presença do Sr.
Edie Castanho, Gerente de Propaganda de Casas Pirani c represen-
tantes das diversas firmas que vêm prestigiando esses programas,
distribuindo prêmios aos participantes -- No clichê, aspecto do

sorteio realizado naquela ocasião

SM^

eu sonho...tom umleievisoi«
- 58 cm (23 polegadas), giròiócc"controle remoto" sem fios. bwo
automático; nunca "desvia'.' 

pata ura !:c
oulio. Som Iti-dimensiona! em
controle de graves e agudos Móvel e

- plano l§yW$Í-¦" * promotlon |T ,.- ,
"1*.
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ÀS 17,30 HORAS
A poetisa

HOEtAlA SIMÕES DE CAMPOS
estará autografando o seu esperado livro

ANGUSTIA"
prefaciado pelo acadêmico
PAULO BOMFIM

LIVRARIA TEIXEIRA - R. Màrconi

\ ^ i
eu queria... um redigetOL
311 litios (11 pés', com n poiia em o bci
tõies e com o famoso "Roilover" qro Wj

getodor deslizar oo comando des ruças

garantido, a pintura jornais crranna tfl F-j
cor. Compressor econômico e gown'1

(É Adiniiol o teíiigeiador de] 311 ÜW " <~
Cozinha Experimentei do Revista Çfev

ADMI RAL St:
(Produtos de Refrigeração Springer S. A. e Telespring

CONSULTE UM DOS SEGUINTES REVENDEDORES:-
BRÁS: 10JAS COMERCIAI SAPUCAIA LlDA.

Av. Celso Garcia, 243
SANTA CECÍLIA: MODAS A EXPOSIÇÃO CUPPERS.A.

Largo Santa Cecília, 39
SÂO CAETANO: MOISÉS TIMERMAN

Av. Conde Francisco Maiororzo
SÃO BERNARDO: J. FANANI & FILHO

Rua Marechal Teodoro, 12?5 ,|ii
SANTO ANDRÉ: ISAIAS APOLINÁRIO I MÓVEIS ^:::,:

Rua General Glicèrio, 145 | Rua Genercl

¦ .-?*-. .-.Ah.- Jf* -. *,. 4 - - - " - 
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Um pouco de tristeza entre as esperanças dos baderneiros: agosto acabou.

| Scherzo para um bate-papo funcional à distancia

30-8-1963
:X Morre na cidade do 3

Rio dc Janeiro, Al- |
: berto Loefgren, Ia- 3
it botânico, nascido em |
&no, Suécia, a 11 de g
•So de 13M. Fez cur- 3
I»oIiae de Ciências |
Sais na Universidade de =

! Se-veio para o Brasil, |íf entusiasmado pela fio- =
!• '' idiu fixar residência. 3
í* fno interior do Esta- S
líde São Paulo, íoi proles- 3
il de colégios, organizou =
Ifmco de meteorologia _e em =
jffconseguiú a criação na 3
& da cantareira do Hor- 3
iStanlco, onde preparou 3
iS de plantas brasi lei- =
S;, sustentou campanha de =
ilança das matas e reflo- =
iSento. Foi sócio fun- 3
iS do Instituto Histórico =
^Geográfico Brasileiro, do 3
lauto de Ciências e Artes =
ifc Campinas c socio-corres- =
Itridente dc instituições es- 3
l loiras. Publicou mais da =
!£Scehtena de obras sobre 3
iSL plantas, influencias =,'
iSologicas e altitudes. 3
:.(l«1 Morre o Papa Ale- 3¦JJE- xandro III, nascido 3

em Sienna. Estabe- ='ím 
que os bispos não po- 3

¦'Sm ser consagrados com 3
irencsde trinta anos. 3
MU 17 Nasce cm Iguaçu, =
IÇlL província do Rio de 3

Janeiro, João Manuel 3
¦Píreirada Silva, falecido em 3
I pjris a 14 de junho de 1898. 3
= foi um dos fundadores da 3
j Academia Brasileira de Le- =
: tias. . £: 1010 Nasce em Mornnnos, §
liüül Estado de Santa Ca- 3
i tarina, Anita Gari- 3
iludi, esposa de Giuseppe |
I Garibaldi. falecida em Ra- 3
iviüa. Itália, a 4 da agosto de 3
Iie49. , .< |1843 Nasce o matemático =
•ÍÜ2Í Antônio Trajano, au- 3

j tor de aritmética e 3
1 álgebra adotadas nas escolas 3
I primarias e secundarias do 3
I Brasil. I

Morre nesta cidade o 3
\'JZ- escritor Eduardo da 3

Silva Prado, nascido 3
= (m 2/de fevereiro de 1860. 3
1 Publicou "Ilusão America- 3

na" com forte critica aos 3
= Estados Unidos. A obra foi 3
§ ipiEEüdida por ordem do =
| inverno. 3
119|4 Pela primeira vez na 5
f— Historia, a aviação 3

alemã bombardeia 3
í Pítis. 5
1193^1 Decreto criando nes- =

ta cidade o distrito =
de Indianópolis. =
Falece no Rio de Ja- 3neiro o advogado 3
Augusto Pinto de Li- 3

Sm, presidente do Instituto 3" '1 Ordem dos Advogados. 3

RIO — Aconteceu que Fran-
cesca, tendo morrido seu pai deapoplexia, e sua mãe envene-
nada por cogumelos infiéis, re-
tirou-se de Florença e foi viver
em Tripoli, vendendo rendas ve-nezianas e filtros de amor deorigem ignorada.

Isso como começo de uma

PAGINAS
DA VIDA

O SONHO TERRÍVEL
Um amigo do falecido cineasta

Geraldo Junqueira — Condestá-
vel Joaquim — estivera tão
arraigadamente residindo emParis que já nem sonhar sonha-
va com o Brasil. Para ele teria
sido motivo de terror a simples
menção da hipótese de retornar
aos pagos.

Compreendia-se.
Joaquim, vivera aqui, domina-

do por um grupinho subintelec-
tual do Partido Comunista, a mi-
nistrar-lhe cretinices diárias so-
bre a Causa, sendo que o pobre
Quincas nunca pudera sentir o
principio de bom efeito capita-
lista. Viajando clandestinamente
a Paris conseguiu arranjar-sa
num "bico" sensacional, em pie-na Rive Gaúche, tendo montado
pequena fortuna em poucos anos,
o que lhe deu um sentido gau-
lês à vida, como os que mai^s
houvessem cantado a Marselhe-
sa no 14 de julho.

Tornara-se um pequeno bur-
guês cheio de vícios veniais —
ou seria vícios perfeitos? — para
quem o Comunismo representava
um insulto direto, um caso pes-
soai de ofensa.

Por isso o Brasil ficou-lhe nas
retinas fatigadas (ave Drum-
mond!) como uma espécie de
Leviathan extremista, assombra-
do pela grande pobreza ima-
nente,

Joaquim residia num belo
apartamento cerca do Trocadero,
com uma janela para a Torre
EifeI e outra, nos fundos, para a
Historia. (Não vive, por acaso,
a Historia, como limo, nos tetos
de Paris?)

Quincas foi intenso no seu
amor à terra de Flaubert. Man-
dou que lhe emoldurassem a pro-
pria janela. Queria ver sua tor-
rinha querida, como num quadro
vivo, trepidando de existência
nas bases jocundas.

Uma noite sonhou.
Sonhou que estava no Brasil,

de volta, no meio da sua velha
turminha besta, fazendo auto-
critica. Na mesa, pontificava o
Corbusier. Não o de lá, estilista
dos "batiments", mas o daqui,
batidissimo.

Quincas viu-se, assim, num pe-
sadelo. De tantas angustias que
acordou apavorado.

Correu célere à janela. Viu a
Torre, iluminada. Era Paris! Es-
tava em Paris, na próspera Pa-
ris do Mercado Comum Europeu,
onde o franco vale ouro e o De
Gaulle supera o Franco!

Ah... que alivio! Bebeu
champanha e cantou um "Ça
ira" com letra de Raymundo de
Magalhães Júnior.

Joaquim é um fragmento do
povo esclarecido. A tese!

novela a ser escrita um dia, na
Fazenda Rio Correntes, quando
para lá nos retiramos, com o
peso dos anos sobre o dorso gas-to, flagelado.

Cada manhfi tomaremos leite
no peito da vaca, e, após ligei-
ro galope estoico até o mais
frondoso pé de café fino, relem-
brando os ensinamentos agrico-
Ias de Assis Chateaubriand —
como se estivéssemos diante de
uma Oliveira de Platão, ou dian-
te do próprio Leão Gondim de
Oliveira, diante do café madu-
ro, repetimos — sem que nos
atinja a ênfase — fabularemos
a história de uma jovem nada
kerniana, mas profundamenteDantas (com toques Mozartes-
cos) a quem fora ensinado o mis-
tério da sobrevivência meridio-
nal.

E' evidente que a novela per-dera em coerência o que assi-
milar de poesia, estando nós, au-
tores, em contacto direto com a
natureza exuberante, discipli-
nada por agrônomos geniais, in-
clusive versados em Tennyson
e Charles Maurras, este último
um floricultor emérito, "malgré
soi".

Chateaubrind nos disse, certa
vez — em que contemplávamos ,
sizudos, um algodão de fibra
longa — "és a maior besta agra-
ria desta redondeza" — isso
porque ousamos confundir um"moco" com um desses aristo-
cratas vegetais de maçã quase

paradisíaca. Nosso chefe não
perdoa os ignorantes em culti-
vo de terras, os inocentes da
seara, como nós outros muares
confessos, sem um mínimo de
sensibilidade arboril.

Por isso, e só por saudade do
capitão — sabendo-o leitor dia-
rio desta coluna — entramos
hoje a conversar sobre a Rio
Correntes, onde as mais fantás-
ticas experiências da alquimia
agrícola têm sido realizadas com
sucesso, inclusive com a apro-
vação tácita do próprio Alki-
mim.

• Da novela já náo falaremos.
Foi mero pretexto para entrar
no assunto da terra. Nada teria
apaixonado melhor Assis Cha-
teaubriand do que o aproveita-
mento racional do solo brasilei-
ro, esse solo capaz de alimentar
dez Chinas famintas ou trezen-
tos Cearás sinistrados.,

Ah... deixássemos o nosso ca-
pitão comandar os tratores dês-
te país, e o povo teria que an-
dar quietinho, pra não fazer ma-
rolas no grande oceano de ba-
tatas, cebolas e algodões. So-
mos hoje, apenas, uma nota
promissória jamais descontada
de uma Canaç sem juros.

E daqui deste canto de pági-
na,' nosso abraço de saudade,
querido Belinho. Você ainda
bota esta macacada toda que an-
da por ai descomendo regras,
num chinelo total.

HORÓSCOPO
por ABU-RIHON

QUANDO 0 LEITOR ESCREVE
MARIA TELtIRIA (G.B.)
Já ninguém mais se recorda

da Nova Gnomonia de Jayme
Ovalle. Você poderia repetir a
classificação?

RESPOSTA — Leia, de Ma-
nuel Bandeira, "Crônica da pro-
vincia do Brasil" onde tudo isto
está explicado bem direitinho.

Os tipos fundamentais de Oval-
le era os Dantas, os Kernianos,
os Onésimos e os Mozarlescos.
Também existiam os Paras.

Os Dantas, sujeitos bons e pu-
ros, que visam o bem comum.
Todo mundo quer ser Dantas,
mas o sujeito só é Dantas se não
souber que é. A classificação
baseava-se no então jovem jor-
nalista San Thiago Dantas, que
depois perdeu seu direito ao
Dantismo por deixar-se invadir
de elementos Pará.

Pará, em suma, é o camarada
que parte pra vencer na vida.
Queria o Ovalle se referir a tur-
ma do Exercito do Pará, ou se-
ja, o pessoal que pegava um Ita
no Norte pra vir pro sui enrl-

quecer e dominar. Por exten-
são, Pará ficou sendo um su-
jeito interessado em grandes
lances pragmáticos. Um calcula-
do.

Kerniano é o impulsivo a que
sucede um momento generoso,
O tipo capaz de fazer uma mu-
lher grávida abortar com um
chute, mas também capaz de lo-
go em seguida arrepender-se
tremendamente e cuidar da mu-
lher com desvelo sacerdotal, pa-
ra o resto da vida.

Onésimo é o que esfria tudo
com sua simples chegada. Um
contrario à ordem natural das
coisas.

Mozarlesco — embora Mozart
não tivesse sido mozarlesco —
é o tipo interessado na grande
vida, no brilho, no pitoresco e
na aventura sem liimtes.

Mas a coisa não é simples as-
sim. Há sutilezas na classifica-
ção. Quem melhor explica tudo
isto é o Vinícius, a quem Oval-
le transmitiu diretamente estas
anotações.

CASIMBRAS

LANS

tecidos da mais alta.
qualidade
pelos
melhores
preços
da cidade

TECIDOS ALEXANDRE ARAP S.A.
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 95 — TELEFONE, 32-6330 - SÍO PAULO

30 DE ACOSTO — SEXTA-FEIRA

OS QUE NASCEM NESTA DATA — São be-
nevolos, generosos, humanos e estão sempre pron-
tos a ajudar os que o merecem e a defender as coi-
sas justas. Têm veneração pela lei, pela ordem e
pela propriedade, pois respeitam sempre B3 regras e
convenções. Sua inteligência é brilhante, porém,
um tanto inclinada às coisas místicas, especialmen-
te em amor.

OS QUE NASCEM NESTE DIA — Previsões pa-
ra 1963 — Aumento no circulo de amizades o cen-
solidação das antigas. Inlclam-se os noivados fell-
íes e são resolvidos todos os problemas de caráter
sentimental e afetivo. Acentua-se a tendência à
compreensão mais profunda das condições humanas
de seus semelhantes através de conduta mais ele-
vada. As especulações do caráter cientifico serão
grandemente favorecidas e incentivadas,

ARIES — 21/3 q 20/4
NEGÓCIOS — Seja razoável e justo para com 03

que lhe são subordinados.AFEIÇÕES — Suas tendências interiores o con-,
duzlrão a ótimas soluções.

S A U D E - Vitalidade.

 TOURO — 21/4 q 20/5
NEGÓCIOS — Não se aventure em negocioi que

ofereçam duvidas.AFEIÇÕES — Bom dia para tratar das coisas ele-
vadas da vida espiritual.

S A V ¦¦ _ Boa.

GÊMEOS — 21/5 q 20/6
NEGÓCIOS • Não assine títulos, endossos e do-

cumentos Importantes.
AFEIÇÕES — Poderá ter contatos amoroos mui-

to promissores.8 A O D E — Boa.

CÂNCER — 21/6 q~2277
NEGÓCIOS — Procure ser cauteloso e prudente

rios negócios e afazeres.AFEIÇÕES — V. será mais insinuante e persua-
sivo. Dia favorável.

S A O D E — Estável.

LEÃO — 23/7 q 22/8
NEGÓCIOS - Não negligencie nos assuntos Im-

portantes; mantenha-se atento.AfbiçotS — Procure o aconchego do lar e evite
_ Xx. aventuras amorosas.
S A O D — Equllibrio.

VIRGEM — 23/8 o 22/9
NEGÓCIOS • Persevere cm seus emprcendlmen-

tos; eleve a confiança cm si.AFEIÇÕES — Dia favorável para estreitar rela-
ções com amigos e parentes.S A O D E - Boa.

BALANÇA — 23/9 o 22/10 _
NEGÓCIOS — Seja mais sensato e confie apenas

no possível.AFEIÇÕES — Bom dia para viagens, enlaces. Pas-
sara por momentos felizes.

S A O D E — Elevação.
ESCORPIÃO —23/10 q 21/11

NEGÓCIOS — Evite questões com superiores; pen-
se com calma antes de agir.A* E1ÇOES — Será favorecido nas relações do-

_.";' mestiças e afetivas.S A O D E _ Boa.

SAGITÁRIO -.-22/llq 21/12
NEGÓCIOS — Não altere fundamentalmente seus

planos de trabalho.
AFEIÇÕES — Viverá de sonhos e pensamentos II-

ricos. Eleve o pensamento.
S A Ü D E - Equilíbrio.

CAPRICÓRNIO - 22/12 o 19/1
NEGÓCIOS — Procure dedicar-se Inteiramente ás

ocupações habituais.
AFEIÇÕES — Bom dia para novas amizades; re-

solverá velhas questões amorosas.
SAÚDE — Boa.

AQUÁRIO — 20/1 q 18/2
NEGÓCIOS — Dia favorável, especialmente na

parte do manhã.
AFEIÇOE5 — Não se aflija com pequenas contra-

riedades que surgirem.
S A O D E — Ótima.

PEIXES — 19/2 q 20/3
NEGÓCIOS — V. será mais ativo e empreenderá

com firmeza o obstinação.
AFEIÇÕES — Trate de reconciliar Eeus próprios

pensamentos.S A O I) K -. Boa,

WHÊfl
PERFIL

Wáldir Azevedo, nasceu a
27 de janeiro de 1923, num
bairro da Zona Norte do Es-
tado da Guanabara. Filho
(único de Walter Azevedo e
Benedita Santos Lima, iniciou
seus estudos no Mosteiro de
São Bento. Aos 10 anos de
idade, começou a revelar sua
queda musical, adotando co-
mo instrumento de preferen-
cia, a flauta. Possuidor de
grande musicalidade, desviou
seus estudos musicais para os
instrumentos de corda, tais
como o violão, o banjo, o
bandolim, o violão-tenor e o
cavaquinho, que veio lhe dar
a projeção mundial de que já
se fazia merecedor, Exercen-
do completo dominio sobre
esse instrumento, revelou
também seus inegáveis dotes
de grande compositor, produ-
zindo: "Delicado", "Brasilei-
rinho", "Pedacinhos do céu"
etc. Seu baiãozinho "Delica-
do", mereceu, em todo mun-
do, aproximadamente 40 gra-
vações diferentes. Segue-se"Brasileirinho", com 20 gra-
vações realizadas fora do nos-
so país.

Waldir Azevedo teve, em
toda sua carreira, três mo-
mentos de grande emoção. O
primeiro deles foi quando
sua composição ''Delicado"
assumiu o primeiro posto no
"hit-parede" dos Estados Uni-
dos, e naquela posição per-
maneceu por 8 semanas, o
que lhe deu, em defintivo,
projeção mundial. O seu se-
gundo grande momento foi
quando, numa das suas ex-
cursões, entrou numa loja do
Egito para comprar um "sou-
venir". Escolheu uma bela
caixinha de musica, com mo-
tivos típicos, e qual não foi
sua surpresa, quando, ao
abri-la, ouviu seu "Brasilei-
rinho". De outra feita, par-
ticipando de um festival
anual no Oriente Médio,
apresentou-se perante Uma
platéia exigentissima, com-
posta dos maiores maestros
orquestradores, compositores
e instrumentistas de todo o
mundo. Ao terminar a apre-
sentação de seu numero, se.
guiu-se um instante do mais
profundo silencio, após o
que, toda a platéia, de pé,
aplaudiu-o vigorosamente.

Waldir casou-se, no ano de
1946, com Olinda Barbosa.
Dessa união, nasceram duas
meninas para quem Waldir
escreveu o seu "Pedacinhos
do céu": Miriam, atualmen-
te com quase 17 anos, e Mar-
ly, com 15. E seguindo a tra-
dição, apreciam a musica,
sendo, além do violonistas,
concertistas de piano.

Atualmente, Waldir reside
num pacato bairro da Zona
Sul da Guanabara. Porém,
quando sente necessidade de
dedicar-se à musica, dirige-
se à sua casa de campo em
Petropolis, em companhia de
seu cavaquinho, de sua espo-
sa e das duas filhas.

Desde o inicio de sua carrei-
ra, Waldir Azevedo grava
para Discos Continental, on-
de ó um dos. campeões de
vendagem,

Guarda com carinho seus
29 troféus internacionais, que
representam sua popularida-
dn em discos, radio e televi-
são do todo o mundo, e aos
que perguntam sobre seu"hobby", responde de manei-
ra simpática: — "Coleciono
amigos".

*
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CY MANIFOLD, notável cantor norte-ame-
ricámo, acontecerá hoje em noite de estreia na
"Boite \s\ Vie En Rose".

oOo
WILSON CHUMBO, em nossos meios notur-

nos, um dos mais apreciados cronistas, aniver-
sarlou quarta-feira ultima. — A crônica noturna
como não podia deixar de acontecer, íoi ao "Toa-
lha de Mesa" cantar para Wilson Chumbo, o tra-
diclotial "Parabéns a você". A nova casa estava
muito linda.

—oOo
AS 21 HORAS DE HOJE, no numero 614

da rua Amaral Gurgel, será inaugurado "TIO
PENNA" "drlnks". — A nova casa terá em sua
direção o notável e apreciado "Dom Penita" o
conde da noite.

oOo
•NOITE DE GALA" marcará o l.o aniversa-

rio da atual direção do "Royal Palace". Grandio-
sos -sliows" estão sendo programados para acon-
tecer nessa casa no próximo domingo. Aos
presentes será servida champagne e frango (tal-
vez com polenta). oOo

HÉLIO MENEZES, um dos dirigentes "Nuit
tfô" Bar e Restaurante-dançante da rua Consola-
Ção, por intermédio de um bilhete Informa-nos
de que essa casa está sendo freqüentada todas
os noites por numeroso publico, que ali vai jantar
ou tomar seu "drink" e ao mesmo tempo dançar
no som de agradável musica.

O RESTAURANTE "CASA GRANDE",, ser-
vindo seus deliciosos pratos húngaros, alemães
e outros da cozinha internacional, vem merecen-
do a preferencia de muitas famílias paulistanas.
Os jantares da "Casa Grande", são abrilhantados
todas as noites com musica cigana, executada
pelo notável do violino André Makay.

oOo
ÍRIS VALE, notável cantora brasileira de

musicas internacionais, será uma das atrações
do -Tio Penna", a inaugurar-se na noite de hoje.

oOo ,
A PARTIR DE DOMINGO, já com seu

,;Ameilcan-Bar" em funcionamento, o "Estribo'.
Bar e Restaurante, passará a funcionar diana-
monte a partir das 12 horas com almoços inter-
nacionais e um notável serviço de lanches.

SUCULENTA FEIJOADA, voltará novamen-
te a acontecer no dia de amanhã, na Cantina e
Pizzaria "Nova Capri", o movimentado restau-
rante de Vila Mariana, Durante o almoço de do-
mingo, a exemplo dos demais, estarão servindo
apetitoso frango com polenta.oOo

DENISE DUMONT, a querida estrelinha das
Emissoras Associadas, firmou-se mesmo no "Pier-
rot" agora Bar e Restaurante, da Vieira de Car-
valho. Juntamente com Denise, apresentam
nessa casa o aplaudido Trio "America" e ainda
o tão apreciado cantor paraguaio Pedro Gomez.

^EfJI Fjl^
ADEGA DA MOURAR.A
Rua Albuquerque Uns, 348 — Fonci 51-8456

Sob a direção de Joio Fernandes e Monls Trln-
dade. Jantares com pratos regionais portugueses.
Cozinha internacional. Fados e guitarradas com
Monii Trindade, Armlnda Falclo e José Vilela,

João Fernandes e J. Pires.

DOM PENITA
Rua Dom José de Ilarros, 71 (Galeria Califórnia)
Fone: 35-09G6 — cDrlnks»-dançantes das 19 às 2
horas e aos sábados, domingos e feriados a partir
das 14 horas. Todas as noites: CALIXTO E SEU
QUARTETO com a cantora MEG MAY — Per-

mitido traje esporte.

.v^w*^v\^w\^^www\^wwwwn'Www^^v^w^v\/vww

PATO DONALD
RESTAURANTE — CHURRASCARIA E PIZZARIA

Av. Santo Amaro, 542 — Fone: 80-4121
(Ao lado do Cine Radar). Blsteca na grelha,
churrascos c frangos, Especialidades em "pizzas".

Aos Babados suculenta feijoada.

BARCAROLA
Avenida 0 du Julho, Cll! (Em frente no IAFI)
Alegria na noite com promoções de FORMIGA.
— Musica suave de Menlnfto e seu órgão. —
Atrações: Lucy Lcssa, Marlon Ruiz, Osvaldo Crui

e Lúcio Cardlm.

B O B Ã O BAR
Rua Peixoto Goralde, 72

O MAIS NOVO ENDEREÇO DE SiO PAULO
Muita alegria com GILDO SOUSA e ARLINDO

XAVIER — Aberto inclusive aos domingos.

EDY SEBASTIÃO BAR
BUA ÁLVARO UE CARVALHO, 1118

Todas as noites: TWIST, CHA*CHA-CHA e
CHARLESTON — Aberto todas as noites, inclu-
sivo aos domingos. Ambiente moderno e con-

fortavel.

REVERIE Bar-Dancante
O bar mais cleganto e confortável de São Faulo
Av. 9 dc Julho, 152 — Fone: 3(1-0260 (esquina
João Adolfo) — Diariamente animadíssimos ape-
ritivos-dançantes com Roberto e seu modernlssi-

conjunto <Ie "ritmos". Fechado aos domingos.

BOITE CHICOTE
PRAÇA FBANKLIN ROOSEVELT, 247

NOVA DIREÇÃO
Hoje •— TOP-SHOW com Augusto César, Graça
Melo, Jorginho e grande conjunto da "glrls' .
Conjuntos: GAFIEIRA e JURANDIR — Cantor

JORAN COELHO.

EL GRECO
Rna dos Tlmbiras, 631 — Fone: 34-3072

O unlco com musica das 20 ãs 7 lioras da nianliã.
Todas as noites: aperitivos, jantares e celas mu-
sicadas. Ambiente acolhedor, serviço esmerado,
cozinha Internacional. Aberto das 18 às 7 horas
da manhã. Musica: Típica de Ubirajara e o

TRIO DE OURO.

FAZENDA CHURRASCARIA
Av. Gcn. Olímpio da Silveira, 131 — Fone:,61-5299
Almoços — Jantares-dançantes até as 2 horas —
Orquestra — «Show» e atrações de hora em hora.
— Sábados, tradicional feijoada — Domingos, ol-
moços infantis. — Cozinha internacional, am-
biente familiar. Recomendada pelo «Diner's Club».

•VWVWVMWWWWW^AMMAMMrXMAMAAAMMA^N^^^a^^A)
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BOITE MUGUI
NIGIIT CLUB JArONÊS

Rua Augusta, 643
Apresenta hoje "shows" COM VÁRIOS ASTROS
E ESTRELAS. ATRAÇÃO PERMANENTE: ELIA-
NE MOREL Musica: JUNKO e seu conjunto de

ritmos modernos.
vv.^A^^^v>A^^><«~a^AA^^«^^^A^^A<>v>^«A^<<^a^^^yv>ivww!

ESTRIBO Bar e Restaurante
Av. Washington Luis, 3.135 — Fone; 61-G221
Jantares-dançantes todas as noites, com pratos
da cozinha Internacional. — Ambiente dos mais
confortáveis e familiares. — Perfeito serviço no

«Drlve-in».
>W^«^WWWW^M^M^AA^^AA^^M^AAA^^ft^^^AA/WVV

SELVÁTICO — Restaurante
Av. Washington Luís, 4.267 — Telefone: 61-3810

(O endereço orgulho das noites paulistanas)Ambiente — Conforto — Bem-estar
JANTARES-DANÇANTES com BRUNO E SEU

CONJUNTO.
A 1.500 metros do Aeroporto de Congonhas

BOITE OÁSIS
Rua 7 dc Abril — Fone: 34-7047

Hoje grandiosos "shows" com: Hilda Marquês e
Marthe Janete e "Tudo é Carnaval" espetacular
revista sob a direção cie Geraldo Gamboa com os
conjuntos do LÉO e JACY. — Atrações p"erma-
nentes: MARIA DEL CARMEN, JERSON COSTA

e IRACEMA.

JO — BAR E RESTAURANTE
Rua da Consolação, 2550 — Fono: 62-9261

Jantares-dançantes todas as noites. — Ambiento
dos mais confortáveis e familiares. — Das 20
ãs 4 horas da madrugada. — Com Moringa e

seu conjunto. — Permitido traje esporte.

TIO PENNA
HOJE AS 21 HORAS, INAUGURAÇÃO
(A CASA CABOCLA DE SAO PAULO)

— DIREÇÃO DE DOM PENITA —
RUA AMARAL GURGEL, 614.

HISTORIA DA
ESCRITURA
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CANTINA E PIZZARIA NOVA CAPRI
Kua Neto de Araújo, 45 — Fone: 7-6679 '

(Atras da estação de bondes)
A cantina que faltava em Vila Mariana, onde se
saboreia a real Tizza Napolitana e os melhores
anti-pastos, num ambiente e um melhor ser-
viço. Aberta das 18 às 2. horas da madrugada.

:trijVLftAinpjuwiriAAAArii-ir.'i »ao*a*a»aaa<w>^a<ww<i.

PAPAGALETTO
RUA PAMPLONA, 850 — FONE: 31-2443

Cozinha internacional e italiana. Especialidades:
PATO NO ESPETO A PAPAGALETTO, FRAN-
GUINHO DE LEITE GRELHADO, GALETTO
A CHAMA AZUL E MASSAS DE TODAS AS
QUALIDADES FEITAS A MAO - Salão para

banquetes — Aberto diariamente.

TOALHA DE MESA — DRINKS
Av. 9 dc Julho, 931 — em frente & Avanhandava"O RECANTO DOS CORUJAS"

MUSICA DE MENINAO E SEU ORGAO e o cantor
e guitarrista IZIDRO BRASIL.

— A PARTIR DAS 18 HORAS. —

>V\MN^^%W^^^VW«Mft^AAA/^^WV^rW^^V>MW^^V\

CASA GRANDE — RESTAURANTE
Rua Francisco Estado Forte, 295 — Fone: 51-4520

— ao lado do Cine Esmeralda.
Direção do ex-maltre do Restaurante Europa

Especialidades: húngaras, alemãs e internacionais.
— Musica cigana com o violinista ANDRÉ*
MAKAY. — Ambiente familiar. — Festas e ban-

quetes a domicilio. Estacionamento permitido.

PIERROT BAR E RESTAURANTE
Avenida Vieira de Carvalho, 65 — Fone: 33-9216
Aberto a partir das 11 horas até as 4 da madru-
gatla — Especialidades da casa: Paella e Ia
Valenclana e demais pratos espanhóis. Musica:

Trio "Cristal", Denise Dumont e Pedro Gomez.
£MMW^MrVVWMAKA^AMM^*MAM^^W>^VWWVMVWWWW-
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VERMELHO 47
Avenida Vieira de Carvalho,

BAR
47

Todas as noites, das 21 às 4 horas, Inclusive aos
domingos. "DRINKS" musicados com Vozes da Ame-
rica: NILCE TABAJARA, cantora popular brasilei-

ra — TRIO "NHANDUTI" e outras atrações.

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 Maria. — "Shows" com CY MANIFOLD,

aplaudido cantor internacional.
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ZILLERTAL - Restaurante-dançante
Av. Brlg. Luís Antônio, 909 — Fono: 87-6772
Cozinha Internacional — «Chopp» — Aberto para
almoço a partir das 11 horas — Jantares-dançantes
— Sábado: feijoada. Domingo: «Shows» infantis.

ADEGA LISBOA-ANTIG/
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 280

(Um pedaço de Llsbna no coração dc São Paulo)Diariamente f jdos o guitarradas até as 2 horasAtrações: Any 8Uva, rida de Castro e Fernanda
Batista. — Diariamente: almoços
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CORINGA BAR
LARGO DO AROUCHE, 46

Direção dc Izaura Baltazar.
Drlnks e aperitivos musicados todas as noites.
Atrações permanentes: ARTURO SOBENES can-
tor internacional e C-ERALDINO RODRIGUEZ
cantor popular brasileiro. - Ambiente confortável.

MADISON BAR
RIA AUGUSTA, 1.493 - Galeria Le Village

(Em frente ao Cine Majestic).
Todas as noites, das 21 às 4 horas da manhã.
Grande atração: IVAN PRADO. Aos sábados e
domingos: «twlst», «madlson» e «hulli-gully».

VWWVVWWVWW^^»V^W^^rV>WWrV>r<MWW^>A<^)Wwi'

ZIRIGUIDUM
O MAIS FREQÜENTADO RESTAURANTE DA

MADRUGADA — Rua Major Sertorio, 347
Todas as noites jantares musicados com o conjunto
paraguaio Jorge e sua Típica — Aberto das
22 às 7 tíoras da manhã. — Esp. internacionais.
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Por Edith Hare
e Roland Chamou

Br Ir^B I

1—0 desejo do contar aos outros suas expe-
rienclas levou os homens a fazer uso éle

sinais. Apesar dos esforços dos cientistas, a escri-

tura de certas civilizações multo antigas como

a dos Hititas, por exemplo, ainda não foi deci-
frada. Os egípcios libertaram o segredo da sua

escritura somente quando foi encontrada n»
cidade de Roseta uma pedra escrita cm dujm
línguas que foi decifrada por Champollion. Oa

fenlclos foram os primeiros a criar um alfabeto
e os gregos o aperfeiçoaram criando as vogais.

HfHr x \x. -™tfff\ ^Ira-i^ff*^»-"**•¦»¦

m^mmmmmmamwkmm^Wmmwai
O — O mais antigo tipo de escritura foi encon-

trado na índia e compõe-sa de 36 letras.
A escritura era usada Inicialmente pela Igreja;
depois os comerciante* passaram a usá-la. A
linguagem complicou-se de tal maneira que os
autores dramáticos fizeram com que os perso-
nagens falassem de acordo com sua condição
social, e a índia desde então tinha duas escri-
turas que haviam sido reveladas aos homens,
assim diziam os sábios, por Brahma, Muitos
antigos atribuíam ao3 deuses a invenção da cs-
crltura.

>•••• . ¦WBftawUBi ¦• -.-¦-¦ - - ,-, ¦ M „ - - ¦ ««¦..... «"

»> — Os chineses representavam os objetos por
desenhos e os desenhos exprimiam uma

Idéia. Esta maneira de escrever foi empregada

pelas civilizações pre-eolombianaa que cvocav:im
a chegada dos europeus por um cisne envolvido
em chamas, a ave representava a côr dos estran-

geiros e sua facilidade cm mover-se nas águas,
e as chamas representaT»m as armas européias,
Os chineses chegaram a ter seis classes de ca-
racleres, as duas primeiras contêm 600 a 700
figuras, estas figuras são dispostas em coluna

pintadas em papel e são lidas do alto para baixo
e da direita para a esquerda.

A — A escritura árabe usada em todos os paises
de religião muçulmana depende de um

alfabeto. Ao mesmo tempo era utilizado um
derivado do alfabeto sirlo multo complicado cha-
mado "Koufique"- porque as escolas da cidade
de Koufa, onde o ensinavam eram famosas. A
escritura koufique é ainda conhecida pelos lnte-
lectuais. Os orientais, como os chineses, usavam,

papel. A tinta era obtida misturando-se o negro
da fumaça, cola e vinagre. A escritura árabe é
lida da direita para a esquerda, expandiu-se na
Pérsia e na Turquia.

F&_\\ C\ Mimo» U w won fetyew V j\
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C — Na França era usado um movei chamado
escritório enfeitado de plumas, de perga-

minho ou de papel, Luís XIV possuía doze, enfel-
tados com pedras preciosas. Os manuscritos com-

punham-se de folhas de pcrgamlnho coladas
uma às outras. Durante toda a Idade media
havia homens que Unham o privilegio de copiar
os manuscritos que eles enriqueciam com mlnla-
turas em cores. Certas miniaturas são jotas da
nossos museus. A descoberta das maquinas de
impressão fez desaparecer os belos manus-
critos que eram abertos nos castelos de antanho,
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I SEGREDOS DE SUA ALMA \
. Por JOSEPH WHITNEY 1
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i I
s AS MULHERES AGEM DE MODO DIFERENTE I
| QUANDO CERCADAS POR HOMENS? |
| R.: — Algumas sim, e certos homens reajustam seus modos §
= sociais quando há mulheres presentes. E mregra este tipo de == indivíduo adquiriu uma imagem estereotipada da espécie de pes- §= soa que atrai o sexo oposto, e tende a assumir tal papel quando §
= no que chamamos de companhia mista. A mulher que recorre §
= a tal ardil se sente incapaz de reagir emocionalmente aos ho- §
= mens. Em regra, ela chama e atrai a atenção masculina, mas =
§ comumente tem dificuldade de encontrar o marido que lhe serve. =

Este Mundo Pitoresco

MT ara smPi/ri- ^r
CAR.A .KAYExAÇAV * ãtl (Toro ÇI$T£MA'¦'INSLiS^DE 

RADAR-V RAYíO (ilRSôÚO
tíAYEfâtiDO E ATE" â ESTEIRA (&£
DE/Xfi. tiO RADAR ecMUál ÇOâlVAl,O BAREO fERáSAiYEEE /M''Sl%'£í. A'0
EEtíTRO E (fS DEirtA/S <&;SA8 SE
MCVcAU 47? AS BO/AS G2/E ES7ZD
FIXAS, o QUE QAÜ2AVA EZMPl/aAfCES
<ê)s_VS OVE SDF/7E/1.
D£ ALEXIA Eti-
TEKDEM TJEC,
MElYOS O QUE
LÊEM:
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O ESTUDO DE
ATITUDES NAS
FABRICAS TEM
UTILIDADE?

Primeira aprovação da emenda pe
reduz aposentadoria para 30 anos

BRASTT.TA 90 íc,,n,„.„„i\

TEATRO
MATTOS PACHECO

HOJE: "OS FUZIS DA SENHORA GARRAR»
O Grupo Decisão reaparece hoje, na sua primeira tem™•¦*""'  i..-.t-")5 cje periferia, apresentando "Os Fuzij dn sde Brecht, em espetáculo dirigido por Anto' 

"*
onio

nhora Carrar
Ghigoneto.

O espetáculo será repetido no dia l.o.
Em seguida, com a mesma peça, o Grupo Decisão ainno dia 7, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviaílnos dias 12, 13, 14 e 15, no Teatro de Arte Israelita Brullíí '

nos dias 20, 21 e 22, no Teatro Arthur Azevedo (MoócáT .'dias 27, 28 e 29, em Santos; nos dias 3, 4, 5 e 6 de outuhrn
Teatro Paulo Eiró (Santo Amaro). Dro' M

No elenco: Ivonete Vieira, Emilio De Biasi, Sérgio M:berti, Clovis Bueno, Vivien Mahr, Zezinha Nogueira rS'Roquete, Juarez Magno e Ivo Carmona. ' "
Renato Doval é o assistente de direção

CENTENÁRIO
"O Santo Milagroso", dc Lauro César Muniz, comple<i rorepresentações, na sessão de hoje (oito da noite), nó % ,."Cacilda Becker. Depois do espetáculo das dez horas ha-'comemoração por parte do elenco. Com bolo de veílnh, ta

"champagne". miJs <>

PODE HAVER UMA
CRIANÇA BEM
DOTADA DEMAIS?

R.: — Indicam os estudos
que as crianças que têm mais
de meia dúzia de talentos cos-
tumam não desenvolver ne-
nhum deles. Tais crianças
obtêm sucesso em tudo o que
tenta fazer, e com isso dei-
xam de centralizar o interesse
e as energias num objetivo fi-
xo. Johnson 0'Connor, do La-
boratório de Mecanismo Hu-
mano declarou recentemente
que tais crianças ganham elo-
gios fáceis, e assim talvez
nunca aprendam a trabalhar."A que só tem um talento ou
aptidão — disse cie — come-
ça a aprender a trabalhar
desde cedo".

R.: — Sim, quando feito
devidamente e bem compreen-
dido. O fito básico de tais es-
tudos é revelar as áreas cer-
tas de tensão dos empregados,
porque a tensão e a ineflciên-
cia andam de mãos dadas. Um
segundo fito é trazer à luz
incompreensões e queixas le-
fiitimas. Também tem impor-
tancia o fator construtivo da
moral. Os empregados são
mais produtivos quando lhes
pedem a opinião. Percebem,
assim, que os consideram co-
mo parte integral da organl-•zação.

BRASÍLIA. 29 (Sucursal) —
Projeto modificando a redação
do parágrafo primeiro do Artigo
499 da Consolidação das Leis doTrabalho foi apresentado pelosenador Aarão Steinbrucl: (PTBdo Rio de Janeiro), De acordocom a modificação proposta, oArt. l.o daquela Lei passa a tera seguinte redação: "Ao empro-
gado garantido pela estabilidade,
que deixar de exercer cargos deconfiança, é assegurada, salvo nocaso de falta grave, a opção en-
tre a reversão ao cargo anterior-
mente ocupado e a indenização
proporcional ao tempo de servi-
ço, contando-se em dobro o pe-riodo trabalhado nas funções«fetivas",

CENTENÁRIO
DO "SANTO

MILAGROSO''
Jorge Chaia e Ruy Alfonso
cm uma cena da comedia de
Lauro César Muniz, que hoje
atinge o seu l.o centenário
de representações, pelo Tca-

tro Cacilda Becker.
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Faça o nosso
CURSO DF. TAQUKilt.U i.\ KAlMIlnDuração de UO aulas - Turmas de E -,&..
Aulas diárias com tempo de ] hora caj','

Horário à escolha do ahiric.
Inicio em 2 de Setembro oe 1%3

Int. e Matrículas — Rua D. Jo-e de Barres
301 - 2.a sol.. Conj. 218 a 222. Tel 36-525J
CENTRO DE ESTUDOS TUl.UIJs 'rwij\
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Hvè , CONCURSO BAMCO DO BRASIL
J. H. PIRES

THEREZA
Thereza assim mesmo, com"th", à antiga. Mas não apenas

Thereza, porque há um prenome
o o sobrenome: Maria Thereza
Cavalheiro. Publicou, há algum
tempo, um livro de ternura ve-
getal, milagre de amor à Natu-
reza, nesta terra de devastação:"Antologia Brasileira da Arvo-
re". Agora, aparece com um livro
azul e branco, largo, formato
mais de revista que de livro:"Poema da Cidade Azul". E pro-
mete, para breve, mais dois li-
vros: "A Mulher Violeta" e "Es-
pelho do Silêncio".

Juscelino, o presidente malu-
co, a coroou rainha da Capital
da República. Afirmou "ex-cate-
dra", como um deus criando pela
íorça do verbo: "Maria Thereza
Cavalheiro é a poetisa de Brasi-
lia", E quem lê este livro, "Poe-
ma da Cidade Azul", lançado pe-
Ia Editora Cupolo, vê logo que é
mesmo. O presidente tinha razão.
Thereza nasceu rainha, com uma
coroa de rosas. Como está na Re-
pública, a coroa é invisível. Só
os videntes podem vê-la. Jusce-
Uno a viu. O que mostra que a
sua maluquice provém da vi-
dêncía.

O poema começa pela desço-
berta. Cabral e sua esquadra
atravessam o Atlântico. Frei
Henrique reza a primeira missa.
Depois, Cabral segue o caminho
das índias. Português malandro,
que fingiu errar o caminho para
tomar conta da terra dos bu-
gres, sem que os espanhóis o per-
cebessem. Depois, é a conquista
da terra e a colonização. E por
ílm, Brasilia. A loucura jusceli-
niana arrancando palácios da
terra estéril do planalto central.
Os cupins goianos suplantados
pelas estruturas de concreto.
Thereza encerra a sua epopéia
com este convite: "Venham visi-
tar, amigos, a cidade que o poen-
te esculpe: basta virem pelo ar-
co-iris — sua ponte pensil sobre
o infinito".

Todo o poema é assim: a fusão
do discursivo e do poético, no
ritmo largo das lonjuras de Bra-
silia. Thereza conta, relata, des-
creve, parece escrever uma nova
carta de Pero Vaz Caminha, e
nem por isso deixa de fazer poe-
sia. Pelo contrário, as duas téc-
nicas se fundem no seu poema,
como nos versos largos de Rodri-
gues de Abreu. Não há dúvida
que Juscelino está certo: Maria
Thereza Cavalheiro é a poetisa
de Brasilia. Uma poetisa que
nasce com o seu tema, no mesmo
instante em que nasce a cidade
que ela deve cantar.

lixa

o o
C|U6
«'111
hora

uiho Bancário «JuMo Cunha» avisa, os interessados do quoaceitando, nt.. 2 de .«lembro, matrículas para novas turmasptestaião o próximo concurso, cujas inscrições serão abertasnovembro próximo. Informações o matrículas, das <i ns "2" na Secretaria do Curso, Edifício America (ox-Martinèii)ÍO.o andar, sala 1023

Acontecem coisas inesperadas e hilariantes na
interessante telecomédia de todas as

SEXTAS-FEIRAS — ÀS 21 HORAS — pelo

CAM AL
Não perca momentos de prazer e alegria assistindo"QUANDO MENOS SE ESPERA..."

Prestigio comercial de

RESTAURANTE BELISCO
O PONTO DE REUNIÃO ELEGANTE DE S. PAULO
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mie Clarice Amaral foi a Porto Alegre gravar em
I 

** 
Tnne um comercial de apresentação do "Chico

V*°'„„'• mie será apresentado pela TV-Gaucha, Canal
p> Srém afiançam que há "alguém" por lá, também...
,0UtrllSji7Pr aue o "Signo Show" saiu das mfios do Hello
I 8"? nlira ns de Brancato Jr.? Ouvíamos sempre o Ornar

í«l,.i", TSto aqui (mostrando o "espelho do programa")
gr**" diz«- gouto poderemos produzir com "ballet", lindas
pü"°" pois olha não foi o branco-no-pretò e o Bran-

sete

^yrsígsmo,
9", e lá vai sair aos sábados às

Wiltoii MaUúuculr m>m —\ tBHF Jk

Ele foi um "ca-
Agora é o pirata da

r**' 
p"ü'"mt"ilha'do 

Tesouro de Felipe Wagner...
„m não se lembra de José Serber?

•5"? íamaso cm épocas passadas.
lt&l Zn na Ilha do Tesouro de

P\ f«ioCardoso quem afirma: "Porque tenho fé no Bra-
1 .,, e gorai 

a foro- •.

I siari""""""í-dade

ptilod

' Kêza Gregorl acha que na sua vida tem na reali-
IKátrte crianças em quem pensar (relativamente):'¦i'.1,;,,* 

o seu programa na TV "Revista Feminina»,
r "d 

e o Atila, seu esposo da 30 anos.

£LM'a tendlnha de legumes da íeira... O "gordlnho"
I*»i desenhista e responsável pelas composições para

a banca de tomates,
como diz o iluminador

fte' c l^voava com o seu "Volks", de repente, a direção
fo carrinho correu, e lá se foi J- "

K Ismael, não "fica nervoso"

gFreitas, para o Carlinhos...
1 

L, Fmites vai tirar ferias, e vai passá-las no Rio
•' *, c\o Sul cm Canguaçu creio, tomando chimarrão,

WiSiHA e fazendo marmelada em tacho de bronze...
«K^tes'' da juventude, não é Norah? '.

hicinria de que eu quero ser vereadora é mentira,
• &ia «ohP Camargo... Pra classe já existem tantos que
£ S" (Oh, trocadilho infame!).

va a velha cantora, cuja voz ficou, mas a "cara"
VU ti 1"-»*  «..-I.*. UTC1«1tn

(jouma 
'-gioia'

'Come"!!Vmis'pode "ver "porquê 
é um susto: "Felizmente

3 Grat
não existem mais. »E ninguém

"Sm* a" niasticã," porque Graças a Deus novos talentos
¦jJ-OOnr»'11 . „ -r.Zn. atri.

IjstobrliiiMoitos

„«s ns mandes nomes,
uma formula para dar talento para as caras novas

dedo "Sul" que pede noticias insistentes
1 iSitími Fernandes — o ótimo ator do "4", é um ™*
HS nuitás" do Brasil. Hamilton que a gaúcho veio

^pS*que deixou gente «suspirando» saudades...

futuramente não neguem mais as Jlevianda
des que

Ha sal:..
liEu ^"Vixamos""nossos finados" ouvidos ouvir

sai, mesmo...
Se é

liJViJela. í

iW[io'am-

Ha boje, cm

•0 Clube dos

s" de

lilon Itotlri-

ps. Kaul Vi-

ki,' copio-

tinido "0

iralor

romântico do

«le",

—————¦¦»»»»'» B|
:

Wm'' ''JÉÈm!

|0 CASAL DO BARULHO —
E'UMA SÉRIE ATRAENTE
Com o desempenho de Barbava Bntton e m-

ard Dennig, dois nomes bastante conhecidos em
ilv-vood e no mundo todo através dos filmes da
figa Universal Pictures, o C-2, está apresentando
ia série de aventuras onde os dois artistas se em-

piam numa tarefa de detetives, situações essas
6 redundam muitas vezes em momentos divertidos.

»:-¦ :„„„w&i!

'• ¦.'Ti'5**"-**

'(•"dura romântica de Ya-"7 Poderá ser apreciada
S.Tr0 womento marcado
f?0 Quando Menos se Espe-
&' fde hoje, na TV 2. Ger-«J» Jlarques, será o prlncl-¦ oessii nova Cinderela,
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QUEM SERÁ' O
APRESENTADOR
DO NOVO "O CÉU
E' O LIMITE"?

Noticiámos há dias que o
Canal 2 ê que trará de volta
ao "video" paulista, o progra-
ma que agitou a cidade por
muito tempo, através da TV-
Tupi. Agora perguntamos, "O
Céu E' O Limite" que vere-
mos se constituirá nas mes-
mas bases E quem será o seu
apresentador? .,.._.

M) WILSON MIRANDA
ESTARÁ' COM A
ESPOSA E SEU
PRIMOGÊNITO,
NO "CLUBE..."

Uma das atrações de "O
Clube dos Artistas" de hoje,
da TV-4 será a presença junto
com o cantor Wilson Miran-
da, da sra. Wilson Miranda e
seu primogênito recém-nasci-
do. Muitas fãs hoje terão o seu
"chilique" quando confirma-
rem com seus próprios que o
cantor-galã está casado mes-
mo.

ATRAÇÕES DO"SHOW-DE- .
DOMINGO"

Agora gravado em VT, o
Show-de-Domlngo, em sua
próxima audição, terá as se-
gulntes atrações além dos co-
mediantes da casa em qua-
dros escritos pelo produtor RI-
beiro Pilho: Wilson Miranda,
Jorge Veiga, Francisco Egl-
dio, Orlando Silva, o vlollnis-
ta Henry Pollack, o conjunto
moderno The Jordans e o Bal-
let de Maria Fia Finocchio.

ENCONTRA-SE EM
SÃO PAULO "BIEN-
VENIDO GRANDA"

Exiblndo-se na noite paulis-
ta, o cantor Bienvenido Gran-
da, disse-nos que estuda pro-
postas para se apresentar em
nossas TVs ainda por estes
dias. Bienvenido Granda, é
uma das vozes mais privilegia-
das que se apresentaram em
nossos canais, e parece que o
C-2 terá a primazia de apre-
sentá-lo primeiro agora.

Cláudio Marzo e Elisco de
Albuquerque são dois das
muitos interpretes de "Hully-
Gully", que Wanda Kosmo
apresentará no Grande Tca-
tro Eltex de segunda-feira

próxima.

O COMEDIANTE
PORTUGUÊS RAUL
SOLNADO

Representando Portugal no
show de aniversário da TV-
Record, o artista Raul Solna-
do, Juntamente com o can-
tor Antônio •Prietto (La No-
bia e Quando Callenta ei
sol), estará se apresentando
em São Paulo à partir do dia
D de setembro. Raul Solnado é
dono de um estilo de comíci-
dade todo próprio que o ca-
racterlza, e que o distingui
em suas aprsentações pelaEuropa, além de sua terra na-
tal.

INAUGURAÇÃO
OFICIAL DA TV-2,
DO RIO DE JANEIRO

Uma equipe da TV-Excel-
slor Paulista, entre os quais
a atrlz-vedete Célia Couti-
nho viajou para o Rio de Ja-
nelro, a fim de participarem
do show de Inauguração da
Excelslor. C-2, do Rio de Ja-
nelro. São os seguintes os
produtores arregimentados pa-
ra a produção dessa inaugura-
cão: Chico Anísio, Irvando
Luís, Haroldo Barbosa, Sérgio"Stanislaw Ponte Preta" Por-
to, Meira Guimarães, Aloysio
Silva Araújo e Wilton Franco.

"A TEIA DE ARA-
NHA" — NO
TV-DE-COMEDIA

Título que sugere em parte
uma comedia policiai (n .1
sabe?) è o que o prnH.-tnr •*">
raldo Vietri deu a sua nova
peça, próximo cartaz no ic
de-Comedia da TV-4: "A Teia
de Aranha" com os seguintes
artistas: Percy Ayres, Clenira
Michel, Amandio, Amllton
Fernandes, Norah Fontes,
Marcos Plonka e Hélio Fer-
nando.

CANAL 2
09,00 — Curso primário
10,40 — Curso de admissão
11,00 — Documentário
11,25 —Tributo e radiogra-

fia
11,40—Tele-noticias
12,00 — TV nos sports
12,30 — Clubs em desfile
13,30 —Previsão do tempo
16,30 —Tribunal regional
17,30 — Documentário
18,00 —Curso de admissão
18,30 — Viva marionete
19,00 —Flagrantes do dia
19,15 —Diário esportivo
19,35 —Maravilhas do Uni-

verso
20,00 —Volantes Audazes
20,30 — O Casa do Barulho
21,00 —Teletipo
21,10 — Quando menos se

espera
21,40 —Ronda de artes
22,00 — Repórter ZKL
22,05 — De ponta a ponta
22,35 — Interior em revista
23,00 —Tribunal regional
00,30 —l.a edição DN

CANAL 4
12,00 — TV nos sports
12,30 —Edição extra
13,05 — Tribuna da mulher
13,15 — 0 que acontece
13,35 —H. Político
14,35 —Revista feminina
16.24 —A Tarde é nossa
17,32 —TV a côr
18,20 — Sabatinas Maizena
18,55 —Bolso de repórter
19,00 —Minha Amiga Flicka
19,35 — Showzinho
19,45—Repórter Esso
20,05 —Rln-tin-tin
20,40 —Club dos artistas
21,30 — Interludio
22,05 —Musica sempre mu-

23,00 —H. Político"
24,00 —DSP na TV
00,30 —Bar da meia noite

CANAL 5
16.25 —Club do lar
17,50 — 0 Semeador
18,00 —Parque infantil
18,30 —Mattos Kella
19,05 — Arquibancada
19,35 —Movietone
20,00 — A Mina do Salomão
20,30 —Caçador branco
21,00 — Tele-atualidades
21,10 — Gaffe e etiqueta
21,45 — O mundo é das mu-

lheres
22,20 —Film
22,40 —Telej ornai
23,00 —Boletim
23,15 — Entrevista

CANAL 7
10,50 —TV-escola
12,00 — Notícias
12,30 — Amigos
12,55 — Sports
13,00 —Ianny Júnior
14,10 — Trio Maraya
14,30 —Política
15,30 — Jornal da mulher
16,40 — Antoine e você
17,00 — TV-interior
17,30 —Light na TV
18,00 —Sessão zig zag
19,00 — 0 Zorro
19,30 —Atma circus
20,00 —Bat Masterson
20,30 — Repórter
21,00 —Politica
22,00 —S. S. Show
00,05 — Repórter
00,10 —Noticias

CANAL 9
12,00 —Show do meio dia
13,00 —Vale a pena ver de

novo
14,00 — Matinée
15,35 —Estamos no nove
16,00 — Sessão das 4
17,30 —Teatro da tarde
18,00—Encontro com titia
18,30 —Cine show
19,00 —A ilha do tesouro
19,30 —- Grande novela
19,55 — Bola nove
20,00 — Vocô e os D'Avilas
20,30 — Pladino do oeste
21,00 —Chico Anísio Show
21,30 — Cheyene
22,30 — Cinema em casa
24,00 — Telejornal
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• DOMINGO, PELA TV-4 "DISNEYLANDIA"
' Como vimos amplamente divulgando será espe-

tacular a estréia da nova série filmada que o Canal
4 apresentará à partir de domingo às 18 horas. "Dis-

neylandía" é um show-diferente, obra magistral de
Walt Disney que contem desenhos animados, ficção
científica, e maravilhas da natureza.

HOJE E' DIA DE
"INTERLUDIO"

Dois Walter se unem pa-
ra produzir esse delicioso "In-
terludio" que a TV-Tupi apre-
senta hoje às 21,30 horas. Sao
eles Walter Arruda o produ-
tor e Walter Negrão o autor e
ensalador da historia que in-
clue musica interpretada por
Agnaldo Rayol e Doris Mon-
telro.

QUANDO MENOS
SE ESPERA...
ÀS 21,05 HORAS

Novo programa da série que
se popularizou rapidamente
sob o titulo "Quando Menos
Se Espera..." vai hoje ao ar
pela TV-2, às 21.05 horas, nu-
ma produção de Raul Roulien,
e com a participação de um
grande elenco, cltando-se
Garvaslo Marques, Yara Lins,
Silvio Rocha, Slomara, Kle-
ber Affonso, Dalva Dias, Ce-
cilia Figueiredo, Nelde de Sou-
sa e outros.
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• MARIA PIA FINOCCHIO E MOZART XAVIER EM
"OUANDO MENOS SE ESPERA..."
Também o ballet participará da audição de hoje,

desse programa elegantemente fino de Raul Roulien
que tem o nome sugestivo de "Quando Menos se
Espera..." Num sonho do ator Gervasio Marques
os telespectadores assistirão o Ballet de Maria Pia
Finocchio com seu partner Mozart Xavier. O espe-
táculo das 21,05 horas, do C-2 promete ser algo fa-
buloso mesmo.

Esta é a excelente comedlan-
te Clenira Michel, que em "A
Teia de Aranha" comedia do
TV-dc-Cométlia de domingo
próximo, tem papel Impor-

tante.

• AMANHÃ TEM"SOMBRAS DO
TERROR"

Mais um texto de Pabio Ro-
mano sob a direção de Gaeta-
r.o Gherardl. "Sombras do
Terror" agora está sendo apn.-
sentado às 22,30 horas, devi-
do o Horário Político.

James Bond
IMflUDI'
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Short
6 i 6 CHAVES E DÚZIAS DE
GARGALHADAS EM "AQUI MORA O PECADO"

; ICHAR Todd encabeça o
elenco de "Aqui Mora o
Pecado", que a '-Rank"
anuncia para breve no
cine Olido, devendo pro-
vocar aqui as mesmas e
explosivas gargalhadas

que no Velho Mundo classi-
ficaram o íilme como uiiiá
das melhores comédias do ei-
nema europeu. Eis algumas

O

beldades que acompanham
Richard: N1 c o I e Maurey
(francesa), Elke Sommer (ale-
rriã), Judith Anderson (aus-
traliana), June Tornbum (in-
glèsa). A elas, Richard dis-
tribui chaves. São em nume-
ro de seis, com seu nome e
endereço gravados. Qual
aceitará?

Dia 12 a "aníe-esiréia" de'lampião, Rei do Cangaço"

aaM 4
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¦Um

a SOLADOS no sertão nurcslc, perseguidos pelas Implacáveis Iro-
| [Kts tio governo, esfomeados c solitários, dois cangaceiros não
I hesitam cm atacar violentamente jovem Indefesa que lavava
í roupa á beira do ri», numa das cenas mais dramáticas já rea-

Iizadas pelo cinema brasileiro. Ksle é um dos pontos culmlnan-
¦ tos tle "Lampião", rei do cangaço" a emocionante epopéia dc
• Lampião, o mais -temível bandoleiro nuc o Hrasil já conheceu,
num filme violento e dramático dirigido por Carlos Coimbra o
produzido por Osvaldo fllassaini. que veremos no próximo mes em
cslrcia mundial, com exclusividade para o cine Ipiranga. A
"ante-estréia" de '-Lampião, rei do Cangaço", está marcada
para o dia 12 próximo.

Movielone
13 HOMENS E 13 MULHERES ENJAULADOS
COMO ANIMAIS A CAMINHO DA ESCRAVIDÃO
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I ARA os que apreciam es-
petáculos fortes e movi-
meritâdos, ó recomendado
o filme '-0 Motim das Es-
cravas" (White íBlave
S h i p), cm Colorscope,
que o cine Republica

apresentará a partir de sábado
próximo. Pier Angeli e Ed-
nmnd Purdom, formam o par

amoroso do filme, com Ar-
rrian Mestral e Ivan Desny a
secundá-los. Trata-se de his-
tória empolgante, girando em
tomo de um grupo de 13
lindas mulheres e 13 homens
destemidos engaiolados num
porão de horror flutuante, to-
doa a caminho da escravidão,
numa terra selvagem.

Trailer
Jerry Lewis mais biruta do que
nunca em "Detetive Mixuruea"
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i\I técnico dc televisão sonha em ser tira dia um detetive
particular c começa suas investigações no campo criminal
criando tantas confusões que todos se convencem tratar-
se do um biruta completo.

oOo
FICHA TÉCNICA:
-Detetive Mixuruea".

Titulo Original: — '-It's Only Money".
Direção: — Frank Tâshlln.
Elenco: — Jcrry Lewis, .loan 0'Brlçn, Zachary Scott, Jack

Watson e outros.
Distribuição: — ' Taramount".
Estréia: - 2 a feira, no 1'ALSANDU c A8MM*

pleto - um filme completo - um íilm e completo - um íilme completo -
"PELE DE VERÃO"

OR FINGIDO SOB
PÜNTA ML ESTE
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Punta dei Este, numa ngradavel praia para.
as férias de verão, Marcela estuda para os
exames que se aproximam, mas sem entu-
siásrno. O clima e a praia próxima são pro-
picios à ociosidade. Certa manhã, chega ines-
peradamente a avó de Marcela. A despeito
da Idade, Joujou ainda possui os .atrativos

de mulher madura e confessa a Marcela o objc-
tivo de sua viagem.

partir de hoje, todos os
filmes a serem estrea-
dos nos cines Atlas e
Rio terão uma "ante-es-
treia" elegante, na ses-
são das '2'J, horas de cada

sexta-feira. A primeira poli-
cala para essa nova forma de
lançamentos, que deverá reu-
nir em sessões previas os ele-
mentos mais representativos
do cinema, teatro e demais
atividades artísticas da Capi-
tal. ó "Pele de Verão" (Piei
de Verano), do diretor Lco-
poldo Torre Nilsson, que se-
rá exibido às 22 horas de ho-
je e cm circuito normal a
partir de amanhã.
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Vem oferecer-lhe uma estada em Paris por
um ano, co mtudo pago. inclusive uma cole-
ção de modelos de Christian Dior. Marcela
terá tudo isso se aceitar servir de companhia
agradável a Martin, o filho do homem com
quem Joujou vive há muito tempo, c vitima-
do por uma moléstia incurável. Deve não só

acompanhá-lo como fingir que está por ele apal-
xonada durante as semanas de vida que lhe res-
tam.

3 

A m o ç a,
diante da \
cínica pro- \

. posta da ::
avó, tltu- |beia, pois ?
i amais

gostara de Mar-
tin, Este che-
ga na manhã
seguinte. Mui-
to enfraqueci-
do pela doença,
está encantado
pela oportuni-
dade de um re-
pouso ao lado
de Marcela, jo-
vem que sem-
pre nmou. Ela
o recebe afetuo-
samente, dissimulando a ciá impressão que o seu aspecto doentio
lhe provoca. Martin faz-se acompanhar de Adcla e Marcos, um
casal de empregados

Os dias que
se seguem
passam
aprazível-
mente.
Martin ca-
da vez

mais revigora-
do pelo clima e
pela companhia
de Marcela, de
quem não se
separa um se-
gundo. Entre
os dois, a sim-
patla aumen-
ta cotidiana-
mente, até se
transformar em
amor auténti-
co. Martin vive

dias de euforia, esquecendo sua fadiga ao lado da garota encanta-
dora que rapidamente corresponde às suas caricias e aos seus beijos
ardentes.

5
DURANTE um passeio pela praia, Martin e Marcela testemu-

nham, por acaso, a um estranho encontro de homens e mulhe-
res, que de brincadeira em brincadeira,, se transforma cm or-
gia. Assistem perturbados ao espetáculo, escondidos atrás de
umas dunas e Marcela, impressionada, procura refugio nos
braços de Martin. E lá, sobre a areia, os dois se amam fogo-
samente.

li»

POUCO tempo depois, Martin vai à cidade para fazer novos exa-
mes médicos, enquanto Marcela permanece aguardando a sua
volta. O outono começa a se anunciar. Após três dias, Mar-
tln volta cheio de alegria: estava curado. Corre a dar a noti-
cia a Marcela. Ela escuta num estado de estupefação. Havia

devolvido a vida ao homem de qua não gostava inicialmente e
que todos julgavam incurável.

¦¦¦'^wsamm

I
BRUTALMENTE, confessa-lhe toda a verdade do cinico pacto

que fizera com a avó e lhe diz que o seu amor não passava de
um embuste. Todo o seu afeto fora baseado puramente na pie-
dade que éle lhe despertava, uma piedade que tinha um pre-
ço: uma viagem a Paris.

INCAPAZ de suportar tão cruel realidade, Martin se suicida.
Marcela regressa a Buenos Aires para se encontrar com Jou-
jou e com o pai de Martin. Agora poderá viajar para Paris
e o pacto estará realizado. Porém, uma estranha sensação a
oprime. Um vazio provocado pelo amor perdido,_

RONDA DA CINELANDIA
A CASA INTOLERANTE *

Comédia sobre os transtornos do uniu família qur- enen. iboa casa para morar o descobre quo ela havia sido anterior.» , ülri
de encontros clandestinos. No elenco, Peppino de Flllppà Tnv »""•Valerl e outros. Direção d») Mauro Bolognini. (CORAL).' tan*i

NOVE HORAS ATE' A ETERNIDADE
Relato autentico dos dramáticos momentos que precedera»sinio de C-nndlii, filmado nos locais reais dos aconl iclmenins í '

co, Horst Bucholz, José Ferrei-, Valcrie Gearon Dlare li»»»'Morley e outros. Direção de Mark Robson. (MARRÒCOC)

OLHO POR OLHO
Filme de "suspenso", com a história de uma vincai»,., „„ ,.caldante <ie uma localidade agreste o hostil. No elenco Currl r a "*

Folco Lulll, Léa Pndovani e outros. Direção de André Cayatte iiuK~'-
O 7." JURADO

Um suspeito do assossinio 6 levado à barra do trilmnl n.as testemunhas depõem contra ele. Um dos jurados contudo toilas
absolvê-lo, mas a sociedade não o perdoa, embora inocente í-f'nsc8n!
co, Bernard Bli.-r. Danielie Delornio e outros. Direi-'m ,i„ í clen-
Lautner. (ATLAS). uo dc Georg3

4 DIAS DE REBELIÃO
Trágico deçpertar do povo de Nápoles, no dia em qui- ret »h<»cia de um armistício entre Eisínliower o as forças Italianas it* lw'''

rinheiro italiano é executado, seguindo-se sanguinárias tvnrauii111 aí'
alemães e a revolta da população. No elenco, Lea Massari t ¦ i%
Frank Wnlf e outros. Direção de Nanni Loy, (METRO) 

S

A BELA AMERICANA
Um casal modesto pretende adquirir um carro ígualmento .:mas provoca uma serie de complicações quando no peinieno h», r I"a.

que residem surge um carro de alto luxo. No elenco Rnhiri í,tJ? ea
Colette Brosset. Direção do Robert Dhéry. (OLIDO).' ""* •

O TRIUNFO DE MIGUEL STROGOFF
Baseado no romance de Júlio Verne, a historia do herói 1-»,»que deve salvar o sobrinho da Imperatriz, durante a luta enrar fentro russos e turcos, no ano de IS"::. No elenco Srrd Ti»Capucine e Raymond Jerome. Direção de V. Tourjansky. (HEPUBucf'

A PRISIONEIRA DO DESTINO
O dono de um restaurante, com o proiluto de s»n ncciri- wdona a esposa e deixa três filhas que se debatem entre osamorosos. No elenco, Ftijiko Ynmaraoto, Mus casos

Ikebo e Junko Ikoucbi. Direção de Shiro' Toyoda. (SCaÍJi)'^' "'

PARANÓICO
Um rmviem obcecado por seus tlelirios, arrasta às pintas dacura aquela qu» se julga sua Irmã e que por éle se apaixona' \„ „»„„.lanette Scolt, Oliver Reed e Sheila Burrcli. Direção de Freri'»!-'. v A

(PAISANDU).

ASSIM SE DIVERTE O MUNDO
Números artísticos de "strip-teasc" com as mais bela« muuW. imundo, cm colorido. Direção do Mino Loy. (W1NDS0R).

O GRANDE DITADOR
Em reexibição, o filme de Carlltos cm quo vive o papel de Hl'que se tornou uma eficiente propaganda antt-naztsta e aátl.tiir»rí»ií.!(EUROPA). '.«"«teia,

VOLÚPIA DAS CARICIAS
Filme realista, com "strip-teases" das mais famosa»; artistas do ™em dezesseis apresentações. Uma incursão completa nelo» "rak=™S

proibidos de Paris. (ÁUREA). Cat,ateu

O FALSO TRAIDOR
As atividades do espião sueco Eric Erlckson durante a tefiunda nierra mundial, que existiu na vida real e mereceu o elogio do. oito rímando aliado por haver prestado preciosas Informações sobre v relinarias alemãs de petróleo. No elenco, William Holden, Lilll Mm»'Hugh Oririth, Erica Bcer e outros. Direçíio do George Senton imnBRANCO)

SAMBA SEXY
jj Ao ritmo cadente do samba, números de "strip-teaso" ei"estrelas'- do nosso teatro dc revista, Espetáculo rigorosamente nroiWjaos menores de 18 anos. (COMETAI.

O REI E EU
Em rcapresentaçáo, no cenário fabuloso de um reinado do Orienteos amores de um rcl com uma professora a quem -!e Incumbe diensinar línguas uns seus pequenos filhos. No elenco, rui! BtiwtDeborah Kerr e Klta Moreno. Direção de Walter Lang. (NORMAXDIEl!

A MARCA DO CÁRCERE
Drama do um homem acusado de haver cometido um crinudiu.tureza sexual, que pretende encontrar o caminho da lefieneração so Ia»1)de uma viuva qu.» tem uma filha. No elenco, Maria Schcll. SmnjWhitmann, Rod Steiger a outros. Direção de Guy Gre. . i IPIRANGA)

O INFERNO E' PARA OS HERÓIS
A epopéia de soldados aliados diante da linha fi teda atará"Slefried", nos mais cruclantes momentos da II Guerra Mundial. Noelenco, Steve McQueen, Bobby Darin, F.^ss Parker, James Cotam c ou-

tros, Direção de Don Siegel. (ART PALÁCIO).

LEGENDA HERÓICA
Recordação de eplsiidios históricos da época de Garibaldi, quandoum bando de valentes guerrilheiros se uno a Francisco II, tomando a lei

em suas mãos. No elenco, Emast Borgnlne, Katv Jurado. Miditira Pm.
le, Bernard Blter e Viltorlo De Slca. Direção de .Mario CaiKrini,
(MARABÁ1).

FORTE APACHE
Aventuras da cavalaria americana no periodo de lutas iii.esjiaíu

entre brancos e Índios, no oesle dos Estados Unidos. No elenco, Joh.1
Wayno, Henry Fondn, Ward Bond, Fedro Armendaviz Victor Mc bglffl
e outros. Direção do John Ford. (BARAOI.

ROMANCE RANCHEIRO
Nos campos astecas, a rivalidade («.'.ro hl :ns violento? pelo et:

do belas mulheres Kío elenco, Roberto G. Rlcvra (que estará lamberam
palco, nas sessões de 20 o Ti horas), Maria Autonietta Pons. Uanuel fr
petillo e outros. Direção de Ramon Percdo. (MÔNACO),

OS PÁSSAROS
"Suspense", com o estranho ataque a uma localidade por bandos r»i-

merosos ne pássaros, que aterrorizam a população. No elenco, Hs»
Tnylor, Jesslca Tandy. Suzanne Pleshctle, Tippl Hedrcn e outros, Din-
ção de Alfred Hitchrock. (BANDEIRANTES).

AS DIABÓLICAS
Obra prima do "suspense" c terror, em torno rie um r

lante, No elenco Sinione Signoret. Vera Clouzot e outros, Direção
Henri Geor_-es Clouzot. (MARCO POLO).

ABATENDO UM A UM
"Western" com Auriie Murphy e Kothlcen Crowlcy

papeis. No mesmo programa, "Paixão Selvagem", com Dana Andretl,
(BOULEVAHD).

DESEJO INFERNAL
Filmo ousado, com cenas ousadas de "sexy". Os amores proibWoi«

uma jovem atraente, No principal papel, Dony Carrell. (JUSSARA)

ESCOLA RISONHA E FRANCA!
EM COMÉDIA INGLESA
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Por J. CONSIGLIO JÚNIOR e DULCE DAMASCENO DE BRITO
(Correspondentes dos "DIÁRIOS ASSOCIADOS" em HOLLYWOOD!

A 

tradução não foi fiel ao
titulo do filme "It's
Great to Be Young".
Em português, será"Quando Amar não é
Pecado'', Dirigido por

Cyrill Frankell, com John

Mills, Cecil Parker, Jcremy
Spenser e Doroghy Bromiley
no elenco, é um filme alegre,
com multa musica, no am-
biente animado de uma escola
britânica contagiada pelo
amor e abalada por um "ca-

so" em que se envolve um
dos professores. Comédia in-
glesa de muito "humor", é
distribuída pela "Rank" e se-
rá exibida a partir de ama-
nhã nas telas dos clnes Nor-
mnndie e Éden,
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| MEDALHAS EM "CLEOPATRA"
S * Comparecemos à "preview" especial dc-__ "Clcopatra" no Pantages Theatre de Hol-
= lywood c recebemos uma medalha (folheada a
| ouro), com as efígies da rainha do Nilo e seu
S amado Marco Antônio. No verso, foram grava-= dos os seguintes dizeres: "Compareceu à pri-
| meira exibição de "Cleopatra" em Hollywood
S Califórnia, a 18 de junho de 10G3". O especta-
= dor so merece medalha por assistir ao celebre
H filme por causa do tempo de projeção — mais
S «lp 4 horas — pois, de resto, a fabulosa produ-= çao da Fox nao decepcionou cm nada: é mes-= mo o maior espetáculo cinematográfico dc todo»
^ os tempos, realizado com muito bom gosto
= E-,,z"nos 

''tá cstluc<:er os escândalos pessoais de
S Elizabeth Taylor durante a sua acidentada fil-'= magem...

| AVALON FORA DE PERIGO
= # Frankie Avalon levou o maior susto da sua
3 vida, quando teve dor de garganta e co-5 meçou a perder a voz. Seu médico iniciou um3 tratamento para laringite, mas um exame maia= apurado no hospital de U.C.L.A. revelou tratar-
5 se de mononucleose, a terrível doença maia
E iatal do que o próprio câncer. Após duas sema-= nas, porém, Avalon já íoi posto tora de perico= graças aos recursos da medicina moderna Co-S mentou ele: "Minha sorte é ser cantor è ter= descoberto a doença logo no inicio. Se não
g precisasse tanto da voz, talvez deixasse passar5 sem tratamento o que parecia ser um simples= caso de laringite..." y
| O DIVORCIO DE DINA
| * A atriz-milionaria Dina Merrill diz que nãoc pretende pedir o divorcio de Stanley Rum-
| bough Jr., pois a separação do casal é apenas
s para estudar uma solução menos drástica para= os seus problemas. Os amigos Íntimos de Dina,
I J°, 

Cn'' nao a1crc,***am "as suas declarações, pois
3 ^i,V 

m.1lIB1c,a 
fta apaixonada por um conhe-

1 sido «Revisão americana, também ca-

j VOLTA DE LEW
= * Após interpretar o vice-presidente dos EE
E UU. cm "Adviso and Conscnt", Leu- Ayres

(telvolta ao cinema como um advogado em
Carpctbaggers", versão cinematográfica «» jvvro de Harold Robbins, que a Paramount o»
filmando com George Peppard, Carroll »n
Alan Ladd, Robert Cummings, Martha Uí"y
Elizabeth Ashlcy. Como os fãs da Velha Gua*
devem estar lembrados, Lcw Ayrcs foi o »
dor do "Dr. Kildarc" no cinema, agora W »"
interpretado na televisão pelo jovem BIOW
Chamherlain.
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mDina Merrill está apaixonada p
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jwl de Venera
tir.«nnüia concorreu

A »f-L lio de Ouro" com
íWffiii»--baseada num con-

v'*':--y".-„".:->^"".'-

,)P»^^3^vM£p. fadn Zlate Kapra-
!^f£mbaia""cleo»ro),
fi Vodo mesmo, nome de
h conj n diretor e do eonlie •

^.CSn conto fantástico anti-
ÉftSl cheio de amargura e
**," costumeira conclusão
*>,! é ótima a interpreta-
inUI dois protagonistas, Vit

(i°". Karla Chadimova, e a
»! rii Jiri Weiss é técnica-
WfStóta. Entretanto, o
•^-iMcessIvamente compri-

gi pouco enfadonho.
L mesmo dia Co quinto do
lie Festival', duas peli-

WÍ concorreram ao prêmio
b*- nrima", para diretores
Kef o italiano "Storie

Kbbia" (Contos na areia).
HRimrab Fellini (irmão deílccard.1 americano -Gre-

(Histo-tellage Story!
IJK aldeia de Greenwich),
ISltO' Coniiel.

,' fitardo Fellini chega- à di-
' f cinematográfica depois
-Asa atividade como ator
f 

lS 
é uma coletânea de

:': ; aventuras fantásticas
tendo como

Sentimentais.
Sionistas uma menina, um

casal, um grupo de mo-
íi procura de si mesmos. O

desapontou as expectati-
5 no publico e foi julgado
rjiiocre.

1,(1; 0' Conncl, que foi assis-
«le de Fellini e Antonioni,
Sizòu sua película com meios
atados. Trata-se de uma
•Jcrição realista rios jovens da
«na cidade, seus problemas,
Bis esperanças, e o espirito
•náutico que os anima.

| Georges Riviere, diretor

cinematográfico

Oator Georges Riviere resol-
vtu dedicar-se à direção, e Xará
iji estreia dirigindo a filma-' -A senhora", que será

na Itália.

ISTHM0I
# Filme soviético sobre um

conto de fadas
O cineasta soviético Alexandr

Ptushko continua fiel a seu ge-nero preferido, de filme fantás-
tico; ele está agora preparando
a redução cinematográfica de
uma peça, de autoria do co-
mediógrafo soviético Evgheni
Shvarts, intitulada "O conto do
tempo perdido". As personagens-
são escolares soviéticos que não
dão valor ao tempo, e são puni-
dos por duendes que os trans-
formam, por um certo tempo,
em velhos.

Ptushko afirma que escolheu a
obra de Shvarts porque deseja
criar "um filme alegre e diver-
tido para as crianças". "Deseja-
mos que nosso filme tenha uma
atmosfera de conto de fadas, que
apresente >a realidade sob um
prisma poético, que seja diverti-
do e sentimental ao mesmo tem-
po" — disse o cineasta.

0 filme será realizado quase
todo em Moscou. Os papeis prin-
cipais serão interpretados por
escolares e por atores conheci-
dos. Entre estes, Martinson e Bo-
ris Novikov.

M) Cinema e Desenvolvi-
mento

Por iniciativa do padre Dalle
Nogare, Provincial da Vice-
Província Bahiense de Com-
panhia de Jesus, será realizada
em Salvador, uma Semana Cul-
tural dedicada ao tema CINE-
MA E DESENVOLVIMENTO.

O empreendimento que conta
com a colaboração de'professo-

res da Universidade Católica e
Federal da Bahia, e do Colégio
Antonio Vieira, foi planejadonum íntimo entrosamento com o
Centro Cultural de San Fedele
de Milão, cujo diretor, padre Ar-
cângelo Fávaro, estará presenteem Salvador. Virão ainda da
Itália, especialmente para na;'-
ticipar da Semana Cultural, os
srs. Floris Ammannati, ex-di-
retor do Festival de Veneza e
atualmente diretor do Centro
Experimental de Roma, Mario
Verdone, critico do jornal "Quo-
tidiano" e professor da Histó-
ria do Cinema, e a atriz Rosana
Schiaffino.

No quadro da Semana Cultural
serão realizadas as seguintes
conferências: "Cinema e Estêti-
ca" pelo padre Guido Logger;"Cinema e Sociologia" pelo pro-fessor Floris Ammannati; "Ci-
nema e Desenvolvimento" porPaulo Emilio Sales Gomes, da
Cinemateca Brasileira: "Cinema
e Religião" pelo crítico gaúcho
Humberto .pidonet; ^A Presença
Sacerdotal no Cinema" pelo pa-
dre Arcângelo Fávaro; e "Cine-
ma no Brasil e na Bahia", pelo
crítico Walter da Silveira.

Estão previstas ainda numero-
sas projeções de filmes e um
cu<rso intensivo de formação do
espectador cinematográfico a
cargo do padre Guido Logger e
do professor Hélio Furtado do
Amaral.

* RESENHA INTERNA-
CIONAL DO FILME
ANTI-TUBERCOLOSE

Por ocasião da XVII Conte-
rencia Internacional da Tuber-
culose será efetuada uma rese-
nha de filmes visando especial-
mente o aperfeiçoamento dos
estudos e o potenciamento da
luta contra a tuberculose.

A resenha realizar-se-á no
Palácio dos Congressos da EUR,
em Roma, de 25 a 28 de setem-
bro próximo. A manifestação é
organizada em colaboração com
o Instituto Internacional para a
Cinematografia Educativa, Cien-
tifica, Social, da Universidade
de Roma.

EMClMAKUMCWAJ£>.COMC0f«GEM ARROJO
E DECISÃO SUSTENTARAM GLORIOSA. BATALHA,
CONTRA MILHÕES OE ENFURECIDOS APACHES?
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VAMOS AO TEATRO
OSCAR ORNSTEIN e VilCFOR BERBí&tRA apresentam

A COMEDIA MUSICAL DO SÉCULO
MINHA qVERWA LADY

«MT FAIE 1ADT"
de Alan J. Lerner c Fredcrick Locwe

Tradução de Henrique Eongettl — Iietras das
• canções de Victor Berbara

COM
Bibi Ferreira - Edson França - Jaime Corta

Hoje às 21 horas EM PONTD — Amanhã vesperal
às 16 horas

Bilhetes k venda, nas bilheterias do Teatro e do
Cine Ipiranga. — Preços desde -CrS 400,00 — Ses-
soes diárias as 21 horas — Matinées às 5.as-feiras
(a preços populares) e aos Sábados e domingos

as 16 horas.
TEATRO PARAMOUNT

INFORMAÇÕES TEL. 32-5762

NOVO CIRCO
NORTE AMERICANO

AGOBA NA AVENIDA TIRADENTES
ao lado do Floresta

HOJE — As 20.30 horas — Amanhã, sábado ves-
peral às 16 horas — À noite às 30,30 horas

ARTISTAS INTERNACIONAIS
ACROBATAS — TRAPEZISTAS — MALABA-
RISTAS — EQUILIBRISTAS — PALHAÇOSTSIÜM

ESPETÁCULO MARAVUILHOSO
FERAS-SENSAÇÃO

HORÁRIO: Diariamente às 20,30 horas — Sábados
vesp. 16 h. A noite às 20,30 h. Domingos matinal
as 10 h da manhã. Vesperal 16 h. À noite às 20,30 h.
INGRESSOS DESDE CrS 300,00 — Crianças pa-

gam meia entrada
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Teatro
Cacilda Becker

AV. BRIG. LTJ1S ANTONIO, 917
RESERVAS FONE 3349161

3.o MÊS OE GRANDE SUCESSO

O SANTO MILAGROSO
O MAIOR ESTOURO DE GARGALHADAS

97,2% DE OTIMO-BOM NA BOLSA DE TEATRO
HOJE — Às 21 horas — Poltr. CrS «00,00 —
Amanhã às 20 e 22 horas — Estudantes 50% —

Sob auspícios do S.N.T.
Ingressos também na Casa do Espectador

R. 7 DE ABRIL, 127 — LOJA 3 — TEL. 32-0307
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AUGUSTO CEIAR * ingrid thomaS '
ADOLFO MACKADP *VE8& Rios • walkikia

LUXG!GRACA!BELEZA!

HOJE — 2 sessões às 20 e 22 horas — Poltr. CrS
600,00 — Amanhã e domingo vesperais às 16 horas

Poltr. CrS 500,00 — Proibido 18 anos

GUNTER e AMÉRICO apresentam
A REVISTA MAIS GOSTOSA DO ANO

Vai Com Jeito e Mete o Peito
com MARIA QUITER1A - AFONSO STUART -
Regina Day — Riva Ketter — Ana Rosa — Maria

Cristina e 15 lindos modelos

6 STRIP-TEASES
HAWANAJA -- l.o prêmio de STRIP-TEASE

em Long Beach
MARAVILHOSOS NUS ARTÍSTICOS

ÚLTIMOS DIAS — Hoje às 20 e 22 horas —
Amanhã, vesperal às 16 horas — Poltr. desde CrS

300,00 — Proibido 18 anos

TEATRO SANTAEA
Rua Amador Bueno, 209 — Telefone 33-6931

JANETTE BEZERRA apresenta

a revista "Bossa Nova"

NÃO APERTA QUE EU GRITO
com RAQUEL SORAYA, a estrela nua, linda 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.

VENDAVAL DE SENSACIONAIS
STRIP-TEASES

HOJE — 2 sessões às 20 e 22 horas — Amanhã e
domingo vesperais às 16 heras — Proib. 18 anos

TEATRO DAS BANDEIRAS
FOLTRONA DESDE CrS 250,00 — TEL. 35-3465

ÚLTIMOS 3 DIAS
NÃO PERCAM!

P1NDURA SAIA
O ESPETÁCULO INTERNACIONAL, QUE

SANDRO E MARIA DELIA COSTA
VÃO LEVAR PARA BUENOS AIRES

E VAI ESTREAR NO TEATRO ASTRAL DIA 10
DE SETEMBRO — HOJE às 21 horas — Amanhã
às 20 e 22 horas — Domingo vesperal às 18 horas

TEATRO MARIA DELLA COSTA
RUA PAIM N.° 72 — RESERVAS TEL. 36-0777

PARA ANUNCIAR NOS CLASSIFICADOS
PROCURE AS AGENCIAS DE PUBLICIDADE

OU O BALCÃO À RUA 7 DE ABRIL, 230
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ATOliO — Rua Cons. Nablas.
1117 — "Sejíy. .prezar e strlp-
t«nse" (18:a.). Desde D hs. .
ART PALÁCIO - A*. São.'
?.?í0,' /M ~- Tal' siJxi'm ,-. AltCA — Av. -Pegutides 'Pi-íADE — Av. Cabuçu, <S — 20 >e 22 hs'<0 iiníemo e pom '06 norois >1hn <S!II1 r««iM>,l —'"PmlflHIii" "II» ,rtlr,n«nii^n"- Auontmini!, 

SAFIRA — Rua do Hipodro-
mo( T4B6 — Tel. 93-1899 —
"Os trs etceteras do coronel";
"Cleopatra, a rainha de Ce-
sat" (10 anos). — M, 16, UB,

ilha, 'G34 (Saurtel — "'Períidia'
"A bandide"' (10-a.). — 119.30.icom iFeas íPorkei- (14 -n.) — .„

12. 14, 110, 18. 20 e 22 horas
AIDLAS - Av. iRio .Branco, A!BLE«IJIM - Av Brlg .Luiz
300 - "O sétimo juraUÒ" (18 ^Sg"; ,«01 

- Te! 30-4370
anos). - '12. 14. «. 1B. 20 'e -J^m o valente indoma-
22 hs ve' • 'Pl"-V3ie).. 14. 10, 1B, -20 e

22 horas.AUKKA — iR Aurona. '622 -
TeL 36-0535 - "Volupie de ASTOB — Av. Paulista,
catioies" (1B a.) - desde «s W! - Tel. 30-7474 - <iFul-
IDihores. so tiraldor" (14 a.). - 14.

16.40. 10.20 e 22 hs.
l!A\i>t-;iUAN'l'l£ít - Largo
iPaigandu, 738 - Tel. '34-0B0B ASTRAL — Rua Cntoxó,
- Mffls -pássaros" de" -Altoed "g* ~ M' l62."'12,?8 ~ "Lalji-!

aitdhconk (ia ai) - «u^SSfáSÍSg?!? m.T*\
16^45, 19,15 re 21;45 horas
KAEÃO - Rua fiartio de Ue-1
ipetlninga. 225 (Galorie Ca-;
lifuimlun - Tel '33-11005
'lEor.te apache" eom Bdhn
Wayne (10 a.) - 12,14. 16,1B,
20 e 22 horas.
iBIDOC — ipr. 'Raoseviilt, 172

"Olho :por 'olho". (!| 'CurU!
-tliirgons '(IB-a.). 14. EÇB. 1'8,
:20 <e 22 hs.
BOUL.EVAUD — Bus Antoni»
de 'Godói. 82 - Tal B4-6553 -1
".Abatendo um a uni" e
'íPaixões selvagens" (10 a.) —j
desde as .9,20 horas.
CAIIÍO — !Ruu BJtoimiosã, 401

'lEspada Indomável" e "En-
'Ciuziüieda sinistra" (14 a.) —|
'desde as 9 horas.
C1NEMUND1 - -Preoa da Se,
1259 — Tel.: 33-3900 - "Pista
songulnárla", "Benesado bran^
co" -e "Ursus no -vele 'dos
leões" (14 BJ) — desde as 9
haras.
COMETA — Rua Aurora, 541

"Sauiba sexy" (18 a.).
Desde 10 lis.
COlílODORO CDfERAMA —
Av. S. Jofio. 1462 - Telefone'52-2355 - "Velas ao vento"
(livre) - 14.30, 17. 19,30 e'22 horas.
CORAL — R. 7 de Abril, 2S1

Tel, 83il4flG — "A casa
intolerante", com Totó;. (14
a.). 12, 14, 1(1, 18. 20 e 22
horas.
BüllOPA — R. Joaquim Gus-
tavo, 40 — "O grande dita-
dor" (livre). Desde 10 hs.

inontDIOCA — Rua TeroBina,'
652 — "^Atlos" — "A igrande!
cartada"; "Quartel não é lho--
,tel". (10 -a.). 19,30 horas.
BRfiS POLITliAMA - ftvJ
Celso Garcia, 1364 - Tel.
93-2094 — "Noite do vicio" —
"Sinuca em família" — "Nas
garras 'do morcego" — (18 ra.1)
— '9 - 14 e 19 'hs.
iBIlASIlilA — iRua Brig. Ga-
vlno Peixoto, 354 (Lupa) —|
"Fantasmas 'em Homa"; "A
(historia ác Judite Holofernos'
(üilvre). 19130 lhoras.
CABOCLO — "Pabcão selva--
gom"; "Batalha de bravos'.
((10 anos).. 19 horas.
CACIQUE - Rua Washington
llíuls. 22 (Guaiauna)i) — "Ga-
Itiilho lntplaaavéb — «O
ifailtttstloo 'homem aue de-
«apareceu» -r ''¦!' '*•' —I
019 horas.
íCALIPtMtMA - Av. Nova
.lerusalom, 516 CV. Callfor-
nial - Fechado para re-
forma.
'CANCELA ltí A — Av. Gui-
me Cotching, 1237 — "Moci-
nho encrenqueiro"; "As ipon-
tes de Toko-Ri". (10 anos).
13-.40 -e 18.40 horas.
CARLOS GOMES — Rua l.o
de Outubro, 92 - "O filho de
Spartacus"; "O dia cm que
roubaram 0 Banco da Ingla-
terra". (14 a.). 18,50 horas.
CAI1RAO — Av. Cons. Car-
rão, 171 — Tel. 9-0Õ73 —
"O rei dos reis". (Livre) —
10,30 horas.

í1'íRANiJA „r,„£v' ;i,P'ran8a' ÍCASA VHMBE - Praça Con-785 - Tel. 35-7020 - "A imar- tentj,,lo 23H - Tel. 01-8179
fl H (IS™'? 12°'m 30 

B1T'~ "Te,1,Petsadé"; "Mensageiro

1!),;10 e 22 hs.

"O dinossauro" Aventuras
do Pequeno 'Folgar" (10 a.)

19.30 hs.
3AUI — Estrada do Canguacu,
512 (Tatunpá) — "WeBk-end
do amor"; "A grande Cruza-
dá" (íOa.). — 19 IhB.
JARDIM — Rua ítradique!
Coutinho, 377 fPinhelros) —
"A vluvinha Indomável" (fllM
vre). — 14, 16, 18. 20 e 22 'hs.

ÍOA — Av. Iblrepuera, 2234"O grande circo"; "O rio,
dos (homens maus" (livre). —
19:30 ins.
OTUPIUEH - R. Dr. João Bi-
beiro. 440 — "O inferno é pa-
ra os heróis"; "Começou em
Nápoles" (14 -anos). — iDos-^
üe 13.30 hs.
JUBUCé - Av. Jurucê. 678

Tol. 61-5496 — "O mundo|
fabuloso do circo"; "O assas-
slnato" 'Olivre). - 18;45 hs.
ILATR — Av. Brig. Lus' Anto-J
nio. 2103 - Tel. 31-6368 —"Hercules e a rainha de ilii-j
dia" (10 anos). - 14. 16. 18.!
20 e 22 ihs.
'LEBLON — Rua Vergueiro.
B84 (Liberdade) - Tol. 31-8400,

"O sétimo jurado" (18 a.)14. 16. 18. 20 e 22 hs.

SAMMABONE — BUB SttW»
Buono. '2181 — Tel. 63^2227 —

O triunfo de Miguel Stio-
goff"; 'Terdldamante tua"
010 a.). — T3, 0.7:20 e a.<0..
«ANTA INfiS — Av. Balnh»
Santa, 313 'CV. (Sta. üsábél) —
"A icegonha 'disse slni".; IFé sa»
tábua" (10a.). — 19.110 'hs.
SANTA ISABEL — Rua (Santa
Adelaide — 'íHistorla de mn
homem mau"; "Torrentes <flo
modo" (14 a.l. — 19.30 -bs.
S. BERNARDO — Rua Mal.
Deodoro, 937 (Sto. Amaro;) —
"Intimidades do homem e da
mulhor"; "Aluclnaoãb" flB
anos). — 19.30 hs.
S. FRANCISCO — Praça Te-
resa CrüStlna. 5 (Guarulhos)"Chico iFumaça"; "Teleío-
nista do barulho" (livre). —
19Í30 hs.
S. GERALDO - Trav. N. 8.
da Penha, 24 (Penha) —
"Bi 'Clü" (livre - 17
20.20 horas
S. -JOSO - R. D. Matilde, OT1

''Primeiro rebelde"; "O ho-
mem do Sputnlk" (livre). —
19,30 Ihs.
S. JORGk - Av. Celso Gar-

iLESTE — Praça :Sllvio <Rome->-cla - Tel. 9-0133 — ";Nor.

.TOLA — Pr. Carlos Gomes, 82
—• Tel. 37-G487 — "Heróis
infernais", fllm japonês (14:
a.). 12, 14, 10, 18, 20 e
22 hs.
JUSSARA — Ruu D. José de
Barros, 306 - Tel. 35-6.738 —
'Desejo infernal" (18 a.) —j
¦desde as 10 horas.
LIDER Kua Cons. NeDias
107 — "Inferno do vicio" (T8
anos) — desde as 9 horas.
LOS ÀNGJM/ES — Rua Au-
rora, 301 — "33 ovas, sexy
de strip toase" (ISa.). 12,
14, IG, 18, 20 e 22 hs.

MABAlt.V — Av. Ipiranga,
757 — Tel. 34-7474 - "Legcn-
da heróica". (16 a.). 10,45
13, 15,15, 17,30, 19,45 e 22 h.
MARCO POLO — "As diabo-
licas". (18 a.). 12, 14.30. 17.
10.30 e 22 horas.

MARROCOS — Rua Con.se-
lheiro Crisplniano, 352 —
"Nove horas até a eternidade"
(11 anos). 14.15, 16,40, lfl.'05 r
21,30 horas.

METRO — Av. São João, 801
— Tels. .37-7030 e '34-7031 —.
"Quatro dias dc rebelião". (14
anos). 11,50, 13,50, 15.50, 18,
20 e 22 horas.
MÔNACO — Av. Rio Bran-
co, (12 — Tel.: 30-7856 —
"Quatro dias de rebelião". (14
anos). 13,50. 13,50. 18, 20 e
22 horas.
NIKKATSU — Rua São Joa-
quim. 129 - Tel. 33-1482 -
"Fogo na planície" com Funo-
koslci Eiji (14 a.) - 14. 16.
1B, 20 e 22 horas.

VIPPOX — Rua Santa Luzia,
84 — Tel. 33-9046 — "O cor-
po" com Mishiko Saga" (18

da morte" (14 a.). 19,45 hs.
CENTENÁRIO — Av. Gul-
lherme Cotching (Vila Maria)

"Prisioneiro 'da mascava de|
ferro"; "Depois do vendaval".
(10 anos). 19,30 horas.
CINEMAR - Av. Adolto PI-
nheiro, 104 - Tel. 6-1322 -
"Legenda heróica" — "Prisio-
neiro de Casbah". (16 anos).
1B.30 hs,
CLÍMAX — R. Espirito San-
to, 330 — Tel. 31-4012 —
"A bela americana" (livre).
14, 10, 18, 20 e 22 lis.
CLIPPER — Av. Santa Marl-
na — "Forte Apache"; "Só,
os covardes se rendem". (14
anos). 19,30 horas.
COLISEU — Av. Edu Chaves,
77 (Jaçanã) — Tel. 35-581)1

"O sentenciado": "A feli-
cidade não se compra". (10 a.).
19,30 horas.
COLONIAL - R. C. M. de
Barros. 844 - Tel. 3-8561 -
"20 quilos de confusão"; "Ca-
ravana da morte". (10 anos).
18 horas.
CONTINENTAL — Estrada

do Iuilrbn 109 llmlrim) —
"Os mongois"; "La Violete-
ra'V'1'9 horas.
CRISTAL — R. Tamoio. 317
(S. João Climaco) — "Hele

na de Tróia"; "Até os (orles
vacilam". (10 a.). 19,45 hs.
iCiRUZUIBO - R. Domingos
de Morais, 486 - Tel. 7-8487— "Legenda -heróica" —
"Mundos em guerra". (16 a.).
14, 17.50 e 21,40 horas.

DOM JOSÉ — Rua Antonleta,
33 (Morro do "S") — "Spar-
tacus". (10 a.). 19,45 horas.
niTRA-PALACE — R. Aba-
mnnduba, 19 — A tarde: —
"Sombra do escorpião". À
noite — "Espada de um bra

1—12 14 16 18 
~20 

e 22ÍV0"' 
"Ao norle Hl> fronteira"

horas. 
' (Livre). 14 « 20 horas.

NITERÓI - Rua Galvão Bue- MiDÒBAIDO - Av. Vital Bru
no. 102 — Tel. 37-7552 -
"Garota enxuta" e "Revolta d0
justo" (10 a.l — desde as
12,10 horas.

ro, 55 CMSe-do'Céu) — "O in~
iorno é ipara os heróis"; ""A
dama 'da madrugada" (14 a.l.

.13.'50 c 18.30 hs.
UINS — Av. Lins de Vascon-
celos. 237 - Tel. 7-7604 —''Quatro dias de .rebelião" (14onos). - 14. 16, 18. 20 c 22 hs.
S1AJEST1C — Rua Augusta,
1475 - Consolação) — Telefo-
ne 3-1707 - "O vale das pai-xões" (14 a.). — 14.15. 16.45.
19.15 e 21,45 hs.
MARINGÁ - Av. Conceição"As façanhas dc Hercules":"Os Rangsters" (10 anos). —
19.30 hs.
MABACIIA — Rua Aucusta,
77B (Consolação) — 32-9090 —'Quatro dias de rebelião" (14
anos).. - 14. 16, 18. 20 e 22 hs.
MARACANÃ — Rua Senador
Simões. 436 — Tel. 63-5880 -"America de noite"; "Por
amor tambem se mata" (18
anos) - 18.45 hs.
MARAJÁ' — Rua Senador
Flaquer. 49 - Tel. 61-0(115"Gunga Din" - "Cara ou co-
roa" (.10 a.) - 18,30 hnras.
MODERNO - Rua da Mooca"Sopulcro dos reis"; "Ela
ou o diobo" (livrei. — 19.30.
MONACO-SAO JOSÉ - Largo
S. José do Belém. 155 - Tel
93-1340 - "Anel dc fogo";"Anjo violento" (18,anos) —
14.30 e 19 hs
MONABK - Av. Brig. Luiz
Antonio, 885 - Tel. 35-8433"Legenda heróica" (10 a.l.
13. 15.15. 17.30. 19.45 e 22 hs
MONUMENTO - Rua Ranulfo
Pinheiro Lima, 1 (V. S. José)"A bela adormecida";"Sem familia" (livre).
19.30 hs.
NACIONAL - Rua Clelia. 15
(V. Pompúia) — "Labirinto
de paixões"; "Abatendo uin aum" (14a.). - 17.55 hs
NILO — Av. Jabaquara, 23 —"O triunfo de Miguel Stro-
goff"; "Rainha de Sabá" (10
anos), - 18 hs.
OBERDAN - Rua Min. Fir-mino Whitaker. 08 - 93-5223"O invencível"; "Era uma
vez dois valentes" (10 anos).18.50 hs.
PAGANIN1

deste sangrento"; "O rei dn
facínoras" (18a.l. - 19.30.
S. 'LUÍS - Av. Celso Garola.
340B - Tel. 93-7412 — "O
leão"; "A maroa èc fogo" (10onosi. — 19 hs.
S. PEDRO - Rua Barra Tun- 

'
da. 171 - Tel. 51-3348 — '
"Inferno é para os heróis";"Esconderijo nara o amor"
(14 anos). — 19 hs.
S. SEBASTIÃO - Rua Maria
Cnrlota. 879 (V. Esperança) —"DioRuinho"; "As cartas mar-
caram sua morte" (14 anos).

18.30 hs
S. VICENTE - Rua Coronel
S Inácio. 985 — Tel. 63-6241"Primeiro rebelde": "A
carrocinha" (livre). — 19.30.
SAPOPEMBA — Av. Sapo-
pomba. 1000 — "Ivanhoé";
"Sedução do circo" (livre).

19.30 hs.
SAVOY - R. Mendes Jr., 711Tel 3 9139 - "Cara ou co-
roa": "Gunaa Dln" (livre).18.20 hs.
SECKLER - Eslr São João
Cllmnco.. 854 - "A espada ea cruz"; "Familia Trapp na
America" (livre). — 19,30 hs.
SINGAPURA - Av. Alberto
Bylngton. 234 — "Maciste no
vale dos reis"; "Francisca"
(10 anosi. - 19.30 hs.
SOBERANO — Estr. do Ver-
guciro. 2855 — "Sai da fien-
te": "20 milhões de léguas a
Marte". - 18.45 hs.
SOL - R. Gen. Ataliba Leo-
ne! — "Viver, amar. sofrer";"Carmen" (18 a.). — 18 hs.
STAR — R. Joaquim Floria-
no. 225 (Itaim) - Tel. 80-8845

"Sindicato dos ladrões" (18
anos). - 14. 16. 18. 20 e 22 hs.
TRIANON - Rua Consolação

"O inferno é para os re-
rols" - (14 n.) - 14 - 16 -
lf. - 20 e 22 hornr;.
TROPICAL — R. Roma. 62]
(V. Romana) - Tel. 5-0499 -
"O triunfo de Miguel Stro-
Roff" (10 a.). - 19.30 e 21.45
TUCURUV1 — Av. Tucuruvl

"Gloriosa vingança"; "O
passado não perdoa" (livre)19.30 hs.

sil. -437 — Tel. 80-2804 "As
diabruras de Miuisol"; "Assim
estava escrito". (Livre;. 19.30
horas.

NORMANDIE — Avenida Rio
Branco. 425 — Tel. 34-3095 -
"20 quilos de confusão" (li-
vre) — 13,45, 15,50, 17.55, 20 ei,
22.05 horas. ESTRELA — Av. Bosque da

Saúde. 184 - Tel. 7-2396 -'O inferno é para os heróis";

ESMERALDA - Av. General
Olímpio da Silveira, -613 —
"Os pássaros". (18 a.). 14.15.
16,45, 19,15 e 21.45 horas.

0.1 SIS - Pia. Jullo Mesquita
817 — "Os Mongois" e "O ,pe-
queno coronel" (14 a.) —
desde as 20 horas.
OMDO — Av. São João. 487
— Tel. 34-3202 — "A bela
americana", ej Jacqnes Char-

14, 16, 18, 20rier (livre).
e 22 hs.
PAISSANDU — Largo Pais-
sandu. 60 — Tels. 32-0202 e
32-11Õ0 — "Paranóico", com
Junnette Sratt (18a.). 14.20.
16.1.-), 18,10. 20.05 e 22 hs.

PEDRO II — Rua Tiniuiras.
144 i— Tel 32-0021 — "Sobe e
desce"; "Valentão é apelido".
(Livrei. Desde 9 horas.
PH5ALE — Largo do Arou-
che, 2-10 — Tel. 35-7109 —
"Quatro dias de rebelião". (14
anos). 14, 16, 18, 20 e 22 hs.
REGINA - Av. São João.
1140 - Telefone 34-3484 —
«José vendido no Egito»,
com Bilinda Le« (10 aros)
— 12, It. 16. IR. 20 e 22 hs.
REPUBLICA — Praça da Re
publica, 365 — Tel. 36-8500 —"O triunfo de Misuel Stro-
gof" (10 a.)- 13.30, 15.40,
17,50, 20 e 22.10 hs.

RIO BRANCO - Avenida Rio
Branco, 500 — Tel. 34-1618 —"Falso Traidor", com William
Holclcn (14».). 14, 16.35.'
19.10 u 21,45 hs.

Escândalo da princesa". (14
anos). 13,50 e 18.50 horas.
FÁTIMA — Rua Orfanato,
1782 — "As diabruras de Ma-
risol"; "Balada -do soldado".
(Livre). 10.30 horas.
I1AM1STTA — flua Fradique
Coutinho, 3(il (Pinheiros) —
1782 — "O grande crime". (18
anos). 14, 16, 18, 20 e 22 hs.
íTDAIjGO — Estrada do
Guapira, 143 (Tucuruvi) —j
"Gunga Din"; "Olhos do cir-
co". (10 anos). 19,30 horas.
GLORIA — Run do Gasome-
tro. 225 — Tel. 32-9616 -"O triunfo de Miguel Stro-
goff"; "O ultimo hurra". (10
anos). 18 horas.
GOIÁS - Rua Buíantã. 100 -"Legenda heróica"; "A ilha
misteriosa". (16 a.). 13,30, 17,30
e 21,30 horas.
GRACNA — Av. Sunto Ama-
ro, 1735 (Vila Olímpia) —"Quatro dias de rebelião". (14
anos)- 14, 16, 18, 20 c 22 hs.
GUANABARA — Av. Eduar-
do Cotching, 1001 — "O oo-
fre do pirata"; "Revolta dos
barbaras". (Livrei. 19,30 hs.
GUARUJA - Av Sto. Ama-
ro. 7064 - Tel. 61-4320 —"Labirinto de paixões". (14 a.)
19 e 21.30 horas.

„.„„„ I- ¦¦ „' ;¦¦, „jHAITI — Rus Canindé, 630
WS^iZJZ Sat;.AJOÍ'0.' f8- 

"America de noite'"; "De-
- Tel 34-6917 - A rainha | «operado certo dos Sianey"do Çhantecler com Sarit» (U a.,. 18>45 h0ras.Montiel (14a.). 13, 15.13. „.. ..17,30. 19.45 e 22 hs. HAMAI — Rua Turiaeu, 134

Tel. 62-4040 - "Forte Apa

Osasco

Santo André

SANTA HICLKSA - Praça da
Sé, 201 — Tel. 32-4335 —"A lenda dos desaparecidos";"Assim estava escrito". (10 a.).
Desde 9 horas.

SCALA — Rua Aurora, 72
Tel. 33-7409 — "Vidas es-
tranhas", ülm japonês (18 a.)
— 14. 16. 18. 20 e 22 hs.

W1NDSOR - Av Ipiranga.
974. — "'Cleopatra". c| Eliza-
beth Taylor. (14 a.). 15 e 20 hs.

BAIRROS
ALADI.M — Av. Celso Gar-

cia, 749 (Brás) — "O triunfo
de Miguel Strogofí"; "Perdi-
damente tua". (10 a.l. 19 hs.

AMAZONAS — Praça Padre
Damião. 67 — Tel. 63-7731 —
"O triunfo de Miguel Stro-
goff"; "Perdldamente tua". (10
anos). 13, 17.10 a 21.20 bs.

ANCHIETA — R. Silva Bue-
no, 2404 — Tel. 63-6716 —"America de noite"; "A fera
c a flecha". (18 a.). 19 hs.
APARECIDA - Av. Jaçaní.
28 — "Minha sogra 4 da po-
lida"; "Anaguas a bordo"
(Uvre). 14 e 19 hs.

che" - (10 a.) - 14 - 16 -
18 - 20 e 22 hs.
HOLLYWOOD - R. Volunta-
rios da Pátria, 192 — Tel
8-8598 — "O triunfo de Mi-
guel Strogofí"; "Eu e o coro-
nel"; (10 a.). 13,30, 17,30
21,30 horas.
IBÉRIA — Rua Marquês de
Abrantes. 405 — Tel. 02-2000"O triunfo de Miguel Stro-
goff"; ""Perdldamente tua".
(10 a.). 18,45 horas.
IC.tR.AI — R. da Mooca. 2010"America de noite"; "Mis.
sio secreta em Amsterdam".
(18 a.). Desde 14,20 horas.
IMPERIAL — Rua da Mooca,
8420 - Tel. 93-8865 - "El
Cid" - (livre) - 16,50 e 20,20
horas.

ITAIM — Rua Joaquim Fio-
riano, 503 — Tel. 80-8042 —

Os 300 de Esparla"; "Cinco
semanas num balão". (10 a.)
20 horas.
ITAMARAT1 - R. Baráo d*
Tatu!, 304 - Tel. 52-9987 —"Legenda heróica". (16 a.l.

13. 1S.1S, 17.30, 19,45 e 22 hs.

ITAPÜRA — R. Gllcerio, 53Tel. 36-4760 - "Sindicato
de ladrões" — (18 a.) — 1416 - 18 - 20 e 22 hs.

ARARAT — Rua Gua"'- «1 • JARAGUA* — Kua Rio Tuv-
(Vila Leopoldina) — "Amerl- vo. 869 — "Periscopio a vis-ca de noite"; "Tudo começou ta"; "Sua majestade o aven- ,«.,„,„.„nu* gabado". (18 ..). 19.30 hs. tureiro". (Llvrí). 19.45 horas. - D„d. 13! hs

PICOLINO - Rua Augusta.
1513 (Consolação 1 — 31-0616"Nove horas até a eterni-
dade" (14 onos). - 14,15,
16.45. 19.15 e 21.45 hs.
PIQUERI - Rua Celso Pinto
Bicudo. 285 — "Primeiro re-
boldé": "O palhaço, o queé?" ('livrei — 19.30 hs.
PIRATININGA — Av. Rangel
Pestnna. 1454 — Tel. 92-4296"Nikikl. o valente indomo-
vel"; "No coração da flores-
ta" (livre). - Desde 13.30 hs.
PLÁZA - Largo 12 de Maio.
490 (Sto. Amaro). — "As ma-
ravülhas de Aladim" (livre).14. 16. 18. 20 e 22 hs.
P»!ATA — Av. Júlio Buono.
1843 (V. Gustavo) - "Macis-
te contra o vampiro"; "Antro
de desalmados" (16 anos). —
19.50 hs.

São Miguel Paulista

REX — Rua Rui Barbosa, 286"O pirata real"; "Como fis
gar tun marido" (10 anos). —
18.30 hs.
RIALTO — R. João Teodoro.
1075 — Tel. 93-4064 — "Le-
genda heróica"; "Babete vai
à guerra" (16 a.). — 18 hs.
RIAN — Rua Miguel Mentem
(Carandlru) — "As diabra-
ras de Marisol"; "Assim esta-
va escrito" (livre). — 19.30.
KIO — Av. Paulista — Conj.
Nacional - "O sétimo jurado"
118 a.) - 14 — 16 - 18 - 20
e 22 horas.
R1VIERA - Av, Lins de Vas-
concelos. 1108 — Tel. 80-0153"Nllckl, o valente indoma-
vel" (livre). — 19.30 e 21.30.
ROMA — Rua da Mooca, 617Tel. 33-7869 - "Nova ho-
ras até a eternidade" (16 a.).16.45, 19,15 e 21.45 hs.
ROXY - Av. Celso Garcia,
«39 - Tel. 93-1289 - "O
triunfo de Miguel Slrogoff";"Perdldamente tua" (10 a.).

lUNIVERSO - Av. Celso Gar-
Estr. S. Miguel cia. 378 — Tel. 93.3427 -"Pacto com a morte"; "Ba-

tedor de carteiras" (10 a.). —
19.30 hs.
PALADIUM — Rua Francisco
Mornto, 2021 — "Mocinho en-crenquoiro": "Esconderijo pa-ra o amor" (10 a.). - 18.50.
PAGÉ — Rua Azevedo Sou-res. 2123 (V. Gomes Cardim)"Os barquelros do Volga";"Gigante do outro mundo"
(10 anos). - 19.30 hs.
'PARIS — Rua Barra do Ti-bagi. 057 - Tel. 51-9613 —"Labirinto de paixões" (14anos). - 19 e 21.30 hs.
PAROQUIAL - Rua Briga-
delro Jordão - "Sangue dc
apache"; "Casinha pequeni-

|na" (livrei. — 18.30 hs.
PATRIARCA - "Legenda hc-roico"; "Ainda uma voz com
umocão" (16a.). — 18 hs.
PAULISTA _ Rua Augusta
2767 (Jardim America) — Tel.8-2655 — "Paranóico" (18 n )14 - 15,40 - 17,2o - 19 —
20,40 e 22,20 horas. ,
PAZ — Rua Omacha (Penha)"Janela Indiscreta" — "Ca-
libre 44" (10 a.) - 10 horas.
PENHA PALACE — Praça 7
de Setembro. 155 — "Minha
sogra é da policia": "A vln-
Rança do índio" (livre). —
Desde 13.30 hs.
PENHA PRÍNCIPE - Av P,.. IKST0B,L ~ Estrada de ItU —
nha de França. 345 - Tele- 7T'', """"'¦ »°,E*'íÍ ""*,«
fone 9-0862 - "Nove horas cl"cl" tle Vi1™to™*UW0 (M

"O inferno é para os heróis":"Sob dez bandeiras" (14a.). -
14. 16. 18. 20 e 22 hs.
VALPARAISO — Av. Tucuru
vi. 208 - Tel. 3-8(124 — "C
direito de nascer"; "Quem
ama vive cantando" (10 a-)

14 e 10.30 hs.
VERA — Estr. Água Fria, 78?
(Santana) — "Cabeça di
pau": "Mensagem do rone
gado" (10 anos). - 19.30 hs
VILA PRUDENTE - Rua Cap.
Pacheco n Chavè?s. 1002 —
"Terra bruta"; "Babete vai ã
guerra' (10 anos). — 19.30 hs
VITORIA — Av. Álvaro Ra-
mos. 2252 (Belenzinho) —
"Seu eu fosív; deputado". "O
fornsteiro" (10 o.). — 19 hs.
VOGUE — R. Voluntários da
Pátria. 2132 - Tel. 88315 -
"O filho dc Spartacus"; "Na
fúria da velocidade" (14 a.).

18.50 hs.
IPÊ — Tromembé — "Macis-
te contra os lanceiros"; "Ata-
que sanguinário" (10 anos).

19.30 hs.
ZELINA - Rua Zellna, 23"America de noite"; "Os
covardes tambem amam" (18
anos). — 19.30 hs.

até a eternidade": "O matõ-jnnos)' ~ 19'30 hs-
dor" (10 anos). - 14. 16. 18.'GLAMOUR - Av. João Ba
20 e 22 hs. |tlstn. 22 — 'íDlrelto de nas-
PÉROLA — Estr. Concoição. cer": "p6 nft tábua" (livre).
2115 — "O crime não com ~ I9-30 ns-
pensa": "A revolta dos escro-
vos" (14-a.). - 19.30 hs.
PHENTX - Rua Domingos de
Morais 803 (Vila Marionai - CARLOS GOMES - "Viver.

20 -quilos de contusão - "O „„,„,., so(r01." (18 anos). _
grande Impnstor (livrei — 1030 hs18 horas.

São Caetano do Sul
ALVORADA — "Viver, amar,
sofrer": "Assassino covarde"
(18 anos). — 19 hs.

LIDO — Rua Manuel Coelho,
50 — "Vluvinha Indomável"
(livre). — 14, 16. 18, 20 I
22 hs.

MAX — Av. Conde Francisco
Matarazzo. 169 — Tel. 42-1942

"Rtflfi"; "Basta ser bo-
nlta" (14 anbs). — 19,30 to.

PRIMAX — Rua Amazonas —
"Rlfifi"; "Basta ser bonita"
(14 anos). — 19,30 hs.

VITORIA — Rua Baraldi, 651
"Viver, amar. sofrer";"Assassino covarde" (18 a.).

19.30 hs.

POMPE1A - Rua Tucuna. 974"Lá, no meu sertão"; "Ga-
tllhos do bem" (livre). —

„' ILAPENA - F. Campos Sales,uai)ar — Av. Sanlo Ama- 2 e 4 — "Estigma da cruel-ro, 526 (Consolação) - "A be-ldade"; "Torneio do ambr" (18Ia americana" (livre) - 14 anos), - 19,30 hs.16 - 18 - 20 e 22 horas.
S. MIGUEL — "A morte vem
do Kilimanjaro"; "O capitão
era um pirata" (14 anos). —
19.30 hs.

Teatral

BANDEIRAS — Praça da Ban-
delra - Tel. 35-3465 - "Não
aperta, que eu grito". — 20
e 22 hs.
BELA VISTA — Rua Cons.
Ramalho, 583 — Tel. 2-5574

"Tem alguma coisa a de-
clarar?" — 21 hs.
BRASILEIRO DE COMEDIA

Rua Major Diogo, 315 —
Tels. 32-9912 e 3-4408 — "Os
ossos do barão". — 20 e 22 hs.
MARIA DELLA COSTA —
Rua Paim, 72 — Tel. 36-0771"Plndura saia". — H hs.
NATAL — (Sala Vermelha) —
Praça Júlio MescfU'ia — Tt\.35-3377 — "E' por aqui". —
20 e 22 hs.
PARAMOUNT — Av. Briga-
delro Luis Antonio — "My
Falr Lady". — íl hs.
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Qüinzinho deu "show" no Dl: "Agora sou artista de IV"
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Aventureiro de vários nomes
aplicou golpe de 20 milhões

Falsário com numerosas vitimas em São

Paulo, Paraná e Rio de Janeiro — Frequen-

tava altas rodas mundanas, sempre acompa-

nhado de belas mulheres e gastando como

nababo — Detido pela Delegacia de Falsi-

ficações e Defraudações

y-

"Qüinzinho", apontado como chefe intelectual dos assaltantes c o funcionário
da Assembléia Legislativa, Pedro Fanganielo, não lendo sido reconhecidos pelas

vitimas, foram postos cm liberdade.

Felicio Brancagllone c Antônio Garofalo tiveram seu "chalé" de jogo assaltado c,
depois, foram atacados c roubados na rua. Ambos reconheceram dois comparsas

do bandido Jarbas Brito como assaltantes.

Astucioso falsário, autor
dc incontáveis golpes desfe-
ridos nesta Capitai e outros
Estados, mediante a emissão
de cheques falsos, foi final-
mente detido pelos agentes
da Delegacia dc Falsificações
c Defraudações, depois dc in-
cahsaveis investigações orien-
tadas diretamente pelo tilu-
lar Francisco Fctrarca leio.
Trata-se do meliante Fran-
cisco José da Silva, também
conhecido por Otthelo Mas-
sari, José Carlos Simões, Al-
berto Lanzclotc, Luís Alves
Peixoto etc, responsável por
seguidas falcatruas que lhe
proporcionaram mais dc HO
milhões de cruzeiros.
CRIMINOSAS ATIVIDADES

Fntrc suas criminosas ati-
vidades,figuram a autoria dc
três cheques sacados contra
um banco, nas importâncias
dc CrS 1.380.000,00, CrS ....
3.849.000,00 e CrS 8.900.00,
tendo, para tanto, falsificado
as assinaturas do diretores
dc importante empresa, além
dc ter feito deposito dc um
milhão dc cruzeiros, cm moc-
da corrente, sob o falso no-
me dc Alberto Lanzclotc.

E' dc sua autoria, também,
o saque c recebimento numa
agencia bancaria dc Loiidri-
na, Paraná, de cheques vi-

sados, no valor dc CrS
5.500.000,00, sob o falso no-
me dc Luis Alves I*cixolo.
K'. ainda, de sua autoria a
falsificação de nove cheques
que foram apresentados c pa-
gns em outro banco desta Ca-
pitai, num total dc 
CrS 2.498.000,00.
PASSAVA POR
INDUSTRIAL

O refinado malandro, que
se Ira.ia com impecável es-
mero, bem falante e apessoa-
do, freqüentava as principais
casas noturnas da Capital, on-
dc era conhecido como lio-
mem de fabulosa fortuna.
Reqiicstado pelas mulheres
nos ambientes mundanos de
São Paulo. Rio c Paraná, era
visto freqüentemente nos va-
rios Estados, sempre acom-
panhado dc insinuantes du-
mas.

Com a sua prisão, porém,
parece encerrada a trajeto-
ria criminosa do falsário, que
está sendo procurado pela
Policia do Paraná e com
mandado dc prisão expedido
pelo juiz da 15.a Vara Cri-
minai da Guanabara.
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FALSÁRIO - Francisco j«.sé da Silva, o aventureiro <|.vários nomes que aplicou jj,.contaveis golpes de milhões
cm Sao Paulo, jti„ e paranj
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O delegado José Carlos Ba-
lista, titular da RTJDI, foi con-
vocado ontem, urgentemente,
ao gabinete do diretor do De-
partamento do Investigações;
sr. René Motta, ocasião em quo
recebeu ordens expressas de
mobilizar quantos homens fos-
Bem necessários, a fim de em-
preerider uma ação relampa-
go e, no menor tempo possivel,
apurar o que há sobre os assai-
tos que vêm se verificando,
desde há um mês. em varias
partes da cidade sob a orienta-
ção do Jarbas Brito da Costa,
egresso da Penitenciaria do Es-

Delegado da RUDI mandou, num cartão preso
a uma bala de revolvei-, recado aos facínoras
para que se apresentem dentro de 24 horas ou
ele revirará a cidade para prendê-los — Iden-
tüicados pelas vitimas pistoleiros do bando de

Jarbas Brito — Dois acusados inocentados
tado quo se cercou de pistolei-
ros, todos fortemente armados,
para melhor levar avante seus
desígnios criminosos. Da ordem

DESAPARECEU A MULHER
COM OS CINCO FILHOS
RIO, 29 (Meridional) — O

comerciante Manoel Alves es-
tabelecido na Estrada do Tam-
ba, n. 120, casa 503, no bairro do
Leblon, nesta capital, acaba de
solicitar providencias à Polinter
da Guanabara,, para localização
de sua esposa Arnouda Euge-
nia Matias Alves, de 32 anos,
que desapareceu inexplicável-
mente do lar, levando em sua
companhia os cincos filhos do
casal: Gilberto, de 13 anos; Sriir-
ley, de 11 anos; Jadir, de 10
anos: Guilherme, de 7 anos; e
Juçara, de apenas !) meses.

Manoel Alves contou que sua
mulher saiu de casa domingo
ultimo dizendo que ia visitar
uma conhecida de nome Melu-
cia, residente no bairro da Ti-

jucá, mas ali não esteve. Sa-
bondo que Arnouda, depois que
passou a freqüentar um centro
espirita, ficou meia perturba-
da e vinha manifestando desejo
de suicidar-se juntamente com
os filhos. O comerciante está
apreensivo que algo de anor-
mal tenha ocorrido com ela e
as crianças. Como um deses-
perado lançou veemente apelo
não só à Polinter, como às au-
toridades policiais cia Guaria-
bára, no sentido de quo o aju-
dem a encontrar sua família,
que poderia também ter ruma-
cio para Joinville, em Santa Ca-
tarina, onde reside um irmão de
Arnouda, Antônio Elizeu Ma-
chado, Qualquer informação a
respeito deve ser dirigida ao
telefone 27-3097.

dada pelo diretor do D.I., cons-
tou também a prisão cie Joa-
quim Pereira da Costa, vulgo"Qüinzinho", que estaria nor-
toando as atividades da quadri-
lha de Jarbas, sendo o autor
intelectual cie toda a emprei-
tada.

RECONHECERAM
ASSALTANTES

Duas horas depois de ter ro-
cebido a ordem, o delegado da
RUDI, acompanhado dos ngen-
tes Abraão, Alcântara e Lon-
gui. deteve, na esquina da ave-
nida Rio Branco com rua Tini-
biras, o marginal '¦Qüinzinho".
Mais tarde, localizaram Felicio
Brancaglione e Antônio Garota-
Io Filho, cambista do '\jogo do
bicho" na Casa Verde e que
haviam sido vitimas cio assaltos
praticados pela "garíg" de Jar-
bas. No Departamento de In-
vestigações, os contraventoras,
através de reconhecimento fo-
tografico, identificaram Jarbas
e seus comparsas Flavio de
Oliveira Rabelo (vulgo "Ca-
rioquinha") e Osni de Freitas
Almeida, como autores dos ata-
quês. Felicio disse que foi as-
saltado duas vezes. Da primei-

ra vez, no dia 10 do corrente,
quando cinco homens invadiram
sou "chalé", nos fundos de uma
farmácia, instalada à rua Ja-
boatão, 774, na Vila Espanhola.
Na ocasião, os cinco assaltan-
tes roubaram-lhe 180 mil cru-
zeiros. Da segunda vez, ou se-
ja, anteontem, pouco antes das
11 horas, foi assaltado em plena
via publica, quando os bandi-
dos despojaram-no dc 10 mil
cruzeiros. Quanto a Garofalo,
foi também assaltado duas ve-
zes pelo mesmo grupo, perdeu-
do 2 o 25 mil cruzeiros, res-
pectivamente, As duas vitimas
não reconheceram "Qüinzinho',!
como participante dos golpes.
Também foi inocentado o fi-
lho de um deputado, Pedro An-
tonio Botelho Fanganielo, fun-
cionario da Assembléia Legis-
lativa e que estava sendo
apontado como integrante da"gang".
"QÜINZINHO'' DEU "SHOW"

Antes de ser encaminhado à
Delegacia dc Roubos, onde as
vitimas prestariam declarações e
ele seria submetido a roeonhe-
cimento, "Qüinzinho" esteve no
lO.o andar da Secretaria da Sc-
giiranea Publica. Ali, juntamen-
te com Pedro Fanganielo, foi
inquirido pelo delegado Martins
Arruda, encarregado da sindi-
caneta sobro denuncias acerca
dc uma "caixinha", formada por
elementos da Divisão dc Diver-
sões Publicas. Tanto um quanto
outro dos inquiridos negaram
conhecer qualquer coisa a cs-
se respeito. Mais tarde, na De-

legacia de Roubos, depois dc
ser inocentado pelas vitimas dos
assaltos, "Qüinzinho" deu ver-
dadeiro "show" cm giria. liara
.concluir dizendo que é agora
artista de TV (está trabalhando1
num filme sobre sua vida pa-
ra uma emissora desta Capital)
c náo precisa chefiar "gang" dc
assaltantes. Ante outras inda-
gações, respondeu Joaquim Pe-
rcira da Costa.

— '•Olhem liem para mim,
Meu negocio é outro!".

Às lfi horas, "Quinziiilio'' r
Pedro Fanganielo foram postos
em liberdade. À porta do D.I.,
encontraram Mauro da Silva,
vulgo -'Xodó", e, juntos, rumaram
para a '-boca do crime", Intcrpe.
lados pelos repórteres, disse-
ram quo iam comemorar o ani-
versario de "Qüinzinho", ocor-
rido ontem.

BALA E' RECADO
O delegado José Carlos Ba-

tlsta disse à reportagem que a
meta agora é capturar Osni de
Freitas Almeida e Flavio Ra-
belo, o "Carioquinha". Sobre o
primeiro, afirmou que. através
cio "cachorrinhos" (alcagoetas),
já jnandou recado para o facino-
ra, dando-lhe vinte e quatro bo-
ras para se apresentar. O roca-
do consiste num cartão com o
nome do delegado, preso a uma
bala de calibre 45 mm, Se ven-
cer o prazo, segundo o titular
cia RUDI, a cidade será revira-
da e, quando se der o encontro
com o marginal, poderá haver
muitos tiros.
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ÔNIBUS SEM FREIOS BAT
PRÉDIO: LIBELO CONTRA CO

Pu

Processo inédito em iase de instrução para ir a julgamento
lor processou, juntamente com o motorista, o encarregado d;
o mecânico responsável pela vistoria do veiculo, por lerem

a saida do ônibus sem condição de trafego

rociio-
niintiii e

permitido

O desastre provocado por um
ônibus sem freios da Empresa
Vila Ipojuca, que se projetou
contra a fachada do prédio n.o
1.198 da av. Santo Amaro, fe-
rindo três passageiros, deu mar-
gem a um processo inédito ora
em Instrução para ir a julga-
mento. Apreciando a situação
precária em que circulam, na
Capital, os coletivos das empre-
sas de transportes, o promotor
Carlos Eduardo de Barros Bri-
zolla, da fl.a Vara Criminal, ao
indiciar o motorista do ônibus,
Francisco do Nascimento Cordei-

CARRO DE BOMBEIROS x ÔNIBUS: 8 FERIDOS

não y .
ESQUEÇA

Cobramos títulos sobre as praças
de Salvador, llbéus, Ipiaú, Itabu-
na e Feira de Santana, no Estado

da Bahia, a CrS 40,00 íixos por
titulo, através do Banco Corrêa

Ribeiro S. A.

Um caminhão do Corpo do
Bombeiros chocou-se, às
W.I10 horas dc ontem, com o
ônibus de prefixo 47 da Auto
Viação Brasilia. dirigido pe-
Io motorista Jacinto Roque
da Silva, de 27 anos. solteiro,
residente na rua Mangarati,'Mi. Em conseqüência do aci-
dente, que ocorreu na esqui-
na da av. Rudgu com a rua
Saraguaitu, receberam feri-
mentos quatro passageiros do
coletivo e quatro soldados do
Corpo de Bombeiros. Foram
medicados no Pronto Socorro
Municipal, os passageiros:
Alice Dantas Cordeiro, do
47 anos anos. casada, resi-
dento na rua Maria Curupai-
ti. 758; Ancsio Paulino Dias,
de 23 anos, solteiro, morador
na Estrada da Casa Verde,
1.000: Josefa Nogueira dos
Santos, de 67 anos, viuva,
domiciliada na rua Bernardi-
no Zenan, 33-A: c Artur
Franco Soares, de 66 anos,
casado, residente na rua De-
sembargador do Vale, 654.
Os quatro bombeiros. 3.o sar-
gento Osiris Rodrigues e os
soldados Mateus Coutinho,
José Cayoto e Hipolito Ba-
tista, receberam curativos no
Hospital da Força Publica,
sendo em seguida dispensa-
dos. Foi aberto inquérito a
respeito no plantão da Zona
Norte. Nas fotos, os dois
veículos sinistrados.

Suclli Tellcs é uma das me-
ninas que se encontram desa-
parecidas, desde anteontem,

de sua casa.

Desapareceram
após o rapto
duas meninas
de treze anos
Levadas a um "passeio'

por um conhecido e i

irmão até lugar ermo

na via Anhanguera

Cabularam a aula

Trazidas de volta, não

regressaram ao lar

Raptores foram locali

zados e interrogados n

Policia, mas as i

nas continuam desa

parecidas

i

ro Alvos, envolveu no processo
também o encarregado da ofiei-
na, Sebastião Bacarelli, e o inc-
canico João Rodrigues de Paiva,
que considerou responsáveis pe-
Ia vistoria c autorização de cir-
culação do veiculo, sendo, assim,
acusados de negligencia no pôrem risco a segurança dos passa-
geiros,

NAO TINHA FREIOS
O desastre, que ocorreu no dia

25 de fevereiro ultimo, ãs 23 he-
nas, foi provocado, segundo cons-
ta do porcesso. por não ter o
ônibus seus freios em condições.
Corria o veiculo pela av. Santo
Amaro em grande velocidad
quando o motorista te
tê-lo. pisando os breque:
cou que não funcionavam. "Es-
capara o fluido do breque, resul-
tando o desgoste de ambas as
borrachinhas (copos de borra-
cha do "burrinho" da rosa, pelo
atrito constante contra as pare-des internas do cilindro".

Afirma o promotor que o de-
sastre ocorreu porque o motoris-
ta, confiando demasiadamente
nos breques, imprimiu velocida-
de execessiva ao veiculo. E, tam-
bem, por negligencia do encaire-
gado da oficina e do mecânica,
aquele por permitir que o oni-
bus saisse sem as mínimas con-
dições de trafego e este por se
confessar responsável pelo vei-
culo, dizendo que o vistoriou.

TRANSPORTE PRECÁRIO 3

E concluiu o promotor: ="Concorrendo dessa forma I
culpa dos três indiciados, para =
realização do evento, verifican- =
do-se que as autoridades publi- §cas responsáveis por esse impor-

tantissimò setor cia vida ]
(transportes) não tomara a ròi
nima consideração ou respeii
pela vida alheia, fiscalizando
trafego de veiculo..; imundos,de.-
confortáveis, sem freios,
molas ou caindo aos pedaço;qi
circulam por esta infeliz ciéa;
oferece-se a presente deniir.;.
como o primeiro passo a será»;
em defesa dos inforlunados p*
llstanos, que têm que se swff
dessa precária condução'',

aaaa
jeidade e, j§ « ¦ ,

Ontem, às 6 lioras, na &•
tação Rodoviário, o viajante
Álvaro Emílio Nunes, de 4-
anos. casado, residente B
rua XV. 335, apartamento
202 conjunto residencial*
1APC, cm Irajn, Guanabara,
foi roubado em u'a mala»*
tendo mostruarios, talôe? ei
pedidos e documentos eu?»
pasta também com n mesijjj
material e documentos, W
avaliado em 50 mil cruzei*
ros. A vitima compareceu»
plantão do Dl. onde apre»
tou queixa.

O viajante esteve, em *

guida em nossa redaçfio, »»•
zenclo um apelo a quem s*
centrou os documentos, (f
pois e outra' coisas n»e:
apresentam valor, par
rasgar, e deixar no luíKw
encontrou pois seu ciijPW
depende daquela papelão';

: I

Duas meninas de 13 anos, que estavam sendo dadas com
desaparecidas desde anteontem, foram vitimas dc rapto e d
abusos por parte de dois jovens. Foi o que apurou agora, a Po
licia, após as primeiras diligencias efetuadas para localizaçã
das garotas, cujos pais estiveram ontem nu Delegacia dc Vigi
lancia c Capturas para registrar queixa. Segundo eles, ness
ocasião, a menina Sueli Tellcs Mazzoli, aluna do Grupo Esco
lar Republica do Chile, domiciliada à rua 10, n. 22, cm Vil
Nova Cacliocirinha, desaparecera anteontem, supondo-se qu
havia fugido de casa em companhia da amiga Dircc Conceiçãi
residente na mesma rua e também dc 13 anos dc idade.

RAPTO

Sabe-se, agora, porém, que a historia é outra. Acontece
que, anteontem, saindo de casa para ir à escola, ao meio-dia
as duas meninas dccidiiam cabular a aula. Na Estrada do Man
di, encontraram-se com um conhecido, Hclio dos Santos, dc 1
anos, que se achava acompanhado dc seu irmão Ereio Nogueira

.de 25 anos, casado, ambos residentes em Osasco. Puxadorcs d
areia e proiirietiarios dc um caminhão, os dois convidaram Sueic Dirce para um passeio. Acabaram levando-as para a vAnhanguera, onde, num trecho ermo, Ercio afastou-se com:Dircc, enquanto Hélio ficava na cabina do caminhão com Suei

MENINAS SUMIDAS
Depois disso as duas foram levadas para Osasco. onde resiciem Hclio e Ercio c depois conduzidas até as proximidades dlocal, onde haviam sido apanhadas. Afirmam os homens qucias ficaram de ir buscar suas pastas de escola na casa dc um

mulher, com quem costumavam deixar suas coisas ao cabularem as aulas. Contudo, desde anteontem a essa hora, as duameninas desapareceram,.não tendo regressado ao lar. Os doiraptores se encontram ainda no D. I., à disposição da Polici
quo continuara hoje as buscas para localização de Dirce e Suei
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orwncha com t* i
de forma Mm !»«'* I
Remeta polo cor" t
par» o endereço' t
lado ou deposita"»
urna mais

«i'l
oríVin1»' |

l
l

da !963. i

horas, ei) vi o índio

Ao Concurso ,
quantos Índios você viu?
TV-Tupl, Canal 4
Caixa postal 252
Sumaré - PAO °AULO - SP
No dia. »k> mês de .
entre «.8.„ e as

i
vezes, i

Nome:  . J
Endereço:."*  i
Cidade; Estado; .„,[
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envelope fechado, para você ganhar pre"110

diários, semanais e mensais
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