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Ganhou fãcil da Bulgária metendo-lhe três esféricos na moldura

"f

A ••crwfcdra rerde-rermelha, dirigida pelo brasilei ro Ôto Glória, garantiu, pràticamente, a classificação para as quarta*-de-final 
— Vútzov (contra), Eusébío • Tôrre» construíram o placar de 3x0 para os lu;=<\«

Og outros resultados de ontem: Alemanha 0 x Argentina 0; Rússia 1 x Itália 0; Inglaterra 2 x México (LEIA NA SÉTIMA PÁGINA) 
^

Bagunça

domina

comando

da Seleção

do Brasil!

Paute Amorol oeuso Rudolf

Hermoni • Nascimento

(muito tarde) amaoça

cbandonar tudo (N|Ím 7) iutibio vm çonfirmqndo, na Capa, que t, realmente, o

melhofmaüurite de tôda a Europa

fí? W
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rDepois de tentar estrangular 
a filha

DEFORMOU 
0

00MIN6*

120
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A ameaça de abandono

desesperou 

4Miquelina'

O niltlur foi ver com a família o Show" te travestis no Brasil DcuraiC. A família

veio do interior » toi ao cab ari aplaudir « 
"bichai".

Mesrrto gravemente ferido

c borra de ferro, o italiano

conseguiu fugir com o

criança nos braços — A

.mulher fugiu sem déixar

rastrc. (Leia no Página 2)

Grà-finagem 
invade o

"bas-fond" 

da Lapa!

A velha Lapa proscrita tem os cabarés abarrote dos de elementos do 
"society" 

carioca — Shows

de travesti oferecem mais encanto, e me.h»r nível artístico 
- 

^

^ selo na Zona oiil• ——.. —

A Guanabara

deixa de 
pagar

todo mês

milhões de

cruzeiros aos

servidores

Publicamos, tie quinta página, quanto ganha o funciona-

tlsmo f quanto o Estado deixa de pagar-  

Embriaguez da derrota

Noa planou do torcedor braillelro, d* qnal Cate desconhecido é símbolo, nào tlgv-

rara a derrota. Cada um, à aua maneira, pr<» gramara um fim de tarde em que não fal-

tariain a bebida, nem mesmo o samba vibrante, ao ritmo do violão. Ma», à medida que

o tempo passava e c adversário desfazia o programa do torcedor, o nosso personagem

da foto "mandava tudo p'ro inferno" « en tre 
"umas e outras", fugia à realidade. Resul-

tarlo: quando o jôeo acabou e o Brasil so fria amarga derrota, ê!e, também, comungava

daquele estado de espirito, abraçado ao pln ho. Em outraa palavras: meteu a viola no

saco!

Mais bela

do mundo

escolhida

em Miami

Promotores, Imprensa e até
apresentador, apontam Ana

Cristina como virtual Mis*
Universo-68 — Juizes a pos-
tos revelam as 15 finalista»
e Indicam as 5 mais bela*
— "Safra" 

déste ano é sober-

ba, afirmam os observado-

res. — (Texto dn página 4)

D. Jaime

fala sobre

o iê-iê-iê

Leia, na 4.* página

O astronauta John IV. Youno (veterano) será o com-an-

dante do vôo e Michael Collitis (novato) realizará várias ta--

refus importantes, inclusive vm "passeio espacial" de.

55 minutos de duração

Os corruptores de menores

sentam no banco dos réus

Os cprruptores de menores Ronaldo Guilherme de Castro, Plínio Rodrigues Gester, Luís Carlos

Ismail e Paulo Corte Imperial serão interrogados amanhã pelo juiz da 3.a Vara Criminal. Os 4 es-

tão presos na DVC e os outros 6 fugitivos esperam uma solução extra de seus advogados. (Pág. 8)

AMANHÃ MAIS UM 
PASSEIO ESPACIAL DOS NORTE-AMERICANOS

O astronauta Collins, no segundo dia do vôo, abrirá a escotüha, colocando-se em pé sôbre ° assento, cora meio corpo projetado para fora da astronave

a qual íoirgrafará vário» corpo» celeite». ——

f 

t

Manejará uma câmara fotográfica espacial, coro

(LEIA TEXTO NA PAGINA 4)
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Grã-finagem invade o "bas-fond"!
Coronel Lázaro inspecionou batalhões
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O comrm<fa?;fe peraf da Policia Militar
clamou,na manhã d: ontem, na Qunla da B
Faria e c Batalhão Motorizado, que na orasi
Controle <f» Arruaca e de Distúrbic, com mo
comandante girai inspeciona o» cavrtcrlanos
c maneabtlidade o ccronel lázaro, fiz a "
itfspeçâo, o ccror.e* Djclrr.a Jacó. cl* fe dc ¦.
va Castro, diretor do Ensino. Jorge dt Olivel
mattdantt do BM, t"dos ofirltis gue servim
Lázaro, no seu cavalo inspcicnando.

da Ouanabara, corctrl Darci Lázaro, tnspe-
oa Vista, o Regimento Marechal Caetano de
âo fizeram exibições de Treinamento para
sauetâo e cacefetet. t a primeira rei que o

• ra verificar o estado d" espirito da tropa
\ Mo montado o eanalo Compareceram á

do-Malor, ten n*e»-coronéis Ademar da Sü-
a, ccmandontt* do RMCF. Rlmano Peres, co-

naquelas unidades. Na foto, o coronel Darci

Quadrilha que lesava condomínios
de apartamentos foi desbaratada

Pessou do chamado "society", na sua
eonstaste pnjcura 4o •desconhecido", vol-
tam.se. agora, para os espetáculos de traves-
tt, e. acompanhando turistas portugueses e
uruguaios, passam a freqüentar, com nota-
vel regularidade, os cabarés da Lapa, csde
as "bonecas" do terceiro sexo exibem sua
graça "feminina".

Na última quarta-feira, s reportagem da
LUTA DEMOCRÁTICA anoton a presença.
num daqueles cabarés, do gerente de uma
das agências do Banco Nacional d: Minas
Oerals, com a esposa e a cunhada, aplau-
dlndo, em mesa de pista, dez "bichinhas" dl-
rígidas por Nellto Flores. Um oficial do Exér-
cito Nacional, vindo do interior com inú-
meros parentes, divertia-se. na quinta-fel-
ra. com o espetáculo das "mmlnas" do Ro-
naldo Crespo, num daqueles cabarés da Lapa-
e Isso para n&o citar outras personalidades
do chamado "grand monde" que come a a
Integrar a quase totalidade doi espectadores

doi "shows* de travesti.
O fenômeno nio é tio eitranho, MMl-

do-se que os luxuosos espetáculo! dai caiai
do gênero, na Zona Sul, jásMtfto saturando
a "gente bem"- nio tó pela má qualidade
artística como pelo alto câmbio dai despe-
sai. Procurando dlversáo mais barata s, dl»
ga-se de paisagem, em maior estilo, vol*
tam-se os grã-finos para espetáculos de me-
lhor nivel artístico, e os encontram nos
"shows" de travrstl, deslumbrantes de corei
e beleca, na velha Lapa, até bem pouco proa-
crita até entre as camadas classes médias da
sociedade carioca, t assim que os cabarés"Brasil Dourado» • "Casanova", o primeiro
com as nove "bonecas" do Cr:spo, e o se-
gundó com as 10 "meninas" do Piores. Ins-
talados no conhecido "bas fond", se con-
servam abarortados da "gente bem" da Oua.
nabara, que foge da mediocridade do propa-
lado alto estilo, onde lhe cobram os olhos
da cara.

Deformou o rosto do amante!

Com a pris&o do indivíduo
Hélio Curbanl, sem proflssio,
residente na Rua do Catete,
15 (hospedaria) as autoridades
policiais Iniciaram a liquidação
de uma quadrilha qoe aplicava
novo e original goipe lesando
condomínios de apartamentos
Os falsários deram prejuízos
incalculáveis a grande número
de administrações de edifício'-
a Caixa Econômica e diversos
administradora., aplicando no.
tas fiscais frias, O. nuTanaro*
emitiam notas fiscais e reci-
bes coir execuv&o de diferente*
serviço, de pedreiro e bombel-
ro, Usando timbres de firmas
inexistentes, e falsificavam as
assinatura» dos síndico?, co.
brando elevadas somas das res.
pecticps administradoras.
CERCO

O golpe substituiu o antigo
da fiança comprada que nào
vem surtindo mais nenhum
efeito nestes últimos cinco
anos, Uma das administrado,
ras foi advertida pelo cindlco do
edifício, por ter pago uma nota
fiscal cujo serviço Jamais foi
executado. O visto do sindico
no recibo era falso. Foi o tio
da meida que levou ao cerco
a quadrilha,
NOTA FISCAL

Os vigaristas agiam com ta-
lões de notas fUcals impressas
cm Sáo Paulo devidamente uu-

meradsa e com títulos de «Ma.
terlal de Limpeza* ou «Serviços
de pedreiro ou bombeiro* Ti-
nham o .nome da firma Alberto
Ferreira de Carvalho. As no-
tas fiscais traziam o endereço
d-> nua Brnto Lisboa. 10 e os
demais documentos o endereço
da Rua S lveira Martins, 2. To.
dos continham as assinaturas
dos síndicos dos vários edifi.
cios onde a quadrilha a<rfa e
al"umas eram pe^eita* t*nto
que tima "'"d'™ náo oul* sc-e.
,11»..- .„_ .»„ i*..f-tm tr n-do
o documento.

íc r-- ficais referente *i
rpjít"'"!'- oara Itmneza eram
preenchidas do oróprto punho
co*n rMv—OT valores, desde 50
mil até 300 trll cru7.»tros e oi
rec'bO' de re-vicos de oedrelro
e bombeTo eram dsti'o«rafa-
des com va'flres "té soo mil cru-
zeiro* Tanto falsificavam as
assinaturas dos sfnd'cos como
de outros re«oon-é"els. autori.
zando oe pagamentos.

Para completar o golpe •
cobrar as importâncias usavam
um Inocente, geralmente me-
nor, que era atraído par um
anúncio de jorrai para os ser-
viços çcternos. Davam o ende.
rêço de um edifício e contrata,
vam o menor na rua.

Um dés-es menores de 18
anos, LB foi assim contrata,
do. Ia receber as quantias e

EMAFER
ADMITE:

MAÇARIQUEIROS
SERRALHEIROS
SOLDADORES
ELETRICISTAS
MEIO OFICIAL DE SERRALHEIRO
PINTORES

OFERECEMOS:
Refeitório no local, assistência médica, dentária etc

EXIGIMOS:
Capacidade comprovada e 1 ano de Carteira assinada
Apreseniar-se à R José dos Reis. 1194 - fundos —

ENGENHO DE DENTRO - a. partir das 8 horas, de se-
gunda á quinta-fe'ra

Encarregado-geral
Encarregado de obras
de movimento de terras
Encarregado de concreto e armação

Preclía-se cem muita experiência, para trabalhar
em obra hidrelétrica de grande porte, próximo à Cidade

de Franca, Fstado de São Paulo-
ótimas condições de trabalho.

Apresentar-se munido de documentos, das 9 às 16
horas, à Rua Senador Pompeu, 58 — Sr. Douglas-

Chefe de oficina de manutenção
Preclsa-se, com boa experiência, para chefiar ofl-

cina de manutenção, em obra de grande porte, próxim
à Cidade de Franca, Estado de São Paulo-

ótimas condições de trabalho
Apresentar-se 'munido de documentos, das 9 às 18

horas, à Rua Senador Pcmpeu, 58 - Sr- Douglas.

PARA SEU FIGADO USE
HEPATICO ATALAIA

Composto exclusivamente ie plantas medicineis eujof
elementos ativo» atuam sobre t FIOADO BAÇO e VE81
CULA combatendo as infiamacoe» destes iraãns O BOL
OO a JUftUBEBA e a pariPah'>ba veaptals ts cotua
'rados oelo uso popular entram pm <ua composição A
/enda na* Farmácias e Urnersria.» Oistrlrmlrtnre* DRO
JAR1A CArRDRAl l TDA Praça Monte Castelo IS
Ouanaoarai Tei M 43fl8 CARMAdA atalaia -
<ua 8WAnlo Pais ifi .cascadura» PARMA.MA MAIPU -
^ua Augusto Vasconcelos 20 'Campo Orandei.

pre tava conta depois nos cor-
redores do edifício Sáo Borja.

O mesmo menor serviu de
Isca para prender o malandro
Hélio Curbanl. Depois de rece-
ber certa quantia na Adalma
Adm. Bens. localizada na Av.
Almirante Barroso, os poli-
ciais estabeleceram um cerco e
prenderam Hélio em flagrante.
Levado para a distr.ta) fol re-
conhecido por dlveros lesados
H que também efetuava co-
b-anca\
*umt*t*tm

Na dl trit»l Hélio foi inten.
eamente interoxade e contes,
sou que agia sob as ordens de
outra pessoa, desconhecendo
seu nome e *eu en^e^eo As au.
torldade* náo e-t&o propensas
a acreditar no fato orlncior)-
mente por ser ê'e ouem atendia
os menores e contratava seus
serviçoi D'sse oue o "chefão"
é um homem alto. forte louro,
com duas entradas na testa,
anda bem traJ*do com terno
¦Prfncloe de Gales», óculos
escuros reVJalo de gitond* va- *
lór e oue reMdla num hotel na
Lara, Féllo o"e ****** b^ta"»*
f"rtf"o na* »,e»n«s dls** oue so.
fr«i um acl^nt* em Pão "nulo.

Fm seu nc*er a Po"cla
an-eendeu rto*nn e re^bo» lá
prei-i-^n- o«ro ge-UTts» ed'ft-
r*ni. rii'|'fc'»v«'. na P'ia Mo
C^mppt.» ITT- Vog-a SwfcOi"*
1*0 **pmp*tp tm t?«» w.nwMl ***»•
J'**e nn R"" *urei'"no Leal,
4*. Tt»mi«-!«* n.--m Fern»?»<1*s
M<w*e« **• Pv'*m O'*»'*» °iia

flmlrs. *>**m *, Am ã*Ím WP • OU.
tvo* t*tftrArr- *mn***eAt** ****
p„- oof~h. «ni>-hne n* «17.
tm "»»t«l-)i e"c"nt.»«r(im um re.
C***"* ttm mr-tero» r*- n»'*'^^ e
Vimb».»n r.mra a **(. O»«*áo
P*r*-ai*. B****mfir, rim R.tm B"'*»***
fim r»«n»(iíVirt HU, *nn xrm^rfr da "*0
IT,41 m-s*-flr0m /.Is-Am na «tt+el.
rt e***v«m «eu- ¦*'»"um»ntos de
IrtpnH*;,.'* • tet**.*** n» me«mns
iim» r»rt»l»^ dn ri-nfo rtOS
Pro*»»'*-»- P»ilM«t"S .TV«»e oue
ali h^ha"'*''» b* temTw A
Po'V<«i rm** mwenss n errmtn.
tar m>* W*l'o s*tt*a rta me«ma
«"nfi-p em ntn P«ii'o t>o«» dl-
vrr*n* **ar*t*ne e c**«.« hancá-
r'«« dn "in tem wb'rto comu»
pt^etttm (*e •""« t**'*** ou ma.
t'1'e» Am rp***ta* ni««1i«ta «flbre
co'ie« *<****t*t*ot que ocorreram
na raul'cela.

"CHEPAO"
As informações nrestadis nor

tiio sóbre o misterioso perso.
naeem oue trat* ror Che'fl" es.
táo sendo devidamente investi,
gadas Se tal homem exlstit
realmente acreditam que 3 más.
mo tenha trabalhado em aleu.
ma firma de idminIst-a..-áo de
bens, tendo entáo eliborad" o
fantástico golpe que dev? ter
rendido dezenas if m;ih«ei> de
cruzeiros oara a quadrilha.
CAIXA ECONÔMICA

O Departamento de Adminis.
tração de Bens da Caivy Eco.
nómlca Federal, locaiizmo na
Avenida 13 de Maio aáo -me*.
pou doe vluaiistis AU pasmam
um recibo frio Je 300 mu c<u.
zeiros.

Escola de
Cinema da ABAC.

A nova Escola de Cinema da
Sociedade Brasileira de Arte
Cinematográfica prossegue em
suas atividades didáticas Já
cem cerca de oitenta alunos
cursando as diversas disrlp'lna«
técnicas e do setor artístico,
como ator. diretor de dnemi
maquilagem, dublagem, cena-
rista etc A Escpla de Clneme
da ABAC funciona em edlflci-
de oroprlcdade da entidade nr
Leblon, e as Inscrições para o»
que desejam matrteular-se fun-
«tonam na Rua Senador Dnn-
tas, 119, no centro da cldad*-.
onde diretores c profeswes es-
'ào prestando aos aUros e ar-
tlstas que des? Jam apertei
çoar-se proflsslonp'ment*. todoi
os escareclmentos sóbre o as-
sunto.

Ctem. a aula da cé*e<ira at-
C>rgan'zRçSo Industrial p Cine-
matográflca foi ministrada pe-
lo cineasta professor Rúbam
Pereira dos Santa»

Avlsaaa por «eu aman.e, o
ItaHano Adolfo Logro (solteiro,
46 anos. Industrial. Rua Oar.
doso de Meio, »3, em Osvaldo
Cruz) de qué la abandoná-la
definitivamente, por rti>* mais
tolerar seus clóme. a mulher
Alice Fernandes (vlúvfc. 22
anos) vulgo Miquelina, ngar.
rou a filha do c?sal. a me.
nina Qullsa. de apenas um ano
de vldn, e ameaçou aitt-angu.
lAJa

Adolfo náo voltou atras e a
mulher- ontáo, con-refs-ni a
ameaça, pegando a c-lança pe.
Io pescoço e começou a mai*.
la O amante connlCements
alucinado, velo em socorro da
filha, conseguindo a muito

custo srrancá.la das máos da
desnaturada máe Mas levou as
sobras, pois Alice agarrou uma
barra de ferro e desferiuJhc vá-
rios golpes. Procurando sem.
pre defender a filha, Adolfo
náo conseguiu evitar <w «oir«*,
recebendo um no nariz que o
deixou completamente defer*
mado Outro golpe to' »s*r*n.
do no 'ado e5cu,?r('o da 1 • c
ain-»» ovtro» ji» c^ça

Mesmo ferido gravemente.
Ac'o1fo conseguiu fvglr 'evundo
em ;ua comosr.hia a fllba Qml.
sa e foi diretamente para o
HSA onde ambos foram nipo-..
cados Ali contou ao agente Síd.
mar a; circunstâncias como foi

ferido, afirmando que tódas ás
vezes que brigava oom Alice
esta vlngava.se na c-'ançn Por
esse motivo resolveu aband"ma.

Ia. A N.* DD tomou coabe.
cimento do fato e está pro.
curando a agreeaora que teria
fugido para casa de parenV».

Português moeu
freguês e pau,
soco e pontapé

Os agentes da Sl.» Delegacia Distrital estão à procura
do português proprietário do Bar Mam Mirim, alto na Rua
ürurai, em Honório Ourgel, que agrediu a socos e pauladas
ao mecânico Carlos de Sousa Araújo, dentro de seu estabe-
lecimento, porque a vlfma esqueceu o dinheiro no bolso de
outra calça, na oficina.

O mecânico tinha Ido tomar uma cachaça, "para desln-
fetar o cheiro da ga*ol'na e ó^o", constatando, depois, oue
o (Vnl^eiro f "ara na oficina O lusitano não aceitou a ex-
prcE"ão n:m eroerou oue o frepuis fôste buscar a Itr.psr-
tância da pnj-a. Agrediu Carl*s com um pedaço de pau,
prostrando-o ao solo e esmurran.''o-o. Dará íugir em segu'da.
A vitima foi levada ao Hospital Carlos Chagas, onde deu
entrada cm uma ferida na face esqueida e suspeita de
fratura do osso nasal.

Divulgado ontem o Ato
Complementar N. 15

A Secretaria de Imprensa
da Presdêncla da Repúbli-
ca dtvulgou, ontem, o Ato
Complementar n.° 15, cujo
texto é o seguinte:"O prealaente da Repúbli-
ca. no uso da atribuição que
lha -confere o artigo 50 do
Ato Institucional n.° 2. de 27
de outubro de 1995, resolve
baixar o s?gu nte Ato Com-
plementar:

Art. l.° — Cabe ao prefei-
to a iniciativa dos projetos
de lei municipal sóbre mate-
ra financeira bem como dos
que criem cargos, fundões
ou empregos públicos, au-
mentem vencimento ou a
despesa púbica.

Parágrafo ún!co — Aos
projetos oriundos dessa com-
petêncla exclusiva do pre-
feito náo serãa admitidas
emendas que aumentem a
despesa prrvsta.

Art 2° — As leis munici-
pais sóbre a matéria e o
objeto indicados no art go
anterior dependerão sem-
pre, para a sua execução, de
prévia atribuição de recursos
financeiros

Art. 8o — Os municípios
não despenderão anualmen-
te com o pessoal de todos os
seus lervlçn mais de 60% de
suas rendas.

Art 4.° — Ê vedada a fl-
xação de vencimentos de
vantagens de servdores mu-
nlcipais em base superior à
dos servidores estaduais,
com deveres atrlbu'çflés cu
reyponsabilldade iguais ou
equivalentes.

Art. 5.° — Sào considera
dos nulos n&o gerando
obr gação de e«pé:l: aigu
ma para os governos ou en-
tldades estaduais ou muni-
cipais, nem qualquer direito
para o bnef ciário, os atos
praticados desde 27 de outu-
bro de 1985, dos quais t\e*
correm nomeação, admissão
ou aproveitamento de fun-
cionário. com Inobservância
das normas estabclec das

LUTA
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neste Ato Complementar.
Art. 8.° — Wenhum servi-

dor público do Estado ou
Município poderá percebei,
na inatlvidade, proventoi
calculados em rza&c do exer-
cie o do cargo de seiretárlo
de Estado ou de mandato
legislativo.

Art. 7.° — A primeira ln-
vestidura em cargo público
ou o ingresso nos quadros do
serviço público centralizado
ou descentralizado estadual
ou municipal, efetuar-ae-a
sempre med'ant? concurso
de provas ou de títulos e
provas.

Art. 8.° — Éste Ato entra
em vgor na data de sua pu*
bllcacáo. revogadas as dispo-
sicóes em contrér'o.

Brasília, 17 de julho dl
1966; 145.° da Ind-prudência
e 78.° da República".

Calldoscópk)
LUA: nova até amanhã.
SANTOS DO DIA
Aleixo Arnulfo, Acilino, Js-
nuária, Genercca, Marceli-
na, Marina e Vestlna.

FATOS HISTÓRICOS
Em 1842 — Lançamento da
pedra fundamental da Igre-
Ja de N. Sa. da Olória, Rio
Sm 1928 — Começa a cir-
cular no Rio o Diário Ca-

Caixeiros-Venddores
Para venda de artigos religiosos de fácil aceitação

Garantimos ganho mensal de 100 a 200 mil mensais
Não prec<sa prática, damos tódas as Instruções necessá-
rias assistência nermàrente para Interessados- Exigimos

boa aparência e idade de 18 a 30 anos Tratar diária-
mente na Rua Chaco, 45. Duque de Caxias, com o sr

José Ladeira, das 8 ãs 12 e das 14 às 18 horas, nos dlaa
úteis.

CONSELHO"Tuao o que é adquirido
pela mentira é passageiro.A verdade muitas vezes tar-
da, mas nfto falha".
SORRIA SE GOSTAR
Doutor — Diga-me, sr. Je-
ramias, o senhor fala en-
quanto dorme?
eJeremlas — Nlo. Falo en-
quanto outros dormem.
Doutor — Como?...
Jeremias — £ que (ou oon-
ferencista, doutor.

DESENHISTAS
PARA DESENHOS INDUSTRIAIS- Preclsa-se (resi-

dente nas proximidades da fábrica) INDÚSTRIAS REI
Est Rio-Petrôpolls (antiga), km 9 — Duque de Caxias
RJ- — Semana de 5 dias-

HOTEL OBELISCO
MWBIENTE AGRADA VEI PARA PASSAR FINS OÇ SEMANA

Rodovia Washington Uto. tn I - tttt* ttte Martas
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INFORMA

O TEMPO
estável.

Tempo*.
Temperatura:
Mintmai 16.7
Máxtma. 80.1

VESOVIO, 7 Dl
SETEMBRO

Rua 7 de Setembro, 903
V180VIO LOTTBET

Rua 7 de Setembro, 64
VESÜVIO ASSEMBLÉIA
Rua da Assembléia. 77

VE80VIO CARIOCA
Rua da Carioca. SS

VESOVIO RAMALRO
ORTIOAO

Rua dl Carioca, 18

Chegou transformador do 45 fron.
poro o novo Estação do Flamsngo
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Transportado em carreta especial, da Llght chegou ao
Ris, procedente de Campina.. São Paulo, tnde foi fabricide
pela OE, o primeiro dos d:ts transformadores de 40000 kVA
encomendados para a Estação Receptora do Flamengo

A nova estação, que a Rio Light constrói na Rua Conde
de Baependi, reforçará o suprimento de energia elétrica aoa
bairros do Flamengo, Catete e Laranjeiras e na ocasião
oportuna facilitará a mudança de freqüência de 50 pata
60 ciclos naquela área-

Este transformador, que pesa 45 toneladas, é o mais po«
tente, como unidade trifásiea, do Sistema da Rio Light, t
fas parte do grande número de equipamentos que a - eav
presa está comprando ã Indústria, brasileira para as obrai
de seu plano qüinqüenal de expansão-

Jovem tentou
suicídio lírico

bebendo p-srfume
- Sem que ninguém, até agora, saiba Os motivos, a jovem

Natálla Málla da Conceição, solteira é de 23 anos de idade,
Ingeriu, ontsm, dois vidros de perfume de nome ignorado
tentando um suicídio poético em sua residência- à Rua H,
lote 28, em Jacarepaguá, estando, em conseqüência, desa-
cordada no Hospital Carlos Chagas

Embora os médicos a considerem fora de perigo, es.
tranha-se o fato de não ter- ainda, recobrado os sentidos- e
as autoridades da 32.» Delegacia Distrital, que aguar.iam a
sua volta ao normal, realizam levantairento de sua viia,
apegando-se á hipótese da existência, no drama de Natália,
de um amor proibido.

Estibordo 6 força em São Paulo
O cavalo Sawer, que possi-

velmente sèri levado ao turfe
de Mato Grossa, para no dia 26
deste més, entre bom lote ea-
frentar o craque local Jura.
manto, correndo o «Orande
Prêmio Campo Orande* é um
dos cinco Inscritos mo "Prêmio
Prefeitura Municipal", cote.
jo principal das corridas de ho-
je no Hipódromo de Cidade
Jardim. A carreira será dispu.
tada na distância de 2.400 me.
tros, areia, com a dotação de
Cr| 2.500.000.

Estibordo, cuja direção esta.
rá confiada ao J. Fagundes, é

Praia Clube Ibicui
ASSEMBLÉIA-GERAL

ORDINÁRIA
Convocação

Na forma do art 93 Am
Estatutos, ficam convocado!
os sócios em góao de seus
direitos, para se reunirem
em Assembléia-Geral Ordi-
nátla, na s?de do clube, ao
próximo dia 23 de lulho pvindouro, àl 9 horai em pri-
mera convocação, ás 9.15
horaa em segunda convoca-
cão e ãs 9.46 em terceira t
última convocação, para tra-
terem do seguinte:

/ — Eietçdo do Conselho
Delíbratlvo para o
biênio 65/6*

1/ — A»f nto» Qerait.
Ibcui, 4 de Julho de 1966.

Paulo Müller Leal
Prealdente do PjOX

7 Altar Dart, N. Pereira ... 57
o mais apontado & vitória no
seml-cláfsico, aumentada tal
previsão tendo em vistas suas
derradeiras atuações, na mais
recente em ótimo segundo para
Gastão. Messidor, com JG Sil-
va, Deão, na protagem de Car.
Uto Taborda, é a'nda Jam Ses-
sion, este sob o.guante de Ar:!.
do Azevedo, comoletam o cam.
po da prova, que é a quarta
da programação Sawer, prova-
velmente o segundo favorito e.-n
razão da corrida na plftn de
areia, terá a pilotagem de Df n-
dico Garcia.

ESCREVERAM
NO POSTE

«www» ***.¦.•«•

DIA
7838-10 . 0021 6 '

7381-21 370-18
3458-15 852-13
2672-18 S-13

CONST. NIT-
2988-22 805915
2165-17 . 7274-19
0585-22 4139-10
3011-3 5462 16
8749-13 49349
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Costa e Silva continuará Castelo também na orientação econômica
IA pessoas de seu circulo de amigo.
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Amaral comanda silêncio dos escândalos da 'gaiola"
LORDE WELLINGTON

PcrxvnwSo tlud-r s boa fé de nm
,vTio da Imprensa, certo deputado afir-
,'*u -.ao mais existir nos quadros da As-

lembléia funcionários nomeados pela
r soluçio «l/M. Alegou, ainda, que a
«Qelol* de Ouro", desde o més passado
. ao tem mais despesas com os denomina-
üo_ •••*.ir.»m»'nhos"- considerando que to-
Am foram demitidos com a aprovação da
rsaoIuçío 70-A do corrente ano.

MEMÓRIA

Para refrescar a memória do infor-
BsatSi -V* também nomeou parentes e
•fflilOSi vamos reviver a redação do Dia-
no da Assembléia Legislativa de 23 dc
de______ro de 64 (Suplemento) página ter-
. rira. oeveeira coluna: Resolução da Mt-
M d • 577 de 64 — "A Mesa apreciando o
-.la.orio da Comissão Especial, designa-
.,**, pela Portaria n.° 186-64, para elabo-
rar o Quadro do Pessoal da Secretaria da
Assembléia do Estado da Guanabara,

Considerando que, a referida Comis.
t»o ao apreciar os requerimentos a ela
encaminhados verificou, pela documenta-
cão apresentada, que as reivindicações e
,i - readaptações requerida* são de Inteira
justiça;

Considerando, finalmente, e estabe-
1-rido no parágrafo único do artigo IS,
dr Revolução n° 61, de dezembro de 64,
resolve:

! _. prover, em caráter efetivo, o car-
K de Oficial de Comissáo. símbolo PL-ê,
n rir. Lauro Ferreira Madeira. Antônio
AcicHno Conti. Célio Caldas Pinto, Hugo
ti. carvalho Bulcão, Nirton Sieiro da HÕ-
cha, Paulo Ferreira Concelçáo, Madale-
na Abaete Limpo de Abreu, ex-diretora
do Serviço de Internamente de Menores»
ocasião em que o sr. Celso Lisboa era pre-
.idf-nte da antiga Câmara dos Verea-
dores.

II — Prover, em caráter efetivo, o
cargo de Oficial de Comissão, símbolo
PL.7, com: Henrlqueta de Jesus Gonçal-
«ss Ferrão, Pedro Paulo de Paiva Antu-
ii pj e Almiro Costa.

Deixamos d« mencionar Ob demais
protegidos, considerando o pouco espa-
co que dispomos, mais a memória do par-
ls.-nenr.ar por certo estará refrescada e
rán rruis poderá afirmar que o 'Tanamá
r.r*, Prof^gido-" foi extinto.

AMARAL COMANDA
n deputado Amaral Petacoto» preM-

<1en.e da Assembléia, autor do Projeto
70-A projeto êste apresentado para mo-
raUar, desconhece o Código Processo
Civil e Criminal, do mesmo modo que des-
conhece o leme de um navio. O leme do
presidente da "Gaiola" é outro e vamos
citá-lo: até o momento lião deu esclare-
cimentos a deputada Adalglsa Nérl, sob
o paradeiro dos Livros de Posse, ate i>
momento não Informou o número de
funcionários do Estado que foram em-
prestadas á Casa, até o momento desço-
nlvece que os títulos dos funcionários no-
meados efetivos e demitidos pela sua Re-
solução, sâo idênticos aos dos nomeados
peia Resolução n.° 577, com uma dlfe-
r?nça apenaa: o» títulos doe protegidos
r.ào c-^tão por certo adulterados e os de-
mais estão... Êste é o lema.do deputado
Amaral Peixoto, desconhecer a Lei, a Jus-
tiça e porque não dlaer, que atrás das pa-
redes da "Gaiola de Ouro" uma barga-
nha se esconde, mas que será denuncia-
òa, doa a quem doer!

¦¦

MALÍCIA

Maliciosamente, nào se sabe porque.
atl o momento a Mesa Diretora náo pu*
biicou o discurso proferido pelo deputado
Kúbrm Cardoso. ex-l.° secretário, por
ocasião de sua defesa na tribuna da Ca.
sa, quando declarou: — "Nio acredito
que qualquer deputado tenha mandado
adulterar os títulos. Se houve tal adul-
teracão, não cabe culpa à 1.* secretária,
mas sim à Dlretoria-Qeral da Secretaria,
a quem cabe dar posse aos servidores".

Esperamos que o parlamentar solicl-
te a Presidência da Casa, a publicação do
«a discurso, pois o orador que usou da
palavra em seguida, teve o seu pronun-
ciamento publicado no D. A. L

Movimento Democrático
Brasileiro

De ordem do Sr Presidente do Movi-
mento Democrático Brasileiro Guanaba-
r*. ficam convidados os Srs Membros da
Comissão Diretora Regional, para uma
•-punião, às 10 horas do dia 18 do cor-
rente, na sede da Agremiação, na Rua
Álvaro Alvim. n." 52 — 1° andar, com a
Hgutnts Ordem-do-Dla:

Assuntos de interesse geral»
Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1966

Benjamim Farah
Secretário Geral

Há um punhal cravado nas costas de Negrão
QUANDO 

da eleição do sr. He-
grão da Lima, provimos

um Estado da Guanabara en-
trague a diretores de Ser-
viço, que pensam mais em
amantes e em política do
que no povo. E tivemos ra-
zão de assim pensar.

gl o IPEG vai bem, isso nào
comprova a falsidade de

nossa previsão, pois ex-
ceção nada prova.

ENCONTRAMOS em partidários
exaltados da candidatu-

ra Negrão de Lima, hoje de-
senoantados, os nais in-
transigentes adversários
do governador. Com que fú-
ria, o detratam, jogando-
lhe à faoe a responsabili-
dade única por tudo que
eoorre no Estado.

QUANTA 
gente que, agasta-

da, queria enforcar o
coronel Ferdinando, hoje
entronizam o chefe do IPM,
dando-lhe sobradas razões 1
•Negrão - dizia-nos um, on-
tem - nâo merece ser de-

posto e preso. Somente lhe
fazem justiça, enforcan-
do-o !•

POLITICAMENTE, somos con-
tra o governador. Houve-

ra novas eleições, e nossa
posição seria a mesma, pois
não votamos contra ninguém:
votamos em quem pode cuidar
do Estado. Mas não cul-
pamos unicamente o gover-
nador, pois, pressionado
politicamente, devendo sua
eleição a pelegos, o sr. Ne-
grão de Lima tem de viver e
administrar, guiado, com a
coleira atada ao dedo de pe-
legos.

, >

pOR QUE sua excelência nfto
chuta o diretor da CEDAG?

Que viu na oara de sua se-
nhoria o governador? Talvez
nada tenha éle no focinho.
Na cabeça, temos certeza
que não tem planos ou mé-
ritos, t desses homens que
crescem, porque vivem em
função dos partidos, pois
não tém qualidades para se
imporem aos partidos.

fl diretor do IPEG não féz
do órgão que dirige uma

base de sabotagem oontra a
administração passada.
Aproveitou o serviço do an-
tecessor, as lições do pio-
neiro, para melhorar o ser-
viço. E aparece como o trun-
fo da situação. Mas o dire-
tor da CEDAG, que recebeu
do Governo passado um ma-
nanoial de águas, deixa
ruas sem uma gota do pre-
cioso liquido, durante vá-
rios dias.

TJÁ k Cidade água em conta-

gotas, para prejudicar o
ex-governador. E prejudica
é o atual, porque todos sa-
bem que o Rio só n&o dispõe
abundantemente de água por-
que, na CEDAG, há um incom-
potente para distribui-la.

T-ALTARÁ água na casa do
diretor? Faltará água na

filial? Se a tem, água ali
jorra com abundância. •

A paciência do povo esgo-
ta-se. Que racionem a

água, mas nfto se deixem ruas
sem gota sequer, durante
quase uma semana'. Na Wash-
ington Luís, há aparata-

mentos oom famílias intei-
ras doentes, sem água há
cinoo dias. E muitos presu-
mem que 6 a peste que já cai
3Ôbre a cidade ! Será o tifo?

PESSOALMENTE, nada temos
que dizer do sr. Negrão

de Lima. A sua pessoa hu-
mana nos oativa. Mas, como
administrador, tem sido 'una
negação. Que seria do Rio,
se um Alim Pedro fosse o go-
vernador!

pARA substituir um doido
que arregaçou as mangas,

construindo demasia-
darnente, só um técnico, um
engenheiro do valor de
Alim, n&o amarrado a com-
promissos com pelegos.

QUANDO 
vemos um general

Dario Coelho, biruta,
mas oom vontade de resolver
os problemas de segurança
do povo no Governo, acredi-
tamos que êle ali se mantém
graças a Costa e Silva ou a
Castelo, pois, quando o go-
vernador Negrão de Lima é
entregue aos partidos que o
apoiaram, começa a desor-
dem, como ocorre na CEDAG.

TÓPICOS
Roceiro ensina agrônomo

^PTf^vnamos^ojratmss^í^CBD7ria Copa
tste negócio de técnicos, pelo meno», no Bra-

stl, ndo dá certo A mania aqui ndo deu resiã-
todos!

O tal planejamento trouxe-nos a desgraça
geral. De Norte a Sul, o grande economista cons*
pirou contra o economia de todos. E, no tutebol,
a tal "técnica" mata a seleção nacional c, talvez,
o futebol brasileiro . .

Sempre vimos roceiro ensinar a agrônomo.
Quando agrônomo não ouve o roceiro, que tem
prática, a ciência nada resolve. E, no futebol,
dá-se o mesmo fenômeno Quando uns tais mes*
tres infalíveis começam o dar palpites extras,
começa a pelada . ..

Cabeças de Feola e de Nascimento não podem
passar por cadarço áe chuteira. Em vez de amar-
rar a botina, ferram os pés dos que a calçam ...
E "ases" tornam-se pernas-de-pau ...

O mundo se espanta de nossa seara de joga*
dores. Tal i nessa superprodução, que exporta'
mos craques a granel. Mas o nosso produto nâo
é. em tempo, aproveitado. Levamos d mesa o que
fi está podre e não abafamos o que está paié,
para o prato de amanhã, pondo na terrtna o qut
serve para hoje.

Fizesse o Brasil o que oútrot paiaes fazem, t
nenhuma partida perderíamos. Mas acreditamos
somente no Feola, e cá ficam os Carlos Albertos
e os Dias, e lá vão os Belinis e os Djalmas, como
se Copa do Mundo fosse parada de borocoxôsl*.

PESCOÇO
DE GANSO
Náij se ouve uma só voz em favor da Co-

missão Técnica, encarregada de destruir o fu-
tebol brasileiro là íora Ninguém percebe que
o Feola está escondendo o jogo. enquanto ob-
serva os adversários Há de ser gozado, quando
êle em agosto, organizar o time titular da Se-
leçàol ? Oom o Ato Complementar n.° 15. o
marechal castelo Branco acabou com a marme-
lada das nomeações elettorelras- O chamado "Ato
jacaré" engullu as pretensões doe governadores
que Já tlnha devidamente prontos os seus tes-
tamente políticos ? Embora possuindo, o Bra-
sil um dos maiores rebanhos bovinos do mun-
do' cientistas brasileiros estáo estudando a
"Plantada Gemada"como alimento substituto da
carne Para o ganso, trata-se de uma prepara-
ção do nosso povo. Em futuro próximo, basta-
rá distribuir 80 milhões de óculos verdes e es-
tara resolvido o problema da fome ? A seleção
portuguesa brilhou ontem nos gramados da In-
platerra enquanto Manuei? e Joaqutns vibra-
vam com Justa razão ali na esquina: "Foram
três esferas na moldura" E que os pupilo» do
Oto Glória aprenderam que futebol de Copa é
bola para a frente e máscara no vestiário ?
Os locutores brasileiros que transmitem os jogos
da copa do Mundo estão a exemplo da nossa
seleção, perdendo a esportiva No esforço de pre-
encher o tempo radiofônico com palavras ao ar
um deles disse, no jogo Brasil x Hungria que
Gérson "levantou-se mais ligeiro do que ime-
diatamente".
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ao Teatro
O Teatro, o Circo, e todos os meios de con-

tato do artista com o público estão desapare-
eendo

O Governo quer dar solução marota ao pro-
blema, concedendo subvenções a cenas emprê-
sas, quando, com a verba de auxilio ao Teatro,
deveria construir teatrlnhos no subúrbio, nos
bairros, junto da casa onde o operário reside.

Qual o trabalhador que, depois de um dia
estafante, pode descer à Cidade, para assistir
uma peça teatral, a um espetáculo de circo? As
despesas de transporte crescem dia a dia e, não
podendo gastar dinheiro com ida e vinda extras
ao Centro, além de parte do tempo que lhe é
dedicado ao descanso, prefere ficar em casa-

A construção de pequenas casas teatrais em
bairros, nào só para encenação de peças, como
também para conferencl.tas, seria um ótimo
melo de desenvolvimento cultural de bairros,
que, de desertos de Idéias, transformar-ae-tam
em celeiros de vocações artistlcas e literárias E
o capital seria recambiado ao Tesouro, porque
o governo poderia cobrar comissão nas rendas

A Inação do Governo entrava o desenvol-
vimento das tendências de nossas gerações no-
vas, que se encaminham, vendo o fracasso das
artes, para as curras, para o crime comum e
sexual para a marginalidade, enfim» O amor
à aventura nasce da ociosidade e da frustração.

Infelizmente registramos o fim do Teatro-
Os artistas tornam-se desocupados- Não tém em
que trabalhar, porque os preços dos aluguéis,
demasiadamente extorsivos, desencorajam qual-
quar empresário- E, com a derrocada dos arti*-

tas, vêm os problemas reflexos- Sofrem os car-
plntelros teatrais e outros operários.

Oompuje-nos a via crucls desses sacrifica-
dos- Dáo tudo à arte e acabam seus dias no Be-
tiro dos Artistas, em Jacarepaguá, às expensas
da Casa dos Artistas, que nâo conta com sub-
venções, vivendo de mensalidade-, arrancadas
de quem quase não pode dá-las-

O cuo de Iracema Vitória é de ontem- An-
tes aplaudida, agora está reduzida à miséria,
vivendo pela piedade alheia Nào fossem as al-
mas cristãs, e a popular vedeta estaria levan-
do bolachas de malandros na Lapa e deitada
nas calçadas das ruas da Cidade.

Curso sôbre Direito e
Jornalismo no Pro Deo

O CENTRO PRO DUO. entidade cultural que
mantém uma série de cursos de nível universitário,
pós.université-rlo e de orlentaçào étlco-proflasiona.,
abriu em sua Secretaria as inscrições para os seus
próximos cursos de "Direito e Política Internacio.
nal" e de "Jornalismo" com inicio marcado para o
més de agosto e eom a duração de dois meses

As mias do curso de Direito e Política Interna,
cional, que darão aos alunos uma visão atualizada
e dinâmica da moderna sistemática internacional no
campo da Política e do Direito, aerão ministradas
por professores universitários às segundas, quartas e
sextas_.eir__", no horário das 1» ãs 31.30 horas

O Curso Intensivo para Jornalistas têm por pro-
_es_ôres uma equipe escolhida entre militantes nos
mais diversos setores jornalísticos, que darão o seu
testemunho e a sua vivência dos problemas atuais
da imprensa nacional e internacional. As aulas se-
rão ministradas àa terças s quintas-feiras, das 1»
àa «JO

JOSt INÁCIO
O sr Antônio Carlos Osório manteve demo-

rada conferência com o marechal Castelo Bran-
co, sexta-feira última, no Laranjeiras- Então
foram levadas ao chefe do Governo pelo pre-
sidente da Associação Comercial, as reclamações
das classes produtoras, Inconformadas ante os
efeitos da política econômlco-flnancelra atual
Ao mesmo tempo falava-se em possibilidade de
rompimento aberto da indústria e do comércio,
cuja situação é dada como Insustentável Essa
situação deixou de constituir segredo de basti-
dores, em face do número de falências e con-
cordatas e da situação geral de lnseguraça.

?
A crise tem reflaxos nos maiores Jornais do

Rio e de São Paulo- Daí os protestos registrados
em constantes editoriais de grandes órgãos não
só da oposição, como também de uma imprensa
que por multo tempo deu sustentação ao atual
Governo e aplaudiu o movimento de 31 de
março

por exemplo, o "jornal do Brasil" acusa o
marechal Castelo Branco de realizar no terre-
no econômico-flnancelro (nas mãos dos pilotos
Roberto Campos e Gouveia de Bulhões) um pe-
rlgoso vôo cego- Diz o matutino que diante de
uma crise mais do que esboçada e das adver-
ténclas das classes produtor-w, o Governo man-
tém Indiferença olímpica, recusa o diálogo, ma-
nifestando, pelo monólogo, vocação "cada dia
mais pronunciada" e permanecendo "lncomu-
nlcável, às vezes esflngétlco"»

?
O observador que não quiser discutir as

convicções ou intenções dos governantes pode
limitar-se à análise dos fatos. Assim, colocou-
se uma pedra em cima das discussões esboça-
das em torno dos perigos representados pela
desnacionalização de nossa Indústria. Na ver-
dade, as filiais de organizações estrangeiras, be-
neficladas pelo Ingresso do capital de giro em
moedas fortes, ficaram em situação privilegiada-

Aproveitando isso, estão absorvendo, uma a
uma, aa empresas nacionais ainda rentáveis As
outras s&o condenadas à morte rápida e ainda
por cima acusadas eomo mal dirigidas- As em-
presas estrangeiras dispuseram durante largo
tempo do capital de giro sem Juros. Beneficia-
vam-se com Isso os estrangeiros e por outro la-
do o processo levava a um encareclmento do
dinheiro obtido pelas firmas nacionais- Assim,
torna-se'dificil a existência das empresas na-
clonals nio associadas a empresas estrangeiras-

Será que produziu algum efeito o encontro
te presidente da Associação Comercial com o
marechal castelo Branco? Até quando contlnu-
rá a «colonização?

. Ferro e Aço de Vitória completa
primeiras IN mil toneladas

A Companhia Ferro e Aço da Vitoria eomple-
tou a 14 do corrente, em sua usina dm Carlacica,
as suas primeiras 100 mil toneladas de aço laminado.

Tendo-se em conta oa fatores adversos naturais
do período de iniciação — uma ves que a usina en-
trou em operação comercial a partir de HO- —, a
cifra que ora se registra apresenta-se como um mar-
eo auspicioso e comprova que a Perro e Aço tem
sabido reagir seguramente contra aa dificuldades que
quase a entravaram em aeus primeiros tempos, e en-
tra, assim em fase de france recuperação.

No corrente ano, esperam-se Índices multo anl-
madores, eom produção prevista para TO 000 tone-
ladas, já tendo sido alcançada no primeiro semes-
trs a Sl 000 toneladas.

Déste modo, vive-se na Perro » Aço um clima
rsanimador, flrmando-se a convicção ds que ela em
breve preenchera o lugar que se lhe reserva no am-
pia setor vital da siderurgia nacional, tanto mais
que os produtos dessa empresa são de plena aceita-
ção e a su». produtividade cresce dls a dia, como
também o seu movimento de vendas sa firma me-

A pessoas de seu circulo de amigos,
o marechal Costa e Silva tem afirmado
que manterá em suas linhas gerais a
orlentaçào do marechal Castelo Branco,

náo permitindo o enfraquecimento do sis-
tema político, montado depois do movi
mento de 31 de março Também no terre-
no da Institucionalização, o candidato da
ARENA seguirá o esquema do atual pre-
sidente, procurando arrlmar-ae, em sua
gestão, no conjunto de elementos legado
pelo antecessor. Reconhece o marechal
Costa e Silva que seu antecessor enfren-
tou o ônus da Impopularidade e exigiu do
Pais medidas de sacrifício.

Outra revelação dos amigos do ex-
ministro da Guerra é sôbre o apoio que
lhe dão, ou que estão dispostos a dar a
seu Governo, alguns adversários do ma-
rechal Castelo. Acha o candidato da
ARENA que êsse apoio não pode afetar
a unidade do grupo militar e político»
responsável pelo movimento de 31 de
março,

POLÍTICA econômica
Ainda segundo as mesmas fontes, náo

opõe o marechal Costa e Silva restrlçóis
profundas à atual orientação econômico-
financeira, que por sinal está sendo obje-
to de _*eclamações formuladas Junto ao
presidente da República, por emissários
vindos de São Paulo e representantes de
entidades das classes produtoras a Gua-
nabara. Acrescenta-se que o ex-ministro
da Guerra coloca esse questão da fldell-
dade à atual politica econômlco-flnan-
celra em termos de lógica, por ter servido
invariavelmente ao atual Governo, na di-
reção de uma pasta, até a data de sua
deslncompattblllzação como candidato.

AS ELEIÇÕES
Volta o candidato situacionista a in-

formar que a respeito de eleições diretas
ou Indiretas, o assunto deve ser resolvi-
do com o máximo de eutom _• la pelo Con-
gresso. Êle mesmo, que tem opiniões pes-
soais sôbre o sistema eleitoral e outros
pontos ligados ao trabalho de lnstltudo-
nallzação, não pretende exercer lniluên-
cia Junto ao Legislativo.

Na próxima e::cursão política do ma-
rechal ao Nordeste, irão em sua compe-
nhia os srs. Daniel Krieger, Pedro Atelxo.
Rondon Pacheco. Catete Pinheiro e Ha-
mílton Prado.

CONVOCAÇÃO DO CONGRESSO
Até ontem a auestão da convocação

extraordinária do Congresso através de
requerimento do MDB, encontrava-se no
seguinte pé: o sr. Vieira de Melo estava
em condições de apanhar facilmente, com
um deputado pela Ouanabara e outro
pelo Estado do Rio, ws duas assinaturas
que completarão o número regimental-
mente necessário, a obter os eleitas da
convocação auiomátlca. Êsse número é de
137 • jà há 135 assinaturas colhidas. En-
tretanto. a decisão final depende do Oa-
Wnete Executivo do MDB, que por sua vez
utilizará o requerimento quando Julgar
necessário fazê-lo. É possível que o Ga-
blnete Executivo delibere sôbre o assunto
amanhã, em reunião.

O presidente em exercício do MDB
nacional, sr. Franco Montoro, é um doe
próceres da Oposição mais interessados
naquela convocação, pois acha que o Con-
gresso em férias, priva sua corrente po-
Utlca das tribunas políticas do Senado e
da Câmara. . .

A decisão Jà há tempos assentada de
nomeação do sr Milton Campos para o
Supremo Tribunal Federal vai agora se
efetivar, com a vaga aberta através da
nomeação do sr. Carlos Medeiros ne»,
para a Pasta da Justiça.

RESPOSTA A CALAZAS
Respondendo a recentes ataques qoe

lhe dirigiu o padre Calazás, por ter tttir
to a indicação de sua candidatura ao Se-
nado, na legenda da ARENA, o sr. Car»
valho Pinto disse que tais ataques não
merecem maior atenção. Acha o ex-go-
vernador que não pode descer ao "terre*
no personalista do Insulto, da Intriga •
da mentira, multo próprio dos que, ape-
gados aos ca.gos e posições» se deixam lé.
var pela paixão e pelo desespero". Adian-
te, observou o s. Cavalho Pinto que não
se podeia esperar compreensão dos que
não sabem, em determinada* elrcunstân-
cias, agir "com decoro e espirito constru-
tlvo, sem ódios, subserviência, demagogia
ou farlsaismo".

CANDIDATO
Quando ontem embarcava paia o Rio

Orande do Norte, o ex-governador Alui-
slo Alves disse que vai disputar no próxi*
mo pleito, uma cadeira no Senado, espe-
rando eleger-se por larga margem de di-
ferença. Ao mesmo tempo afirmou não
acreditar que seu nome esteja Incluído
em qualquer lista de eassações, sendo
boas suas relações com o Governo Fe-
deral. - •*-

Informações
PAGAMENTO DE SMtVIDOBEjB
O diretor da Despesa Publica tmmtt* que

enviara aos bancos, dia 35 do corrente, para
pagamento no praao de 4 dias -mt», as segulp-
tes folhas referentes ao mês de Julho:

PEN8IONISTAS
Pensões Especiais Militares — MVMS 60W.

a «005.
Pensões de Ouerra da Perafuai — Uno

6000.
Pensões Judiciárias — Uno 6080.
Pensões Especiais da FEB — livros SOM *)

6041.
Pensões Especiais Cieis — Unos 6060 a

6061.
Pensões Especiais Civis — Ui 3133-80 —

livros 6060 a 6062.
Pensões Especiais Militares — Lei 3136-60

— livro 6070.
PAGAMENTO DE PENSIONISTAS
O diretor da Despesa Pública informa que

enviará aos bancos, no dia 36 de Julho, para
pagamento no prazo de 4 dias úteis, aa seguir-
tes folhas ds pensionistas referentes ao mês a-
Julho;

Diversas Pensões Reunidas — Unos 6101 I
6108.

Pensões do Ministério «as Rslaç8es -Sete-
rlores — livro 7 001.

Fazenda - Livros 7101 • TIOS.
Pensões da Casa da Moeda — Livro 7180
RESULTADO DA LOTERIA FEDERAL

Ort
Io -7 838 - 16 milhões
..á 17 381 — 15 milhões
2.° 17 381 - 15 milhões
4.o 33 673 — 2 milhões
5." 10 031 — l munia

«>
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Paltttrad» Sua Eminência
Ravartndítslma o Cardeal
D. Jahnt ila Barot Câmara
ao mkrofont da Rádio Va-

raCruz
"Ti-lê-lé em Igreja do Rio? Absoluta-

mente nâo! O que estava programado, em
função extralitúrcica era tio digno de ser
apresentado, que nenhuma repugnância me
ocorreria em ceder a Igreja Catedral para
tal fim. A apresentação tias bem-aventu-
ranças *"t«*claraadas por Jesus Cristo iam
aparecer em cânticos e recltatlvos, cujas
músicas e textos foram por mim cuidadosa-
manta examinados, e mereceram minha
aprovação pessoal

por que numa Igreja?
Quando propus um locai diferente, como

o monumento de Sào Sebastião, na Praia do
ROSsel, a comissão organizadora do Festiva!.
ponderou-me que uma Igreja, pelo seu am-
biente sacro, Imporia mais respeito, evltan-
do-se dsetarte uma possível distorção da
finalidade que tlnnam em vista, que era
a da um espetáculo, ou coisa semeibante.
S«u desejo era de aproximar da Igreja a

Juventude que dela se acha afastada. Como
está percebendo, meu caro ouvinte, nem
sempre bastam as boa**. Intenções, pois o re-
soltado UA totalmente Inverso. Aconteceu
Justamente o que pretendiam evitar: a de-
-aordam, o tumulto e o desrespeito. Das bem-
aventuranças nada foi possível proclamar.
Mrü-aventurados, isto sim, os que transfor-
maram o templo sagrado em auditório pn>-
fano.

Chegam-me de todas as partes protestos
veementes, mesmo de pessoas nào católicas,

pertencentes a outros credos. Por terem
scn-*30 religioso, não querem admitir expll-
caçoes nem atenuantes. O que sentem é
revolta contra a que acnominam protana-
ção. A Cfirla Metropolitana nao tem cessado

o», telefonemas. Outros tantos do Palácio
São Joaquim. Visitas pessoais tenno rece-

Kdo, além doa telegramas.

asm, reação 4 bom amai de que o pu-
blico respeita o sagrado e o quer ver res-
peitado.

Quais oa mottTOB, entto. de ocorrência
tio desagradam?

Com muito pesar tenho de apontar pri-
moiramente oa noticiários de certos jornais,
que anunciaram "lè-lê-tê" na Igreja.

Todos sabem da Importância da missão
da Imprensa Informar, esclarecer o público.
ü. *-¦ ilgar o que é bom em seu papel educa-
ti,o. quando apresenta o qua é màu, íazê-
lo de tal forma que provoque sentimentos
contrários ao erro e à maldade. * o que o
bom papa Joio XXm tanto recomendava

Oa órgãos da Imprensa merecem toda
e nossa estima pela função construtiva. Por
leso mesmo, é tanto mais para se lastimar
quando alguns dêlea confundem e baralham
coisas, alteram a tardada a propalam In ver-

da cies.
í*o» o que aconteceu noa lamentáveis

acontecimento» coorrtdos na Igreja Matriz
tíc Ipanema. Im vea de anunciarem a para-
liturgia das bem-aventuranças evangélicas,
ti'rom por epígrafe: "iê-lê-lê".

Assim intitulada, imediatamente, perdeu
o programa toda a sua raa&o de ser num

templo.
í: imperdoável casa provocação de es-

Cür.-.-ilo.
com os ftnünca assim preparados para

uma cJi-^rsIo de circo, o qua ae podia espe-

taxi Pm comportamento semelhante ao de

c-peuiulos ruidosos ou palhaçadas gro-
tc-xas.

Certamente, não seria por tais cami-
nJsc (*ue a Juventude aa aproximaria da

Ixtty,
rodos sabem que a Igreja, adaptando-se

%a --.Uclar dos "vários tempos, sempre se
Ktmtém nnma linha de equilíbrio que esta
ai n atrai os de boa-vontade, os de critério
sadio

Nesta arquidiocese, até os eoncertce de
rV i naa Igrejas, sempre foram cercados
(o todas a< cautelas.

Mas essa última Infeliz experiência de-
vera servir de escarnamento para semelhan-
tes tentativas, mesmo eom as melhores iu-
tenções.

para ressalvar o procedimento dos que
me procuraram a fim de obterem permissão
para a planejada parallturgla, só posso afir-
mar que oa organlaadores mereceram minha
confiança, pois que n*da quiseram realizar
sem a devida aprovação.

Us caro ouvinte, o seu mérito, enquanto
outros chegam a modificar atos litúrglcos

contra a orientação da Cúria Metropoü/ana.
Aos que permaneceram fiéis ao sentir

da T-rreia q«e manifestaram eom protestos
sua r«.«aprovação as btoçiOa de Deua Uno e
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Brasil terá fábrica
de aviões franceses

¦**iéfom$à

Sra. Maria
do Carmo
Cavalcanti Fortes

Transcorre, hoje, mais ••m
aniversário natalicio da se-
nhora Maria do Carmo Ca-
val-antl Fortes, esposa do
ccfonel Sérgto Fortes e ff
lha do nosso diretor, o for-
nalista Natalicio Tenório Ca-
valcantl Figura das mais
simpáticas das socrledadet
fluminense a carioca, tendo
como traço mais forte de sva
personalidade uma simplici-
daáe indtscutivel. d. Maria
do Carmo receberá, hoje, co-
rinhoseu homenagens de pa-
rentes ** pessoas do seu tas-
to circulo de relações, na VI-
Ia São José. em Caxias, onde
o notso dirttor oferecerá,
uma festa com que brtnázrd

o evento

r.'\.'-'" .'lll 1'i-it* ÉS COllclU.
nfto o» entcndlineiu * entre uc*.
ao Governo S '? Pri riça pari- a
tabrlcaçáo da* aeronaves liim.
ec<iií "Nord-JU" t-an*>po*lti e"Fougur Mau;»: ir * trajas mm»
io) ain ío^so Piií mforfntj o
engenheiro Osvaldo BalOJM.tr,
dlre'or.«*reTn) do Material da Ae.
ronáutlea so regresnar ao Rio.
ontem, pt*-ocedente da í-iropa.

onde estive em misf&o oficial-
Ní*o entrando em maiores de.
talhes, a autoridade senlsrssmi
que cm breve o Ministério da.
rá ns informações a re?pe,W).
Fm lelaçáo ás visitas que en..
prendeu ks base.-* a«-reas ale.
mia. salientou o major.brlga.
delro Osvaldo a toiportáncla oc
aua organiraçfto explicando qite
os alemães eonseruiraoi refazer

a sua Força Aíreu e atiu'*.
mente suas Forças Armadas
•üo integradas. Rcfr.ou «|"
achou fantástica a rccuperaç&o
daquele pais. pois observou que
maneie número de operário*, es-
ErsÃgetros trabalham atualrm-n.
te na Alemanha, muitos aos
quais vém daa nações íronteU
ricas-

Chumbo impulsiona o
progresso do Brasil
O Brasil produzirá 70 por cento do seu

consumo cie chumbo, durante o quadriênio
1963/68, enquanto os 80 por c:nto restan-
tes adquiridos no estrangeiro, representam
um Impacto da ordem de 8 milhões de dó-
lares, em nossa balança de pagamento.

A estimativa é do Departamento Naclo-
nal da Produção Mineral, que alinha como
principais localidade» produtoras de chumbo
as seguintes: Boqulra (Bahia), Panelas
(Sâo Paulo e Paraná) e Januàrla e -Santa
Sé. so longo do Rio 81o Franclsca

Bonfá com força total

Metal r.ào ferroso de grande lmponàn-
cia para o progresso do Puís, o chumbo —
Informa, o Departamento de Pesquisa Eco-
nôir.lca do Ministério do Planejamento —
teve o seguinte consumo setorial no perio-
do 1956/61, no mercado brasileiro; 40.2 por
cento em lndú3trta«-, de baterias; «4 por
cento em soldas e ligas; 5,9 por espio em
munição; ldem em produtos químicos; 51
em cabos e condutores: 4.1 em embalagen-
e 8 1 em outras aplicações jornadas a 31 por
etntotem eetore*, vários, nio classificados.

BBBBB"K ''- --' *3 BBBBB-^iiaBBBBBBBV^
gj\aV^ ¦¦'¦¦"¦ -:.'':*-S«BBB»^HÍ»a",,"^ff/^g^g»l

g^KV¦.-¦¦-'¦¦¦ -,;'iii'ammr '^:'^^mTíT*a^m\

. À^LWÊÊgBSmKvimM PR'-- ^Jaaafl

"-_aBBBBBBB"f aá^mmmmXl "á

Aniversários
de cronistas

Oa nossos confrades Arman-
do Santos. Pilar Dnrmontí, In-
dio Moacir e Aluisio Lopes',
dirigentes da Associação de
Cronistas Carnavaie cos, ofere.
ceram. ontem á tarde, na sede
da AAC, um almoço aos .--eus
amigos e colegas por motivo da
paragem de seus aniversários.
Ao ágape compareceram dire.
tores de Clubes Carnavalescos
e Escolas de Samba. LUTA DE-
MOCRATIOA féz-se represen-
tar pelo nosso companheiro
Antônio Cavalcanti. Na foto.
Armando Santos e Pilar Dru-
mond. durante um brinde.
IAPI contesta
reclamação

O sr Edmundo Ramos Lima.
dele-çado-substltuto do IAPI, no
.sentido de esclarecer um lnci-
dente verificado no p&to de
assistência central, objeto de
nota publicada neste matutino,
enviou-nos oficio no qual ex-
plica que ocorreu na oportunl.
dade «uma demora natural no
atendimento médico de um se.
¦jurado, enquanto outros aguar-
davam t ves a. Quanto a. enier-
meara Irene Macedo, ressaltou
» delegado do IAPI que a re-
ferida senhora servidora * com-
'¦«tente e atenciosa, sendo in.
fundadas as reclamações refe.

rentes á mesma.
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Mais bela
do mundo
escolhida
emMiami

Quando encerravames esta
edlçáO, pnKedla-se em Mia-
ml a escolha da mas bela
mulher do mundo, no con-
curso em que, tradlc'onal-
mente, participam represen-
tantes de quase toemos os pai-
ses. Segundo os observadores.
a -safra** deste ano apresen-
ton-se abundante em b"Ha-
des de rara simpatia Tal-
ve*» por Isso, nüo fornm dl-
vulsraiios o« nome» •'as II
sem finalistas escolhidas en-
tre 57 misses hA uma semi-
na o que ocorr:u pela. pri-
rr'lra ves M maratona da
belesa.

Vor.es credenciadas dos
promotores do Con curso
"Mlfs Unlvcrsb" e da im-
iriti"i assinalam as exee-
lentes eoncllefies da srta Ana
Cristina Ridsl, do Brasil, rm
alcançar o cetro. O próprio
ap-esen'ador oficial do Con-
ei*rso. Pat "Boon. eonHaUtU à
Imprensa sua admlrar-für- pe-
Ia brasileira, considerando
qu»*- Ana Crstlna tem **m-
«i--! r"."*slbllldades de -ranhar
o titulo.

Em M ami Beaeh, aiém A"."Miss Brisll". estáo bast:.n-
tà cotadas ai representantes
da Franca. Tch**eorEslová-
n:'">, vstados Uiilfi^s, líriel,
B.-iJivia, Escócia e Ar-rentlna.

oom JíSevuido de Zé Kéti — eme sc Inscreveu no / Fesffí'al /nferwacioncí ia Canção
músicas — e de outros crtfsíoj. acaba de firmar a tm inseriçSo no. festival com três can-
côes o famoso cc-itpesi'or Luís Bonfú ifoto ao centro). Das três cavroes eU Lvis Bonfá,
ditas são de paretria ram Maria Helena Toledo e uma com Rvi Ouer;a. Compositor e cro-
llnista uuc acaba de chegar dos Estados Vntdos onde realizou apresentações e P™™?'-?*
com arande sucesso, Bonfá está send-o considerado um páreo duro no concurso do Tem-
vai Internacional da Canção, ao lado de outros "cobras" nacionais e estrangeiros tà Ins-
oitos. As inscrições tiveram seu prato de en cerrametito adiado para o prórtmo dia 14. "a
ralelamrmte a Comissão Executiva do Festinal elnboic. nm programa dc turismo para os

participantes do certame, a ser posto cm prá tica oportunamente.

Cobrança direta de contas
facilitará ação da CEDAG

"O recente decreto gover-
namental atribuindo à Cia,
de Águas da Ouanabara a
competência de- emitir as
guias de cobrança de consu-
mo de água no Estado, é a
satisfação de antiga aspira-
«âo do ex-Departamento d*
Águas, hoje CEDAQ. e pro-
porclonara à empresa sensi-
vel melhoria na manipula-
çao dos seus recursos, perml-
Undo segure, programação e
realização de planos de
obras, no sistema de abaste-
cimento à cidade*", foi o que

IfILMES

tieUíductí d® ÇURRADORES M1 MWi(: Hl\ aumAiW
COMPLEXO DO AMOR / ».' .FRMM ÁUSTRIA--ITÁLIA

declarou, ontem, o enge-
nheiro Augusto José Maçam-
bira de Borborema diretor-
Xlnanceho da CEDAQ.

Revelou, ainda, que a me-
dida, a irrtnclpio aplicada
aos lançamentos feitos a
pajtir de 1 de Janeiro dês-
te ano, será estendida, a se-
gulr. durante o próximo
exercício, a todos os de-
mais lançamentos referentes
à massa de consumidores
que. na Guanabara- Jà ai-
cançam cerca de meio mi-
ihâo de usuário*..
PAGAS NO BEG

Afirmou o dlretor-finan-
cetro da CEDAG que as no-
vaa guias estfto sendo ela-"--oradas, para que sua èmis-
são (>corra com brevidade, a
fim de evitar acúmulo na

cobrança das contas. O pa-
gamento dos lançamentos
deste ano e dos próximos
será, como Indica o decre*x)
do Executivo estadual, efe-
tuado nas diversas agencias
do Banco do Estado dã Gua-
nabara- em face de acordo a
ser firmo do entre o banco e
a CEDAG. A Cia. Estadual
de Águas também foi autori-
zada pelo governador do Es-
tado, a incluir nas suas guias
as contas dos usuários dos
serviços de esgotos. Por Isso,
Informou- ainda, aquele en-
genhelro, o controle desta
segunda parcela será objeto
de posterior convênio entre
a CEDAG e a SURSAN, a
cuja estrutura administraria
ra está subordinado o De-
parlamento de Saneamento.
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ESCQLÜ DE RÍDIO E TELEVISÃO
' FUNDADA EM 1949

REGISTRADA NO DE Tf

MATRÍCULAS ABERTAS
CURSO GRATUITO DE RADIO para prindpUntea

Inicio daa aulas, cm 4 de ajfósU».
CURSO DE TELEVISÃO para alunos diplomade» em «Adio

com estágio em bancada
Aparelhes de diversas marcas

AULAS PELA MANHA, TARDE E NOWE
Informaçries, na Raa do Teatro, 1 — *• andar —

Tel.: 23-8888 — (I.arito de S5o Francisco).
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ELETRO MARCON
Reaberto com os melhores preços da praça, por-

que só trabalha com Material Elétrico em geral, ata-
cado e a varejo. Rua Nunes Alves n.° 52. Fone: M-M
— Duque de Caxias — Estaáo do Rio.

Candidatos aoa programas de calouros

Prepare sua voz em curso rápido para o Rádio e Tele-rlcfto
Impostação, Dicção e Técnica Vocal- Av. Rio Branco, íuó.
gr- 230 — Tel: 42-Í87»*

CASA ARISTOCRATA
Vende de tudo para Rádio e TV! Mas nfto é aoi Vende tam-

bem discos nacionais e estrangeiros pelos menores preços ds
praça 1 Casa Aristocrata para o técnico e para o discófilo. Rua
^ere. SO - Tel.: 28.380L

.1
Amanhã mais um

passeio
espacial"'
CABO KENNEDY. 10 'IPS>

— O astronauta W. Yomiír tv.
ri o comandante da próxima
prova tvparial das Estodo-i Uni.
doe, segunda-feira, quando do
lançamento da astronave Oe.
mini.10 para uni vôo orbitai
de três dlr.» dc dlaTleie. O
astronauta Mir-hael Coilirv. co.
piloto terá á seu <*ar<?'> im;x>r.
tantes tarefas durante todo o
transcorrer do Vôo.

Pela primeira vez. «fcàde q-^chá pouco mats de cinto an.-.*-,
homem, penetrou nos misté.

rios do e.spaco cósmico, 'ré.* *.( .
télltes. incluindo um tripulado
por dois homens e«tflrtl-> er.i.
penhados ept uma única munu.
bra orbital.

tf*c e.**petaeulax feito e.-pac!a!
comportará ainda unw manobra
de duplo encontro prot-i-nmada
para a próxima experiência ?.«.
pacial dos Estados Unido..

De um certo modo. um quar.to satélite participará aa fa-
çanlia. Durante a manoora o
astronauta Mlehael Colilns t-ai.
rá de seu veiculo e retnpura.
rlamente tornar^eJi um objcio
em órbita. Durante ésje "p»s.
aeio espacial" Collins prooeliráa at próprio para a frente, em
dlreçáo a um dos demais vel.
culo» participantes. Será estia,
a primeira vez que qualquer h*"'.
mem fará contato pessoal com
outro objeto orbital nio dispa.
rsdo em um mesmo lança,
mento.

O vôo da Oeminl.10 repre-
senta o Inicio da fase finai-
dos U vôQs do programa Oe.
mini. que está aperfeiçoando a
tecnologia para o Projeto
Apollo, através do qual os Ss-,
tados Unidos esperam poder en.
vlar três a.sVonauta*> à Lua e
tra2é.los de vc-Ha á Terra, em
1969. Os doía vôos restantes da
série Oeminl estáo também pro.
gramados para 1966.

Desde o seu Inicio, esses vôos
tornaram.se cada ves mais
complexos o requintados O du.
pio encontro a ser efetuado
pelo piloto John W Younrj, co.
mandante e co-pikV.o Collins,
a bordo da nave Gemlnl.io
será, de ionpe, o mais lntrln.'
cado exercício ]amr.is tentado
pelo homem no Cosmo.

A mie.-ío denominada FVA.
a aer cumprida oor Coi!ii-«s,
constituirá um novo marco no
prosrresio da tecnologia espa.
ciai.

As tarefas de CoiUns poderio
provar que o homem será capaz
de, eventualmente, ttansfer.r-se
de uma nave espacial par» ou.
tra. em órbita, para a Mitos ti.
tuição de tripulações «m vôos
espaciais extremamente longos,
caso tais stitostituiçôes venham
a sa fater necessárias nc fu.
turo.

Todo o tm verso visível — m.
clusive o planeta Teira — po.sara para fotografias durante o
próximo vôo da Oeminl.10

Esta tarefa caberá ao astro-
nau (a nnrte.amerlcane Michaei
Collins. No segundo dia do vOoorbital da Oeminl.10. Collins
abrirá a eseotllha de seu lano.
da cápsula, colocando-'» em pesóbre o assento, com melo cor.
po projetado para fora da as.
tronave. Nesta posiçfto e riu.
rente aproximadamente uma
hora, Collins manejará nma
câmara fotográfica especial, com
a qual procurará foi^rativr vá.
rios corpos celestes — tendo en.
tre as lentes da câmara e os
objetos foto|-Tafa40s nada méis
do que o Imenso vasto do ee.
paço «-sísmico.

Denre as experiências dentf.
ficas que serão realicadas du.
rante a próxima prova e-spa-
ciai da Oemlnl.10 duas dizem
respeito á coleta de minúsculas-partículas que flutuam no ee.¦paço. as quais deverão ser tra.
sidas para a Terra a fim de
serem analisadas.

Os cientistas acreditam queessas partículas poderão abrir,
lhes os caminhos para a deter.
mlnaç&o do Inicio e da evolu-
rito ao sistema solar « da na.
tuteüa do universo.

COLUNA DO
INQUILINA TO

Locaç5«s comerciais com
reajuste da aluguel

O Decreto-Url n.° 3. de fevereiro do (-orrerití
ano, velo em boa r-ora invocar o pmbiruu, .,,,
líx^íitss comerclfiis, ou mais pru-i->,un*:*.*.«> ut ,c
coçbci, pura fins náo rt*ulcnclals.

Com eleito, se e iusto q u- un aiueueia per»
fins lejataaaâlaái u.-nhani uni* iiiocànica ptopr^
uc n-ajuaiiunenw, tte nuxio que •¦...« o muix*
(jolnroso possível para o lnquii.no, nAo e. J.;s 0
entretanto que 'tual critério srj,*. aplicadí*. (w
locaçôeí que sc""wl«»,Mnnii a fim, coir.enlsji y(t
lndusulais.

As locações ctüuerclaia rondem luo«o a oi-
vldendue àa pt^aua-t ou firmas que e-.:< •„ r

ocupaooo o iinuv^l, podundo asuim "Tugir iscii.
nu um a»* probltiiuio *>urgiUoi> em lace oo ifl.
me inllaclonário. Se ua&lm náo ió-w>«, os pn. t
uos gêneros allmciiiiciot, rios cgumiíUv* profi*.tionals i- nos artlguii indlsptiisávkifc a «-.«., )ri.
manr. leriain mantido heas p.i-<í,i» linals «it un-
da ao ciiUMiiuiiu r hqk bMÍBOS níveis o> m«
atrás. Ora, tal náo acontece, e o que se vtftf".
ca t ata o Inquiliuo de Uhaçõcs comerciais oot*.
ma.mriue reajustava o preço de sua Basrcadoria,
enquanto mantinha o mesmo valor •».(.. n.,'
prtiotitl/irUis. E»u outras palavras, o inqu:i'no
de locaçáo comercial tem um lucro <•-.*.--,¦.-•..,
nário.

Muitas íamlliBi tem, entretanto, conv- ;«-.
te «ie renda isnic» o aiugue. <icixa<lo por algua
parente, via de regra, uma pequena. Inja. Como
essas famílias sá.i qua^c sempr» huroilui», atn
conhcc*«neiitos juridlcos, «x. conuatr.s de Ves-
ção eram realliiuins em tais condlçóes qu« o»
proprietários em pouco tempo reebiam extrt-
mamente pouco em .tiaçá-, á úesvalorlsaçáo toe-
ne.ária Os lnqullliics, muito espertamente, fa.
(iam contratos lonim», alguns de 10 »nn» . «
mesma quantia era )>•/». sem a menor st«nri>a
í ira a subida de prtçot, gaiopante. que deixara
em utuaçõo difícil o íamilia proprietárir,.

A situuçáo com o novo decrete.-lei ficou «fato bem alterada. Determina o Decreto-Lei r..-..mero I que, mesmo que nio haja cláusula cn.tratual. os aluguéis náo residenciais poaerão serrevistos Judicialme&te de 3 em 3 anos.
O processo Judicial pode pare«:s-r jenio tot

proprietários, mas em contrato", lormo. ap,...-da detnora, é altamente compensauor. uma nt
que o aumento i bem «rai-ude. Assim su-rerimoi
aos locadores nesta coiidiçào — de imóveis co-merclais e industriais -- que procurem um bomad\-ogado par-» tratar da revlsío do altieue'. Onovo aluguel comi>ensará lar-ramente as des;w.sas judiciais e honorários.

Ce redatores desta coluna resp<>ndem gr».tuitamente ás consultas formuladas pel,*- leito,res da LUTA DEMOCRÁTICA, «jue derem en-vlar suas cartas para nossa redação, na Av Pr»-sidente Vargas, 19BS.
Os redatores desta coluna — advogados e eronomistas — ttan seu escritório particular n»Rua Míxico. 98, sala 802. onde atendem tro 'n-

t*rei>.<!sdf-« no horário das 10 ás 19 hora*, dia-riajuente.

Conheça seus
direitos

OR. MILTON OE MORAES EMERY
ven-tsdor

I.N.D. — TRIAGEM - N0 é vencedor au.tónomo aquele que presta serviço em sana fit-i(estabelecida pela empresa), sujeito a produ.çáo. com obrigatoriedade de relatório, setaricosujeito inteiramente á disciplina imposta p'"-empresa. O fato de trabalhar na base de se.mlsafto náo dis também que o vendedor sejaautônomo.
Pelo que-rios indicou está inteiramente cen.figurada sua relação de emprego e a emprfs-

deve anotar sua carteira profitelonal alén* *i«
lhe conceder as férias e lhe pagar o ÍV^ t*.lá rio.

QUITAÇÃO
NJSD. — NILÓPOLIS - Recibo de q*ur!açi«em rescisáo de contrato de trabalho de aatpra.

gado de menos de ano de casa tem toda a ra.
Íidade, exceto se o empregado sofreu qualquercoação para asslnájo No caso de empresado dt
menos de ano de casa nfto há a obrlgatoric-
dade da presença de autoridade.

"ntMPODE SERVIÇO
AH. — JACAREPAOUA — Se o consulerl-J

trabalhou três anos numa empresa e pediu da,
missão tendo voltado á mesma e trabalhado mai*
oito anos é para todos os efeitos da lei emort*.
gado estável e nfto pode ser demitido a nao ser
que haja cometido falta crave, devidamente api.
rada em inquérito Judicial.

Aplicasse, no caso, o artigo 433 da C'"n*/*'l:"*.
çáo das Leis do Trabalho que manda computa*
os períodos descontínuos quando o empTegs.J,>
nào haja recebido indentzacfto legal nem sido
demitido por oometlmento de falta grave.

MENOR — SALÁRIO
PI"X. — OAVKA — O menor d« W 3nc* e

maior de 14 anos que fu entrega nas r.,v •
limpeza da Araria em que trabalha tem dlrelte
ao salário.mlnlmo Integral Poderá reclamar as
diferenças desde o seu Ingresso na firma e seri
vitorioso na Justiça do Trabalho.

CARTAS OU CONSUI.TA8 PESSOAIS: Rn*
da Quitanda. 30. 9.** andar, grupo 91Í. Telefone:
42.7423. Atende.se, diariamente, das 17 ás 19 ho.
ras. exceto aos sábados e domingos.

Mais*de mil olhos são
doados mensalmente
na Grã-Bretanha

Mensalmente, mais de mil britânico» or -
recém seus olhos para uso depois da morte
em enxertos de córnea. segundo comunicou
nesta cidade o Conselho Central de Serviço
de Saúde do Reino Unido-

Usados cada ves mais na restauração cia
vista doa cegos, os olhos devem ser Ide;-:
mente removidos do corpo e usados em quês-
tão de horas- Técnicas de armazenamento
estfto sendo melhoradas, diz o relatório, ao
mesmo tempo que se expandem os bancos d'
olhos-

' O mais antigo e famoso desses bancos
humanitários 4 o do Queen Vlctorta Hospital,
em Londres-

Cerca de 28 por cento dos olhos reco-
lhldos sfto provenientes de do«ç«5es. O Queer.
Victorla Hospital fornece náo apenas olho
para outros estabelecimentos hospltalartí,
mas também a outras países (BNS)

i A ts
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A Guanabara deixa de pagar, todo mês,
milhões de cruzeiros aos servidores

Criação de VALFREDO LOPES

Asléria levantou o Início

dc

RMlisM «e. na quadra do 8. C. Dramático, na noite d*
/«ti tetra, o torneio inicio de futebol de salto de veterano* de
S^ quadros promovido por LUTA DEMCJCRATICA, sagraa.
ia-se venoedor o grêmio de Catumbi. o Astórla.

A* partidas tiveram os seguintes resultado»:
Piranhos 2 x DrnnuUloo, 1 — Maria da Oraça. 1 % litlt. I,

«rndo' UneadOt o Uiria na setrunda série de pênaltis oot Íx2 -
v"rtna. W x Minerva. 0 - Autoria. 6 x St*m Cair, % - Jus.

,m i « salão. 0 - Paranhos, 2 x Um*. 2 aa deputa de
mi n tis vnici-u o LiRla por 21 - A*t«i*ia. 4 x Vitoria. I - U-
?l i x tmmmmí 2. decisão no» pênalti». Ligta, 1x0 Na Jttfttfa
Hm± aoós o tempo r^lamentar que encerrou com o placar

tal\*mm « eflulp4 «io AstMa e Ugia. que ofereceu ao
;;JS'lS) presente um belo espetáculo de futebol, foi pre.
¦'ílrlmdftiMi prorrogação, quando o» veteran».. do Astória

mM.TelIreT e«^.iu levar de vencida o Llgia g»"**»
<?, 1x0 conquistando. a«dm. o titulo do **-*™*^** «?»;
V «fnifirn a«-slnv ASTÔR1A: Jefferaon. Oilberto. Ítalo, An e

£2r& è o ttSiArAlexandre, Manuel Jga*^t*em t
má Na «MMim das partidas tivemos o sr AWUo •*»*****-* **«*
^ condiuiu toda* os pelejas com «randw arbitragens.jagra»
3^?TtodÍ wTclul,^ dlsputante-s. Apóa ser realizado o twnelo,
So oStEoXeVu aos clubes uma mesa de s*lr**dlnhos.

M próxima têrcajelr». às 18.30 hora» na ***** * U>*
»nii.-iranic» a presença de todos os representante», a fim «• «»-
5S a tabela p«» o campeonato, que teremos a sur-ervlsfto
da Fwkraçfce, de Putebol de Salão.
NOTICIA DA P. r. DE SALÃO

-r,r* nrasâeeuimento, na manha de hoje. • ewnptutiato m.
InfwSMuvenUcom a» aegulnu» partidas romKtfclo U

nísnuie 10.00 horasTiníanto.juvenil: CR Flam-ngo
do Poi - EC Oernier s SC Maekerale

iWbíl s Oralaú - Fluminense FC x America FC ¦
Viiorta TC - EC Maxwell x CIB

Os servidores da Ouanabara estão sendo prejudicados
pelo Governo, em milhões de cruzeiros, mensalmente por
isto mesmo o Centro dos Oficiais Administrativos da Oua-
nabara está empenhado em campanha pelo recebimento do
aumento devido desde marco do ano passado. O Governo
estadual, em lugar de pagar a terceira quota, que i de 27%,
encontrou uma estranha fórmula para pagar apenas 16%,
mesmo assim nio se sabe quando-

O Estado teria de aumentar os vencimentos doe Krvl-
dores em 37%. correspondentes ao reajuste do «alàrio-mi-
nlmo em marco do .ano passado, e mais 28% em deeorrên-
cia da elevação dot nivela de saiárto-mlnlmo, em março
deste ano; entretanto, resolveu dar um .reajuste em troa par-
celas de 16%, cada uma delas, sem prever o tempo de ini-
cio e término do pagamento
A VERDADE EM NÚMEROS

Para que o leitor tenha uma Idéia dos prejuízo» dos
servidores, publicamos, a seguir, uma tabela denwnitrando
quanto recebe o funcionalismo e quanto deveria «atar
recebendo:

Níveis 1

I
Vencimentos

atuais
Cr*

Vencimentos
devidos

Cr*

fentil e
4U0 horas,

AA Ralo
AA Vila

CTl Vasc»

Tr vtfnterte Ribeiro da SUva e Lúcio Oonzal****. as partidas do
eUSSTsS? arbitradas por i^>^™™£°- rf
a^decemos de publico o atf-M^??* *» V*tmtmtt. *** m"
tigentea da Federação de Futebol de Salão.

Hoje. t tarde. terá prosse-
-rutmento o campeonato «^rlo.
m de futebol amador, •j.romo.
vido pelo Departamento Autft.
-MO, Ja agora atingindo a aua
•minta riMada do returno Am
elaartflcaçào, faltando portan.
tr, VrrS rodadas para o «eu tér.
mino. E.tartio em aç&o nada
ment* <le vinte e dois clubes,
.revolvendo as quatro «>rle* •
náo ae realizando apenas a
-wrtlda Cniíetro -x Plrnquara,
ienáo em vista que tete últtmo
riibe acha-sa suspciwo ptl»
UA, itxavfiSí-ando meumo uma
ttu <Ja* mais criticas de sua
mtdtmm pois b1<*m de encon-
irar..»-' em débito eom a prcV.
orla entidade, sabe-se que em
Mt sede não aparece nenhum
oe -.ni.» dirigentes. A série Sft.
mt .-evite, que tem apenas duas
rodada* para o término de aua
'ase do cl(«s*lficaçSo, Mu.vtci.
pm I Confiança. Já classifica.
cio» voltando apenas para *al.
darem os «eus eeompromis.o».
pt-nra-iecí-rido a única atração
-. rr.anutençào de suas in-/«nc!.
biiitíades. Pela série V»iír-*do
LorM, o Nacional jogando em
Cüfi, tt*-*. («mo visitante o C<>_
ro. Real que é o lanterna da
CtrM l dever* ser pr**.a fftcil
ao ütíer. Já o Oriente, que vem
íiitimo ótima esampan'.!-» na
lérU f-olina Sofia, volta k emn-
th» «ara lomr contra o De* de
Al,rii e basta apetia* um eT.
patt para garantir a sua par.
nctpacao no Super. A série Va .
demsr Carneiro aprea*>n'.»-«e
etomo atraç&o a partida Cario.
ca (líder) e Facit. este em v>.
s.çJc da* ma;s difíceis, põe ni\r
••eo-irrá icquer perder um ,*otu
i« je» quiser aspirar sua pa -
tltipacão no Super tendo em
«*u.ta que o Manufatura e o
«eiur.do colocado da série em
que pêae ter um compromuejo
dllicil. ou seja. a peleja ti ente
bo Oolégio F. C. no campo dés.
te último.

9 .
10 .
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 ,
18.
19 .
20
21
21
2S
24
25
26

82 500
88 000
93 500
99.000
104.50»
110 000
118.350
126.50f
134.750
143 000
151.250
165.000
178.750
192 500
206.250
220.000
547.500
275.000

IM ooo
134.400
142 800
151 300
159 600
t68 000
180.600
193 200
205 800
218 400
231 000
252 000
273 000
294 000
315 OOO
336 000
378 000
420.000

CARGOS DC COMISSÃO

BIS OS JOOOS:
Série VALDEMAR OARN4IRO

Colégio s Manufatura;
Auto Solar a Pavuneni*:
Facit z Carioca.

.Série ISOLINA SOFIA
ecoemos x Santa Crus;
Oriente x Dez de Abril:
Rio Branco x Roaita Sofia.
Série VALFREDO LOPES
Nacional x Coroa Real:
Realengo x Botatoguinho.

Série S»m! Jorge
Vigor x Municipal:
8 do» Pa&sofc x Seta At Se-

tembro;
Confiança x 8«rpha.

RUBENS DE ALMETDA KA
ElTtOPA __

O Grêmio Recreativo Facrt,
ecomunlcou ao Departamento
Autônomo que na ausência de
seu presidente Rubens de Al.
meida, que encontra je em Lou.
drea assistindo ao* fogos do
campeonato mundial, aua ate
a volta daquele desportista, res.
penderão pelo OrêmW) Recrea.
tivo Facit, perante a entida.
te. oa ara. Avelino Cid « An,
tOnio Augusto.
BEÜNIAO IMPORTANTE
NO DA

Térça.felra. fc noite. ci*m
qualquer número, como nem
declarou o presidente José Ma.
ria Pereira Júnior ser* rea.
livrada uma das mate impor-
tantes reunifios do DA no» UL
tímos tempos, pois além dos as-
suntos de rotina serilo dt^cuu.
doa aspectos das próximas elei.
çòes. sendo ainda foc8liía*> a*
renúncias de Carlos C»sta e
Armindo Tavares, onde o men.
tor máximo da entidade deve.
«•é convidar oficialmente o*
novos colaboradores para os
postos deixados pelos abnega,
dos dir.f-entes, que à conute da
Federação pernambucana irão
arbitrar em Pernambuco, tece.
bendo, livre de despesa», sete.
centos Til cruaeiros por um
contrato U« cinco meses-

Símbolo Vencimentos
atoais

Cr$

I
1_C 302.500
2_C 287.380

ef* 
272.250

*_C „..., 257.130
5—C 242.000
.s_C 226 880
7_C 211.730
,S_C  I 196630
»_C  I 181 500

10—C  I 166.380

FCNÇOES GRATIFICADAS

Símbolo I Vencimentos
; atuais
I Cr|

Vencimentos
devidos

Cr$

462.000
438.000
415.800
392.700
369.600
346 500
323.400
300 300
277.300
254.100

Ainda em virtude do evento, houve festa de confrater-
nlzaç&o entre empregados e empregadores, promovida pela
Associação dos Empregados no Comércio do Rio de janeiro,
lu si horas úe ontem.
SEGURANÇA INDUSTRIAL

O ir. Lourtval Attan. presidente do Sindicato dos se-
euritários volta a lembrar aos ex-empregados da Segurança
Industrial, Cia. Nacional de Seguros, que nào Unham esta-
billdade, a necessidade de compareclmento de todos <* 8.»
Junta de Conciliação e Julgamento, quando aerio homo-
logadas as rescisões dos contratos de trabalho, além dc aer
fixada a lmport&ncia de cada a receber.
DEFESA DO SESI

O general Edmundo de Macedo Soares da 811va, presi-
dente da Confederação Nacional da Indústria, diretor do
Departamento Nacional do 8ES1, defendeu a tese ae que o
Serviço Social da Indústria deve permanecer na área pri-
vada, para evitar mais um organismo burocrático. A oplnlfto
íoi expedida em dlscnreo pronunciado por ocasl&o do 30.°
aniversário do .SESI.
CONGRESSO DOS BANCÁRIOS

Em Belo Horisonte, foi Instalada, ontem, a convenção
dos Bancários dos Estados de Minas Gerais e Goiás, devendo
encerrar-se hoje a noite. A conferência é parte dos prepa-
rativos do IX Congresso Nacional de Bancários e Securl-
tárlos que ae realizará dos dias 25 a 80 deste mês, na ca-
pltsl pernambucana. A Importante reunião loi convocada
pela CONTEC.
METALÚRGICOS

Ainda este mês, o Sindicato dos Metalúrgicos e^*t-oca-
rá assembléla-geral da categoria, a fim de qoe a Oomtesáo
de 8alárto apresente seu relatório a respeito das pesquisas
efetuadas, tendo como essência o percentual a mmm-
dlcado aos empregadores. Os metalúrgicos esUo em plena
campanha salarial, mas nao sabem qual será a reivindicação.

FUNDO DE RESERVAS E SALÁRIOS
A Juiza-presldente da M Vara de Acidentes do Traba-

lho. sra. Áurea Plmentel, determinou o b oqueio do Fundo
dV Reserva da Companhia Protetora Nacional de Seguros,
MTS\& oT^rganizacáo nào,tem condige,HgJ
satisfazer ao pagamento de seus débitos. Ha três meses,
mus empregado, náo recebem os salários, razão por que In-

SSSSmTreclamação na 15.» Junta de Conciliação
e Julgamento.
SERVIDORES FEDERAIS „ M

wo curso desta semana, a Confederaç&o dos Servidores
Pú&co. do Brató intalará 

'as 
providências relacionadas com

UMBANDA
ro7>tPR0 DOS SANTOS — Tof Nê

Cabala...
n«vim<>« tantas vêses referências a CABALA, multa* de-

A «ia em^eganto o temo oom uma signéticaçáo de col-

2 fazer W,o.rn*^^ SSJSaSÇS*

o cumprimento das decisões tomada» pelo V Congresso da
numerou categoria, encerrado em 8ào Paulo, no dia 11 do
corrente. Entre centenas de declsôea, se destaca a relativa
ao inicio da campanha por novos vencimento, em setem-
oro deste ano-
UNIFICAÇÃO DA PREVIDÊNCIA

Em reunião marcada para amanhã, o Conselho Cônsul-
tivo do Planejamento apreciará o anteprojeto de lei do ,go-
vêrno relativo à unlflcaçào da Previdência Social O outro
projeto prevendo a criação do Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço, também será alvo de estudo», tendo em vista
a apresentação de um substitutivo por representantes de
empregados e empregadores naquele Conselho.npi _
PESSOAL DA SIDERÚRGICA

Amanhã, haverá assembléla-geral dos trabalhadores da
Cia Siderúrgica Nacional, quando será Iniciada a campa-
nha pela conquista de aumento salarial. O acordo anterior
Já se extinguiu. O 8indlcato dos Metalúrgicos do Estado da
Guanabara está apoiando e orientando a batalha .salarial
dos empregados da Siderúrgica.
IOLSAS DE ESTUDO

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, ar- Silvio
Dulclos, informou à nossa reportagem que o nào-pagamen-
to du bólsu de estudo, no ensino médio, para trabalhado-
res sindicalizados ou seus dependentes, está provocando pro-
fundo mal-estar entre todos os bolsistas- As reclamações no
sindicato são diárias, pois os bolsistu têm compromisso com
os colégios, onde se matricularam O fato é que u pro-
messu do Governo, no sentido de que o pagamento será
feito, sem dúvida alguma, não evitam m reclamações do»
diretores de colégios aos bolsistas e destes ao sindicato
EMPREGO NA CONSTRUÇÃO

O IAPM Já tetm ordem para pagar a 500 ex-emprega-
dos do Lólde Brasileiro, do setor de serviços de bolço, a
primeira parcela da auxillo-desemprêgo. Entretanto, o Ins-
tituto nào disse ainda quando será efetuado o pagamento-
Os desempregados estão passando fome, Juntamente com oa
seus familiares
PAGAMENTO AOS MARINHEIROS

O presidente do sindicato dos trabalhadores na lndú*-
trla da construção civil, falando a respeito da agência de
emprego daquela entlaade, disse-nos: "Temo» efetuado inú-
meras resciíôes de companheiros que nos procuram a tim
de defendermos os seus Interesses Logo que eles perdem o
vinculo com as suas empresas, a nossa agência de colocação
se encarrega de empregá-los em outras, nào deixando assim
que ocorra crise de emprego no seio da categoria profisslo-
nal" Disse mais o sr. Arnaldo Rodrigues Coelho que exla-
tem multas vagas à disposição dos que estejam desempre-
gados, bastando que os Interessados compareçam à secre-
tarla do sindicato, onde serão encaminhados a novo emprê-
go, de acordo com a especialidade profissional-

Vencimento»
devidos
Cr*

l—F
3—F
J-F
4—F
5—F
6—F
7—S
8-F
»—F
10—F

220.000
209.000
193.000
187.000
176.000
165.000
154.000
143.000
132 000
121.000

386.000
319.200
302.400
285.600
268.800
253.000
235.200
218.400
201 600
184.800

am «era^eloí «Lugares de Mciste na intenção dc man-
ITr fm toda a su^ pureza, a tradição * os ensinamentos
mais reservados u verdadeiras cftaves para* teMtpWte-

^•íSuvS! Sarado. Am Hebreus. • sabido qne o Uber-
tato** cos israeMtas, cbteve a iniciação nu Templo oe T-
w Vantal do Eoito. onde se encontravam recolhidos os sr-

l%\Smm%mm* extinta raçrt Atlântica e também os

da Igreja de Ram, cuja sede era a Índia.
objetivo a Jurisprudência, os

Sindicato dos Carregadores e
Ensacadores de Café do

Estado da Guanabara
Sede Própria: RUA SILVINO MONTKNEGRO, 104

Autoridades perseguem
ambulantes no Méier

PROFESSOR PRIMÁRIO
PROFESSOR PRIMÁRIO SUPLETIVO

Anos de serviço

Pm» reclamar contra as au-
ttfidadr* fiscais da Delegacia

cio Meier, estiveram na tarde
dc ontem em nossa redação os
venclcdorwi ambulantes Hildc-
brando K.,v;r'.i GtWM e José
Klueiio (lomes que trabalham
com ta-odutoi*. de malharia, pa-
(rando suas respectivas licenças,
eonfonns pcmiiMác do Oovér-
no do Estado

NU dficlaraçôes prei-tadas i
noM» reportsgtja. os pct^iuniteínf*j,naru<?s dizem que estôo
wndo '.erguido* por aquelas
ííitorlrtadfi. pnts dentre os 40
Tfrdedorfcs que fnzern |jonto no
Mfier, multo, deles nio pagamIi.*enças e náo são perseguido»,fnquanto ê:e», que cumprem
tom os devem, -Uariamente
tevn as mim niercaaonas apre-
enriictaa por aquelas auteoriaa-
<'w para apOe seis cliaa Mfttf
devolvidas sempre df-sfalcartes.

Sexta-feira novamente tive-
ram eua« mercacioilas apree).-
t:.idas. Teeitüram reav#-Vi» «
quando lá che.gaj-am p*rguniii-rom nor ou.? só as Mia» mere;*-
dorue sâo apreeudiea»s, recr-
lviido tomo n*txsta cio 6e\t-
gado re-doní.l do Míier que era
PM ordem do diretor de íteca'!-
r-câo. Tanto o administrador
do Méier como o delegado fls-
cal procuram tirar o corpo fo-
ra, porquanto sabem que aa
mercadorias ni5o podem ser
apreendidas, pois possuem 11-
cf,nça.

Por Intermídlo da LUTA DB-
X OCRATIeCA, «i ambulantes»

fas-m um apelo 4a autoridades
.competentes e até mesmo ao
governador do Estado, para que
b,-Jam verificadas a« arbitxarie-
tirteci das aalorie-Jade: -e lisca-
Hísç&o, InclUíive o fiscal í>e-
bastião, que é o autor cia coí-í-
tanta apreervsfto.

Doméstica
esclareci que
recém-nascido
nâo é seu

A doméstica Tereslnha Clau-
dina de Campo.-., residente no
Morro Azul, 124, barraco, 49,
local onde, na semana paSBa-
dal foi encontrado um recém-
nascido e,stéve em nossa reda-
cao D. Teressinrm, que t casa.
da com Américo Campos, h*
oito meses, aparecia como nus-
peita de ser a m&e da criança,
mas foi desfeito o equivoco,
poU a criança é de côr ciara e
ela é e-cura * com pouco tem-
po de casada.

Sendo a«slm, esclareceu que
nada tem a ver com o apares-
cimento da criança, pois ¦*
prestou auxilio aos patrulhei-
ros, carregando a criança pa.
ra a delegacia e, postertormen.
te, para o Hospital Rocha Maia,
etmde ficou Internada, para lo.
tro apôs ser
te» á»

Menos de S .
de 3 a 6 ...
de 6a fl ...
de «a 12 ...
de 12 a 15 ...
de 15 a 18 ...
de 18 a 21 ...
de 21 a 24 . .
de 24 a mais

Vencimento» Vencimento»
atuai» devido»
Cr$ Cr»

143.000 218.400
157.300 240.240
173.030 264.264
190.330 290.600
209. MO 319.7ò9
230.300 351.735
233.330 386.902
278.660 425.592
306.530 468.151

TÉCNICO DE EDUCAÇÃO
ASSESSOR DE EDUCAÇÃO PRIMARIA

Anos de serviço

menos de 3 
de 3a 
de 6a 
de 9a 12
de 12a25
de 15a 18
de 19a21
de 21 a 24 ............

Vencimentos Vencimento»
atuais devido»

Cr» Cr$

173.030 264.264
190.330 290.690
209.360 319.759
230.300 361.735
253.330 304.000
278.660 SM.902
306.610 426.592
837. IM 4M.151

No que »» refere aos mal»
puros mistérios religiosos da
raça negra, aprendeu - os
Moisés do ítlt mo hlerofante
sobrevivente, que a historia
registra com o nome de JE-
TRO.

MOI868 escreveu os seus
livros em estilo «mbóllf-»
servlndo-»e da escrita c*-
eia, porém, nào desconhi •*.
que 0 seu povo nômade e
grosseiro, certamente desf -

guraria a pureza do ensina-
mento. dal haver conflaoo
as chaves da sua obra, dan-
do-lhes de viva voz os escla-
reclmentos Indspensávels
para a compreensão da *LEI.

a alguns poucos seguidores,
fiéis e seguros, entre eles Jo-
tmi.

Entretanto toram o» E8-
SÈNIOS, comunidade leiga
de profeta» e vidente», o»
oue verdadeiramente conser-
varr m Inalterados, tanto o
texto (tos Livro» Sagrados,
como as chaves para a sua
interpretação.

Os cinco livros de Moisés
— o pentateuco — foram
-traduzidos" para caracte-
rea hebraico» quadrados, por
Esdras, cerca de 600 ano»
sntes de Cristo, • eram 11-
dos publicamente na slnasro-
ga. todo» os sábados. Oa co-
mentários sobre a leltur».
que a principio eram feitas
oralmente, com o passar do
tempo, foram escritos e aca-
baram por constituir um
conjunto literário, conhecido
pelo nome de THALMUD.

Desta forma, podemos dl-
rer que, o corpo do en»"*.--
mento de Moisés, com tudo
aquilo que se refere a pai to
material da Bfbl a, se en-
contra expresso literalmente
no Pentatfuco; o Thalmud
representa a vida do ensina-
mento, poi» êle tem por

coitumes, as cerimônias e as
relações sociais: a CABALA
é a alma ou o espírito do en-
s nanrrnto, já que ela eneer-
ra a doutrina secreta, seja
no seu nspeto filosófica, su-
Ja no seu Mpda religioso.

O ensinamento contido
nos Livro» Sasrados de Mo)-
sés é ao mesmo tempo, hu,-
tónco moral e mistfco. O
sentido místico encontra-,**»
na CABALA. Em sua parte
teórica, a Cabala contém a»
tradições patriarcal- sobre o
santo mistério da Divindade
e trata da obra da criação e
dos modos em que se mam-
festa a eMêne'a Divina.

A parte pr-ífica ou mdgtca
da Cabala é multo pouco co-
nheclda, sendo apenas lndl-
caria em alguns raros ma-
nuscritos, conhec'dos peio
nome de "as clavículas de
Salomão".

Em rsumo, a prática da
Cn bala ensina a meditação
sobre os símbolos e nome»
sagrados e a corr»wponípn-
te rituallsttca para agir na»
esferas v'slvèls m Invtaiveis

Além do que ficou dito
pouco mais posso acrescen-
tar, a nio ser a informação
que posrulmoa de que, o»
Boêmios nômades, os verda-
delros Cganos, possuem o
Taro. livro hieroglífico com
22 folhas, considerada a
obra mais Importante, a
CHAVE DA CABALA PRA-
TTCA.

Sabemos também que tA
rlaviculas de Salomão com-
põe-se de 36 "f gurações" que
podem « desdobrar em 72
figuras, as quais sâo análo-
gas as do Taro.

Eis as»lm, como pude «•*•*
•obrigar-me da missão que
me foi confada pelo nos»o
Conselho do Culto.

PIONEIRAS SOCIAIS
Em asaembléla reallaada ontem, ao Mndlcato do» Profes-

sores, os mestra» da Funde ão da» Pioneira» Social* inicia-
ram a «MMMrteWl pala ciquiatm d» aumento «alarial. A
diretoria do etindtato ta\ utortada a Instaurar dtasidlo co-
letivo, s» não honrar acedo, fas* do» entendimento» dlre-
to» entre aa parta».
DIA DO COMERCIA,** TE

Por motiyo da passagem do Dl* te Comerciante, ontem,
a Confederação Nacional do Comércio divulgou uma men-
sagem de saudação, na qual aaalnala a importância da atl-
vtdade mercantil para o desenvolvimento econômico na- L

HOSPITAL DAS CLINICAS DC

DUQUE DE CAXIAS
Ambulatório: Praça do
Pacificador, 55, 2.° and.
PRONTO SOCORRO E
MATERNIDADE
Aberto dia e noite

ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL

- Faço saber aos que o presente Edital virem ou
dele tomarem conhecimento, que este Sindicato fará
realizar na data de 23 de JULHO DE 1966 (sábado), as
suas Eleições para renovação da Diretoria, Conselho Fls-
cal. Representantes no Conselho da Federação e respec-
tlvos Suplentes, em sua sede social, na Rua Sllvlno Mon-
tenegro, 104, no Estado da Ouanabara, cuja votação terá
Inicio ás 8 horas e se prolongará ate as 20 horas, lnlnter-
ruptamente, no andar térreo e no Io andar, perante dua»
Mesas Coletoras, tudo de conformidade com as Instru-
ções baixadas pela Portaria Ministerial n.° 40, de 26 de
janeiro de 1965:

_ A lista dos associados em condições de voto,
Já encontra-se k vista de todos na .Secretaria deste Sln-
dlcato, com 973 Eleitores, necessitando para validade do
pleito o "quorum" de mais de dois terços dos associados
com capacidade para votar, ou seja. 649 sócios;

- A Mesa Coletora n.° 1, funcionará no andar
térreeo da sede social deste Sindicato, no horário das 8 às
20 horas, ininterruptamente, e nela votarão os associados
de Matrículas 1 a 500;

— A Mesa Coletora n.0 2, funcionará no 1.° andar
da sede social deste Sindicato, no horário das 8 às 20
horas, ininterruptamente, e nela votarão os associados
de Matrículas n.° 501 em diante:

— Só poderão votar os associados quites, maiores
de 18 anos, que contarem mais de 6 (seis) meses de
Inscrição no quadro social, mais de 2 (dois) anos de
exercício de atividade ou profissão; estiverem em pleno
gozo dos direitos sindicais e que até 10 (dez) dias após
a publicação do Edital de Convocação qultarem-se com
suas contribuições sindicais;

— Para o exercício do voto, as associados durante
o horário de funcionamento das Mesas Coletoras, muni-
dos do recibo de quitação da mensalidade sindical do
mês de JULHO corrente, bem como, para prova de sua
Identidade, com um dos seguintes documentos: Carteira
de Identidade, Carteira de associado deste Sindicato.
Carteira Militar, Carteira Profissional e Título de Eleitor;

— O presente Edital será publicado no Jornal
"LUTA DEMOCRÁTICA" nos dias 13. 17 e 22 do corrente
més, afixado nos Pontos de Trabalho e na sede social
deste Sindicato.

— A Secretaria e Pollclinlca deste Sindicato não
funcionarão neste dia 23 (sábado);

— De conformidade com a Cédula Onlca instltuida
pela Portaria acima aludida, na mesma constará a cons-
tltulção das duas chapas registradas para concorrer as
Eleições, sendo que a chapa encabeçada pelo Sr. BRAZ
TAROINO FERREIRA receberá a côr VERDE, e a chapa
encabeçada pelo Sr. JOÃO RAYMUNDO BARBOSA SO-
BRINHO, receberá a côr AZUL, e os Eleitores deverão
assinalar com um X o retângulo correspondente à chapa
de sua preferência;

10 — O associado analfabeto votará, colocando sua
Impressão digital na Folha de Votantes, devendo um dos
mesários assinar a rogo pelo mesmo;

11 — Os Eleitores cujos nomes não constarem na
lista de votantes, terão seus votos tomados em separado,
desde que façam prova de associados;

12 — Ê proibida a propaganda eleitoral durante a
votação nos locais onde estiverem Instaladas as urnas
receptadoras;

13 — Os trabalhos de apuração do pleito sob a pre-
stdêncla de um representante ministerial, reallzar-se-ão
na sede deste Sindicato, no dia 25 do corrente (segunda-
feira), na presença dos Mesários e Fiscais, com Inicio
previsto para as 14 horas;

14 — Os senhores associados poderão obter na -Se-
cretarla deste 81udicato, Informações detalhadas sobre o
assunto;

15 — A Diretoria «ollciU a colaboração de todos os
associados para o bom andamento do» trabalhos eleito-
ral» deste Sindicato.

Estado da Ouanabara, 13 de Julho de 1966
BENEDITO CORREIA DA SILVA - Presidente

ÍI
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Gollantry, Bela Luiza e Caucasiana: invertido em 2 e no 

"duro"

Argentino Kamel igualou

Fólio no apronto: iêz 49"

Nos apronte* para o 
"O. 

P.

16 de Julho", prova básica

de boje na Gávea. destaca-

ram-se Fólio, seu eompanheL.

ro Fiapo* El Asterólde e o

argentino Kamel. Êste, que

sempre se apresenta com ótl-

ao comportamento nas ma-

tstaals, assinalou 49" Justos

para a distância de 800 me-

»os, assim Igualando a mar-

ca pouco antes registrada

por Fólio, que descontou o

percurso sempre com sobras

visíveis.

Fiapo, que nesta altura se

firma auxiliar valioso ao

companheiro de número,

também deixou magnífica

Impressão no seu exercido

final, com vistas ao embate

de hoje. Fiapo, guiado pelo

COMPRA — VENDA — ALUGUEL — EMPRÊGO

Chefe de ofkiM mecânica

Precisa-se, com boa experiência, para chefiar oficina

de mecânica pesada em obra de grande porte, próximo

à cidade de Franca. Estado de São Paulo

Ótimas condições de trabalho.

Apresentar-se munido de documentos, das • ks 16

horas, à Roa Senador Pompeu, 98 — Sr- Douglas. —

DESENHISTAS

Precisa-se para trabalhar em grande obra próxima

i cidade de Franca, Estado de Sâo Paulo, desenhistas

com boa experiência para projetos e desenhos de:

ESTRUTURAS METÁLICAS
CONCRETO

Apresentar-se munido de documentos • currlculum

vttae à Rua senador pompeu, 58 — das 9 às 16 horas

— Sr- Douglas.

Chefe de oficina mecânica
•

Precisa-se, com boa experiência, para chefiar oficina

de mecânica leve em obra de grande porte, próximo k

cidade de França, Estado de 8âo Paulo

ótimas condições de trabalho.

Apresentar-se munido de documentos, das • às 16

horas, à Rua Senador Pompeu, 58 — Sr Douglas

SENADO 230

OmiBO — MUDE BHJSV* —

Üittmae unidade* de frente,

Rua do Senado, 230. O br* no

final <1© estrutura e início de

Slvenaxia. ótimo negócio para
Tenda, i revenda ou morndva 2

peças separadas e mais ba-

nhelro e eoílntaa. Sinal de ...

700.000 e prestações mensais
de 63.000. Constric&o Irmíiis

Valnberg Ltda. Informaç es

BO locai atí kn 71 liora» ou rra
noesos escritórios à Ar. Rto

Branco, 156, S 803. Telefone:

13-3813 — Júlio Bogorlcin —

Crecl 93.

DR. AUGUSTO

ALBUQUERQUE

Consultas CrS 1.000

Av. Rio Branco, 185,

12.* andar, sala 1224

Especialista era doenças do

coração, fígado, estômago e

intestinos Radioscopla Das

9 às 11 horas e das l* *S 18

horas. — Telefone: 63-6443

Operador para Motoniveladora e

Rôlo Compressor e Serventes x

Preclsam-se com documentes: Carteiras Profissional e

de Saúde (em dla\ certificado Militar e um retrato-

Tratar com o sr Cláudio na obra da SANTJRB à Tra-

vessa Coroa tá com Rua Marambaia  IRAJA

VENDEDORES

Grande emprèsa nacional com 33 anos de

atividades, precisa de vendedores de boa apa-

rência e desembaraço, para vendas externas.

Tratar na Avenida Sargento de Milícias, 71

loja B. (PAVUNA)

DESENHISTAS

Preclsam-se para trabalhar em grande obra próxima

à cidade de Franca, Estado de São Paulo, desenhistas

com boa experiência para projetos e desenhos de:

ESTRUTURAS METALICAS
CONCRETO

Apresentar-se munido de documentos e currlculum

vitae à Rua Senador Pompeu, 58 — das 9 às 16 horas —

Sr. Douglas.

MOBILIÁRIA PARA TODOS

SENSACIONAL VENDA DE FIM DE ANO

GRANDES VANTAGENS AOS NOIVOS

A LONGO PRAZO - ENTRADA PARCELADA

COMO OFERTA ESPECIAL B COM ÍSTES PREÇOS:

Dormitórios rústicos a partir de  Cr» 130 000

Dormitórios de marfim a partir de  Crs 130.000

Salas conjugacas a partir de  Cr$ 130 000

Ainda prar.de variedade de SOFAS-CAMA8 POLTRO-

NAS COLCHÕES DE MOLA e CONJUNTOS DE FORMICA

í\TFNr \(i Traça este número e ganhe um eolchào grátis

AXTYIDA nrocr DE CAXIAS, 58 - TELEFONE: «86

 DUAS CASAS PARA MELHOR SERVIR 

Adálton Santos, terminou

em 49" e duas Unhas, e Egon,

terceiro faixa da chave um,

marcou 51" exatos sem ter

sido exigido pelo Jorge Ra-

mos que substitui José Cor-

rela- acidentado quando em

trabalho, tendo acusado os

exames fratura do perônlo.
El Asterólde chegou em 86"

exatos, cobrindo um qulló-
metro, e Full-Hand, depois

dos 50- 2/5 do companheird

Falstaff assinalou 49" e dote

com facilidade, também nos

800 metros.

OS FINAIS

Além das ma rias acima

comentadas, nossa reporta-

gem anotou mais as seguin-

tes. referentes a animais ms-

critos na tarde de hoje na

Oávea:
Escatoleta — 600 em 38".

Llppl — 600 em 35"3/5. na

grama.
Honey Fool — 800 em 50".

Rio Negro — 600 em 37"

• 3/5.
Hlmatlon — 800 em 51"3/5,

perdendo para Quenal
Forgotten — 

'600 
em 38"

e 2/b

Bela Luiza — 600 em 39".

To*n Love — 600 em 38".

Flor d" Cactus — 360 em

22". na grama,
Piora Menina — 600 em

38"2 5

La Oarçonne — 700 em

44".
Munlç5o — 800 em 35"3'5.

Dona Mercedes — 800 em

51"3/5,
Ludovlca — 700 em 44*

Bonltlnha — 800 em 51"

e 2/5, na reta oposta.

FraçSo e Cllquaille — 800

em 52"2/5.

Fólio — 800 em 49".

Fiapo — 800 em 49"2/5.

Egon — 800 em 51".

El Asterólde — 1000 em

66".
Venuto — 1000 em 65"2/5.

Hotel Palmeiras

O melhor e maií luxuc^o

do Estado do Rio - Aparta,

mento de luxo ¦ Rua Wat.

hineton Luís. Km 1 - Pró-

ximo à barreira - Por cima

da Ca,sa dos Fogos Cosme e

Dami&o.

Melo-Oficial de Torneln,

Mecânico e Mecânico de Ma-

nutençâo Precisa-se na Rua

Francisco Eugênio n.° 349

Apresentar-se segunda eiro

de 12 ás 12 horas.

Atenção: 40 geladeiras

Serão liquidadas desde 100.000
a 2óu 000. Multo gèlo, tód*í M
marcas e tipos. Rua da Rela-

çâO, 55. sala 103.

VENDEDORES

Para cadernos, diretamente da
fábrica. Artigos de papelaria
em geral. Tratar a Rua Chaco,
n 0 22*, Duque de Caxia*.

ADMITIMOS

Môças e rapazes de boa apa-
rência para serviço externo,

ganho superior a Cr$ 250.000.
Apresentar-se com êste anún-
cio, segunda-íelra, a partir de

9 horac à Av, R1o—Petròpolli,
1 Ml iLoja) - com o Sr. He-
nato. Em Caxias.

MECÂNICO

Predsa.se com pratica,

para máquinas: Escrever,

Mlmeógrafos e Off-set. Apre-

sentar-se ao Sr Nélson.

Rua S&o Cristóvão. 832. Oias

úteis.

Mastereu — 1200 em 77"
e 3/5.

Full-Hand — 800 em 40"
e 2/s.

Falstaff — 800 em 50"2/5.
Lord Ricardo — 1200 em

81".

Kamel — 800 em 49".
La Françalse — 800 em 52"
Caucasiana — 800 em 52".
Flora Qablroba — 800 era

62"2 3.
Happy Wido* — 600 era

39".

Bahramdlso — 800 em 54".

Argentum — 600 em 39"

e 2/5.

Atabor — 600 em 38"3'5.

Catetlnho — 800 em 50".

na reta oposta

Bandlt - 700 em 45".

Ouarapema — 600 em 37"

e 2/5.
Estlgarribia — 700 em 43"

• 3/5.

Empolgante — 600 em 37".

Vanadlum — 300 em 18".

na reta oposta.

Dellnger — 700 em 46".

Charnot — 600 em 18*.

Empresário — 600 em 38".

Ragamuffin — 800 em 53".

Hotln — 800 em 38".

Happy Jack — 800 em 51".

Carinho — 600 em 37". na

deta oposta.

Carinho — 600 em 37". na

reta oposta.

Estape — 700 em 46"2/5.

Excursor — 700 em 45".

Boran — 600 em 39".

INDICAÇÕES

1.°

2.®

3.°

4.°

5.°

6.°

7°

8.°

9.°

Gollantry — Futurosa — Miss Kodino

Krivolo — Honey Fooc — Forgotten

Bela Luiza — Eslovénia — Trempe

Munição — La Tajera — Dona Mercedes

Fólio — Falstaff — Full Hand

Caucasiana — La Française — Happy Widow

Argentum — Atabor — Bdchanom

Estigarríbia — F. da Vila — Hotin ..

Motur — Happy King — Estape

PARA VOCÊ'

Uma ponta:

BELA LUIZA

Duas duplas:

..... 14

..... 12

1 
°

2.°

Três placês:

GALLANTRI,

KRIVOLO

MUNIÇÃO

I — • ¦ -

»] H 31

Programa 
para 

corrida de hoje

ANIMUS JOQl'EIS Kg 
j 

TraUdot | Critiaea performance 
j 

DM. Fist* Tempi

1.° Pareo — As 13.30 horas — 1306 metros — Crf 1 J90.006 — (Areia).

1—1 Oallantry, 6. M Cruz .. 57 M. Mendonga 2° Vorodnia-Vlilag* 1.300 AP 85"
2 Maladrewe. A. H«i»  S7 N. Plres 9° Vorodnla-Village 1.300 AP S3"

1—3 Fenda. A. M. Camlnha . 57 B. P. Carvalho E8TREANTK
4 Escatolfta, L Correli, .. 57 J. V. Vlsn» 8® Vorodnla-Villag* 1.300 AP 8a"

3—5 Ml*s Kadi n a J Porrllno. .17 C. Perelrs 4° Vorodnla-Vlllage I 300 AP 83-
6 True Vamp. J Sllva .... 57 A. Correla 56 Village-Vanga I «00 Oil 100*1/4

4—7 Futuro**, I. Marlnho ... 97 H Sousa 3° Feeaonla-Mlas Kartlna 1.200 At. 75"3/5
SOllde Air. J Carilndr ... S7 A. Morales Is Caseia-Happy ster 1 300 AP 77-4/5
" Painelras O Cardo*t> . 37 Men V Prallneto-Vorodnla 1.600 AL 8S"1/A

2.° Pareo — As 14.06 horas — 1300 metros — Crf 1.300.000.

1—1 Krivoio. J Carundo  37 A. Morales B8TREANTE
2 Llppl, 3 Rul* ...  67 C.I.J. Nunee 10° Delinger-Taquarl 1.300 AP 77"

J—3 Honey Pool. O. R Oam. 47 r. Abreu 8" Dellnger-Taquart 1.300 AP 77"
Fox bridge. L. Aeufia .... 47 C. Mortraoo 9° Husulnho-Cholse Mine 1.400 AU 100"?, i

3—5 Rio N^gro. J. Ramos .... 47 3. Carraplto 56 Pertlnai-Hugutnho 1.400 Ql. 87"4/4
nimatlon. H. Vasconoeloa 57 A. Aratijc 13"> Dellnger-Taquarl 1.200 AP IT'

«—7 Forgotten, A M Caraln. 47 A. Almeida 11° Hugulnho-choise Mine 1.300 AU 100"2'S
8 Assuaa. J. Sllva  47 O. U116a 0° Taquarl-Malpu 1.300 AM 84"! /a

3.° Páreo — A* 14.30 horaa — 126» metros — CrS 1.106.000.

l—l Bela Luiza, i. Machado.. 47
2 Ponderoea. L. Acufia .... 47

a—3 Eslovénia, O. P Silva ... 44
4 Capuclne, P. Pereira P* 47
4 Oood Charm. A. Ricardo. 47'

í—S Trempe, L. Correi» 37
Hayes, S. M Cru? 47
Town Love, H. Vasconce. 47

4—0 Oposta, A. M. Camlnoa. 47
10 Pl. de Cactua, C.R Carv. 87
11 Piora Menina. J. Rui» .. 87

C. Sousa
C. Morgado
N. Pires
P. F. campos
J. Ptotto
J. Lourengo F *
V. Allano
O. Feljó
C. Rosa
S. D'An) ore
H. M. Quedas

12° Escolha-Fllasae
8o Palmoa-Urtezla
6» Encarna-Santlllna
96 Artelra-Beia Luiza
4» Eecolha-Pllasse
2« FUasse-Rolancla
ío Feerle-Casta Diva
9° Lad; Acácla-Maja
8° Bscolha-PUasae
8° Alice Poquer-Artelra

10° Santlllna-A. Poquer

1.200
1.300
1.600
1.300
1.300
1.300
1.000
1.400
1.200
1.200
1.000

AU
GL
Aü
AL
AU
AP
Aü
AP
AU
AP
AU

77"3 4
SO'4/4

10S"
78"3/5
77"3/5
83"4/4
65"4/5
MM4/5
77"J/4
79"4/5
86"l/5

4.® Páreo — As 15.06 horas — 1600 metros — Cr$ 1406.000.

1—1 La Tajera, P. Alves 47
La Oarçlnc, J. Ramos .. S7

2—3 Muiliçâo. O. P Silva ... 57
" Nuguet, O. Cardoso .... 47

Vergel, J. B PaulUlo ... 47
•—4 Dona Mercedes. A Rlcar. 47

Ludovlca. D. Moreira ... 87
7 Bonltlnha, A. M. Camln. 47

4—8 Happy 8(lnrlae. D Neto.. 87
9 Praçto, J. Borja 87
" Cllquaille. J. Machado 87

F. Costas
O. Pinto
V. Allano
Idem
c. Domes
R. Silva
B. P. Carvalho
V. T. Sousa
A. Nahdt
A. Araújo
Idein

3ò Beleville-Denotar
9° Estonlana-Ludovlca
J° Estonlana-Ludovlca
70 Estonlana-Ludovlca
4» BeUeville-Oenotar
2° Quanla-Pacella
70 Vllage-Vanga

13° Vlaçâo-Palda
86 Eatonlana-Ludovlea
70 olide Alr-Casels
50 Olide Air-Casela .

1.300
1.500
1.500
1.500
1.300
1.200
1.600
1.000
1.500
1.200
1.200

Aü
AU
AU
AU
AU
AP
OM
AP
AU
AP
AP

88"
«ri/5
98"1/5
98"1/4
M"

78-J/4
100" 1/5
65"1/5
98"1/5
77"4/4
77"4/4

5.° Páreo — As 15.35 horas — 2 400 metros — (Grande Prêmio 16 de Julho) — (Clássico)
Cr$ 5.000.000

6.° Páreo — As 16J0 horas — 1600 metros — Cr$ 1.106.000.

l—l La rraucalse, J B. Pau. 80
2 Otan. A. M Caminha .. 88

3—3 Caucasiana. O. Cardoso.. 44
4 Pl. Qablroba, L. Alvaren. 84

3—5 Happy Wldow. j Macha. 40
Malpensa. M Andrade 44
Ha! Tuto. f Pereira P.o 55

4—8 Quenal J. Portllho 84
9 Enseio, A. Santos 52

10 Bahrandlso. J . Pedro F 52

1. Lourenço F.®
B. P. Carvalho
A. Morales
J. Tlnoco
R. A. Barbosa
P. Morgado
M. Araújo
A. Araújo
M. Sousa

Mendonça

3° Helena Vampa-Frlgla .
16 fcvano-Kllleot
3o Eglde-Queual
10 Eltpae-Santllina

13° Helena Vampa-Prígla
1> K. World-Lleutenant
80 Slnai-milcot
3° Nero-Tltular
30 Elllcot-Bahramdlso
26 ElUcot-Xscalado

1-800 OM 97"4/8
1.800 AP 108 "3/4

1.800 AP 104 "3/4
1.800 QL 99-3/8
1.800 QM 97 "4/5

1.300 AP 82*1/4
1.400 AU 92 "3/4

1.300 AU 83"l/8
1.800 OM 99"
1.800 QM 99*

1.» Páreo — As 16.45 horas — 1200 metros P Cr* 1.100.000 — (Betting).

MOVEIS

EM 30 MESES

Diretamente de nossa fábrica

ao varejo pelo preço de ataca,

ao. Temos 13 modelos diferen-

tes à vlíts ou s praso. sem tu-

ros e sem entrada ExpoMçào

e vendas Rua Oranos. 1101-A
— Ramos IPÊ MÓVEIS LTDA.

(Recorte êste anúncio s terá
g* Páreo — As 17.20 horas — 1300 metros — (Variante) (Betting) (Areia — Crf 1.300.000

Móveis usados

em estado

de ndvo

Agora você pode oompnr md-
veie de sala e quarto desde..
5 000 cruzeiros mensais, ou a

partir de 50 000 à vista Verda-
detrás pechinchas? Orande va-
nedade para escolher' Venda*
mos também peça» svulsaal 96
nestes dou endereços de Rny
Mafra: Arlstldes LAbo. 134, no
ftlo comprtdo: Monsenhor Péll*
538-A, em traja Duas lojas que
«A «r*r»d*T» ti6**1* ueadee

4—1 Estlgarribia, O. Cardoso..
Empolgante, P. Pereira P°

5—3 Feitiço da Vila. A Ramoa
Vanadlum. A. Ricardo ••

» Dellnger. S M. Cru? ....
t—t Charnot. O P 8Uva ...

Empresário, C. R Carva.
Ragamufrln, J. Quiatanl.

4—S Hotln, i. Silva 
10 Happy Jack, P Mala ....
ti Carinho. A. Machado ...

88 O. DUOa 30 Mengo-Dl 1.800 QM 981/8
47 V. Alves 80 Jallsco-MUhafre 1.300 AP 83"4/4
87 R. Carraplto Sncrwklng-Masterev t.400 AL 91"l/8
47 J. Morgado Jallsco-Mllhafre 1.300 AP 83"4/8
47 *. D. Ouedea 1° Taquarl-Plrlplrl 1.200 AP 77"
47 I. P. Coutlnho E8TREANTE ! —

47 P. Abreu 40 Vadloo-Mcngo 1.000 AM 83"2'8
47 A. V. Neves 100 Jallsco-Mtlhafrs 1.300 AP 88-4/8
87 P. Morgado 4o Mengo-Dt i 1.800 IM 96"3/4
K7 A. Barboaa 40 Jallaco-MUhaire 1.300 AP 8.T4/5
87 J. Aradjo 80 Albl&o-MUhafre I 1.800 QM 9S"2/8

1—1 fdllo, D. P 8tlva  98 M. Sousa 10 a Aaterttde-Qastfto 3.000 QM 190"
- Flapo, A San toe  48 Idem 3° Pragonald-Palstaff 2.000 OL 123"
" Egon, J. Correla  81 J. L. Pedrosa 7° Novamas-Estlo 1.500 AM 9fl''

J—2 hi Ast«rdlde. O Cardoso. 81 A. P SIIvb 20 F611o-Oaatio 3.000 QM 190"
Venuto, D. Neto  58 L. Ferrelra 46 Dlsto-Freedom 1.800 AM 119-
Maateriu, A. Machado ..48 K. P Coutlnho e« DUt0-Fre«d0m 1.800 AM 119"

3—5 Full-Hand. t. Machado .88 E. Preltas 5° Non Plus Ultra-Qastfto 2.000 AL l24"2/8
" Falstaff. A. Btoardo  48 Idem (40 Pdllo-H AaterOlde 3.000 QM 190"
6 QastSo. Nfto corre  88 R E. Martlnea

4—7 King Scotch. A. BoHao . 48 B. Coutlnho 3° F6Uo-Fragonard 2.400 QL 150"l/4
9 Katnel. J Sllva  81 D. Caasas 50 F6110-EI Aater6lde 3.000 QM 190"
8 Lord Rlcardo. J. B. Pau. 81 P. Costas go soldl-Onlra 1.800 AL 102-1/8

1—1 Argentina, A. M. Camln. 47 J. V, Vlana 70 Llncoln-Bomarc 1.000 AL 8«"l/>
Festival. O. Cardoso .... 47 A. Morales 8° Q. Brown-Cheviot 1.300 AP 84"l/8

El Kan. A. Machado .... 55 B. P. Coutlnho 5° Espadachlm-Estremos 1.000 AM #3-3/4
3—4 A tabor. J. Santos 87 A. Correla 9° Chaleco-Koglo 1.400 AP 99"2/4

Catetlnho, L. Alvarenga. 48 R. Morgado 10 Boran-Blulln 1.800 AL 107*4/9
8 Ulster. A. Santos 48 P. Morgado 7° Espadachlm-Estremot 1.000 AM 83-3/8

»—7 Orungo. 8. M Cruz .... 87 Z. D. Ouedea BSTRKANTE
Rudah, A Ramos 47 S. D'Amore 30 Espadachlm-Bitremoc 1.000 AM S3-3/S
Flngard, D. Neto 57 A. Nahld .86 Espadachlm-fctremoa 1.000 AM 83"3/4

4-10 Buchanan, J. Borjs 47 A. Araiijo 12° Don Otivlo-Lord Ip 1.300 AIT 88"2/S
11 Artllhelro, M Slclevltclt 47 C.I.P. Nunes 100 Don OtAvlo-H. Wind 1.200 AM 78"2/8
13 Bandit, P. Perelra FUho. 87 V. Alves 9° Quick Brown-Cheviot 1.300 AP 84-1/8
>3 Quarapema. O. P. Sllva. 84 Osv. Coutlnho 50 Quick Brown-Cheviot 1.308 AP 84"l/8

9.* Páreo — As 17.45 hora* — 1300 metros — (Variante) (Betting) (Areia — CrS 1.100.000

1—1 Motur, P. Aires 48 P. Perelra 2° Estremoz-Bstape 1.300 AI. 78"
Vale Sagrado. J Borja ... 88 J. Louren^o PA 56 Mondego-Emeon 1.800 AL 103"2/4

)—3 Estape. L. Acufia 48 Z. D. Ouedes 30 Blulln-risco 1.000 AP 64"4/4
Evcursor, O. Rlcardo .... 48 C. Tourlnho 9° Barqulto-O. Pins 1.300 AT 88"2/4

8—8 Happy King. J. Rule .... 88 R. A. Barboea 8° Blulln-Estape 1.000 AP «5"4/8
8 tlaek-Pox. A. Rlcardo ... 48 V. T. Souss 14® Hobre-lnsolecte 1.200 AL 77"

4r-7 Bonn. L. Alvaranga .... 48 P. P. Campoa r> Catetlnho-Blum 1.800 AL 107"4/4
8 VaaqiMtro. C *. Oarrt... 88 P. Abrwi I 4» Brolla-BWape 1.00Q AP iB"«/»

LAFAIETE

I o PAREÔ — A areia, pista chamada para a carreira inicial
de hoje, favorece sobremaneira a chance d* F>>-

tiuosa, que reaparece em compromisso agradável e deve

ganhar tranqüilamente- Oallantry, a despeito de sua irre-

gularldade, Palnelras e a estreante Fenda, estão beir. d»
forma para a luta no complemento do marcador, mai.s agra
dando Palnelras, que tem reais possibilidades para a.^u.uar
Futurosa, melhor a nosso ver na formação a dupla

2-* PAREÔ — Pouco mostraram até agora os concorrente»
cariocas inscritos nesta prova. Assim é que a nos

8a atenção vai diretamente para Krivolo, um estreante lg
corrido cm Cidade Jardim, com algumas colocações e aqui
debutando em compromisso onde pode finalmente deixar

perdedores- Honey Fool, Rio Negro e Forgotten, dos nossos
conhecldde, têm chance igual para a tentativa de anular o
plltado de J. Carllndo, ótima a ordem citada

3-* PAREÔ — Carreira equilibrada entre onze éguas mo
destas de atuações. Bela Luisa, Eslovénia, Qood

Charm, Trempe e Oposta, formam um lote que pelo número

já diz da dificuldade em destacarmos a provável ganhado-
ra nesses 1200 metro». Vamos arriscar a ponta de Eslovénia
apontando ameaças mais prováveis Bela Luisa e o azarào
Oood Charm- Boa a dupla 13, mas não esta distante a pn<
slbllldade de vingar a dobradinha com Oood Charm
4.® PAREÔ — Gostamos muito da corrida derradeira de

Dona Mercedes, ao perder na areia para Quênia
brilhando bem nos metros finais- Em pista gramada é me.
lhor de rendimento a pupila de Rúbens Silva, dai a ser i
nossa eleita para o pòsto de honra na tarde de hoje Mas
não será fácil a conquista do êxito, eis que sério trabalho
lhe darão Vergel, Munição e La Tajera, muito bem formacia

para a dupla a chava dois-
5 ° PAREÔ — Fólio merece destaque no clássico da tard*»
Vem éle de dois expressivos êxitos entre adversários de
categoria e só faz melhorar de estado, conforme o provam
seus derradeiros exercícios, na semana repetindo com bom
trabalho e apronto de 49" noe 800, fãcllmente- t a indi-
cação normal o filho de Zuldo, mas, como em corridas tudo
é provável acontecer, lembramos como rivais mais próximos
oa paulistas King Scotch e Full Hand, êste um ligelrão que
vai estrear na Oávea em forma perfeita, ainda contando
com a ajuda de Falstaff- E pode também aparecer na brica
final El Asterólde, que está na conta.
8° PAREÔ — Boa indicação na grama é La Française, égua

que na última chegou perto de adversárias re-
conhecidamente mala fortes- E no caso de chuvas com a
corrida mudando para a pista de areia, entra Caucasiana
no brinquedo, rival também na grama, caso não estranhe
a pista onde atuará pela primeira vez- Na areia é igualmente

positiva a chance de Quenal, difícil a nosso ver a chance dos.
demais inscritos.

7° PAREÔ — São matungos e sem qualquer credencial apre-
clável os componentes da carreira inicial aos

bettings- Argentum é da grama, Atabor melhorou apos fa-
lhar para Chaleco, Orungo é estreante muito falado, sua
chance depeftdendo do comportamento Inicial na grania cia
Oávea, Rudah e o azarão Flngard Vamos arriscar a fórmula
Orungo-Argentum-Atabor, avisando sem possibilidade o èxi-
to dos adversários fora do trio escolhido.
8-* PAREÔ — Estlgarribia e Hotlm, acabam de chegar perto

do ganhador Mengo, na grama, e melhorou mui-
to o Delinger, após seu derradeiro triunfo- Dizem ter chanc®
alta o estreante Charnot, Happy Jack adiantou em estado
e Empresário acaba de terminar próximo ao ganhador Ja
iisco- Na pista de areia ficamos com os nomes de Hotlm, Es-
tigarrtbla e Empresário, não devendo ser esquecido para *
dupla Feitiço da Vi a, que tem bom apronto
9.° PAREÔ — Motur foi segundo na estréia vitoriosa d»

Estremcz- E um dos candidatos certos à vitória
na tarde de hoje, Juntamente com Boran e Estape aquéi'
também com ótimo segundo para Catetlnho, e Estape em
vigoroso final em seu mais recente compromisso- Um páreo
equilibrado onde vamos com a ponta de Motur, situando
nomes mais próximos em chance: Estape e Boran- Vasqueí-
ro merece a atenção final doa azaristas

Acumulada de vencedor: Futurosa, Dona Mercedes t
Fólio,

A barbada: Fólio-
O melhor azar: Empresário.

RESULTADO DE ONTEM NA QAVEA
1.» PAREÔ:

1* ESTIO
2* HAVAÍ
Vencedor: Cr$ M.
Dupla (44) Cr$ 181.
Placês: Cr$ ai e Cr» 57.

2." PAREÔ:
1." FREENESS
2.» LA GUARDIÃ
Vencedor: Ci* 12:
Dupla (12) Cr$ 36:

Placês: Cr* 10 e Cr* 14.
Não correu: Fancv Dress.

3.° PAREÔ:
1* ORA
2.° GUIROMANTB
3.<> QUE BAMBA
Vencedor: Cit tl4:
Dupla (24> Cri 10»;
Placês: Crf 15 Cr» 30 e ....

Cri 10.
4.» PAREÔ:

1-" OUARULHOS
2.» ALZON
8.® ECART8
Vencedor: Cr$ 13:
Dupla (131 Cr» 2»;
Placês: Cr» 10. Cr» 10 e ..

Ci» 10-
6.» PAREÔ:

!.• VILA ISABEL
2.® HIAWATHA
3.» BELENOUEVIL1JC
Vencedora: Cr» 34;

Dupla (44> Cr$ 73-
Placês: Cr» 25, Cr» 41 • .

Cr$ 62.
»-° PAREÔ:

1.® SILÊNCIO
2."MESTRE JUCA
Vencedor: Cri 14
Dupla (13) Cr» 34;
Placês: Cr» 11 e CrS 12.
Não oorrfeu: Desatino

Io PAREÔ:
1® SAPonrr
J.® DON RODRIGO
8." OUARDI
Vencedor: Cr» 19;
Dupla (23) cr$ 38
Placês: Ci» 11, CrS 14 e ...

Cr» 35.
8.® PAREÔ:

1.® KITTY BELL
2 ® FIRST CLASS
3®. ERYMA
Vencedor: CrS 50:
Dupla (13) CrS 35:
Placês: Cr» 16, Cri 11 e .

Cr» 24.
9.® PAREÔ: -

1.® JAGUARETE
2® ANIZITA
3.® JOELLE
Vencedor: Cr$ 31.
Dupla (24) CrS 114;
Plvcês: Cr» 30. CrS 79 í ..

Cr» 28.

Corrida de terça-feira: S. Paulo
14 PARCO — Mato "Noeran"

Ai 11.50 horas — Cr» 1JH.888
188* metro» (Variante)

K«
1—1 Old Paullno, D. Garcia . 88
3—2 Retirante, J. Fagunde* . 58
8—S Janalo, J. c. Avlia  56

* Tanoeiro, C. Dutra ..... 58
4—5 Unkaa, . P. Martin»  ss

8 Humour, J. p. Santos .. 88
í.® PAREÔ — Prêmio "Rlmat" —
At 88.18 horaa — Cr» 1.2M.000 —
Z2M metro* (Variante)
1—1 aiancourt, Q Manou .... 58
8—8 Montenassau, . p. Mart. 88

3 Nettare, N. Ludgero  88
3—4 Jarnel, A. Xavier  88

8 Ural, O. Garcia  58
4—8 Loneeome, A. Artln  58

Limiar. Kiu corre  88
*.* PAREÔ — Prêmio "BarrUl" —
Ai MM horaa — Cr» U00.088 —
1388 metroí (Variante)
1—1 ¦ Seduotor, j. Pagundee 87
3—8 lfateklng, X. Sampaio ... 57

3 Violino, J. P. Martins .. 88
3—4 Savonl, L. Taborda  57

Beija Flor, O. Relchel ... 87
4—8 A'Nordlo, A. Barroso .... 57

Kalman, D. Oarcla  58
4.® PAREÔ — Prêmio "Fll D'Ar-
fent" — As 21.25 horas — Cr» ...
1.000.008 — 1 488 metro* (Variante)

Pnle Tríplice — 1.» lndtcafl».
1—1 Dry uast, C. Dutra  58

OlmM, N. Ludgero  57
3—3 Sorridente, J. Fagundes . 80

Pallnko. A. Xavier  39
3—5 Slfrâo, D. Garcia  s«

Poy, a. Antônio F.o .... 50
7 Escarrou, J. c. Avlla .... 97

4—8 Irldon, I. Sampaio  58
» Montejarl, o Nobre .... 55

10 Coal Bot. A. Murso  80

8* PAREÔ — Prêmio "Bonnaloü-
M m tmm -em

1 488 metros (Variante*.
1—1 Dtgrafo, L. Antônio 60

3 Blg 8on, J. p. Martins il
3 Turlassu, M. Roehs 58

3—4 Karmann Ghia, D. Garcia eu
Par. do Sul, J. Fagundes 58

«Comissário, W. Rosa .. 54
3—7 Trevlgllo, E. Sampaio eo

Caderno, j. m. caraineiro
Inamá. s. Wbo. M

4-10 Nuovo, M. Borges *
11 Mlss Turf, o. Antônio F.° .13
U Olandl, A. Mawo tO

«.• PAREÔ — Prfimio "Zalni.i.
Shazar" (Presidente de Israel) —
í* 

22,35 horas — crf i.500.0(Hi -
1308 metros (Variante).
1—1 Sandrlno, s. Lona .... 57

Manda Chuva. J. oentil. 57
3—3 U>rd Refúgio, I. Antamo. s 1

Keto, E. Gonçalves 57
3—5 Akrow, 8. todlco 57

8 Llgador, A. Bolino 57
4—7 Morublxaoa. A. Barroso 67

8 Net Ftahlng, M. Pamul 37
'•* PAREÔ — Prêmio "Anéla" —
A* 23.10 horas — Cr$ 1.210.000 —
I 80o metros (Variante — Pule Tn-
pllce — 3.* indicação.
1—1 Levantlna. O. Dutra ... 58

«olemar, N Luaseru 52
I—3 Albs Plen«, A. Ãrtm ... 58

Cleomene, 8. Lobo 08
8—8 Rlncta. K Le Menfr F.o. 38

Kadlosa, E. Amorlm 58
4—7 Noviça, J. P. Martins ... 58

8 Never Mo», n. Oarcla 5S
a® PAREÔ — Prêmio "Finlândia"

As 23.45 horas — Cr» UOO.OM
1280 metro* (Variante).

1—1 Mallcta, J. O. silva .... 57
2—3 Nuvola. A Cavalcanti ... S7

3 Fleur, L. Taborda ST
3—4 Slroba K. Samoalo 57

T lsonja, L. Cavalheiro .
4—4 Babp Star, M. ativa •

n
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MILO É 0 ALIMENTO DOS ATLETAS COM SAÚDE DE FERRO

DERROTA LE Vü O P AM ICO
11 DELEGAÇÃO DO BRASIL

¦ 

.

LYMM (Paulo César Tenras)
_, l derrota frente * Hungria
«erou um ambiente de pinico
no seio da delegação brasllel.
,» notadamente eni-re os mem-
bros dft Comissão Técnica que
«recusam a prestar qualquer
elclareclmento aos jorai* tetas
bueiros, quanto 88 modifica.
rftes a serem feitas no quadro.
«.«ara depois da derrota, co.*£_, a sCglr as divergênuas
«Ta esperança fci£-*•»«*
ronde, mas a ama»rfi.ra do fr».
Z faz vir a tona. Asora
Se. por exempio, me pau.
K Amaral nfto oon-orda cem
o preparo físico q'K wt4 seiKio
aplicado na Wglate» a dot Bu.
Solto Hermany. ****»*__ <-ar*
f* Nascimento ie-eja 1cx«j a
.M-rvlsão do «leoi-B-lo. BaL.

vaus apenas o oom aaibleute
tntre os Jogador1*», talvet o»
Onlcos calmos e q-it o __"'
poderão encontrar uma solução
para * classificação
AI TERAÇOE8

Para o compromisso de ter-
ça_íeira contra «?V ig»i, o ti.

«mo do Brasil «.ofrérí. .úrias rrc
dlflcações. alguma* atendendo
à ordem médica. ~j.ras visanao
o esquema tático Assim é que
Oilmar deverá ceder seu lugar
a Manga, em face Ja grave
contusfto do veterano arquein»
no Joelho direito. Wdélls y°d*.
ra entrar no lug»r de DJfc-ma
Santos, em que pese *s bauf
«..'uaçóes do "velho «aguelro
Uma das substituições ooaiaMfle.
rada como certa é * sn»*1**
de Brito, em lugar de Betm.

Derrota do Brasil
surpreendeu o mundo
MANCHESTER (1NGLATER

RAl 16 - (FBANCE-PRIÍ8-
__) - Sérgio Obregon. envia-
do especial da •¦££»''¦_•_
_ a derrota do Brasil, b am.

peio mundial, perante a sele-
rfto Húngara, é o fato mais
comentado do atual torneio A*
nancães 'ho as mal-; diversa».

• A Hungria foi uma equipe
melhor Nwsa atuação esteve
2S_ de no*o habitual nivel
SS»*, declarou Feola h
• France Prtsse" «a lesáo de
Alcindo prejudicou nossos pia-
noa Gérson, no melo-ctuivpo,
tm «ma jornada infeliz. O lu-
tetool i assim: perde-se, gaiiha-
rempata-se. O selecionado

brasileiro, nâo é invencível»,
tereseentou Vicente Feola, com
um ar de Napoleftoi depoiside
ter perdido a batalha de Wa.
ter.**-. . 

'-- '--
pele mostra-se mais otimis.

ta- «"perdemos uma partida, mas
rio fomos vencidos na bata.
Ih». o «rei» acrescentou
oue sua ausência se deveu a um
derrame na parte posterior do
Joelho direito, e confirmou sua
presença na próxima peleja.
diante de Portugal, que ter*
lugar terça-feira, no estaaio
do Everton em LiverpooV

O supervisor da comissão tíc-
nica. Carlos do Nascimento, foi
lacônico: "nfto é a hora ae
criticar os Jogadores» Reco-
nheceu, tàcitarrente, que a
principal responsável pela der-
rota ante a Hungria foi a co-
r.ii"&o técnica.

O arqueiro do Brasil. Ou.
mar, declarou: «evidentemente
o Brasil pfrdeu porque teve pe-
Ia frente um rival superior».

Agora, tornos voltam os olhos
para a. . matemática. Jorna-
listas, críticos e observadores,
com o láols na m&o ci-culam
as probab'Hdades de clas«lfi-
ca.ção dos lnteg-antes do gTU-
po »C". considerado o mais
interessante, eoullibrado e de
maior nível técnico do campeo-
nato rmmdial

Os Jogadores do olantel bra-
silelro que nâo atuaram reall-
zaram um coletivo ontem pe.
ia manha. A le^fto de AlCndo
no tornozelo direito ín&o é o
Tiesmo em que se machucou no
"rasll e Isto tilve* o exclua do
torneio) est* sob obs-rvaçao
médica e o dr. Hí-ton aMr-ttt»
p.té agora, nada informou a res.
peito.

Os brasileiros em «ua con-
centraçf o em T.vmm. vivem um
sábado triste Ftl frio e 0 céu
está nub'ado Desde as auartas
de Anal de 1954 ouar>do. rareei,
samente, a Hunerria venceu o
esquadrão au-tverde na cld«de
de Lerna o B-asll lamnl-- co-
nhereu uma de-rnt-. em logos
da Co-a do Mundo.

Depende de circunstâncias
estranhas à sua vontade que o
Brasil entre pa-a ss quarta-* de
final no atual torneio. (APP)

LONDRES, 18 (France-Pres-
se) — Têda a Imprensa euro-
péa admite que a ausência do
Rei Pílé foi uma das causa» que
explicam a derrota do Brasil
fren'e à H«jn«*ria. mas so mes-
mo tempo, nfto deixam de reco-

nhecer que o onze húngaro Jo-
gou de maneira admirável e
mereceu amplamente o triunfo
sobre os bicampeóes mundiais,

para O Século, de Lisboa, o
Brasil, ao prescindir de Pele,
cometeu grave erro. que podM*
custar-lhe o campeonato, pow
«este Jogedor e o fc-ico que com
um lance genial pole modill-
car o resultado de uma par-
"para 

o Dttrfo de Noticias,
tamb;m de Lisboa, «¦?,_«'
mar. DJalmr. Santos e Lima
cumpriram, frente à equipe da
Hungria, uma atuaçfto digna_ de
nota. Na sua opinião. * a Hun-
grla lê* uma exlbiçaode tível
extraordinário, que será difícil
fle superar neste cam**4*onato»r.

A Trtbnne de Lausanne» da
Buíça, lembra quo os 

%***%•ros reservaram Lednld»;. eu»
1938, e perderam para a It&ua,
e que o mesmo aconteceu agora
contra os húngaros, por reser-
var Pele. "O Brasil —¦"-__¦
centa - esteve desarmado,,da-
aamparado, Jogando P**tlta-
mente com dea hoinens, a wl
ponto Garrincha tfAfntmt-
sofreu o impacto d» •»£•"*-
vel e maravilho** máquina
hÚOg&« MW Sport; de
Roma, afirma lrénlcamente que
"basta que Pele sofra uma dor
no Joelho para que toda a equi-
oe se desorganize". Acrescenta
íaue talvez tenha sido um «rro
náo ter incluído na seleçfto Jo-
«adore* como Carlos *»lberto e
Rlvelino. "A verdade - preese-
gue - é que a Hungria doml-
nou o Brasil do começo ao fim
do encontro, sob todos os as-
pectos especialmente m_m\
organizaçAo coletiva, a habUi-
dade' mcfivldual e o ritmo lm-
posto ao J»igo". m«Be Pele nao Jogar oc-Hra
Portugal, poderá haver verda-
deira catástrofe^ afirma por
seu turno o ABC, de Madri,
o qual declara ainda que a
Hungria i uma máquina sin-
cronlzada, cuja vitoria poderia
ainda ser mais amp'a".

Para o Kurler, da Áustria, a
ausência de Pele foi agravada
pela •¦inexistência" de Oanrln-
cha. "O dinamismo dos hun-
garoa mostra até que ponto a
defesa brasileira é lenta e pou-
co Inspirada. Albert, Bene *
Farto» esgotaram Uteralmente
os astros brasileiros que enve-
lhecem".

Para Libre Belglque, é duvi-
doso que a presença de Pele
"tivesse podido modificar a
qualidade da apr»*«ntac6o de
Albert e seus .»mpa**eir©s de
ataque". O mesmo Jornal fa*.
outrosslm. uma observação lm-
portante: "O tento dos brasílei-
ros foi fruto de um tiro livre,
da mesma forma que os mar-
cados contra a Bulgária Isto e
sintomático, pote mostra que o
ataque brasileiro está longe de
ter alcançado seu melhor ren-
dimento".

Le Dernlere Hetrre, também
da Bélgica, da mesma forma
que alguns órgãos alemães,
pergunta se nfto se teria as-
sist-do ontem a uma metamor-'ose na histeria do futebol bra-
silelro.

tido como re-monsável pelo fr*.
casso d* defensiva brasileira
no último encontro Alia», cor.
re rumor entre os Jorna lista*
aqui em Lymro cjv.e o ata*.
tamento de Pidélte do time toi
por orientação do -ioptMo qut
alegou togar mais seguro com
Djalma Santos De tato Pi.
délls contundiujse mas nto com
tanta gravidade como foi auun-
ciado e a prova disso foi que
quatro dias depois o taaueirt»
do Bangu voltava ao» t-eina.
mentos Denllron também está
multo cotado para voltar so
melo-campo em lugar de Uma
No ataque Jalrsinho ocupar* *
ponta direita «ubstltuinao *
Garrincha Sllva entrará em
lugar de Tostfto e Paraná
ocupará a ponta esquema.
Quanto a Pele. segundo intor.
maçées poderá retornar ao ti.
me contra Portiml

A eoncentracfto doe ora.net.
ros em Lvmm é um «rerda.
deiro hospital, dado o m*fl>ro
de Jogadores oontundMo» "em
contar crsk Zito, totalmente
sem condições de ser usado na
Copa, Alcindo que nfto m re.
cuperou cem por cento da con.
tusfio de Niterói, está também
alijado do certame. Jalrzinho
também merece os cuidados do
Departamento Médico, o mes.
mo acontecendo com Oilmar.
que tem uma vrave conUrftc no
Joelho dlre'to devendo ser *ubs.
tltul-to on- «'anta oi*» -"•• seu
ti'r**o •->r,..*,t«a .-ma f.--v ->o
t*m-*n p-f********-•**? **"** •-**»*f- t*.

pl-»r su» *tn«"^<» "o- Hm.
Pe'é. que «"ara «aurnrtsa d» 'o.
dos anareceu com uma conta-sfto
no Joelho nfto tem ruptura dos
llo-amentos e sim um derrame,
nfio se sabendo, ao certo, se
contamos ov nfio com éle para
terça-feira, contra Portugal.
8-GR-DO

A par de tudo isso. alnaa
existe o mistério, o segredo da
Corrrlssfio Técnica, como ex»
procurando com o silêncio en.

cobrir vário* erros, nto que.
rendo receber • Imprensa bra.
sllelra num simples telefone,
ma, alegando que o horário aa
Imprensa é de 3 às S da tame.
Assim mesmo conseguimos
apurar que Paulo Amaral nfto

o prepara tlsloo
ciado por

concordei con

3ue 
vem sendo dado por Ru.

olfo Hermany aos Jogadores,
enquanto o supervisor Carlos
Nascimento deseja deixar seu
cargo, alegando mau estado de
saúde. '

Vitórias e empates nos grupos 1-2-4
INOI ATFRRA 2 X

MÍXIGO O
LONDR-8 (FP) —AM-

glaterra venceu o México
por 2 x 0. no seu segunao
compromisso pelo certame
mundial de futebol. O en-
contro foi disputado à nol-
te em Wambleü. pelo Grupo
I marcante para a intjlater-
ra Chariton. aos 37. da pri-
meira ««tarja e Hunt nos 30
minutos do tempo final. Ape-
sar de 2x0 o *-*ex'«T cheg u
a oqull brar o 'ôao em c?r
tos momentos, mas «eu ata-
que nãr conseguiu romper a
sólida defensiva inglesa.

ARGENTINA fl X AUE-
MANHA 0

BIRMTNGHAM (FP) — O
emoate de 0x0 foi um bom
resultado para argentinos •
alemães, que dfto um passo

UNIÃO SOVIÉTICA

frrae para a classificação
nas oitavas Com esse empa-
te, Argentina c Alemanha
qúe Já venceram, respectiva-
mente, a Espanha e a Suíça,
muito provavelmente serão
o* classificado* do grupo
Blrm ngham-Sheffleld

As equipe* foram as se-
gulnt°s: Argentina — Rora.
Perfumo Ma-z-Un' Ferrei-
ro. Rattn <-a-«it&') Albre-
cht, 8o) ri Gonz?.l-z. Arti-
m* Omega. e Mas:

Alemarhi — TUkowsW
Hottge*. SchneiTnger, Be
ckenbauer, Schulz. Webér,
Brulls, Hallsr. Seeler (capi-
tâol.Ovarath H?ld.

Juiz: Ronstant' Zecevlc,
da Iugosávia. Albrecht foi
«pulso aos 19 minutos fo
secundo tempo.

1 X ITÁLIA •

Autêntica sensação do Copo:

SUNDERLAND (LD-FP) — Com um gol de Chislenko,
aos 12 minutos do 2.° tempo, a União Povética derrotou a
Itál-a oela conta»fem de 1x0.

Os ltal'anos tentaram contra-ataques rápidos a partir
de então oara conseguir o tento de empate Aos 79 minutos
quase alcançaram êxito, quando Shesternev despachou fra-
camente uma cabeçada de Paacuttl Mas Yachin salvou a
situação segurando firme a pelota, que quase transpunha
sua meta.

As equipes foram as seguintes: URSS — Yashin, Pono-
marev, Shesternev (capitão), Khurtsllava, Danilov, Sabo,
Vorodln, Shlslenko, Malafeev, Banlchevsky e Khusainov.
ITÁLIA — Albertosi (capitão), Burnlch, Rosato, Salvadore,•SacchetU, Lodettl, Meronl Leonclnl, Bulgarelll, Maazola,
e Pascuttl. Arbitro: Rudolí Krelntleln (Alemanha)..
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_>erií!«on, que deverá voltar contra Portugal, terça-feira
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PORTUGAL BATE DE 3x0 A
BULGÁRIA E SE CLASSIFICA
MANOIIESTER (De P«ulo

César fénius) — A seleçio de
Portugal, voltando a exibir ex-
celente padrão técnico, de fute-
boi agressivo, objetivo e, ao
mesmo tempo, cuidadoso e mais
— o que em competições da en-
vergadura de uma Copa do
Mundo e fator ressonante —

contardo com forte dose de *or-
te, manteve sua invencibilidade
ao derrotar o onze da Bulgária
pelo marcador de 3x0, teitos de
Vtzov (contra), aos 7 m. e Eu-
séblo aos 88 mlr.utos da pri-
melra etapa, p*ra Wcre*. aos
37 minutos da segunda fase
completar o escore para os lu-

Números da VIII
Copa do Mundo

estes os resultado» de ontem:
Em Wembley — Grupo 1 - Inglaterra 3 x México 0.
Em Blrmmgham - Grupo 3 — <\rgentina 0 x Alemanha, 0.
Em Mancbester - Grupo 3 — Portugal. 3 x Bulgária, 0.
Em Sunderland — Grupo 4 — União (Soviética, 1 x Itália, 0.

(CLASSIFICAÇÃO POR GRUPO
GRUPO 4:

1.° — União .Soviética — 3 Jogo* — 3 vitórias — 4 pontos
ganhos;

2.» — Itália — 1 vitória — 1 derrota — 3 pontos ganhos —
2 pontos perdidos;

S.o — Chile e Coréia — 1 empate — 1 derrota — 1 ponto
ganho — 3 pontos perdidos.
GRUPO 1:

1.» — Inglaterra e Uruguai — 1 vitória — *. empate — 8
pontos ganhos — 1 ponto perdido;

2.° - México e França - 1 empate — 1 derrota — 1 ponto
ganho — 3 pontos perdidos.
GRUPO 2.

1o — Argentina e Alemanha — 1 vitória e 1 empate — 3
pontos ganhos — 1 ponto perdido-

3° — Espanha - 1 vitória — 1 derrota — 3 pontos ga.
nhos — 3 pontos perdidos:

3.» — Suíça — 2 derrotas — \pontos perdidos aesclasslfiçada).
GRUPO 3:

1c — Portugal — 2 Jogos — 2 vitórias,— 4 pontos ganhos-
2* — Brasil • Hungria — 1 vitória — 1 derrota — 2 pontos

ganhos - 3 perdidos;
3.o — Bulgária - 3 derrotas — 4 pontos perdidos (desclas.

slficada).
Ataque mais positivo: Portugal — 6 tentos.
Ataque menos positivo: Bulgária — 0 tento.

Brasil tem "chance" de
ser o primeiro do grupo

O Brasil ainda tem possibilidade de c1assificar.se primeiro do
prupo S apesar da derrota para a Hunttria. caso «enç* Portua»l
na térça.felra. por contarem de 3x0 Também a Hungria poderá
clasfificar.fe caso vença a Bulgária, única desclassificada do
Brupo.

Portut-ai — 2 vitória.» — 3x1 e 3x0 - Gol average — Índice 6;
Brasil - i vitória - 1 derrota - 2x0 - 1x3 - Got average -

índice 1;
Hungra - 1 vitó-ls - 1 derrota - 1x3 e 3x1 — Gol average— índice 1;
Bulgária — 2 derrotas Já desclassificada.HIPÓTESES
Para o Brasil classlflcar.se *m primeiro é necessário

Portugal por 3x0 e a Hungria perder Entfto teríamos:
Brasil - em primeiro pelo gol average oom índice 3; '
Portugal — em segundo pelo gol average com Índice 1,5.
Outra possibilidade: o Brasil vencer Portugal por qualquer

escore e a Hungria empatar ou perder Teríamos Brasil em pri.
meiro e Portuo-al em segundo.

Portugal vencendo o Brasil por 3x0 e a Bulgária abatendo a
Hungra por 2x1. classifica.se o Brasil em segundo pelo gol average,
ficando com Índice 1.8 e a Hungria 1,2.

Conclui.se que o Brasil precisa vencer sem levar tentos. In.
dependente do resultado ie Hungria x Bulgária Quanto á Htm.
grla, necessita de vencei poi contagem «levada para superar o
Brasil ao gol avareaa

contando com forte dose de aor-
aos. Um público de 38438 pes-
soas presenciou a peleja que
alijou os búlgaros da Jules
Rlmet de 86.

•Com esse nstiltado, os por-
tuguêses nio só se classifica-
ram como tém, pmUcamente,
garantido o primeiro posto no
Grupo C, devendo enfrentar,
na» quartas de final, o quadro
da Alemanha ou Argentina. Di-
rigiu o confronto o uruguaio
Codesal, com trar<qililo desem-
penho. formando os dois qua-
dio» com estas constituições:

PORTUGAL — Zé Pereira;
Festa, Germano, Vicente e Hi-
láxio; Jaime Graça e Coluna}
José Augusto, Eusébio, Torres
• Simões,

BULGÁRIA — Naidenov:
8halamanov, Vutsov, Penev e
Gaganelov; Zhechev e YaJci-
mov; Dermendlev, Asparou-
khov, Zhecov e Kostov.

A verdade manda que se diga
que, sob a batuta lnoompará-
vel de Coluna, desde os pri-
melro* instantes cs portuguô-
ses mostraram que nao perde-
riam o Jogo. Tramando bem no
ataque, com Simões fazendo
boas Jogadas, derivando pelo
centro e contracenando com
Eusébio e Jaime Graça, náo
tardqu a abertura do escore,
fruto, como dissemos no Inicio
deste comentário, da sorte que
tem acompanhado o quadro
português.

Torres centrou pelo alto, ps-
ra dentro do arco búlgaro. Vut-
zov meteu a cabeça e tirou seu
goleiro totalmente da Jogada,
aos 1 minutos. Prosseguindo
em suas avançadas, Simões in-
flltrou-se pela área cedendo em
excelentes condições a Eusébio.
que só teve o trabalho de espe-
rar a saída do gtiarda-vala*
contrário para aumentar para
2x0, escore nue seria a conta-
gem da etapa Inicial.

No tempo derradeiro, Oto
Olória, com muita sabedoria.
fé* recuar Coluna, recuando
também um pouco Simões e,
prlnclpalmete Zé Augusto, pa-
ra formar um 4-3-3 e garaut»
* vitória. Ainda assim n&o pa-
rou * ofensiva lusa. que deaper-
dlçou ainda, com Eusébio •
Torres, boas chances de mar-
car, assim como os búlgaro»,
através de Asparoukhov e Zhe-
cov. Inclusive, tanto os portu-
euéses como seus adversários
tiveram cada um -bolas nas
trave».

Finalmente, aos 37 minutos,
uma bobeada do lateral Oa«a-
ne!ov propiciou a Torres mar-
car o terceiro gol português Ao
recuar um passe para o arquei-
ro Nfidenov o fêz mal, do que
ae aproveitou o atecante adver-
sário par* entrar dracislvamen-
t* • «tabsleo** • triuntu.

de su* equipe em 3x0.
Esse" desfecho náo foi bom

par* o Brasil, que agora terá
de depender de seus próprios
recursos para se classificar no
seu Grupo, pois está empata*

do com * Hungria, Inclusive no
gol average e nos tentos pró «
contra.

Enquanto isso, com sus vttó-
ria fácil de ontem, o quadro de
Portugal vem consUtuind<>-ge

em autêntica «aensaçao d* 00-
pa, nao só pelo eme vem fasen-
do de bom como por ser, como
a Coréia do Norte. Pais debu-
tante em competições
vergadura.

Prócer argentino, no Galeão:

Europeus vão
apelar para ficar

com a Taça
Ao transitar ontem pelo Oa-

leão, com destino a Buenos Al-
res, o sr. Gregório Pedro Tri.
marco, secretário d* Associa.,
çfto de Futebol da Argentina
(AFA e procedente de Londres,
afirmou que foi criado na Eu.
rapa um clima de hostilidade
ante a possibilidade da Copa do
Mundo ser ganha por algum
pais gul-amerlcano

¦O que se nota — disse, é
que os europeus se utilizarão
de todos os recursos para lm-

Brasil perdeu
favoritismo

LONDRES, 16 (Francej?res.
se) — Depois da derrota do
Brasil frente a Hungria o ie.
lecionado brasileiro perdeu o
lugar de favorito no mercado
de apostas. Para um grande"bookmaker". que antes da
«partida cotava 3/1 ao Brasil,
atualmente o preço é de 6/1,
ao passo que a Inglaterra, Itá.
lia e Alemanha se encontram
como tríplice favoritas cotadas
a 8/1.

Entretanto, para outro "book.
maker" o Brasil continua è,
frente das apostas, mas sua co.
taçáò passou de 3/1 para 3/1.
Entretanto a Hungria si-blu de
100/1 a 16/1. e Inglaterra pas.
sou de 5/1 a 9/3.

Imediatamente depois vem •
Alemanha e Itália: a 6/1 Ar.
gentlna, 7/1. Portugal U/1,
ÜRRS, 14/1, Uruguai. 20/1 Es.
panha. 40/1 Bulgária, 100/1,
Chile e Mécloo. 200/1, França,
600/1. e, por último, Suíça •
Coréia de NOrt*. LP00/L

pedir que * "Jules Rlmet"
sala do Velho Mundo ¦

Disse ainda o sr. Gregório
Pedro Trlmaroo que * demita
brasileira diante da Hungria,
significou ' para. os observado-
res estrangeiros presentes á
Inglaterra, a morte do futebol
brasileiro. "Prova disso —
adiantou é que a cotação brasl-
leira caiu Imediatamente após
o Jogo, na Bolsa de Apostas.
Mas acredito na capacidade

dos craques brasileiros, que no
meu entender sabjeráo defender
a poslç&o de blcampeoe* do
mundo". Sobre o selecionado
argentino, disse o sr. Trlmaroo
que a vitória contra * Espanha
foi merecida e que os craques
portenhos estáo com o moral
elevado e tranqüilos. Finali.
zando instado a apontar um
fovonto para a Copa, declinou,
dizendo q-e em futebol tudo po-
de acontecer.

Para Vitlacil
Brasil está fora

MANCHESTER (Inglaterra),
16 (France.Presse) - "O Bra.
sil nto se classificará para as
quartas.de-flnal da Taça Mun...
mal de Futebol Pessoalmente,
opino que Portugal e Hungria
serfto os dois quadros classifica.
dos no Grupo 3" — declarou
hoje o técnico tchecosiovaco
Vytlai1 que dirige o selecio.
nado da Bulgária.

E ."re-o-nf.i-u Vvtlacll:"Nós Já perdemos todas as
nossas possibilidades de ir á
frente no torneio. Temos uma
equipe a que falta exoeriên-la
Internacional, e isso fica de.
monstrado eom as faltas come.
tidas ontem pelos Jogadores búl.
garQs. De qualquer mod*. te.
nho de dizer que venceu o me.
lhor Nosso fogoso centro.avan.
t* Aspwukov Bi* 8

v* em dl* favorável".
O chefe d* delegaçáo por.

tuguêsa- Sllva, manifestou d*,
pois da vitória obtida sobre »
Bulgária "Nosso ibjetivo tn
vencer, mas ainda ronttauuno*
Inquietos porque tudo depend*
ainda de nossos adversário». ¦
temos de reservar parte d*
nossas forças para a próxima
partida contra o Brasil que sa.
rá decisiva*1

Manuel Afonso, por ma oar.
te. disse "O primeiro ge* Ia.
fluiu no moral d*r búltruir**- •
teve iniportkncis no desenvoi.
vlmento da partida riorqrjf per.
mitiu aos nossos logadore» agi.
-em com mat» TanodHIdade.
Portugal tem atualme-it» anui.
des posslbllldadef de *!ar-ilic*_.
a* para a* f**rtas-*i«.ftnar.

,.. -._-„___ __.
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A MENINA-MÔÇA
A garota era um pedaço Quando passava a turma

assovlava, dizia piada, fazia o diabo. Mas eia, nem bola
dava- E iá ia Bo seu rebolado- provocava Gostava de ser
olhada- Gostava de ser desejada. Recebia as piadas com um
leltinho que deixava os negas invocados- Mas ai de quem
se aproximasse- Levava uma freada-.

— Nào se enxerga, nao- Tà pensando, o quê? Sou multo
bem criada e, além de tudo, estou noiva Chamo a polícia,
ceu debochado.

Era assim Nessa base- Quem quisesse que se fulminasse-
Quem mandava meter a cara? Convenhamos: a pequena
dava bola Devia ser alguma tarada ou muito convencida
da sua beleza que sem dúvida era um chamariz. Nào havia
um dia que alguém não quebrasse a cara Já estava virando
piada- O que não sabiam é que quando a pequena chegava
em «-asa era logo consultada-

Como é, deu muito ha-
je? Veja lá. Não engane.
Aquele ponto é multo dispu-
tado.

Entáo era aquilo . . . Fa-
zla-se de santa na vlzlnhan-
ça e, do outro lado, náo via
nem cara. Que vigarista! Ah,
se a turma descobre!... Ia
aer apedrejada. Mas até que
cia não era tão assanhaua,
pelo menos clava a impres-
cão, que fazia forçada Con-
Üngências do luxo a que a
mãe estava acostumada.

Mãe, não tô agiientan-
do mais. t cadu um qur,
írancamente, preciso virar a

. cara. Não dá um jeitlnho
para a gente partir pata um
outro negócio? Es* ia está
ficando manjado. ,

— Manjado é o ralo que a
parta. £ uma profissão como
outra qualquer. Ate pelo
contrario, atualmente. isstá
senão multo disputada.

Mana, no fundo, ainda so-
nhava. Casamento, mesmo
sem grlnalda, era tudo que
seu coração de menjna-mò-
ça desejava. Importava lá
que a profissão fòsi-e regul-
mentada a tivesse até sindi-
cato O que Interessava
era encontrar o príncipe en-
cantado. Quando êste chegou
é-que p&de ver a lnt<yislda-
de de sua desgraça. Mas de-
via contar tudo sem omitir
nada? Também, não era
burra e disse, apenas, o ne-
ces-ario. O que contava-

- Quem foi esse tarado? És apenas uma menina. Tão
¦r.elga. tão recatada--

Manja inventou urn» tragédia em 25 ates. Que tora
.udlbriada por um aviador que alem de mentiroso era casa-
m Mas também levou o diabo- Caiu de plquê sobre o morro
do Pasmado O hçmem ficou calmo A menina jurou que.
a partir daquela daia, seria sua escrava. Antes não tive-se
jurade- Ao chegar em casa correu para a mãe que deu uma
bronca dos diabos-

Eu devia ter visto logo que ia entrar de gaiata- Você
é uma filha Ingrata- Fazer isso comigo depois desses anos
todos de luxo qüe eu lhe dava.

— Alto lá! Nãó vem com
essa conversa de marido ul-
trajado. Sei multo bem quem
era a sacrif cada. Eu devia
dar-lhe as costas. Seria mui-
to pouco para quem não deu
nada, só sugava. Ora, dona
Ingrácia! Como anedota, es-
tá mal contada.

— Então é para Isto que se
cria uma filha, para ser chu-
tada? Mas não tem nada,
n&o. Eu lhe pego na viracta.

A mãe rumlnava e a ga-

AMANHA NO BANCO DOS RÉUS
OS CORRUPTORES DE MENORES

Serão submetidos a interrogatório, ama-
nhã, pelo Juiz João de Deus Mena Barre-
to da 3* Vara Criminal, os elementos pré-
sos por corrupção de menores na Delega-
cia de Vigilância
NA "MOITA"

Dos 10 elementos com prisão preventiva
decretada 6 continuam fugitivos e os quatro
presos —'Ronaldo Guilherme de.Castro, PU-
nlo Rodrigues Gester, Luis Carlos Ismall e
Paulo Corte Imperial — sentarão amanhã
no banco dos réus-

Quanto aos fugitivos — Luis de car-
valho, Carlos Corte Imperial, José Silva, SU-
via Alavres Cabral Honórlo Atalde Pereira
e Eduardo Araújo —, Ignora-se o desfecho
sobre eles Nenhum deles tiveram pedidos
de "habeas" na 3* Vara Criminal e admi-
te-se que seus advogados tentem uma sai-
da diferente para eles, embora mantenham
o assumo "na moita".
MA-8 28 . ..O último Inquérito de corrupção de me-
nores no Juizado acaba de ser enviado ao
Procurador Geral da Justiça da Ouanabara.
pelo curador Raul de Araújo Jorge- Na*.
mãos do procurador da Justiça, sr Arnal
Wald, encontram-se a sorte de 27 artistas e
um PV Roberto Dutra de Oliveira, o "Ja-
mes Bond", nome pelo qual o Inquérito fi-
cou conhecido Os elementos implicados ne»-
te inquérito agiam em aoartamentos da Rua
Prado Júnior, Galeria Alasca, Praia do Pe-
pino e Vila Isabel O francês Victor Fran-
çcls dono do "casarão dos mandraques",
à Rua Campos Sales. 174. onde meninas to-
mavam entorpecentes com rapazes e onde
eram aplicados entorpecentes em animais.
juntamente com o PV, são os cabeças do

Inquérito. Paulo João Abrão, um garoto de
18 anos, residente na Rua doe Artlatas, 197,
o "Paulinho Mllhóes", recebia uma mesada
de Cr$ 1 milhão de seu pai e gastava em
"embalos" e compra de eutorpecentes no
rasarão- O inquérito demonstra que os en-
torpecentes corriam à solta entre oa corrup-
toras
O MENOS CULPADO

Afirma-se, entre os que acompaMiam
o inquérito, que Paulo Corte Imperial, que
está preso, é o menos culpado entre todos
Paulo teria dado azar por ser Irmão de
"mau caráter Carlos Imperial" Paulo é alu-
no da Faculdade Nacional de Filosofia e
seus professores Já ofereceram testemunno
à Justiça de que êle sempre foi o".mo alu-
no e de bom comportamento. Anteontem,
deu entrada um "habeas" na 3* Vara Cri-
minai em seu favor, sem que o pedido te-
nha ttdo respostas- Seu Irmão está foragi-
do, "delxando-o na fria", segundo os que
acomnanham o lnouérlto

O FATO INÉDITO
As autoridades do Juizado de Menores

e até alguns advogados que foram solicitados
pelos implicados no Inquérito, como o ar.
Carlos de Araújo Lima, afirmam que a
corrupção de menores sempre existiu". O
que é inédito e revoltante — afirmam — é
elementos Integrantes de uma classe prestl-
glosa como o rádio e a televisão, usar sua
profissão para se constituir organlzadamente
em corruptores de menlnaa despreparadas
econômica e culturalmente. Seria a mesma
coisa que os juizes, os advogados e os Jor-
nalistas — adiantam — transformassem sua
missão como veículo de prestigio para des-
graçar as filhas dos outros.
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Chacina do Peg-Pag
será reconstituída
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rota não cabia em si de fe-
licidade. Até o casamento
fora marcado, às pressas,
por exigência, do namorado,
que não la casar para sus-
tentar ninguém mas, para
ser sustentado. Casaram e
um belo dia o salafrário deu
o bote. Fazia um mês que es-
tavam casados.

— Maria, precisamos ter
uma conversinha: A vida es-
tá muito cara. Ganho pou-
co . Você tem beleza, pre-
cisa ser aproveitada.

Terça-feira, posslvelmen-
te detetives da Delegacia
de Homicídos farão com que
os marelnals Carlos Wesley
de castro Aníbal e Valdênio
Vasconcelos Martins recons-
tltuain os lances da charlna
do Supermercado PEG-PAG.
uma vez que a'nda ex-stem
algumas dúvida' sobre a
mecàn.ct. do brutal iatiocínio
da G''v.a. em 11 de ciezem-
bro último Para o detefve
Nelson Büisio. que esdare-
ceu o crime, com o auxíl o
dos policiais Aldo e Bcrnar-
do, de São João de Meriti.
existem outros implicados no
caso. entre eles um. que te-
ria dirigido um automóvel
com . que os monstros fu«*l-
ram do supermercado assai-
tado.

O dia, preciso, di r-cons-
tltuição, ainda não foi mar-
cado, dependendo tudo do
parecer do nromotor Fduar-
do Rabelo <4.a Vara Crlml-
nal), que acompanha as !n-

vestigações desde os seus
primeiros dias. O detetive
Nelson Belísio Ji apurou os
njtnes de três elementos que
alugavam carro.» para Car-
los Wesley todo final de se-
manei. Nào fo: i.sclarecic.©,

ntretahto. se no fatídico sé-
smdo 11 da dezembro os
frios ctlmlnosos ali-garam
algum veicule. £ certo «iuc-

m, caindo por terra, então.
suas allmm-ões de que che-
saram t scirani do mercado
vlíjando de iSoú*. e ônibus.

Ao que parece, os bandido*
estão qué.-e.i.'.o l.ocet.tar ai-
gum cnmplce fuerlndr. com
liso. de responsabilidades
em outros crimes tgualmen-
te graves. Sobre a cuipablli-
dade de- Carlos Wesley e
Vealdênto Marftis. a Policia
Bas tem a menor dúvida.
Exames de balística provam
que a subinetralh-dcra ínei
encont*ada'na c.^sa de donu
Umbelina Cabral de Castre,
avó de Carlos, foi a mesma
arma usada na execução dos

quatro funcionários do Peg-
Pag, cujos cadáveres, como
foi amplamente not'ciado,
foram encontrados numa
das câmaras frigoríficas do
empório.

Não resta mais dúvld.s
também, que o guarda d«?
segurança rio sunerm?rcado
Lail Noror.h'. era um ei?-
mento da "gang" de Carlos.
La;l foi um aos que morre-
ram na geladeira. O metra-
lhamento dos.quatro homens
foi obra de Carlos cnqvtvn-
to Valdênio arrecadava o
produto do roubo. Os aosaa-
sinos com prisão pre ven ti v?
d?cretada pelo Juiz Bas-len
Ribeiro, da mesma 4." Vara
Criminal, permanecem reco-
ihldos nio Depósito Geral de
Presos Fernn.ndes Viana, na
Rua Frei Caneca. Mauro Sei-
xas Sehade que vendeu a
metralhadora a Carlos, está
preso à disposição da Poli-
ela do Exército, uma vez que
a arma foi furtada, do Quar-
tel de Pára-quedistas.
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Maria advinhou o resto- Foi à cozinha e apanhou uma
faca bem amolada Quando voltou ã sala, os dois famigera-
dos conversavam, quase colados. Ali estava- Ela teria dois
empresários Não viu o resto Aquele maldito não merecia
que fosse sua escrava Tinha trazido a faca para morrer na
frente do amaldiçoado mas resolveu o contrário, deu-lhe
duas facadas A mãe tentou reagir e também entrou de
gaiata- Pobre menlna-môça. como foi espezinhada. Teria
sido culpada? Que Julguem vocês- Eu é que não quero en»
trar nessa gelada-

Clube dos soldados do fogo
já tem a sua sede própria

O Clube dos Subtenentcs e
Sargentos dos Corpos de 3om.
belros do Brasil, realizou, «ntern
às 15 horas, a cerlmflnia de
lançamento da pedra funda.

mental de sua sede própria,
Travessa Carlos Xavier, 96. Ma.
dureira.

Após a solenidade, no qual
compareceram varias autorlda-

des civis e militares, federais e
estaduais seguiu.se um coque,
tel de eongraçamento entra os

presentes.

fl |pP«^*!» flfl *^fl B
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B^UTsfV
DEMOCRÁTICA

MAJOR DE
"ARAQUE"
DurvBl Chavas ao Carmo,

apresentando uma carteira
de major do Bxérclto. "ea-
touro u" a praça em Madn-
reira. Tanto fèB, que acabou
sendo preso pelo detetive
Wlson, da Seção de Rouboa
da Z»* DD que não foi na,
onda do espertalhão.

Tentando abrir um crédl-
to numa firma comercial, o
escroque aposentou a car-
teira lalslf-.cada, tendo o <•--
rente do estabelecimento
marcado uma data posterior
para o recebimento das mer-
cadorlaa.

Ontem, Durval ali comna-
receu e solicltacb a se iden-
tlílcar, dase não ter do-
cumentos com éle. De«»con-
fiado, o funcionário pediu o
auxilio do detetve Wlls-i..
I^vadb para a delegacia dis-
fritai, ao «cr revlstntio. os
policla's ficaram surpreso».
O -STjertíUhão rsava rart.M-
t|a dc sargento do Exército
eom o nome de Durval. de
2.°-tcnente , engenheiro cl-
vil C-l em nome de Durval
(Chaves Carm us e como na-
jor em nome de Joào Schutz
Re.ner. além de uma cart"i-
rn do Banco do Brasil em
nome ds Demerval Pereira
Nimes. —"*"""¦*"¦

interrogado, o escronue
eouíeaaou qur de fata ssívIu
aa Forra? Armadas che-
condo a ser sar«- nto O::,
carteira ile. seldrtda. grossei-
laBUOPta fa1-S'fl»a'',"s "Olocoti
a patente de oficial. Tudo ia
bem, deu inúmeros golfes na
nraça usando ainda alguns
bancos cn-le depositava pe-
pnents quantias oara rece-
ber o talão da eheoues. De
posse da -artera banciria,
faíia compras e emitia os

cheques eom nomes falso*
De certa feita, efetuo';

grandes compras e dizei.óo-
se oficial do Exército soli
citou que o empregado eis.
firma o acompansas.»e. En
trou no Quartel General, on-
de na cantina, passou í^s
cheques sem fundos. c>t.
r.ome fi/ic»o, entrcgur.do-oí
ao portador.

Dando-se mal, deu coir. .s
costadas n'.? Esiti^es. Autua-
d'o, foi traneí-tiaxlo.

|HWÍ^is£jàiÉÉIflHMÉÉB^^>'i1
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Durvc.l Chttvfs, o f J*o
major

Carlos imperial, Luis de Car-
valho, Ronaldo Guilherme e

Plínio Gestor

Suicidou-se por causa
da derrota da seleção

Sulcidoiuse, na manhã de on.
tem. atirandojse . Ponte do
Caju, na linha férrea um ho.
mem de cor parda, 30 aaOs ore.
sumlvets. humildemente trais.
do. nfto tendo sido encontrado
nenhum documento em »etis
bolsos e aue persutls&e sua
identificação.
Monvo

A patrulha 6.222, chefiada
pelo PV 2 223. de ronda nas pro.xlmldades, apurou aue o ;.ut.

cida momentos ante? de com;,
ter o tresloucuiio ?..;to. estan
discutindo com outra pessoa c
jOgo Brasil x llimgria e faria
os repara* sos nossos togse.'0.
res e a Qemisrfo Técnica. «.
peclalmente Feola Abútítío (
atormertnrio Jovtoii.se na liní.a
férrea tendo mortr inststitánes.
As autoridades da 34.» DD to.
maram oonheciment.i rjo i?*o *
removeram o c-idaver para. c
necrotério do IMt»

A Mulher que Sonhou Demais Novela de SÍLVIA ESPOSEL DEL TOBAR

CAPITULO VII
Aquilo estava passando do limite e Lenira achou que

era tempo de encerrar o assunto, mesmo porque sentia
um rubor estranho no rosto e uma agitação que até então
não conhecera. Levantou os olhos para Paulo César, fêz
força p'ra encarã-lo e foi olhando p'ra ele, que respondeu
ao dono do armarinho: ,

Não foi isso o que êle disse, o senhor não entendeu.
O que êle quis- dizer, com certeza é que aqui encontrou
mercado melhor p'ra colocar seus produtos, os artigos que
representa. Não é?

Paulo César meneou a cabeça:
Isso agora não Interessa mala.

86 então foi que o dono do armarinho percebeu que
a conversa se tornava séria demais. Quando pllherlara, fora
apenas com a Intenção de perturbar os dois. de quebrar a
conversa de um vendedor, a làbla de um rapaz simpático.
A reação de Lenira, porém, fora desconcertante. Podia ter
silenciado e tudo terminaria ali. No entanto, fingiu espanto
e indagou:'

coisa.
Olhou prã êle, como que

duvidando:
Você é môeo. demais prá

ser um desencantado-
Eu? — Paulo César *or-

riu- — Não sei se minha vida
lhe lntere.-sa mas estava ní*
segundo ano de D1 r e I to
quando me apaixonei por
uma "girl"- Ela era linda a

Não interessa mais?
Mas como? O senhor não é
vendedor? Não vive disso?

Êle sorriu:
A vida não tem nada

que ver com o trabalho de
todos os dias.

Lenira começava a se con-
trolar e agora estava dispôs-
ta á não mais se deixar en-
volver pela sedução que par-
tia dè.e- contrariou-o:

A verdade é que se tra-
balha prá viver- ,Não é o seu caso, com
certeza — atalhou, rápido a
prosseeuiu: — Você trabalha
por Idealismo, que eu sei

E você? — quis saber, a
êle respondeu tranqüilamen-
te:

Prá matar o tédio, prá
fazer alguma coisa- Todoa
noa temos que faaer idguma

estava acostumada a um pa-
drão de vida que eu, estu-
dante. não lhe poderia dar
Interrompi os estudos e me
dispuz a trabalhar. Nosso
amor durou enquanto não
começaram as aperturas- O
emprego era mal remunera-
do, o que eu ganhava, mui-
to pouco- Um dia ela se íar-
tou e me deixou-

E você nunca mais a esqueceu — disse vagamente,
pensamento longe.

Esqueci, sim. Acabei certo de que aquilo não fora
amor, não passara de uma aventura triste, que felizmente
acabou logo.

O dono do armarinho olhava ora í'ra um, ora p"ra outro,
sem entender o por que de toda aquela confissão. Sentia
que alguma coisa estava começando a acontecer e não
deixou de notar o Interesse dela, concentrado numa única
frase:

E, no entanto, strvlu p'ra sacrificar o seu curso...
Paulo César suspirou:

Um dia acabarei — se tiver alguém que me estimule.
Na vida de um homem uma mulher é tão Importante...

As reticências ficaram no ar e foi Lenira quem quebrou
o constrangimento criado pelo desabafo:

Paço votos de que a encontre.
Não, não devia ter dito aquilo, notou logo. sentiu no

olhar que êle lhe dirigiu, quando afirmou, sereno:
Já encontrei- — Tem certeza?
Respirou fundo — era — Nunca me engano,

tarde prá recuar — e foi Era como se os dois -stl-
quase com ansiedade que tn- vessetri sozinhos no mundo
dagou: Nada mais importava i.-r.i-

}

_ f rm -0 u mt m0<-<m*' +-*' --,i''A*j>',^ÉIM1^^ * " <*•¦** ..--¦¦¦¦—. ...

ia ainda tentou reagir:
No entanto iá 'e^e

uma aventura fracassada-
Necessária prá j.iientar

minha vida- Agora eu sei
destacar o amor verdadeiro
daquele que não A-

Sorriu:
Assim espero.

Paulo César não disfarçou
mais sua intenção.

Verá
Era como. ae um elo oa

aproximasse a parti* de en»
tão O silêncio baixou sobre
êies — para que palavras?
Ambos tinham entendido tu-
do o que era preciso dizer-
O mais importante porem,não fora dito. Estava nas
pausas e nas reticências com
que tinham recheado o dia-
logo L*nlra respirou fundo,
como quem desper'»* de um
sonho —• era a hora da des-
pedida. Estendeu-lhe a mAo:

Ainda nos encontraremos.
Aproveitou para segurar a mão dela entre as dela a

indagou:
Posso acompanhá-la?

*- Oh, eu vou p'ra escola, estou em cima da hora. nfto
vale a pena.

Sabia que nfto poderiam ae separar assim, sem nada de
concreto.

Onde posso ver você?
Sifcudiu os cabelos, num gesto multo seu:

Viramundo 6 tão pequena que, de qualquer modo a
gente sempre acaba se encontrando.

Logo mais, ás oito, na praça?
O dono do armarinho estava aturdido. Observava tudo

e não tinha mais jeito de atrapalhar. Esperou que a pro-
fessôra negasse, afinal era um vendedor, nada mala que um
estranho, o que ouvira não fora apenas um galanteio, mas
um ataque em regra, e ela se esquivou, delicadamente:

— Não sol-- —• Prometa.
Insisti». atorla capaz de apoertmr «ro»

¦)

Iria negar, tinha que negar.
Poi» o que ouviu deixou-o
apalermado:

— Meu tempo é tão escas-
ao, à noite eatou tão cansa-
da- Não prometo coisa algu-
ma, mas se não tiver mais
nada prá fazer, às oito esta-
rei na praça-

Apertou a mão dela e ela
se foi- Só então o dcao do
armarinho pôde gaguejar:O senhor náo perfie
tempo, heln?

Ela é um sonho — -
Paulo César a acompanha-» &
com o olhar, se afastando r.a
esquina-

Era de aeu dever preveni-lo. Lenira era da terra, êle
nfto passava de um forasteiro, e foi o que tratou de fazer:

—> t a moça mais honesta que Já vi. A mais direitaum amor de moça. Não brinque com ela. Até hoje todosa respeitaram, todoa.
Nfto ouviu. Seu pensamento estava longe. Tirou o mos-truaiio da mala, efetuou algumas vendas, anotou os pedidos

a J mm* tudo *em ent,»slasmo, quase que maqulnalmente.Agradeceu, ao sair, não ouviu nem sequer a recomendacâ'.feita: "Não brinque com ela. nào merece" — e foi percorrermaia duas ou três lojas. 8ó sc lembrou que a manhã tinha
passado quando o estômago começou a reclamar. Voltou
para casa. Mira o recebeu na porta, um sorriso iluminancuo rosto:

Cansado?
Um pouco.

Tomou-lhe a mala das mãos, deixou-a num canto da
sala. e antes que êle. tirasse o paletó, voltou-se para di?e-:Você não me disse uma coisa que eu gostaria c'
saber.

O (pie?
aaBlxou B voa, quase num aua-urracVftcê vai casar comigo?

'
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flaerante acima, longe de ser imoral, constitui uma das mais belas pas-
- saeens plásticas do filme "Noite Vazia", em que a nossa fabulosa Norma
BeS contracena com Odete Lara. Norminha acaba de ser apontada pelos
críEs especializados, como Rainha do Cinema Brasileiro; arrebatando o ti-
So dS VMja Orlca (Mais notícias sôbre Cinema, leia na quinta página)

"Frenesi" de Esmeralda!
'm**w®.

¦a***'-**'**)-*':-]****-*'-* ' \ 'è^M ^^L ;-a._A:..

^^mmtÊm^L^Lwt^LatKÊ^LX^^^A^O^OO^ÁOOAOÁOO^

___mI HhH ^r^'i____lhk^''^'

m _____Hf >í-^ _________¦ BI^^^^B! 'fl^l ^BSu

ÈMÊêm ¦' " #fl Bfe,y'-MI ^1
BééfsSÍI ^ 1^ Ü^l BlpfiPr viA Bp - ^^^[fl|Hfl^^H0^HHEp^-%

' __¦'¦> ^____E__i ¦ i I B_l< !'«< ¦*!

¦ K«l B E___^B '|I:';b'.^--;.'V.:%p^m|
- __^HHnB& ' % l^^H_ÉHl _____B

UIÊLW ''^_______V:9

MLW' ' 
ÍÊÊ *A*'Á.*A*Á --aaa

_B_p1 hí ', '__I_H^_jH H •¦ i!__.f"í&- ««IH
*^^m^mçyÀ*>&'&iaÊ^Ê BBv l^H BH

B' «» VÍS ¦ '

fl B '^

. ¦ fl f ¦ ;ílB B:f9| I - r-SIv-:^B^:flH^»^B'i'' -'51
.-^M :*-'**-W%:\*-&mÁA-------^

\ WfífiSM lm ~<'m§
m mt^t ÉÊtt ' ^^Bk'^'^^^J HA, -'fl Bl .twém WM m ¦: á;áM BL -*1

•°4t&l!Ê Wtmr ¦* *%^!!ÍaLwÊmm

4' _• ,:...,.'¦.'¦::.',,...,'..',. ...,.->'¦;;-;  * *-*

JJEPOIS de alcançar uma espetacular popu-
laridade encarnando o papel de Alberti-

nho Limonta no teleteatro, o ator Hamilton
Fernandes voltará aos vídeos cariocas, desta
feita na pele do valente capitão Dumont, da
Legião Estrangeira. A nova telenovela pro-
mete muita açSo*e situações dramáticas. O
original já foi tema de um filme ("O Sheik
de Agadir") e se estiver sendo dirigido com
critério poderá constituir-se no maior suces-
so da televisão brasileira. (Maiores detalhes

sôbre o assunto na terceira página).
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\Rio ganha
Inovo trio
I com duas
fl

J Lídias e
Carbajal

OTrio 
"Lot CattelUAof

composto de Miguel Car-
bajal, Lidia Lopez e Lídia
Carrasco, continua fazendo
sucesso nas noites. No Teatro
Rival apresenta-se a dupla
Carbajal e Lopez, atuando
eomo vedetinha e bonita
Carrasco. Alxndando a passa-
rela ta Teatro da Cinelândla
Jussara, Sarita, Betsy Alva-
rei, Olga Monti, Lódia, Bri-
gite Darttng e mais um pu-
nhado de vedetinhas. Mais
noticias sôbre teatro leiam
a Coluna de Efe Pinto na í°
página.
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# Eis flagranteada por Valentlm, a tôda-boa
Esmeralda, uma entre todas as boas do

«how "Frenesi". Se quiserem saber de que for-
-na ela é apresentada pelo "menestrel" Grande
Otelo, leia esta e outras noticias na 5.' página.

Várias
cores
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1 VOTA 0 MENOR PREÇO DA PRAÇA
A maior soma de aperfeiçoamentos jamais
reunidos num fogão brasileiro: Grelha in-
tegral - Flamatic, acehdimento automáti-
co-Botões anatômicos-Base com rolêfes
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Millor
desafia
críticos

% Millor Fernandes, o ce-
nhecido "Vão Gôgo" con-
cede uma interessante en-
trevista para êste caderno,
na 5.° página.

| 0 que é
I Rosa do
B

| Lagamar
1 Leia na 3.a página

Anick Malvil é uma 
"gatinha, moraiI
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Graciosa gatinha é Anick Malvil, que na foto aparece entre oa beljoqueiros Peri Ribeiro e

Jérri Adriani, numa das primeiras seqüências do novo filme de Jece Valadão. E Anick quem
está hoje respondendo ao nosso PING-PONQ

m
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Comer ROTEIRO feminino
com boas
receitas

TIA LAURINHA

CARNE LARDEADA ASSADA NO FORNO
# Tome 3 k de lagarto de vaca e, de véspera, lardeie.

furando com faca pontuda e Introduzindo nos bu*
racos tiras de toucinho fresco. Deite em vinha d'alho
t guarde em lugar fresco. No dia seguinte, retire to*
doe oa temperos, bezunte com bastante gordura • leve
a assar no forno, regando sempre com a própria gor-
dura. Quando o assado é pequeno, é melhor tirar do
forno quando a carne estiver cozida e tortar no fogo.
na frigideira, para não secar. Parta em fatias e arru*
me na travessa, deitando por cima, o molho desen*
gordurado e engrossado com 1 colher de chá (rasa)de araruta.

CABELOS:
MOLDURA DO ROSTO

CARNE
ASSADA

Ingredientes: 1 quilo de
alcatra — 1 vidro de mos»
tarde forte — 1 vidro de
creme (facultativo) — 1
pedaço grande de toucinho
de porco, cortado fino co*
mo se fosse um bife bem
grande, no qual se envolve*
ri o assada

iimraiHiHiiitiiiHiniiniiiuw

CONSULTAS Cr$ 1.000
Olhos, Ouvidos, Narit

• Garganta
DE. FORTUNATO

Rw dos Ancarda», tt tais
801. S* andar (junto ao
Largo de Sáo Pranciscoi
das U ss 18 horas Cônsul-
tai oom hora marcada
Cri 1500 - Telef 43-1444

Maneire da fsser: Pi
ume boa ctmada da
tarda om volta da
(nio faça economia
mostarda). Nio i
rio usar sal, nem pimenta
do-reino, pois o qua irá
temperar é a mostarda, £_.volve a carne bom tintada
da mostarda, no toucinho, e
leve ao forno. B i tudo: o
toucinho que derreter é o
suficiente para engordurar
a carne. Cada meio quilo
de carna lava meia hora
para assar. Regue de vos
em quando eom o molho
que vai escorrendo, e adi-
cione uma colher de água
fervente enquanto fôr cosi*
nhando. Quando a carne
estiver ossada, retire o to»
cinho. Ligue o molho cora
uma colher de café de fé-
cuia dissolvida em um pou-
co de água, depois adicione
o creme (se quiser). Mi»
ture bem o molho e deixe
a assadeira, sem o assado
alguns minutos, no forno.
Sirva este molho, numa
molheira, e o assado corta»
do em fatias bem finas e
acompanhado de legumes.
PARA A
SOBREMESA,
MAAAÀO COM
LARANJA

*** 1 mamão — açúcar a
vontade — suco de laranja
ou limão. Corte o mamão

** ao meio, junte um pouco de
j= açúcar e o suco de laranja

IB 

ou limão. Deixe assar du»
rante 20 minutos. Sirva lo-
go que tirar, do forno.

_, NOTA: Além de servir
§ como acompanhamento pa-

§ra 
carnes quentes ou frias,

_ oode vir i mesa, com "hors

g d'oeuvre".
Mmfflinii.Hiimnmmi_iniuiHiiiM

SEÇÃO CATÓLICA

HEMNE-LEHE
O Heriné do Américo

£MBORA a frase "oa cabelos
moldura do rosto" seja bastante

batida, revela uma verdade inconteste.
Desde tempos Imemoriais as mulheres
cuidaram dos cabelos. A prova eotá em
que nas escavações da mais antiga ao*
ciedade européia (dos Cro Magnon) os
arqueólogos encontraram, além de
utensílios domésticos. Inúmeros pentes
razoavelmente bem trabalhados. Isto
quer dizer que as mulheres desde a In*
finda da constituição da sociedade se
preocuparam em apresentar-se decen*
temente penteadas. E noa dias atuais,
mais do que nunca, em qne o recurso
cômodo do uso da peruca possibilita

sio a belos e oamplleados penteados, a mu-
mer tem por obrigação cuidar da este-
tica da eaboça: oa penteadas da hoje
são de tuna variedade quase ilimitada.

Estes são três modelos diferentes
para servirem de Ilustração para o nosso
artigo ao lado. Uma "peruca" em"fiou", esvoaçante, com as mechas
arrumadas em assimetria. As
raízes estão escondidas pelo
movimento que o penteado lhe
dá. O segundo, é um modelo
mais esportivo, seguindo a li-
nha sempre em moda, que Cha*
nel lançou "à-demi". E final*
mente uma peruca esvoaçante, onde
os seus fios longos, caem displicente-
mente sobre 'a testa. As mulheres de
rosto largo, compõem melhor a fisio*
nomia, se souberem aproveitar os mo-
vimentos corridos que a peruca tem;

I
HORÓSCOPO
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HOJE AMANHÃ

ARTES — (31 de março s li de
abril) — Os astros favorecem sua vida
particular e sentimental. Durante o dis,
pouca agitação.

(m\\II f_E 3. il%*»^H_J
vj»»_y

— (11 ds março a IS de
abril) - Possibilidades excelentes, mas
tudo depender* de sus atRude As quês-
toes pendentes poderão ter agora resol*
vidas. Felicidade na companhia ds

amada.
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TOURO — (30 de abril a 30 de maio)
— C^^r.l•TJ^^Mt*'*''•*• *¥***>***?***** *¦>•> **&n

seja multo e-dirent»* no «me se reiaclo-
na oom uma ouestlo estritamente pes-
soai. Você realizará, satlsfatôriamen-
te aa tarefas diárias.

m TOURO - (30 de abril a 20 de maio)— Difcuidades nas relações com ou-
trás pessoas e discussões sobre dlnhel-
ro. Dirija com cuidado e procure fa-
Ter visitas. Discussões com pessoas ds
família.

produtos do AMÉRICO
a venda nat píflumoriOl,

r_ royjri j i « farma.^ 31
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GÊMEOS — (31 de maio a 30 de
lunho) — Boas per«-p-**ttv_a. Mas ten-
dénda a nervosismo. Bm conseqllín-
"ia, você nio saber* eom multa clare-
•** o que faser. (sito ns vida social.

CÂNCER — (21 de lunho a 20 de
lu'ho) — Dia multo soltado. Voei nâo
se sentir* *mil*o bem a_e«ir de se

I •"os*n>rer»> fevnr*vel« a« estreles. In-**n-»v. «niio SBS ****** orofi^ona' » os
*nnt««o« mrn nmleos e com s pessoa a•mem você ama.

\**T^JJ^*\SStf**^y^

GÊMEOS — (21 de maio s 20 de
Junho) — Aborrecimentos durante •
dia. E conveniente n&o Iniciar novos
empreendimentos Em sua vida senti-
mental, tudo parecer* exigir mais es*
forco d* «un .arte. Mii*t* ii/»a»-ti-<>.

*p«*o. Interessantes propostas de tra-
balho

CÂNCER — (21 de Junho s 20 de
Julho. — Idéias novas surgirão. Pode-
rá. também. c1 "-"Drir B»Mi******',''*r-l'.*'
seus deveres. Mas primeiro dê aten-
cio às nuestões urgentes. Aceite con- j
selhos. N&o gaste em demasia.

LEÃO — (31 de ."'ho e OT de agõs-
_ »o> — Procure resolver orimelro as
fmtestões mil*. urven»e* • or«wnl*e seu
— n»«y*r»ini» ours os nr^xi**r\o* dias As-

«lm *meá rirne-t-ilr* ^m-r-*' n*mi«-os
obstáculos Progresso na vida profls-
mtmmi. ^^_em_^pr

LEÃO — (21 de talho a 22 de agõs-
?o) — <"itirr>o dl» dn oon*o d*» vista am- g
tlmental. A'"umas MSia» sobre nego-
rios tomam forma. Uma vl«Ha agra-
d&vei que há muito era esperada.

Gen. NELSON DE FARIA

Apostolado dos leigos
VTROEM — (28 i*. a_ôs*o s 33 de

setembro) — Oreniie» nrotrresso* no
?rsheiho Mais vltíMede lambem no
eontnto cnm a pessoa amada. Surpre-
•as agradáveis.

1
§ LIBRA — (28 n*e se*embro a 22 de
g Tuinbro) — Os »«tros fnvorecem boas
S nersoerlivas *y»n hnl- in»in«i«F»> noH-
S cias oue multo o ale«Tar&o Ver-se-á
I cercado de compreensão e afeto.

ESCORPIÃO - (28 de outubro a 21
de novembro) — Você entrar* em oon*
t.ítn com ***S»OB« »«*¦« •»<«»»!•¦ • nr,.*.r*
de sua comn-nhia vtn nMiwuta eom
membros ri* f-mfia. Ponha s corres-
oondêncls em dia.

SAGITÁRIO — (22 de novembro s*fl de desembro*! — Dia pronlclo para
você e seus amores Ma» ter* que su-
oerar dificuldades emocionais e ven-
oer mu temoeramento rude. N&o seja
demasiado critico. Gastog inesperados.

Todo o católico deve tomar ciência sobre a constituição
dogmática sobre a Igreja, do Concilio Ecumênico Vatlca-
no II — Lumen Gentlum — a fim dé p:der acompanhar
flemente a evolução cristã dada pilo último Concilio
EcumSnicD Va::canc II

Transcrevo abaixo um trecho Importante: — Apostolado
dos Leigos

33 — Os leigos, congregados no povo de Deus e constl-
tuidos no único corpo de Cristo sob uma só cabeça, quais-
quer que sejam, são chamados a contribuir para o Incre-
mento e para a santlflcaçâo p?rene da Igreja, como mem.
bros vivas apl cardo todas a forcas recebidas de Deus e
de Cristo Redentor o Apostolado dos Leigos é participação
na própria mis ào salvitlca da Igreja; a este Apostolado
s&o destl. aro- todo pelo 8 nhor ao receberem o batismo
e a C:n tltutção pelos sacramentos e especialmente pele
Sa rada 'ura-!»- Ia romunen-se e al'menta-se aquela carl
dade para com Deus o para com Os homens, que é a alma
de tedo o Apostolado

Mas os leigos são chamados de modo especial a tornar
presente e operante a Igreja naqueles lugares e cl.cunstân-
cias, onde e a só por melo deles pode vir a ser o sal da
Terra- Assim todo o leigo, por virtude dos dons que recebeu,
é testemunha e ao mesmo tempo Instrumento vivo da pró-
prla missão da Igreja, "segundo a medida do dom de Cristo".

Aléip deste Apostolado, -jue pertence a todos os fiéis sem
exceção, os leigos podem ser chamados por diversos modos
a uma cblab~ra .ão mais Imediata com o Apostolado da hie*
rarqula * semelhança daqueles hemens e mulheres que aju-
davam o anr-stolo Paulo na evangellzação. trabalhando no
Senhor rara -erem des lnados .psla hierarquia ao exerci-
c o de deter-iM-a-i-s ofícios ecle laia. com um bem esplri-
tual

Pesa anda ôb.e todos os leigos o encargo glorioso de
traba har para que o plano divino de salvação atinja cada
ves mais todos os homens em quaisquer tempos e lugares
Abram-se-lhes todos os caminhos para que segundo as suas
força e necessidades dos tempos participem também eles,
ardor:samente na tarefa salvadora da Igreja".

Conuclusão — Logo já se foram os tempos de meros"assistentes" agora; todos s&o "participantes ativos e obri*
gatórlos" do Corpo de Cristo-

A "Lumen Gentlum" é a bússula digna e Inseparável do

Q*m*a***r* *apitM vive intimamente com a Igreja! maí$X__s *7peStl MES^"
para !:*o itrt t.r im--«ts*.e ale*n M"ter M-glster Pacemln*! vosas. você conseguirá realizar todo seu
Te- rucãc "ra vttitar coir 'amen-§ orograma, eon*anto que persevere nos
te a m t-irr ° Lumcr. (íentlum e Mlste- I seus esforços. Exlto na vida social,
rlun a ¦* r.n egrar fielmente na vivência com I
a Igreja de Cr'sto

«^ •r*r*Myy

VIRGEM — (28 de asos+o a 33 de
setembro) — Evite dlfeulda^eg oom
terceiros. Deve aceitar conselhos. Al*
guns problemas rotineiros nio pode-
rto ser resoMdos 1med,«tsm»>nt.e. Tal-
vês almirns infnmpreens&o por parte
da pessoa amada.

^*sJ**ts&r

LIBRA — (28 de setembro a 33 ds
outubro) — Você necessita de msls ta*
to nas miestões sentimentais ou soa-
bar* tendo maiores aborreetmentos
Evite instigar woblemas na família e
tenha mais confiança em seu sócio s
na pessoa que ama.

\vd^* ))
ESCORPIÃO - (38 de outubro a 31

de novembro) — Os astros favorecem.
visitas, viagens, mudanças e melhora*
mentos introduzidos no lar. Gastos em
excesso o preocupar*.

S^uenuiKi^w

SAGITÁRIO — (33 de novembro a
31 de dezembro) — Mantenha-se um
pouco mais reservado. Você n&o se
sentir* bem hoje. Procure atender à
sua correspondência oessoal e encerrar
uma questão particular.

CAPRICÓRNIO — (33 ds desem-
bro a 19 de Janeiro) — Trate com ener-
gta das Questões pendentes e obterá
grandes vantagens O» ««tro* favore»
cem passe tempo e a sohic&o de proble-**•"• nessoais. Cuidado com novas ami*
sades.

11 JW_____ IIII _QB___l)J
|\ *n****w**r*tr Ja

CAPRICÓRNIO — (23 de
a 10 de janeiro) — Perspectivas exce-
lentes nara a vida omfssionel e s-n-
tlmental. Achar* fácil chegar a bom
termo. Mas haver* algumas dlvergên-
cias no selo de sua família. Seja mais
gentil com a pessoa amada.

AQUÁRIO — (30 de janeiro a lt de
fevereiro) — Você se sentir* em ótima
forma e tudo que tiver iniciado terá
bom desfecho. As perspectivas paranegócios sio excelentes e você ter*
multo sucesso nas questóes sentlmen-
tais. J^» «JO»»» /W

^*^*mm*****m**^
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AQUÁRIO — (20 de Janeiro a 18 de
fevereiro) — Suas idéias poderio ser
facilmente postas em prática. Boas
perspectivas para sua vida particular.
Seja mais diplomata no trato eom os
colegas. Esclareça mal-entendidos.

PEIXES — (19 ds fevereiro a 30 de
março) — Um atraso em crtas mies-
toes resultará em Incerteza de sua par-
te. Mas n&o se preocupe, pois as pers-
pectivag s&o boas. Repouse mais.

Quando
vinho
vem à
mesa

A BOA dona-de-casa, quando
prepara urna refetç&o que

requer um certo cuidado, esco-
lhe os pratos e as bebidas le-
vando em consideração a esta-
çio, as especialidades locais e
os gostos (caso os conheça)
los convidados. Todavia, exis-
tem determinadas regras que
valem em qualquer parte e de-
vem ser respeitadas se n&o se
deseja correr ò risco de prati-
__r certos erros que significa-
riam autênticas heresias, se-
gundo o código da boa mesa.
Assim, n&o se deve:

REFRESCAR O VINHO _¦
TINTO — Os culpados deste S
erro s&o muitos especialmente §durante a época do verão, a
Quem põe vinho na geladeira, E
antes de apresentá-lo & mesa, 1
está fazendo uma bobagem lm- S
perdoável. Algumas pessoas, que 1
nio conhecem vinhos nem as §=maneiras de bebê-loa, põem até _.
gelo no copo de vinho tinto. Os =
entendidos afirmam que um tal
crime merece, sem perda de
tempo, o trabalho forçado. O
vinho tinto é "chambre", co-
mo dizem os franceses; isto é,
deve ter a temperatura am-
menu.

AMORNAR O VINHO
BRANCO — Igualmente gros- f
selro é o erro ao contrário- Isto S
é, aquele que consiste em dar i
temperatura ambiente ao vinho s
branoc. O vinho branco, via de §regra, deve ser sempre multo g
trio e fica multo bem na mesa §
dentro de um balde de gelo. 1

SERVIR VINHO liNiO f
COM PEIXE — Natural que
na mesa de família nu **n -----
taurante, ande se bebe uma só
qualidade de vinho auiau.t w
aa a rofelç&o, ae este vinho é
tinto precisará combiná-lo tam-
bém a um eventual prato de
peixe. Mas a regra de que es-
íamos talando refere-se às oca-
slóes gastronômicas duma cer-
ta Importância, quando os do*
nos ds casa querem merecer os
elogios dos oonvldados. Se a re-
feiç&o contém um prato de pei-
xe, com o peixe é preciso servir
vinho branco.

SERVIR VINHO COM MAS-
SA — Este é um erro multo
difundido, tanto quanto o uso
de comer talharins e espague-
tas: depois de comer um bom
prato de massa, multa gente
pensa que poderá digerir me-
lhor esta comida um tanto pe-
sada bebendo vinho. Mas os na-
politanos. que s&o os mestres
dos espaguetes, fazem seguir a
este prato um co*"» .
pura, s com evidente satisfação.
Nesse caso, bebenuu v.ill.., o
somente ofende o paladar, co-
mo também o estômago: a mas-
sa, oom o vinho, fermenta e
provoca distúrbios digestivos.

SERVIR VINHO BRANCO
SERVIR VINHO *' •¦'ÁN "O

OOM ARROZ — Também esta
é uma lei absoluta para quemsabe comer bem: depois do ar-
roz é preciso tomar vinho tln-to e n&o branco. Num almoço
normal, se se bebe vinho bran-
oo, é evidente que se servirá o
mesmo vinho também denols do
prato de arroz. Mas quando se
deseja apresentar um almoço
conforme os ditames da boa me-
sa. n&o se pode desprezar as
recomendações dos entendidos.

Tiras

CONSULTAS DESDE
CR$ 5*000

RADIOSCOPIA *90 TÓRAX
Doença» de Homens • d» mulheres - Prou».
ma» usuais • Fígado - BitOmago - Olcerar
du pernas - Aparelho» elPtrottenieo» -

Operaçlo de garganta, oartr e ouvidas,
B.A BARÃO DE IPANEMA 16.

COPACABANA - IEU 5*-«_S3
DIA8 0TBI8 OAS 8 AS 30 HORAS

SEÇÃO POPULAR DA POLICUNICA
DK ANTÔNIO MONTER.»

VIDRAÇÀRIA CRUZEIRO DO SUL
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Instalações completai dt Vidro»
Metals espelhos Cristal* e VI-
dro. fantasias - Telhas, Laan
lhos. Paves rtjtiio» e Moldura*
em grosso - "Bisantages' Espe
lhaç&o Oravaç&o Operação etc

EXECUÇÃO RÁPIDA A PREÇOS MODERNOS
OFICINAS PRÓPRIAS

GRANDE VARIEUAUfc U% ARTIGOS PARA PRESENTE
PAUtlNO RODRIGUES DA ROCHA * CIA LTDA

Rua do Resende 33-36 - Tel «3 4491 - Lola
Rua do» Arcos 06 - Deooot-n»

/Wj," '¦**,,jtj\

CURSO
GRÁTIS

<s>
ATENÇÃO »SENHORAS E SENHORITAS

PARA O CURSO GRÁTIS DE
COSTURA E DECORAÇÃO

com PLÁSTICOS VULCAN
a inicisr.se em 1.° DE AGOSTO

AULAS NA PARTE DA MANHA^ ** E NA PARTE DA TARDE
Inscreva-se hoje mesmo pelo telefone ea pessoalmentenos PLÁSTICOS BONSUCESSO

Rua Cardoso de Morais, 15* — Tel.: 3»-1701
PLÁSTICOS DUQUE DE CAXIAS

Av. Presidente Vargas. 237 — Tel: 3214 — CAXIAS

ATENÇÃO
FAÇA VOCÊ MESMA SEUS VESTIDOS

MATRIZ: Ruo Voluntários da Pátrio, 67 . sp. 201
TELEFONE: 26.4045

FILIAL: R. Condesto do Rio N6vo, 795 — TRtS RIOS
Direitos outorois (10.038, odultos) (15 114. crianças)

Corte • costuro poro toda a família, pelos métodos
práticos • aperfeiçoados da Professôro Eloyno Amec
chin! do Aroúio. Estes livros são verdadeiros cwrsos
paro quem não pode freqüentar uma escola - For
M moldes sob medida e dispensa provas. Temos outros
cursos especializados de acordo com o capacidade c

tempo das alunas

Atenção — radiotécnico
rt_^^'*i_r,!_?c^"t, Mtâ •**'•***** no ramo de material» df
Mní_r».*TJS.pa_?, m?nt«»"i Estoque fabulosoconcorrência. Rua Acre. 20 - ~ " "Telefone

e preço» sem
23.3501il w recomendações dos entendidos. .»**********************--a**m^^^*a***-
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Nova coqueluche da tv

será 

"O 

Sheik de Agadir"

0 
legendário Sheik, misto de romântico

t guerreiro 
valente, vencedor das ba-

valhas amorosas e das guerras assassinas,

seii a partir de amanhã, o nôvo perso*

na cem que empolgará a cidade, na nove»

la 
"O Sheik de Agadlr", que a Tv Qlobo

apresentara no lugar ua wnuem popu-

lar 
"Eu Compro Essa Mulher", que ofe-

receu ao publico um n6vo Idolo: Frederi-

co Aldama.

Para a realteaçáo dessa superprodu-

ffio o Canal Quatro convocou a maior

Muipe já posta em cena. Tudo num

acampamento em Mar&mbaia, onde mais

de cento e cinqüenta pessoas acamparam

durante quinze dias, para oferecer cenas

reais a essa história que mostrará um

elenco onde despontam Henrique Martins

ítambém diretor), Ioné Magalhães, Ha-

mílton Fernandes 
(Albertlnho 

Llmonta),

Mário Lago, Márcia de Windsor, Leila

Dtnlc, Angelito Melo, Marieta Severa

Silvio Rocha e mais de mil extras para

a.« renas de guerras.

As tramas da história, os lances de

«ttòJo, o heroísmo, os momentos de ro-

mance ganham uma nova direção, um

nòvo sentido, na fôrça extraordinária do

Sheik; vMdo por Henrique Martins, cria-

dor de Imortais papéis na televisão.

Cenas reais, filmadas ao ar livre, tem.

sendo a Imagem viva do deserto selvagem

e traiçoeiro. As batalhas sangrentas. Os

grandes amAres, dos grandes guerreiros.
"O 

Sheik de Agadlr" foi a melhor

forma de agradecimento da Tv Globo, pe*
la preferência do grande público 

ao seu

canaL Essa novela, sem dúvida alguma,

reeditará o sucesso de outra superprodu»

çáo do Canal Quatro, que na semana

passada terminou sua carreira: 
"Eu

Compro Essa Mulher".

Não seiá exagero afirmar-se que ]a-
mais na televisão brasileira foi realisado

um trabalho de tamanho vulto, pois to-

dos os recursos possíveis, tanto na parte
técnica como na artística, foram usados

com o maior capricho, a fim de oferecer

um trabalho ã altura dos nossos profis-
«tonais.

"O 
Sheik de Agadyr" será a grande

sensação da cidade; e o seu personagem
— o Sheik — a nova coqueluche. Além do

lado romyntico, o nosso herói vai mostrar

sua fôrça de guerreiro. Um homem que
será herói da mais empolgante história

da televisão brasileira

j.y* 

- -

ROSA DO LAGAMAR

* t»te i Henrique Martins, que viverá no vi-

deo o Mpel principal ia novela "O Sheik de

Agadtr", que a Tv Globo apresentará, e »vá va

cerít a nova "coqueluche das romântica» te-
lespectadoras

HS cariocas acabam de ser agradável-
V mente surpreendidos com a auspício-
sa embora curtíssima temporada da Co-
média Cearense- rol, realmente, uma
agradável surprèsa, a constatação de que
sao, apenas, no Sul, mas também no ex-
tremo Norte do Pais ]á ae faz um teatro

bastante apresentáveL Sem a pretensão
de querer deslumbtir os cariocas —

antes com bastante humildade — o grupo
cearense ocupou o Teatro Nacional de

Comédia, apresentando-se de forma a me-
recer elogiosas referências da critica e

merecidos aplausos do públioo- E mais

uma vez, êste ano, o Rio se curva perante
o Ceará: primeiro consagrando a beleza

da mulher cearense e, agora, reconhecen-
do os dotes artísticos e culturais dos fl-

lhos da terra de Iracema-

Eduardo Campos — o autor do 
"Ro-'

sa do Lagamar" — tinha uma história

humana e simples para contar e soube

fazê-lo de maneira satisfatória- Sou tema

é universal e consegue despertar o lnte-

rêsse e a simpatia do espectador de tódas

as latitudes- Contudo, quer me parecer

que não chegou a empregar todos os re-

cursos da carpintaria teatral de que é ca-

paz e que valorizariam mais a sua cbra.

O tema é dos mais sugestivos e, por Isso

mesmo, acredito que poderia ser mais e

melhor desenvolvido, aumentando o lnte-

rêsse do espectador pelos acontecimentos

que se desenrolam no palco- Coftio está. a

impressão ou a sensação que se tem é cie

que o autor precipitou o desfecha da tra-

ma que começava a apaixonar o especta-

dor- E êste se sente lesado com a curtis-

sima duraçào do espetáculo

Data do I Festival de Teatros de Es-

tudantes, realizado no Recife, em 1958. o

ACAZE

va como diretor • intérprete — sobretudo

como diretor, responsável posteriormente

por várias outras realizações merecedo-

ras de aplausos. Em 
"Rosa 

do Lagamar",

manipulando um tema multo do seu

agrado, onde avultam problemas e sofri-

mentos do povo e contando, além do

mais, com um elenco bastante mftleável.

náo teve dificuldade em apresentar um

espetáculo bastante convincente-

De um modo geral a interpretação é

de boa qualidade- Hlramisa Serra nào

chega a ser brilhante, mas convence pe-
la sinceridade- Seu personagem está bas-

tante sofrido. Salete Dias tem grande

presença mterpretatlva, além de bonita

figura e bela voz- Teresa B- Paiva, com

altos e baixos, nào compromete mas não

entusiasma, enquanto Aila Maria tem bom

tipo para o personagem, mas soa falsa

No naipe masculino Matos Dourado é o

melhor, conseguindo destacar-se dos de-

mais — Haroldo Serra, Roberto César.

Jóric Nerthal, Rogério Frocs e B de Pai-

va, todos se desincumblndo a contento de

suas tarefas O sotaque da turma nào

chega a soar desagradável aos ouvidos su-

llnos e tem a grande vantagem da au-

tenUcldade, cousa que nenhum sulista

consegue imitar sem exagêro Na sua sln-

golesa. o cenário de J. Bezerra é bastante

sugestivo

Em resumo: as restrições mínimas e

inevitáveis que comporta o espetáculo,

não lhe diminuem os mérito, pois 
"Rosa

do Lagamar" é uma realização artística

que muito recomenda o teatro cearense

Seus realizadores estão de parabéns.

Pintor navegante vai 

Rese"h2j£ 

&msPaulo de Medeiros e Albuquerque

expor em Sao Paulo

•Goste de navegar, pois

srnii navega leva condigo

Aeu próprio horizonte" —

responde o pintor Bernard

Boute. nascido em Versallles

t criado na Bretagne, e que
há 14 anos vive no mar, a

quem lhe pergunta o motivo

ôessa vida errante — e con-

tinua — desde menino o mar

r a pintura exerceram gran-
de fascínio sôbre mim, for-

mei-me oficial da Marinha

Mercante, mas abandonei a

farrelra após a guerra, em

1945. porque a vida de mari-
rsh«iro não satisfazia meus
«otihos de navegador, com-

sret um barco * comecei a

wrrer o mundo."

Bernard vive, atualmente,

w jeu barco Cisne, compra-

** na Bahia há 5 anos. an-

wrado na Enseada de Bota-
'ogo. em companhia do filho.

0»niR de 26 anos- O seu pri-
m»iro barco 

"Andarilho",

•¦ambem foi adqüirido na

Bahia, quando lá e3têve em

5" Apesar de sua dedicação

to mar seus quadros rara-

mente referem-se ao mar, só

quando vêm do subconsciente-

em suas viagens aproveita

para faser estudos marítimos,

e afirma que o Brasil é como

ama planta verde que está
"crescendo, 

possuindo um li-

roral maravilhoso, que lhe

t.rai bastante inspiração-

EXPOSIÇÃO

Aós passar um ano na

Bahia, Bernard veio ao Rio

onde passou dois meses. Oir-
fiem, pela manhã, embarcou

para São Paulo, de cami-

nhào, pois a 
"Wildensteln"

que vende seu quadros, pro-
movera no próximo dia 4 de

açôsto uma exposição no Mu-

seu de Arte de São Paulo-

Antes de embarcar afirmou

que longe de seu barco vai

ficar doente, por falta do

sol e dn mar Entretanto, es-

aa nâo é a primeira exposi-

cão que realiza: a primeira
foi em 49, em Buenos Aires;
» segunda em Paris e a úl-

tima em Nova Iorque, em 57-

Bernard ficará separado

do seu Cisne até o próxi-
mo dia 25 de agósto, pois na-

quela data estará de volta

ao Rio, para organizar uma

exposição cultural na Malson

de Trance. Afirma que uma

vez tentou separar-se do mar

e fixar-se em terra, após le-

clonar filosofia da Arte, du-
rante I anos, no Instituto de

Estudos Superiores de Buè-

nos Aires, e retornou ao mar-

Quanto a prêmios ja-
mais concorreu a bienais por
2 motivos: falta de tempo •

por suas convicções- Sua plr-
tura pode ser dividida em

trés classes: quadros de expe-
riência, de notas de viagens,

e de estudos- Revelou que
não gosta de pintura abstra-

ta, excepcionalmente, s ó

quando ô quadro é muito

bom, gosta do gênero Seu-

quadros - frisou - em geral
reproduzem elementos hu-

manos, procura sempre re-

ipVSÉMflttl

WM.

novar a pintura figurativa
Bernard que gosta de tem-

pastade, pois segundo afir-

ma é o ideal de todo o nave-

gador, pois dessa maneira

pode dominar os elementos,

e triunfar, afirmou que pre-
fere lutar contra um tem-

pcral do que contra dono do

banco- Finalizou a entrevi*-

ta, pois Já estava na hora

partida, dizendo que vai fl-

xar residência em águas

brasllelm, pois er.contr u

muitos amigos aqui e pelo
sol e pelas beleza» naturais,

estando Inclusive rorn per-
missão das auttrldades* b-s-

siieiras para permanecer
aqui-

Paulo de Medeiros e Albuquerque

ficção científica

A classificação de um romance no gênero ficç&o cien-

tífica" é um tanto vaga e imprecisa. Proveniente do 
"scien-

ce-fictlon" americano, que deu várias modalidades em todo

o mundo, não serve, no entanto, para marcar definitiva-

mente o gênero que nào deve ficar préso restritamente a

essas palavras. Prova concludente disso, é a coleção glgan-

te de ficção cientifica lançada pela ORD, tendo em vista

o sucesso da série inicial com o mesmo nome.

Quatro livros Já foram publicados e em nenhum dêles

ramos encontrar um simples livro de ficção cientifica, e

sim de antecipação, têrmo que me parece bem mais apro-

prlado. Enfim, qualquer que seja a classificação, o essencial

é que são bons romances.

JBW!

Importadora TIJTJCA

de Automóveis S.A.

Rt \ CONDE OB BONFIM. «36
m, *t-?T83 - ato df /»-

"TRO - 4UTOMÓVE18 NO-
vos r. rs*nos - pecas ¦

ACESSÓRIOS EM GERAL

ASSEMBM1A-OKRAI,
EXTRAORDINÁRIA,

conVocaçao

nesm con t! ando» o* setonls-
de Importador* Tljuc» de

vjtonótfii b. A.. * x- num-
tr-i em AM»mh'.éU-OerH 1*-
traordlnirla. no próximo dl» 1S
de Julhc de 19M. n» sede «o-

k Hii« Conde de Bonfim,
426. U 18 honw em 1.* con-

'oeteio e te 18.30 horm* em
1 » conrocAcao, p»r» de »e6r-
rto com o* Ketatutos elegerem ft
nor* Diretoria d» sociedade.

Rio de Janeiro, u de Julho
taae.

IMPORTADORA TUVC*
r>K AUTOMÓVEIS S. A.

Wiihfim Lleberens - Diretor-
O-rente

CASA 1ARATA

^¦V» Oe Oi
¦¦ tmagen* de todo* o* ta-

«unha* - reua. aula* • U-
- Prae* de R»oO»uea

* a* ma. T*. 11

O pintor com uma baiana dqda por um ceramista jrancés^

Üm dêles, 
"Não é mais

tempo de blejar", de Cons-

tantine Fitzgibbon, Já foi

tratado nesta seção. Quanto

aos outros, são os seguintes:
"Um 

cântico para Lei-

bowitz". de Waltcr M. Mlller

Jr., traduzido por Maria da

Glórii de Souza ReL«; 
"A

Muralha Verde", de E. 2a-
' 

mi: va, traduzido por José

Sanz: e "Os Herdeiros ao

Poder", de Harolú Mead,

traduzido por GUda Helena

Behrlng Costa. Todos éles

editados sob a rabrica de

Ficção Cientifica, mas bem

diferentes entrr, sl.

De qualquer forma, como

em todos os gêneros, o es-

sencial é que os livros, seja

qual f6r sua classificação, se-

jani bons. E essa série gi-

gante da GRD — que, diga-

se de passagem, não é assim

tão gi cante —, só apresen-

tou até agora, romances de

primeira ordem. E o essen-

ciai.

MANUEL BERNARD ES — A

Melhoramentos, em sua co-

leção 
"Cultura e Ciência",

lançou 
"As 

Mais Belas Pãgl-

nas de Bemardes", conten-

do 2.000 trechos seleciona-

dos por Mãrio Ritter Nu-

nes, da obra do padre Ma-
nuel Bemardes. Bemardes,

é. como Vieira, autor muito

citado e bem pouco lido. A
dificuldade de ser encontra-
da sua obra faz com que o
notãvel clássico da língua

portuguêsa seja pouco co-
nhecldo. Mário Rltter'Nunes,
apresenta um trabalho cri te-
rioso, selecionando os 2.000
trechos das obras "Exerci-

cios Espirituais", "Luz e Ca-
lor", "Nova Floresta", "Ser-

môe« e Práticas" c outro»,
além de um Índice alfabé-
tico, analítico e remissivo Qe
assuntos. Agora que se apro-
xima a época eleitoral, é um

/ livro que deve constar na bl-

blloteca dos candidatos para
as suas Inevitáveis citações.

CATAVENTO — Mais três
lançamentos da Coleção Ça-
tavento da Livraria do Glo-:
bo: "Novas Receitas de Dona

Mlmi", de Amália Mascare-
lo Moro, 

"A Bolsa", coleta-

nea de contos de Nleh Hua-

Ling. escritora chinesa tra-

duzida por Lys Fett Luft «

uma nova edição de "Aí

Aventuras de Tlblcuera 
', 

de

firico Veríssimo, que é uni

verdadeiro romance da hls-

tória do Brasil.

HISTÓRIA — E por íaiar

em histór.a, ainaa na Olo-

bo, temos 
"História 

Geral oo

Rio Gnande do Sul*" (1503-

1964), de Artur Ferreira Fi-

lho, e 
"Vultos da Pátria", vo-

íume 111, de Antônio da Ro-

cha Almeida.

JACQUE8 MARITA1N - Por

um lamentável engano de

entrega de correspondência,

só esta semana me foi eu-

tregue o volume 
"Rumos da

Educação", de jacques Ma-

ritaln, editado pela Agir.

Trata-se da quarta edição

da obra. Ê, no entanto, prã-
tlcamente, um nôvo livro tal

os acréscimos introduzidos
na edição que agora apare-

ceu.

HELENA MORLEY — "Ml-

nha Vida de Menina", de

Helena Morley, que segundo

Raquel de Queirós 
"é um

caso único na literatura bra-

sileira", surge lançado pela
José Olimplo em sua oitava

edição. Este livro, que, além

das sucessivas edições na-

clonals, tem ainda edições

em Paris, nós Estados Uni-

dos, na Inglaterra e em Por-

tugal, é formado pelos ca-
demos de uma menina pro-
vlnclana nos fins do século
XIX.

SHOW

SUSUKA

DE ESTRÉIAS

HO "Danar, quinta-feira pauada, «atirou • "ballet" lolelórtco "Oe

I.umba»". Trabalharão à baae do "eouTert" e no «eu elenco fe aistacam

Allton Toblaa a Jurandlr Palma — ONTEM no UUqualro Bar. íol a e«-

trila d* Oenl Joaé, que é o reeponiá.tel, ttmWm, pelo auceaao de "Que

Tudo o Mala vá Par» o Inferno" — DIA 3 D® AGOSTO, no horário da

moia-nolt*, eatréla no Teatro Miguel Lemoa da "Amor Depol» Daa Onee".

com Maria Pompeu, Patrícia Uns, Nlldo Parente, Amnclo a Camila

Amado. — "Terror « MMrlas d» m Relch", «era apreeentado, em an-

saio lêral dedicado à claaea teatral, bo próximo dia 1 de agAato. No dia

seguinte, estréia em beneficio de uma instituição de caridade, •—» Flátlo

Rangel 14 mareou a data da "O Senhor Puntliha e Seu CrlaS* Mattl".

Será no du 15 de aetembro. — Rogérl*. o mato balo tra*eatt daâ soltaa

braellelras .estreou ,térça-feira,, na boate Stop, após escureionar, du-

ranto mais de um ano, pelo Brasil — Ho Little Olub, e«ta-felra» es-

troou nftro eapetáculo, estrelado po» Tinia POrto a Vlna Saotl

DE BOATES

o autuam cum iac«ará.
pratos quanta* a rápldoa^ A^H
a jjjj

mrcada para a primeira qulnzen d* agAato próximo. — Carlos Manga
arlsa que o coquteel de aprenentaçAo do elenco de "Frenesi" será rea-
llzado no próxima dia 33 — Carlos Machado confidencia á colunista que
pretende s« aposentar do "show-bustnew" brasllelrp e começar rida nova
no* Estadoa Unidos Está multo aborrecido Com oe cronistas da rnadru-
isada, que nâo o poupam em suas criticas — O Porflo 73 entrou pela
tubulação, encerrou meloncòlleamente suas rortas e ja esta a venda. —
Outro que vai vender sua boate é o Valdir Calmon, Indo dedicar-se ao*
baUes de formatura, que lbe renderá mais dinheiro — "Th* Plny Pan-
ther" faturando multo, graças á sua discoteca, uma das mais modernas
do Rio. — Samba Top vem apresentando, todos oa domingos, festival
ds It-lê-lê, sem cobrar "oouvert", nem consumação. — Tlto santos pre-
parando nóvo "show" 

para a boate Crepúsculo, com a participação de
Joio do Vale. — Guilherme Araújo náo mais 

"produzirá 
os "shov«" do

Bar Cangaceiro. Teve briga feia com Mário Pautasso Quase que saltam
na máo — Haroldo Cnfta. caso o Bra«U s*)a vencedor da Copa do Mun-
do. )á tem um "show" bolado, sob o titulo "Caneco", ous já foi a*t
registrado — Balaio, boate do Lema palace Hotel, será Inaugurado no
próximo dl» 30, quarta-feira.

DE MULHERES

Irene Revanche, do elenco do Fred"s, sofreu grave acidente automoM-
llstlco e está Internada com fraturas na clavlcula. — Gllda Oaaéll eetrea-
rá na próxima semana, como apresentadora do programa 

"Brasil Chama
Europa" — Cármem Mendes do eleneo de "O Qato", estêve, em noite
desta semana, no 8top. multo bem acompanhada. Gostou tanto que fêa
questão em cumprlmenar as "desvairadas" nos camarins. — ponha Ma-
ria deverá assinar contrato com o "Le Candelabre", aluda nesta sema-
na. Temporada Inicial de trinta dias. — Lurdes, aquela mulata que atua-
va no "Rio 1800", está. em Mónaeo, onde é s "croon#" da orquestra do
Copinha.

DE RESTAURANTES

LISBOA A Norrx comemorará, ao próximo dia 3S, *eu prtmlw anl-
venário. Joaquim Saraiva prsparando grande» festas. Inclusive a oferta,
de compacto duplo com os sQc*a*os das atraçóea da casa: PtorSada Ro-
driguee * Maria Jcsé Vliar. — Ha Adega de Svora estreou nesta semana,
o fadista eastiço Sebastláo Roballnbo. — TJm que precisa moderar seus

preço* é o Le Tiar, responsável pela Ida de multa gente ao Pronto 8o-
corro — Lincoln Iff á o responsável pela* relaçSe* públicas d* Zorba. —

aos sábados, a grande pedida é feijoada no Bodegon — O Galo. ao que
«Mo indica eatá á beira da falência. Tem tido, nestes último* meess,

prejuiao*. por falto absoluta d* público. — A Churrascaria Oa-4 
apelidada eooan a "Churrascaria do Crime",

HOJE NA TV

CANAL 2

ÍOJO Padrão
11.00 MLssa Dominical
12.00 (Prog. X)
12.30 Salto a Aventura
1S.00 Desenho
13.10 Rela do Diamante
13.40 Desenho
13.50 Bronco
14.50 Cilienia dp Qraca
16.^0 BoM>audn(1c
17.80 Cóvte Raiol Sho*

18.55 Showriso
19.50 Hora da Buan«
21.40 Homens em Crise ou O

Marc&do
22.10 Doi- no Ringue
23.45 Filme policial

CANAL \

10.00 Concertos para "

Juventude
11J0 Tele Globo Esportivo
12.00 Tele Cace Intercolegial
13.00 O Seu Exército
13.30 Facit com a Seleção
14.U0 D.mingo
lti.00 Domingo de Aventura»
lfi.00 Ihunderbird»
lw.OO Dercl Espetacular
22.00 Os Defensoret
J3.00 22-2000 - Cidaóf Arwt».

CANAL 6

1? 00 clube fk) Crtitt
13 00 Gurilándlá
1355 Popeye i ¦ ¦

13.45 Rrpris<? df Moach" 
*

FYanoo Sliow
14 50 Francês DraKe

1 ó.25 Charlas Chaplla
15.50 Festival do Cinema

Brasileiro
18 00 FlipfK1! >

18.35 ÜLsneylándia
19.40 Grande Parada.
21.10 The Virginían

A Editora. ECO, prcstivfando a iniciativa dc. Escola Su,jC-

rior iniciAtica de Umbcmda do Brasil, que tnauyura hoje a

l.« Exposição do Livro Vmbandista, compareceu à nessa re-

dação e ojereceu ao dr. Antônio Cavalcanti um exemplar d-c

sua última publicação, 
"Antologia de Umbanda", do <jcnfru-

de Atila Nunes. A Exposição durará 15 di s. Local: Av. 4u-

tomóvel Clube. 3 JS«, Irajd. ? /Vo foto, dr. Antônio Cavalcan-

ti examina o nôvo livro de Alila Nunes

NOS DOMÍNIOS

DA FE

Corresponueucia: — Rua SA
Ferreira. 53. ap. 301 — ZC 37
— Copacabana.

* 
O livro é o am.po tx-m de tóaat as hora-,:

instrui, alerjra d'Vcrte".
iDECKLSO)

O EHÔ DA UMBANDA - Sua origeiv. e brasileira, t gua-

nabarlna. Hoje o estrangeiro conhece a Umbanaa levada io

Braá 1. Seja na França, nos Estadas Unidos ou'mesmo na

Aír cn, cu na Finlândia c outros paises a Umbanda foi le-

vada do Brasil. Nos Estados: Maranhão, Pernambuco. Rio

Grande do Sul ou no Paraná, a Umbanda foi da Guanaba-

ra. Aqui, S'u divulgador: Caboclo Sete Encruzilhadas. Seja

nosso bom Irmão ZéUo. um dos mais antigos umbancilstas.

Benjamim, comandante Pessoa, Florlano, d. Marta. Trarei

para meus irmãos nomes e obras tie oons e inesquf eiveis

companheiros, de bons Irmãos, alcuins. já na espiritualidade:

Nasciso Cavalcante, Lídia de Carvalho, Pires e outros Espe-

ro poder íalar domingo de comandante Pessoa ou do b^m

irmão Zélío. funlador, cmi Florlano e outros, da União Rs-

pirita de Umbanda do Brasil.

Se você conhece algum detalhe alguna obra ou irmão,

um íato ligado à vida desta Umbnnda de amor, de eandade,

de trabalho, escreva para DECELSO, LUTA DEMOCRATICA.

ou Av. Automóvel Clube 3138 ZC 38. Irajá e continue len^o

O ERÓ DA UMBANDA. *

Corrente espiritual e mental de Umbanda, diariamente,

ás 18 horas, em favor de enfermos, aflitos, presidiários. Re-

te também com o rosário do Prrtj Velho. Envie seu nome:

me: Av. Automóvel Clute, 3183. Irajá. ZC 38. A corrente co-

memora 3 anos com uma grande confraternização na Está-

dlo Gilberto Cardoso, Maracanãzinho Peça o rosário 4o Pré-

to Velho. Escreva e peça c programa e seu convite.

Omolocô — Êste o ritual do terreiro de Acarino, e d. Z'l-

ma, em Colégio. Ontem deu toque. Acarino nas disse que faa

o Padè de HJxii, salvo quando Exú trabalha, nesse dia êle nào

fas o Padê. É, o Abaçá de Oxá Pu an, uma bem cuidada ca*

sa de Santo. Rua Itati, 596.
*

Conferências — Quarta-feira, às 20 horas, na Tenda Tia

Maria da Serra, pelo escritor Antônio sobrinho. Preside o

confrade Fernando Costa. Rua 17, casa 560. Essa tenda par-
ticlpa da Corrente Espiritual e Mental de Umbanda.

•k

TEU NOME, TEU DESTINO

Recebi cartas de: Regina, Engenhoca. Niterói; irani,
Bangu; Manuel, de Jacarepaguá: respondi a: Manuel, São
Cristóvão; Alga, Niterói: Leaclidlo, Bairro de Fátima; Rosa,

Rua Dr. Matos, Maria Conceição. Scpetiba; Darci em Osval-

do Cruz; Llndolfo, Hospital S. Francisco de Assis; Nejma, de
Petrópolls; Anísio, Copacabana; Juciara. Resende, E. do R.o;
Fernando, Pôrto do Rio de Janeiru; Otávio. Ramos; (outras

respostas «aem domingo). Recebi ainda cartas de: srta. Gon-
calves. Centro; Oeraldlna e Jurca. Todas serão atendidos.

Quando escreverem; Decelso. LUTA DEMOCRATICA ou Av.
Automóvel Clube, 3 188 ZC 38. Irajá. Envie sêlo para resposta.

LIVROS UMBANDISTA8

Hoje. domingo, 16 horas, na Escola Superior Iniciátlca
de Umbanda do Brasil, Av. Automóvel Clube, 3188. Irajá,
com a presènça de autores e com o patrocínio da Editôra
ECO Inaugura-se ai.» Exposição do LIVRO UMBANDISTA.
Você está convidado.

ÜIT1MA NOTÍCIA

Ontem, com acompanhamento dc várias tendas, seguiu

!»ra Guadalupe, Tenda de Vovó Catarina, sob a direção da
ialorixá d. Slnésla, participando varias tendas da Corrente
Espiritual e Mental de Umbanda, o barco'de Iemanjá. O re-
ferido barco, já repleto de pedidos e presentes, ficará um
mês, em visitação, na Tenda de Vovó Catarina, Rua 17
casa 24. Guadalupe. Vá visltj-lo.

22.45 Tupi lios Es por!*?
CANAL 9

17.15 Intervalo
17.20 Atrações Jose Soar»
17.45 Intervalo
17.50 O Brasil Canta a su»

Música
13.40 Intervalo
13.45 Quando os Clubes ae

Divertem
19.25 Repórter Continental
19.55 Intervalo
20.00 Jornada Esportiva
21.45 Intervalo
21.30 Prova dos Nove
23 30 Interva;o
23.35 Fronteira»

CANAL 13

12.00 Cine Tv-13
1225 Canal 100
12.45 Tv-Rio Noticias
13.00 Ducal na Copa do Mundo
14.00 Canal Fluminense de Tv
15.00 Variedades José Messias
17.00 Circo do Carequtnha
18.00 Clubinho da Tia Aríete
10.00 Prog. César de Alencar
TO.OO Embalo
21.00 Combate
22.00 O Homem do Sapato

Brar.fo
23.30 Grande Revista

Esportiva 13

MÉDICO

ESPIRITA

Tratamento do corpo e do
espirito O Dr Aristóteles
de Mattos Fernandes, do
Hospital de Umbanda d*
consulto, às sectutadas quar-
tas e quintas-feiras, das 16
ás 19 horas Aos sábados de
8 às 17 horas Praça Tira-
dentes. 9 5 0 andar, gala 503

rontrs Invejs e
mau oUisdo. —
Nin use breves,
pstiis, tsllmis
etc. Csesòmente

SENZALA

A PROTEÇÃO DISCRETA
O PERFUME DO SEU NtS

Distribuidor-
"k DROGAFLORA"

(R!0 DK JANEIRO - OB1
BECO OO ROSÁRIO. J-A

Millôr desafia críticos

(Conclusão da quinta pás.)
— exatamente: lanço um desafio —

respondeu Millôr- Sei que nâo estou apre-

sentando um gênero menor, nem pedindo
desculpas por isso, pois vêr abrir-se o pa-
no sôbre ésse espetáculo me dá a mesma
emoç&o ou, talvez, orna emoção maior do

que me daria a apresentação de uma pe-

ça convencional- coloco, deliberada e au-
daciosamente, êsse espetáculo, para en-
frentar as inúmeras oplnlóes em oontrà-

• mm, V*

raefles sem nenhuma razão- Afirmar «ó,

nào basta. Quero que os críticos digam

por que 
"O 

Homem do Principio ao Fim"
não é teatro- Se conseguirem me con-

vencer — o que düvido multo — darei a

mão á palmatória- Do contrário contl-

nuarei achando que só há um Julgamento

realmente válido e definitivo: o do pú-

bllco, pois para êle i que são encenados

os espetáculos, qualquer que seja o gêas-

ro • nfto pni «S «lttoos-

¦

wiml,. 

* 

^ i

o

9

MCDICO

ESPIRITA

Tratamento do eorpo e do
esplrlto O Dr Arlstdteles
de Mattos Fernandes. do
Bospita) de Umbanda da
consultA ,i.s sectubdas quar-
tas e quintas-feiras, das 16
ta 19 horns Aos sibados de
8 Ajs 17 horas Praca Tira-
dentes. 9 5 0 andar. gala 503

Contrs Intrjs e
f LIiL \ man oUisdo. —

I V I V 1 Kkn QH bteves,
I tifij I pstnAs, tslimis

J et<- Dsesdmente

SENZALA

A PROTECAO DISCRETA
O PERFUME DO SEU MtS

Distributor -
"A DROGAFtORA"

(R!0 DE JANEIRO - OB)
BECO OO ROSARIO. »-A
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Clubes

DAI CIDADE!t

ALBERICO AMORIM

TTm do» maiores clube* do Brasil, o Fluminense P O., está
completando 04 anos de fundado, O clube das Laranjeira», que
tem uma das maiores organlsaçOes esportivas e sociais desta Cl-
dada, programou excelentes reuri^es comemorativas, destacan.
do-sa o Jantar da confraternização entra diretores e conselheiros
marcado para a próxima quinta-feira; na sexta-feira, haverá
a apresentação dos diversos departamentos do clube em desfila
reailaado no estádio de Álvaro Chaves, a, no sábado, dia 33, o
grande baile de gala, que terá o concirno de duas orquestras: a

.de Steve Beeraard. que tocará no saláo nobre e a de Chlqui.
nho do Acórdeon, que funcionará no restaurante. Parabéns. ao
presidente Luis Murgel e tôda a diretoria do tricolor pela atas.
plclosa data.

Outro clube qu« está anlverseriando é a Casa da Vila da Pei-
ra. organitaçâo tuso-braslleira, situada na Rua Haddock LAbo
Seu baile de gala será no próximo dia 90, animado pelo oonjunto
cie Choca.Chuca
4 O Conselho deliberativo do 8. C. Mackenaie aprovou a taxa
de conservação de um mil cruzeiros que será cobrada dos sócios

.proprietários a partir dtste mês.
O Centro Catarinense Já decidiu que o terceiro Ffestlval da

Cerveja será realizado nos dias 36, 27 e 28 de agósto próximo no
pavilhão de 8áo Cristóváo. Representações de várias Estados par»
ticiparáo das festividades
um grupo de amigos num almóço. para comemorar o 18° aniver-
sárlo de seu filho Marco Antônio.

.? A lourissima Vitória TOrres 4 a mala nova atraçfto da boate
Cabanas, tòdas as sexta-felras, em Qultandinha.

Dcõfile de modas infantil sei* realizado hoje. a partir das 15
horas, no 8oclal Ramoa Clube. A noite, haverá o ¦show.Ctal*
com eleiçfto da Rainha do más No próximo sábado, mais uma
reuniáo dançante será realizada, animada pelo conjunto de Zt
Maria e seu drgfto, em homenagem 4 Escola Normal Carmeia
Dutra.

O "showa do n Baile daa Debutantes Jambetes do dia 0 de
agósto no Melo Ttela Clube terá a participado da Rosa Maria

A elegante Clnlra de Paiva Brito reuniu um 
'grupo 

num al-
môço comemorativo de seu aniversário. Registramos a presença
dos casais Vicente Mltidlell. Francisco Rodrigues Pinho, Natal
Caréii e Vanderlei de Paiva Brito; Sras Conceição de Paiva Brl.
to, Maria de Lurdes França e SUeida Brito da Silva; srtas. Praa.
cisca de Paiva e Dalva de Andrade; ara. Armando Carell a P*"^
Rodrigues de Pinho.

Marli Braune e o sr Luis Alfredo Oama, de casamento mar*
cado para o próximo mês de outubro.

O Muriqul Country Clube realizará sábado seu baila cotne-
morativo do 28° aniversário de fundaç&o. O presidente Brnánl
Kosais e o dinâmico Mário Vale, organizaram um vasto progra-
ma comemorativo cujo encerramento aerá no domingo com um
grand« almõço.
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ROBERTO RE1S 1

AIMICK Malvil é uma 

"gatinha", 

MORA!

^NICK 
MAL VIL, a graciosa estréia do nosso cinema, PINO — Você pretende desfilar novamente com a ção Dentro do PAo", numa tradução de R. MagalhàtiMAL VIL, a graciosa estréia do nosso cinema,

sempre gentil, concedeu-nos uma entrevista, que
apresentamos abaixo como o nosso PING-PONO:

PINO — Anlck, quantos filmes você Já fés?
PONG — Eu comecei fazendo cinema em 1060.

Atuei em 
"Conceição", 

ao lado de Hélio 8outo, e obtive
dois grêmios como 

"A 
Melhor Coadjuvante" naquele

ano. Voltei a filmar em 63, fazendo, sob a direção do
falecido Olauro Couto, 

"Os 
Vencidos", e que só reoen-

temente foi exibido. Fiz também dois filmes de co-

produção estrangeira. Foram 
"O 

Páo-de-Açúcar" e 
"O

Homem do Rio", ao lado de jean Paul Belmondo.
PINO — E agora, você é uma 

"gatinha"?

PONO — Eu sou assim carinhosamente chamada,
no nôvo filme que o Jéce Valadáo está rodando. Vou
cantar uma cançfto multo bonitinha, ao lado do Jérri
Adrianl e do Perl Ribeiro, que fazem os meus gal&s.
Trata-se de uma comédia musicada, bem moderna, o
que conterá algumas seqüências coloridas.

PINO — Você pretende desfilar novamente com a

Mangueira, Anlck?

PONO — Claro. No primeiro ano que eu desfilei,

1866, tremia dos pés a cabeça, de mêdo e emoção. Acho

que Isso ajudou o meu 
"rebolado". 

O público foi mui-

to gentil, me aplaudindo, o que me féz ter confiança

em jnlm. Voltei novamente em 06, e agora a Manguei-

ra e eu estaremos sempre unidas. Você se lembra da-

quela marchlnha 
"Tem 

Praneeslnha no Salto"?, pois é,

foi Inspirada em mim.

PINO — Como foi que você começou a eer artista?

PONO — Foi 1& na minha terra. Eu sou 
"frrance-

saM, você sabia? Comecei fasendo teatro por amado-

rismo. Aqui no Brasil, comecei fasendo mímica, com

Ricardo Bandeira. Em Sfto Paulo, onde estava radica-

da, fis umas três peças, quando surgiu a oportunidade

de conhecer o Rio, atuando no elenco de CacUda Bec-

ker, na 
"Visita 

da Velha Senhora". Aqui fiquei, indo

depois para o Teatro Santa Rosa, aparecendo na 
"Can-
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"A 

Comédia Cearense" despede-se do carioca

^ 
Comédia Cearense foi muito bem recebida em
¦Campo 

Grande, sexta-feira última, quando a

população rural carioca lotou o palco do Teatro Ar-
tur Azevedo naquele longínquo subúrbio da Ouana-
bara. Ali, após a encenação da comédia de Eduardo
Campos. 

"Rosa 
do Lagamar" todo o elenco, rece-

beu os aplausos dos espectadores de pé O diretor B.
de Paiva foi homenageado pelo diretor do Teatro
Rural do Estudante que relembrou os áureos tempos
daquele teatrólogo á frente do teatro em Campo
Grande. Também foram citados os nomes de Rogé-
rio Fróis, ex-componente do Teatro Rural e hoje no
teatro profissional. Cada um dos componentes do
elenco de 

"Rosa 
do Lagamar" foi citado nominal.

mente e tôda a população de Campo Grande que ali

compareceu aplaudiu oa cearenses.

Agora vamos passar uma temporada sem ver no

Rio a Comédia Cearense, pois está ela despedindo-se

do carioca, depois do sucesso que fés no Teatro Na-

clonal de Cpmédla. De retôrno à Fortaleza, vão B. de

Paiva, o diretor; Haroldo Serra, o produtor; Hira-

mlsa Serra, Teresa Paiva, Roberto César, Jório Ner-

thal. Matos Dourado, Jaborandi e a revelação do tea-

tro no Rio, Salete Dias

Também os amigos de teatro do Rio ficam com

saudades do pessoal cearense que durante 15 dias

deliciou o carioca com a peça da sua terra.

niwmn

Está voltando a moda dos cantores apresentaram oroeramaf
nas emissoras de rádio a tv Há algum tempo, Caubi comandava
um programa na Rádio Mauá, Na mesma estação, Angela Ma*
ria e Anísio Silva eram responsáveis por outras audições Na te*
V".isfio. encontramos Vanderlei Cardoso. Rosemari- « outros, nas
mesmas condições. Sabe.se. agora, que a Rádio Tupi deverá lan.
«•ar Vanderlei Cardoso, Jertt Adrianl e Roaemeri como *dlsc- ¦
jóqueis* em sua pwtframaçáo, isto, a partir de a«teto proxi-slmo. Enquanto cantores da Juventude váo comandando programa* £
rií discos, uiaá providência precisa *er tomada para que Pau.o 

~

Moreno. Luís Fernando, Murilo Nérl. Mário Luis, e outros, iu.
gressem no setor fonográfioo no condição de cantores.,.

Acidentado num desastre de automóvel (ma.s já em fase ae
iccuperacSo) o repórter Afonso Soares, chefe do Dépártamento
de Reportagem da Rádio Tupi.

Domingo é dia de ópera na Rádio Eldorado, a partir dss 21
horas Semanalmente t apresentada uma obra completa com «•
mais íamosoe intérpretes.

Amanhã, Angelita Martlnez estará na bn.«e de submarinos era
nossa Armada, cantando exclusivamente para aquèiew que a ele-
geram como "Rainha da Marinha", que tal Angelita Marinha? .

Programação da Mundial vai indo bem, obrigado, As 8.S0
horas. Celso inicia com "A bossa é disco", seguindo o "Peça

direto* até ás 21 horas. Angelita Martinea com oa «Sucessos
Musicais e «Traí que eu toco* e ás 13 horas, *Camwsel Fe-
minino*, com Oraciete Santana. As 14 hora.* o «Expresso Mu-
sical*, o programa mais «matusca* do rádio carioca

Sábados, a Rádio Eldorado apresenta, das 7 ás S horas «Por.
tugal em tempo de música*. A música portuguesa, na interpre.
taçáo de nomes famosos.

Disseram-nos que o locutor Jo&o Cabral « o chefe do Setor
de Produç&o da Rádio Rcquete Pinto. Certo. Mas produçáo de
quê. gente?

TROVAS E TROVAS

MARINA

Eis mais um talento que surge em nossa ooluna. K é com
multo praser que «Trovas e Trovas*, trás nesta edlçáo as mar»,
vilhas ditadas por César de Almeida.

César de Almeida é fluminense. Nasceu no dia 4 de mato de
1944, em Raia da Serra de 8antana a terra dos poetas. Oolou
grau de professor primário, em 19 de derembro de 19*4 na Esco-
ia Normal Professor Carlos Brandão E um jovem batalhador

3que sabe lutar pelos seus ideais, pela conquista dos mus sonhes.
Estuda na Faculdade de Filosofia em Friburgo, o que demontra
seu grande empenho pelo Magistério. C grande poeta, trovador

sonetlsta. Suas trovas têm todo o romantismo que é próprio
de sua pouca idade, contudo consegue faser e multo bem trovas
e poemas de outro gênero. Sente-se imensamente felli por ser
fluminense e é com esta felicidade que diz-

Vento fresco. Céu mimado/ Em tôda alfombra da serra, /
Lugar santo, abençoado.. / 6 assim a minha terra, Que aurora,
que Oéu de amor,/ Que veráo, que primavera./ Quanta bondads

calor/ Existe na minha terra.
Quando (ala em trova, é assim que César de Almeida se

refere:
Náo troco luxo ou beleza,/ Nem as honras de um «Senhor* /

Pelo dom que a natureza/ Deu-me de ser trovador Da trova, fii
alvorada./ Do sonêto, uma ilusáo:/ Dos seus lábios, fls escada/
Ao templo do coração

Quanto ao seu humorlsmo, é dos mais «ádlos, vejamos:
Os amigos desta lida/ Diária sfto diferentes:/ Comem da

nossa comida/ E deools falam da gente, ou; Bem alto, um beijo
eu ouvi/ Na escuridão de um cinema/ Olhei para trás e aplaudi/
Dois artistas em outra cena

César reside em Cachoeira de Japulba, no Estado do Rio. En
1865 publicou através da Oráflca Falcfto Editora Ltda.. o Uvro
que contém belos sonótos. trovas e poemas que se Intitula: «Poe.

alas que o amor me inspirou*, nesta obra encontramos as se-

gulntes trovas:
A madrugada chegando,/ As esperança* nascendo../ t assim*

que vivo a vida/ Cantando depois morrendo Pare. olhe, pense e
veja/ Um anúncio temerário:/ Procuro um noivo que sei»/ tJm

pouco ou multo ordinário/ ou: A velhice trá» entfto/ üma gran.
de desventura/ Deixa nóvo o coração/ Envelhece a criatura

Como vemos ape*«r da sua pouca idade é um excelente tro.
vador, e sobretudo, um artista quf promete muito para o futu-

ro dado ao alto gabarito da sua lnsntracfto. o seu valor poético
Parabéns ao poeta que hoje- focalizamos e. os nossos votos de

muito êxito nas obras que futuramente serfto editadas
«Trovas e Trovas* que apresentou o trovador da mooldade,

num grande poeta do presente, aponta as trovas da semana de

grandes nomes do passado.

JRMA DE CASTRO ROCHA

(MJ&1M.K1)

Que longa a saudade minha

Que falta de teus zêlos-.-

Beija o meu rosto, máezlnha.

Põe a& mãos nos meus cabelos.

LOLA DE OLIVEIRA

para a m&e multo reveses.

Noites de tneônls. canselra,

Sofrimento em nove meses.

Trabalhos a vida inteira-

ARCHIMINO LAPAOESSE

Se Deus atendes*»» um dia
Minha prece ingênua e doce

Quem fôsse máe não .irrra
Por mais velhinha que tô<ôs.

AVISO AOS TROVADO WS:
Enviem suas travas e biogra-

fia* para que oportunamente
sejam divulgadas. Endereço ps.-
ra rrmesoa: Maria Nascimento
Santos — R\ts> Dr- 0'Relly —

Realtngo — Rio de Janeiro —

Estado da Ouanàbara.

a menor dúvida, Berta Lo»

ran é um dos pontos altos da
comédia de Henrique Pottgetti,

Orquídeas para Cláudia, que
tanto sucesso vem fazendo no
Teatro Copacabana. Na pele da

bem-humorada proprietária da
"Solange 

Modas", luxuoso ma-

gasin de Copacabana, às vr ltas

com freguesas de tonos os tipos

(até do tipo caloteiro...), bem

como com fregueses, como aquê-

le deputado de Brasília que vem

comprar um casaco de vison 
"en-

comenda de lun amigo", Berta

mostrasse inexcedfvel em malé-

ria de comicldade espontânea,

simpatia e talento. Gaiata qua-
se sempre, é com muita ternura

e sensibilidade que, referindo.se

ao principal manequim da casa,

diz ao deputado Roberto Lara

(Carlos Alberto) que 
"Cl&udta 

é

a filha que não tive". No mesmo

plano poderíamos citar o mo-

mento no último ato, quando
conversa com Cláudia (Isabel
Teresa) em tom de despedida,

pouco 
antes de esta ir para a

igreja.
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» PIRCEU IZEQUIIL

Q3 
DISCOS DA SEMANA — Os su-

plementos das gravadoras, na se-

mana que passou, ofereceram novl-

dades variadas, para todos os gostos

Um rápido repasso, por algumas das

principais gravadoras, oferece o sc-

guinte panorama:

MOCAMBO) — Com ótima divul-

gaçâo da môca Zélla, lançou com

bossa a intérprete Maria Odete, num

disco simples, onde ela interpreta
"Boa 

Palavra" e 
'"t 

de manhã", com

muita originalidade e vos que é uma

gostosura e. seguidamente, Caçula e

Marinheiro, Interpretando num 
"ex-

tended-plajr" "Quero 
que tudo vá pró

inferno" e 
"Escândalo 

em Pamilla",

duas páginas de atualidade musicai-

Também no mesmo sêlo, est&o Sonny

Delane. bonita e. jovem cantora, com
"Sem beijo nã3 dá pé" acoplado por
"N&o sei", para o bom gósto dos apre-

ctadores do gênero e Zé Fortuna e

Pitangueira, também com um gínero
dirigido, cantando ao som de violas
"O 

Punhal da Vingança" e 
"Lenda 

da

Valca dos Noives"

CBS — Othon Russo tem uma sur-

presa para os dtscófilos; trata-sc ia

um nôvo e bonito disco, que trás de

volta a querida Maria da Oraça, cujo

BERTA LORAN

deseja ser estréia

de comédia musicada

Berta Loran confessa-se sa-

tisfeitíssima com a parte que
desempenhou na peça de Pon-

geti, mas ambiciona ser estréia

de uma comédia musical de ca-

tegoria. 
"Em 

Portugal", diz. 
"on-

de permaneci por seis anos, foi

onde me realizei na profissão
Fui primeira figura de uma com-

panhia de grandes revistas, ten-

do sido no Teatro Monumental

de Vasco Morgado, em 1963, a

última temporada que realizei

por lá, por sinal 
que 

bastante

longa". Tratava-se de uma revis-

ta luxuosíssima, intitulada Boa*

Noite, Lisboa. Assim sendo, com

a prática qué Já adquiriu no gé-
n e r o musicado, náo demorará

muito para vermos o seu nome

brilhando na marquise de um

dos n o s s o s principais teatros,

anunciando que o seu sonho tor.

nou-se realidade. Com sua per-

sonalidade tâo marcante e efu-

siante, podeiú, sem favor algum,

vir a ser a Ethel Merman ou a

Martin dos nossos palcos. Aliás,

¦ adora música norte-americana,

que é a sua preferida. Talvez Já

se Identificando com as estréias

de comédias musicais da terra

deTioSam.

Dos três setôres artísticos,

Berta prefere o teatro, onde po-
de ter mais comunicabilidade

com o público. Acha que os fil-

mes, sendo feitos aos pedaços,

prejudica um pouco a esponta-

neidade do artista, e a televisão

carece ainda de aperfeiçoamen-

to entre nós. 
"O 

teatro é o que
me satisfai plenamente".

Em pessoa, Berta Loran con-

serva muito dos personagens que
interpreta na vida artística, mps-

trando-se sempre alegre e feliz.

Sua verve humorística reflete-se

mesmo nas respostas ás pergun-
tas que lhe são dirigidas. Senão,

vejamos:

Quando nasceu, Berta?
22 de março de... 1966.
Tem outra ocupação

além de teatro?

Nunca, até morrer.
Qual a melhor coisa que

Já me aconteceu na vida?
O meu segundo cara.

mento.

Como ingressou na vida

artística?

Filha de peixe... Meus

pais eram artistas, meus avós

eram artistas, meus bisavós...

Chega?

disco de estréia, anos passados, intl-
tulado "Maria 

da Oraça interpreta

músicas brasileiras em ritmo de la-
do", foi um sucesso, que deverá se
repetir agora com êste "Portugal d*

Sempre", onde estão recolhidos poe-
mas do cancioneiro da 

"Máe 
Pátria",

tais como 
"Sou 

Tua", 
"Noturno", "Ai

Mouraria", "A 
Saudade vem depois",

"Poema do Fim", 
"Perseguição",

"Triste Bina", "O 
que quer dizer sau*

dades", "Se 
eu fôsse aquela em quem

tu pensas" etc üma belesa, que vala
a pena ouvir.

* CONTINENTAL — Ricardo Gale-
no, pela 

"Continental 
Discos", esta

processando uma 
"bllte" 

no mundo
melódico, desde a semana passada,
com a apresentação dos grandes dls-

cos da empréaa dos "Três Stninhos",
escolhidos entre o melhor do melhor
do suplemento da fábrica epigrafada

para êste ti)és de férias- Alguns dêles
s8o: 

"Para 
ouvir e dançar , com To-

ny Oardner seu plano e órgfto; 
"Mar

de Melodias", com Saraiva e seu sai-
soprano; "O 

Romântico" com Pran-
cisco Petrônio; 

"Top 
Hlts", com Élclo

Alvarez e sua orquestra, 
"Boleros 

RO-
màntlcos", com Los ViAales e um 

"ex-

tend-play simples", na vos de José
Leão-

"Para ouvirmos • dançar" oferece

páginas maravilhosas como 
"Pluie

d'automne", 
"Caprl c*est flnl", 

"Rei

ro es for a blue lady", 
"Que vá tudo

pro inferno". "Help", "Pleln 
Soleil",

"The 
sound cf muslc", 

"II 
mondo",

etc Cotação: exceiente-

"Mar 
de Melodias" conta histórias

bonl a* em notas musicais de Sarai-
va. c:m seu sax-soprano- Ouvimos ai

"'Soprano 
de Oaflelra", 

"Sinos 
de

Santa Cecília", "Co choro na Ouana-

bara", 
"Quem 

me viu", 
"Saudades 

do

meu Paraná", 
"Na 

Rua Augusta o
ritlmo é assim -« várias outras. Mui-
to bem, mesmo-

* ODEON — Agora com o sorriso «•
a simpatia de Alaide de Araújo na
divulgação das coisas boas de sau ál-
bum sonoro mensal, tem um bom pe-
dido, principalmente para oa apre-
cladorea da música Jovem italiana-1
a edlçáo intitulada "Motivo 

d'amore",
belo m>t-p!aying com sensiblllsante

interpretação de Pino Dooagglo.

«ao Dentro do Pão", numa tradução de R. Magaih^,

Júnior. Mas depois eu recebi convite para fazer teie.
visão, dnema, mas gostaria de atuar numa peça n0.
derna, ou mesmo num musicaL

PINO — Na televisão, qual foi o programa em qy,
você mais gostou de atuar?

PONO — Eu creio que foi 
"Se 

Meu Apartamento

Falasse", ao lado de Odete Lara e Cyl Farney. Mas

atuei também em musicais multo interessantes, ond«

guardo as melhores lembranças, como 
"My 

Falr Shov

e 
"Time 

Square". Em Sfto Paulo, eu fiz uma telenove.

la ao lado de Hélio Souto, e que em Curitiba alcaneoi

a audiência de 82%. Era 
"Olhos 

que Amei".

PINO — Dos Festivais de Cinema que você ja com.

pareceu, qual o de melhor lembrança?

PONO — O de Berlim, em 1960, integrando a comi-
tiva brasileira. E agora, mais recentemente, a um na.
clonal, o de Juls de Fora, onde fui agraciada comt
"Acadêmica 

Honorária da Faculdade Nacional de Mi.
diclna".

PINO — Anlck, você usaria uma 
"mini-sala"?

PONO — En uso. Adoro a moda atual, e acho qt»
o meu tipo se ajusta perfeitamente a ela. Acho, po.
rém, que nem tôdas as mulheres podem usá-la. p&n
essas, al estão os tradicionais modêlos de Olvenchi

Chanel ou Balanciaga. s

PINO — Você já filmou ao lado do Milton Ro.
drigues?

PONO — Quando eu fasla na televisão o seriaêo
"Cidade 

Aberta" atuei num episódio, ao lado de Jar-
dei Filho, Jorge Dória e Cláudio CavalcánU. Kste ca.
pitulo vai ser agora levado para o cinema, com o nom«
de 

"Audax". 
Será o primeiro seriado brasileiro, t o

Milton aparecerá fasendo o seu protagonista A dl.
reção será do Vítor Lima.

ONTEM, COMO HOJE:

NOITE DE GALA

iuJ* 9<^rreu vauttOo, quando o# espetáculo* it
Noite de Oüla prendiam em casa verdadeiras multidões

dando ao programa o» maiores índices de auiiência d* en-

rv£u , 
C0 

?r' de 
amanM o programa miliorvirn.

com uma eqvipe inteiramente reformulada e com a presen-
A!berto » de Norma Benguel, promete con ti-

r** 
0 mat?r 

F°?rama 
de tv "ne o Brasa já viu. Dt-reção e Fcrvnndo Barbosa Lima Foto da Miias Propori-

\,mn Mmnx*. 

"Z *'y,,'ão corur-rso "Vm 
milh&o rc>'uma canção , que marcou época no tv brasileira

TELEVISÃO

>

? PAULO URA
'^*1*1 "IfirMVXMU.

* CAUBI PEIXOTO (RCA Victor
Discos) tem nôvo sucesso para gaúdlo

de seus admiradores

Ide dirulffac&o FrancL^ departamento
k-ríra

I ® proçiunw terá % dlrlgj«lo Fern&ndo RnrKwa ? tm. .

bs£ Ro2ítowMv%

O procrama terá 1.^.. . 
^ * Norma BeneueL

| tu: quadros Dltoreacn* n*y® Q^tro fases dtstin.
rep^ge^^^rpríSlSr' musicais e

me^rTuh^U00^,^ 
"NOlt* 

le estreará amanfaá- Ro-"e 

n^ t^tro Albert0«SlámZ

tique- ta^rtante ^ 
* <Ureç4° de uma casa ou «bou-

Mportlvo. entre 
as de maior destaque social ou do inundo

^ ~ quadro P05^- ««

fa.tantM 0* BorJato, com as ve.
Si.,*.^pronunciando as frases mais interessante» <i»

tr*ch0 de um ni"»« conhecido, com dubit.
Si? ,.,,yron>yn 

Dam 
^ 

conhecidas e daptacSo do tnns

^TrpAnSUTBePOPa,are" 
d° Bras11' 1- *

ferrate^im. H1" mi»ical Inteiramente dL
Ooets- Cícer° <"• Carvalho «

deeartSTSn?^.! Wnta Horas - uma hlstòni

Y"1 Pfnon#ft",s e «ballet*. com

do fasendo a narrativa O Advogado

nwciuíta P 
«wtlna do programa üma única

"ma Personalidade de destaque,

1» •R^ Cànier^7o 
ma,s ^ qUR(iroK- "O «Ifsrc ano de

de BntrevbU» programa 
concluído com A Oran.

rtoca^nTtelev^âa SOU tn*tCl 
0 melhôr ProsTama da noite cs.

rtoSa S SbH^ 
tem tUd° parft aMUmir novamente a prefe-

cas^^nafivíS5.^? 
~ ° Departamento de Relaçftí* Publi-

SL. ao promovetvlo 
a ida de educandArlc« po-

Stt^gíândê^que 
est4 Re exfblndo no Rio.

•NCmCM víll5AI^merece 
08 nW!SOs «Pia»'"'

•lal dhml^?. b 
~ 

7? 
,mente desvirtuada a nota ofU

««»
stto. or srs. OevHlc',0 Morais Miranda JoJ itoEvSswuS

^to"?cl^Mtdt^rrWpeCtlvamente' 
dac ^ conceituados

Sí Mgll2?a 
not* conjunta, esclarecendo

TOlgatóo Bwlarèrtram pnfí? 
"f™ modlficaC8es facciosas ci

oowm' nl° ameaçaram pedir aoOOTITEL suspensáo de Canal à TV Rio; b) que «houve confusão

Mo"atariaf^a Tv nu'mmPnte 
•"i®108 um d» outros: a que-'

tem . LI 8 
°a CT dm nbra- entidade que nads

átíf?a%2&*»SiIur* 
d?, 

Pana' O» 
"ainda quanta

mentionádM miJÍÍÍ JV 
n®tjc,as- esclarecem que os totais ali

|r»s 
sstotwtudw 

porq,,e ns°terRm f«!tos ^ ^

em^tTt.n&.r'^ P0"10-" deformados na noti

tortSZl «O18"40 «os cnsos dfr cheques sem.

tmm Un%>n iu íf^08 P°r ^«terminada organisaçáo que náotem Ugaçáo, de espécie alguma, oom o Canal is*í^ «ri»rec'

PSSS!''*'2™"

Sapato1 Bmiodi^h o 
abjeto programa «O

entrevistados n«u ? 
domingo pn-sssdo quando um do?

emíSSrS J'mund2 w reíerlu 8 *"^1» Maria
[ 

respeitar pelo menos sua condi çfto de mulher.

: xjia

Hi
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ONDE A CIDADE 5E DIVERTE
Lançamentos

"A VOLTA AO MUNDO S6IRE O MAR"

• Aroui-d the Wolr Under the Bea*. Filmo americano, em
«titrcrf-olor. Direçáo de Andrew Msrtoo Com Uevd Btidaea e
- ¦ ¦'•"'• E*ton. A» 12 hors». (só no Pathé), 1145, 18*0, 174*. 90*
r "', hnra». Proibido até 10 anos. Pathé. Astaca. Metro.Co*»*c*.
«_ >n*. P»x. Mítro-TIJuca, Mauá e Para Todos.
" DIÁRIO DE UM HOMEM SOLTEIRO" .

«Ultirv o :a Bachelor*. Filme americano. Directo tte Bandjr
t-,-,-..ni Com William Traylor e Paula Btetrart As 14, 1140,
\iM ID. -n-,a e 2aao bons. PorlWdo até 1* anos Art.Oop*-a-*.
l,*r.i. Art Tijuca, Íris, Art-Méler * Art-Hlllenôpolls.
-O CAVALHEIRO ROMÂNTICO"

•Ticlj-le Me» Films americano, am oor Da Luxe • Fanavt.
rn DlrecSo de Norman Taurog. Com Elvti PraUej* a JuHo

«.dim. A» 20 e 22 horas. Proibido ité 10 anos 8*o Luto, Man.
Miramar. Carioca, Santa Alice, Misslslpl (Ilha do Governador)
. petr-polls.

"0 PRÍNCIPE E O DRAGÃO DE OITO CAREÇAS"

Fd::* lapon.s, em Eastinancolor e Olneamacope. Direção de.
-us. serikawa- Desenho animado de lonf-a.metrt-gem. As 14, ,'ll 

e l* hora*. Livre. Rex. Venese. Copacabana e Eskte
• PIO PONDO» t

«Rio Pondo». Filme mexicano Direçáo de Rogeilo Oonaales.
Com Cario» Cortes e Elsa Cardeais. As 14, 15.40, 1720. 10, 20.40
. ¦•>'?- Iiorri». Proibido até 14 ano». Ipanema, Botafogo, Presi.
lante. Fluminense, Coliseu, Vaa Lobo e Olôrl* (MerlU).

"UM GRANDE AMOR NUNCA MORRE"
«The Three Lr.es of Thomsslna". Filme anglo-americano.

e-n tecnicolcT. Com Patrick McOoohan e Su»an Hamphlre. As
:«' i«, 18.20 e 22 heras. Livre. Scala, Csruso Rio Regência a
ff* Bento .Niterói).
"VENTO NEGRO"

"Yiento Negro". Filme mexicano. Dlreçlo de Serrano Gon-
..le/ Com José Ella-. Moreno e Davi Reynoao. As 14. 1830. 1* a
.UO hora.s Prolbio afé 18 anos. Oeon (Clnelánla).
"VOLÚflA"

TOm japone». As 9. 11, IS. 15. 17. 1*. 21 e 23,30 hora*. Prol-
Me ité ll sno». Alasca (Copacibina).
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CLOVIS DE CASTRO

Comedia

A LOURA DF DEAN MARTIN — Joi Lansing e Dean Martin,
numa cena de 'Vamos Catar Outra Ves» Martin nio se refere
A loura apelitosa da (oto, mat h baUaqueana Deborah Kerr, «ve»
por sua vez é, no filme em questáo, mulher de Frank Slnatra,
•gangster» perigoso na vida real e na* horas vagas..,, Cuidado
eom esta amizade, Mr, Martin, Pode perier a loura e a vidal

gffmiimiitititniiniimintmiiiiiiinimiHiiniinniinntiiiiiimitii -^ iiminimiiiiifmmHininiiiiniintintni

e "western" são
as melhores pedidas
"Divida de Sangue", ou "Cat Bailou", como no original,

e "Vamos Casar Outra Ven", titulo com que se transfor-
mou aqui no Brasil a comédia "Marriage on the Rocks", s&o
de fato e de direito as duas únicas e melhores pedidas para
o público e a critica nos próximos sete dias de cinema no
Rlc ¦

"DIVIDA DE SANGUE" (Cat Bailou) deu um "Oscar"
ao ator Lee Marvln, acostumado aos papéis de coadjuvan-
te noa "westerns" e nos filmes policiais- ótimo ator, Lee Mar-
vln atua em "Cat Bailou" (história maluca onde até o* ca-
valos ae embriagam com uísque.) com a apetltosa Jane
Fonda, sob a direçáo de Elllot Sllversteln, que dizem fazer
Jus aos elogios da critica americana- Vamos ver- Eastman*
color de grande efeito em cenários naturais

"VAMOS CASAR OUTRA VEZ" (Marr^ge on the Rocks)
tem Frank Slnatra á frente do elenco, ao lado de Dean Mar*
tln (do seu famoso "clã", Deborah Kerr e César Romero-
História feita sob medida para o talento de Slnatra, envol-
vido em problemas românticos e (boas mulheres!), com a
balzaqueana dona Deborah O diretor é Jack Donohue. E a
fita em Tecnicolor e Panavlslon.

• FESTIVAL EM PASSA QUATRO
O cronista está em Passa Quatro, até amanhã a mela-

noite, assistindo ao I Festival de Cinema Brasileiro, na ter-
ra de Zequlnha de Abreu- A convite do confrade Paulo Pai-
xáo- Viagem de trem e ônibus, Ida e volta, recusada por algu-
mas pessoa* que o Joaquim Menezes diz n&o ter catego-
ria-.- Depois falaremos com mais vagar sobre o assunto,
principalmente sóbre a viagem de Norminha Benguel como
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'JAPON&SES EM CART An — A cena é de «Voíii-rfa», cartaz
atual do cine Alasca, em Copacabana. O cinema nipdnico tem
muito público no Rio, e em se sabendo que o coisa agora fun.
ciono na base io sexo. então que s» )unte dois «Alascas» para

ttai+extbiçom,,,
"Rainha do Cinema Brasileiro", para desesiiêro da "Tradi-

cional Familia Mineira"-.
• GENTE IMPORTANTE NO RIO

Hoje no Rio, dois diretores da 20th Century Fox: mister
David Raphel e mister Francisco Rodriguez (mister ou
seftor?). Vêm preparar lançamentos da empresa a que ser-
vem, respectivamente, como vice-presidente e supervisor na
América Latina- Multo bem!
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Reprises
O SHOW de toda gente

"AS AVENTURAS DE ROR1N HOOD"

«T>- Adventure» of Robin Road* Filme americano, em
tc-dco'er Direçáo de Mlchael Curtis e William A. Seiter. Com
-¦-.... Flynn e Ollvla De Havllland As 14. 18. 1*, 30 e 22 horas.
Proibido até 10 anos. Flórida, Brunl-Ipanema. íris. Brunl-TL
jata, Rio-Palace e Alfa.
"A MARCA DA MALDADE"

Touch of Evil". Film* americano. Direção de Orson Wel.
lei Com «Cliarlton Heston. Janet Leigfh e Orson Welles. As 14*
1,. ií. 20 e 22 horas. Probldlo até 1* anos Rlvlera (Copacabana)
"CRIME NO CARARE"

.lime francês. Com Claudtne Dttpuls. As 10, 13, 14, 19, 11 90
t 12 hora». Proibido até 1* anca. Cineec.
"ERRADO fRA CACHORRO!"

Tlie Errand Boy*. Filme americano, em tecnicolor. Direçáo
l :nterpretaçáo de Jerry Lewls. As 14, II, 1». 20 e 22 horas. Li-

prr» Rlcamar (Copa«bana). ,
«O FASCISTA» ..-  -*c____-"___l

•IÍ Federale». FUme Italiano, «recair* semana Direção de
Lutiino Salce. Com Ugo Tocnasst e aeorgei Wilson As 14, 16,
is. 30 e 32 horas. Proibido alé 14 ano*. Alvorada (t^pacabana».

Continuações
"A CORRIDA DO SÉCULO"

•The Grest Raee». Filme americano, em tecnicolor a Pana.
vl-i-n Terceira semana. Direçáo de Blake Edwarcjs. Com Tony
CJstlí, Jack l„mmon e Natalle Wood. As IS. 18. 19 e 23 borast yLivre. Bruni.Flamengo. §
"AS AVENTURAS DE SCARAMOUCHE |

Filme Halo-francês. em Eastmincolor. Terceira semana. Dire.
;Jo de Antônio isasl Isasmendl Com Oérard Barray e lOehele
¦Oirtrdon. As 14, 16, 18, 20 e 22 horas Prollildp até 14 aiwsRolalJi
Bronl-Grajaú, Engenho de Dentro. Rosário, Cairo, Prgoresso
íCampo Grande) e Sáo Jorge (Niterói).
"A H0VIÇA REBELDE"

«The Sound of Music" Filme americano, em Cinemascope
* cAr De Luxe. Direçáo de Robert Wlse. Oom Julie Andrews e
Christrgher Plummer. Às 15, 18 21 horas. Livre. Leblon e
Tofjpol.iiia,.

"ANGÉLICA, A MARQUESA DOS ANJOS"
•AnueUque, Marquise Des Anges». Filme ^»e0-i,*uJ2?_% *¦

lt, 16, 18. 20 e 22 horas. Proibido até 21 anos. Ckmo^-Oopac».
ban».

BAGUNCEIRO ARRUMADINHO" -

•The Disorderly Orderly«r Filme americano. •*J^^SÍ*-
Terceira semana Direçáo de Frank Tashlin. Com Jerry Lct™ •
Olar-âi Farrell As 14 16. 18. 20 e 23 berras Livre <^»_"*™-'
Paliei, Bmnl.Copacabana. Kelly, Festival. Marrocos. Rio Branco.
Brittnia, Brunl-Méler, Sáo Pedro, Matilde e Paraíso.
"DOUTOR JIVAGC"

«Doctor ziúvago» Fllmé americano, em ^^^^J^LS?"!?;Metrocolor e Som latereofónlco Se-fUnda Bem*» J™"f? ff
ftvltl Lean. Som Osmar Shariff c OSS^JhSS^Jí
n.0 e 21 horas. Proibido até 18 anos. Vitória (Cinelãndia).
"tSTES HOMENS MARAVILHOSOS
COM SUAS MAQUINAS VOADORAS"

•Tho-e Magniflcent Men ln Thelr Frylng^J^chlnes* «toe
MB_ano. em Cinemascope e eftr De Vto} ç^J^tT%mí,
rocio de Byron Haskln Com Stuan 1-VhltmM e Sarah Mlie*
•¦¦s M, 16,30 19 e 21,30 horas. Lhrre. Palácio (Cmelándia)

LILIÁNA RENATA

FIANDO-8E 
na sua oplníáo exclusivamente pessoal de que "o publico paulista olha mais a qua*

lidade que a quantidade, exigindo espetáculos de alto nível artístico, enquanto que o do
Rio se contenta com pecinhas dlgest.vas e teatro musicado", Rute Bscobar por aqui aportou
charlando alto e demonstrando, dessa forma, seu total d<-*wnhecimento pelo teatro de boa qua-
lidade que — de modo geral — possuímos, e do público nAo ignorante que o freqüenta.

Mas. quem sabe se, dessa maneira, dona Escobar náo pretendesse pôr-nos em brios pnra
que saíssemos do nosso costume, no diser dela, de "apenas nos contermos com pecinhas", e
fdasemos aplaudir sua produção "Júlio César" que trasl» o rótulo shaBespeariano? Espttaculo
que náo obteve — lá na terra onde "pxlfem alto nível artístico*' — sucesso artístico e crítico.
Mas quem sabe a Ilustre dama nos Julgasse arivs a nont«. de náo estarmos a par do movlmen-
to artístico dos demais Estados? Tudo é posslveL A verdade porém é que dona Escobar por
estas banttas aportou — e o fêz contra a vonta !e do elenco — a fim de tentar salvar o custo
da montagem, que v»l a muitos mllhfies, esperando que lhe déssemos estrondosos aplausos. Mas

.foi ai que dona __«cobar se enganou: do sucesso esperado: neca! porquanto "Júlio César" re-
dundou num mau teatro, no que wncerne a en enaçáo traduçáo, direção etc., mesmo tendo
um elenco de primeira náo ronsegulu salvar a ".«"«astrosa . presentacfto do Teatro Rute Es-obii»
no nosso Municipal. Dona Escobar veio com divida inclusive para com o elenco, e como o tal
sucesso náo disse presente aos seus pretenclosoa anseio-. conseqüentemente o dlnheirintoo nao
entrou Os artistas então fizeram a coT-anl» •> parar, depois de quatro representações.

A divida atinge a casa dos 80 mllh«5es. Mas os artistas podem ficar descansados: quem sabe
o Panai do Céu náo faça com que a ilustre dama da terr» quatrocentona venda a fabulo-a

-_. _. . »__, _ __, ___•___ __ _____¦ ____» -.«..ililn _«m n-filnl Bnnavtta r»a_mansão que possui por aqucias oancia-_ e cujo yauir poi-c™ aer r_»-;i-.ut> c»> «..«». ™.«....«. H-
ra os OixTriís^-t-lWS? "1W dásO, Igualmente osartistas qne- se "t^ntitramá mnl digna dama que
náo sabia que carioc» tttn_rbém possui discerni mento para saber que trigo é trigo e Joio é joio.

ÍVAS EM ALTA TENSÃO"
•Donne ad Alta Tensione» Filme ^^0-J^^Dtf°Sj

« Ea-tmancolor Documentário de tonga-n-«t»gem as w. i•• »»•*;
18 20 e 22 horas. Probtldo até 18 anos. Rlvoli (Clnelándia) ¦
"fALA-ME 

DE MULHERES!"

. «Se Pcrmetotte, Parllamo Dl Donnel« P^«^JWH!___-S-;
t*va semana Dlreçlo de Bttore Sool» CtomjWto^jBjjy*»«; Bionora Rossl-Drago As 14, 18, 18. 30 I 22 horas. Proibido ate
'l «ias. condor (Largo do Machado).
"'LINT 

CONTRA O GÊNIO DO MAL"

.. 'Our Man nit« Em Ctoesmacope e oor De Ltae 8ejnmda
«j>J|Bi Direçáo de Daniel Mann. Com Jamea Ochwn "J^BeJ
W»b*s 12 r.,6 no Capitólio), 14, 16, 18 Me 22 Ixoras P*olWO
»¦* 18 anos. Capitólio. Roxl. América. Cascadura e Paa (Caxias) =

"0 MAGNÍFICO TRAÍDO" {
•II Kamir. :o ^•omutto» Filmo italiano «"^. »K«a 

|"rc*« út Antônio Pietrangeli Com Ogo T-gnaaai e »«««« S^iradon. As 1330, 15.40. 17,50 e 22.10 horas. Proibido ata w a
«II. «jperi: ..a"tO* 

UM MOMENTO DE AMOR" ^1
•Mometit to Momento Ptlme Bmericano. en|t^lc™or.,%' |»/emana Com Jean 9eberg e Sean OtxrümJ^ «ro 

|;'"•». 1V.50, 20 e 22 horas Proibido até 18 anos Império iCtne. 
|-Mia). —

A RONDA NOS ENSAIOS
Como sabem, o "show" ora em ensaios no

"Golden-Room" da Cssa do Tio Otávio foi ro-
tulado "Frenesi", vocábulo táo a gosto dos
amantes de boleros e filmes mexicanos, e que
serviu, Inclusive, há uns dois anos, de titulo
de "ihow". lá na terra onde tomaram a Bas-
tüha .Certamente todos sabem também que
"Frenesi" vem do grego e significa inflamaçáo
cerebral (?); delírio resultante dessa, Inflama-
çáo (?!>'. loucuro furiosa (IM). No sentido fi-
gurativo pode aer inquietação moral (?). im-
paciência (MO. lmpertlnência (?!?!>. selo ex-
cesstvo (??????????). e amor ao trabalho (.).
Toi êsse último parágrafo (sem o ponto) que
notemos no diretor Carlos Msnga quando de
nossa habitual "ronda nos ensaios". Mas co-
mo náo estamos aqui para repetir o que co-
lunas outras escrevem e sim muito ao contra-
rio. ora essa! contaremos como se dá o "abrir
do nano» do "show". que ao que tudo indica
possui ingredientes necessários para que redun-
de num apreciável espetáci-lo. Vamos ao que
nos propomos: Logo de salda, aparece Grande
Otelo (podem rir, pois o pretinho é gozado
mesmo) Dia, éle, com todo aquele taientão
aue a dona princesa Isabel permitiu que to-
más-emos conhecimento: "Preparai-vos para
receber neste recinto de orgia e familia. a pre-
sença das mui dignas e lrreprochávels esposas
do barão de Barbaroxa. Apresentando*as.,eu,
Rondinelo. o Menestrel". Nisso, as '«tóda-boas
váo desfilando as respectivas e -„aat*»mlcas to-
•DOarrafias. enquanto o G.O. (trânsito livre para
oriso) vai dizendo coisas tais: "Eis Montessa
(Sônia Dutra), seus beljoe têm sabor de mel.
Acreditem no paladar do Meneatrel. Rlone a
(Jaquellne Myma) graça e beleza Plmplnela
de Florença. (Lllian Fernandes) tem o per-
turbadór segredo do amor. Veronela, a bela na-
politana (Zélia Hoffman) Llatrta (Mfcrilu Bue-
íio) táo recatada, táo púdlca. Grizelda (Esme-
ralda). agitada, nervosa, uma beleza. Tinha
medo do eacuro, por Isso toda a noite o marido
a encontrava acesa. Genoveva (SônJa Clara) a
casta, a Ingênua. 4 só vergonha. Ainda nao é
mamàe. porque acreddta na cegonha. Tanta
ovelha e eu 24 horas com elas. Que acham?
Oué sou bobo? Com tanta ovelha dando sopa,
vou tirar onda de lobo! Falai, falai! Que que-
H..8 de mim?" Al, as "tóda-boa". ero grltlnhos
mia. e requebrados tantos, revelam suas duplas
intenções: "A vossa protet^woooool" Pois é.
Mas, logo depois, de táo cansado que o G.O.
fica, adormece no trono e é assiiri que wm en-
contrá-lo dono das donas boas. O tal de Bar-
barròxa. e êste ruge: ••* assim que selas pelas
minhas esposas ehouanto e.toii *»a «narraft. >
Al em voz de falsete, OX3. (riam. mwmo):
^TXÍ 

WÜ Teráo «H-ndo da estréia
do espetáculo, na primeira semana de agosto
»e der pé para estrear, porquanto, pelo que nos
foi dato assistir - o primeiro ensaio de con-
junto- a coisa ainda está «elo «obre o cru.
Em todo ca»o. aqui fica nosso crédito de con-
fiança.

BOLOLÔ DA COPA-FIORI
E auem naquela noite se encontrava na lon-

m mesa do 8PF (Sindicato dos Paqueras da
florentlna) foram logo Intimado* pelos seu»
resnectivos mertbro* - e nfto esperem que lhe»
dedúre os nomes porquanto, conto sabem a
dlscreçêo é o nosso lema; nfto sorriam, "piea-
•e» — ma», como diríamos: foram intimados.
E a ordem era: Oada "score" 2 mil cruzeiros.
E só vale dois "score.". olhem lá!". Que ê aue
vocês estfto pensando?! Nfto é nada disso nao
E aue no dia seguinte o Brasil Jogaria com a
Bulgária, e está na cara que se tratava de um
"bolo" esportivo.

Quem levou o bolo foi o locutor Correia de
Araújo, mas vejam alguns palpites dos demais
concurrentes: Carlos Koppa 2x1, Vítor dl Melo
4x1 Edson Sllva 3x4. Albertlno Llmonta 4x0,
Osvaldo Loureiro 4x2, Milton Morais 5x2. Re-
nato Consorte 0x1. Paulo Roberto 5x1, Rober-
to Nascimento lxl, Fábio Sabag 8x0. Quem foi»

que disse que a desse artística náo se lnte-
ressa pelos problemas nacionais? o futebol es-
tá ai mesmo provando o contrário...

COMENTANDO
D "Feltl-jo da Vila", baseado na vlda ds

Noel Rosa, vem aendo anunciado como titulo
para a i>róxitna produção de Carlos Manga após
"Frenesi". A respeito, lembramos que em 1953,
na entfto Boate Casablanca fé-* «-u.-""- utn **>
petáculo do tpial tomavam parte 8t_vio Cai*
das, E-zete Cardoso, Jardel Filho, Anilsa Leo-
ni Teresnha Avstregésio. Era "m "»how"
de' Carlos Machado. Seu nome: "Feitiço da VI-
la". ? II) Merecedor de respeito e admiracün,
foi o espetáculo que o Teatro Amador do Tra-
balho apresentou na sen ant» ida n paro «so
•Conservatório Nacional de Teatro. O casal de
diretores. Luis Mendonça e Uva Nino (atual-
mente integrando o elenco de "O Bicho") le-
varam á cena pelos operários da Companhia
Carioca de Indústrias Plásticas, aiieça de Ária-
no Suassuna. "O Auto da Compadecida*, dan-
do uma prova de esforço e persistência, e a
certeza de que Já pode ser uma realidade o
teatro operário no Brasil.
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MILLOR
desafia
críticos

ALMIR AZEVEDO

O BEDELHO
Ne Ctaen-a: JA estfto pars tirar o "mora!"

da produção de Jece Valad&o "Esta Gatinha
é Minha". Jece será também diretor e o José
O1io_i o assistente de produçfto. A "gatinha

Anlk Malvll. Os gatóes: Perl Ribeiro (galã
romântico e que vai cantar, inclusive "Chfto de
EUtrêlaa") e o Jérrl Adrianl (galã lê-lê-lê e
que logicamente nfto vai deixar de cantar
"Um Amor"). É a Anlk. como costuma lem-
brar a todo gente e a toda hora, também can-
ta, sabem? Veremos quem se ealrá com a can-
tada-mor. Amanhft a«e*«o "rodados os primei-

ros "tak.es" Num banco da cidade «"as «¦••
las para ele, Jece que nfto Joga pra perder. Nu-
ma produçAo de Osvaldo Massalnl. será ro-
dado -Aquarela", sob a direçáo de Carloa Man-
ga e «Osvaldo Msasoini mandou seu filho re-
presentá-lo no "Festival de «Santa Rita de Pas-
sa Quatro". Quanto ao diretor de "O Santo Mi*
lagroso", declinou do oonvite para lr visitar
"the "tamlly" em Camiidnss. „

Teatro: Jorge, filho do "Chacrinha", vai
estrear no "UI Reich". Atuará ^ciosamente,
e mais tarde pretende, também, entrar no ter-
reno da produção. Está no .angue. ? "A Cruz
do Advogado do Diabo" tem no elenco MUton
Moreis no papel de Leopoldo Heitor, Rodolfo
Arena, Perpétuo Sllva, Vera Regina (» própria).
Produção de An Soares-dos Santos. Cogita-se
levar a peça, simultaneamente, em «fo Paulo,
com Sérgio Cardoso. ? Depois de "Chfto de

Estrelas" no Areno da Guanabara. "Ronancel-
ro da Inconfidência" de Cecília Meireles;, tea-
trallzaçáo de Valmir Alala. Direçáo de Álvaro
Oulmarftes ? Cléber Santos pretende mentar.
no Jovem, a peca de Chico Pereira da Silva
"A Caça e a Pesca". Para tanto, anda á caça
de elementos para Integrar seu novo elenco.
Talvez Impressionado pelo título da nova pro-
ducfto. anda penaando seriamente em çesça"
algt-naa figuras de "O Bicho" cujos contratos
estfto prestes a terminar.

PHOPHQKATES
Por que será. qne o t-slaiio Trige, que seria

o cenotécnico do elenco que vai para o Serra-
dor, recusou faaer es «jenários para o "üi
Reich"? Ten. qualquer, coisa ligada com uma
história de madeiras e etc... ? Por que será
que a bela Mari» Fernsnd» quando compra *
LUTA aos domingos, fica apavorada só em
pensar que seu nom«*s_riho possa sair nesta co-
i.ma? Nosso ZK-2189 contou-nos umas hlstorl-
nhas muito engraçadas. Brevemente comenta-
remos sem falta, ouviu amoreco?... ? O José
Oliosl, em troca de uns' cabelos soltos e menos
sombra branca noa olhos, ficou noivo de "um
noren?o" ? Perri 8«le. tpdo n fim de se-
mana dá festa em seu sítio. ? Msrgot Balará
é a única "Inocente" convidada... ? Por falar

nisso a Lema Kreapi, atualmente em "tourne

• TôNIA A BELA — Em foto exclusiva
para esta coluna, vemos Tònia Carrero, atriz

de teatro, cinema e televisão, que estreará
na Tv Rio vivendo o papel titulo da novela"Ana Karenina", romance de Leon Tosltov,
numa adaptação de Luis de Uma e Geraldo

Vietri. Direção ie Luis de Lima e
direção ie tv dc Antônio Seabra

com as "Inocentes", vem ao Rio todas as se-
gundas feiras. Ver os filhos, naturalmente...
«Edmundo Saldanha tn Gama não queria acei-
lar o papel de poeta em "Júlio César" por lhe
ser tarefa demasiadamente fácil... e O pro-

dutor Carlos Alberto, da Tv Rio ê B-BlCi-mn
da Lana Blteneourt. Tanto é verdade que vai
fazê-la estrela de um programa chamado "Bal-
xlnha"... ? E nós que náo sabíamos que a
S-élia Hoffman tinha um filho já rapagão!
Com éle Jantava, noite ida, no Fiord. Era ali
a mais bela "mamãe". Só descobrimos que o"menlnão" estava acompanhado era de sua"mamãe" porque, ao saírem, ela falou-lhe um
pouco alto: "Vamos, meu filho?"... ? E a
Diana Morei voltou ao palco. Foi no Municipal.
Mas a Cia. da dona Rute Escobar, estourou.
Mas não faz mal. amoreco Você vai atual na
Tv Rio, na novela "Ana Karenina» e. quem
sabe, você receba uns "vales"?

EM TODAS
...Teatro Santa Rosa — Maia um concorrido"Encontro com a Civilização". Dessa feita, de-
bates versaram sóbre teatro. Conferencista-:
Dias Gomes, Millor Fernandes, Flávio Rangel,
João Blteneourt e Fernando Torres, que nos
disse: "A conclusão que tirei sóbre os debate»
de hoje é que acho que o teatro Interessa real-
mente á platéia atual. O mais importante é
que a juventude o acha necessário; e a perma-
necer êste estado de coisas, o futuro é risonho
e franco: o teatro continuará!" ? Cabeleireiro
Alfredo: As moças estavam se emperequetando.
«Al, viram o Carlos Alberto lendo revistas na
banca de Jornais e gritaram: "Olha o Fraderl*
00 Aldama!" Ai o dito fechou a cara. Elas gri.
taram: "Cruzes! Como é felol O Albertlno Ll*
monta é melhor!" O Carlos Alberto, além de
sério, quedou-se pensatlvo. ? Gendola: Darlene
Glória, em noite de domingo, entrando e saln-
do quatro vezes. A cate de Fablo Sabag. Ne-
góclos relacionados á "gaita". ? Plass: Na boa -

te o papal Meneses coroou a nova Rainha do
Clube do Cinema, Betty Fontes que nos disse:"Sou mais uma rainha, nessa inflação de ral-
nhas. Quanto ao meu futuro, dependerá da
boa vontade do público". ? Rio A G0-G01 No
ex "Top Club", inaugurada esta boate cuut
tradução do nome, atualmente multo em voga
nos States significa abagunçado Nfto tomemos
porém seu titulo ao pé da letra porquanto, ape-
sar do frenético 1ê-'ê-iê que ai' »• ittm*wvn
seus proprietários, Cicero e Vltinho, conhecem
muito bem seu eleitorado e sabem como* não
abagunçar a casa, que ns verdade é uma das
mais animadas.

0 
Teatro Santa Rosa está apresentando,
com "O Homem do Principio ao Fim",

um des espetáculos mais inteligentes, sob
ponto de vista texto, já exibidos no Rio

de Janeiro, notável também quanto à ln-
Interpretação, a cargo de três consagra
des artistas: Fernanda Montenegro, Sér-
gio Brito e Cláudio C;rreia e Castro Tem
ainda, excelente direçáo de Fernand"
Torres, sugestiva música de Oscar Castr j
Nev«.s, figurinos de José Ronaldo, cenc-
grafia de Cláudio correia e Castro e a
participação do "Quaneto do Rio de Je.-
neiro"- Como não me compete fazer cri-
tica, prccurel ouvir a opinião do autor da
Inteligente seleção dos textos — Mille
Fernandes — que acabou por lançar ur 1
verdadeiro desafio aos críticos, sôbre a
não classificação do seu espetáculo cem ¦
teatro, o que. ero última análise, nad.i
mais é do que uma crítica ferina ou, pe-
k> menos, irônica, à capacidade critica d_.i
críticos- •

Afirmo, ante.? de mais nada — di.".-
se, convicto — que quem vai ao Teatro
Santa Rosa assistirá a um autêntico es*
petáculo teatral, dos mais válidos- Parecr)
estranho ter que avisar Isso, quando o
espectador comprou Ingresso "do teatro",
vai a "um teatro", para ver representa-
rem artistas "de tealro".

E aí vem a ironia ferina: — "MM
como o espectador pode ser dessas pc -
soas terrivelmente raras que ainda ««eni
críticos de teatro, o aviso é válido, pois <.;
críticos, sem exceção, afirmam que laao
gênero não é. nem nunca foi teatro Nij
adianta que a coisa seja "representada",

que os autores sejam "teatrais" ou ue "po-

tencial dramático", nem que o espectador
vibre com as implicações "cônicas" cr-
racterísticas do gênero Nada disso adiai a-
ta. dcAi os críticos, na sua Infinita sr-
plência. decretaram que nfto se trata co
taatro Sem dúvida porque se iludem coia

i o ar "antológico" da coisa-
Quer di2er que, se acreditsr na

í oplniãd dos críticos, o espectador Ucará
i atônito, pois é Informado de uma cuisa c
í acaba assistindo outra? »

Exatamente. Mas isso no caso d«*
i haver, ainda, essas pessoas "terrlvelmen
i te raras" de que falei, o que, sinceramen-' 

te não acredito- Assim, o espectador inte-
llgente logo verá que se tratar de um es-
petáculo teatral da melhor qualldadi,
bem mais difícil de escrever, de dirigir a
de dirigir e de Interpretar do que um tt-
petáculo comum-

Reforçando sua convicção, Mlllôr
acha que só um diretor e atores de ex-
traordlnária capacidade, podem levar a
bom termo o indispensável tour de force
que é penetrar num autor e logo neutro,
representar um personagem e outro logo
em seguida, dizer um trecho altamente
dramático e Imediatamente fazer o pú-
bllco estourar de rir com uma -raso cô-
mica E que trabalho para o diretor, cap-
tar o sentido exato das intenções de cada
autor que se sucede!

Não foi tarefa das mais fáceis se-
ceis selecionar os textos de "O Homem do
Princípio ao Fim" — acrescenta o aplau-
dido autor de "Um elefante no caos" Além
•da minha colaboração pessoal, recorri a
dezenas de outros autores ou não, que
tinham realmente algo de profundo a dl-
zer. Estou perfeitamente seguro da abso-
luta qualidade desses textos, da dlgnida-
de e segurança com que foram dirigidos
e da perfeita competência e total domi-
nlo com que são ditos pelos três Interpre-
tes do espetáculo

Quer dizer qir lança um desafio
nos críticos?

(Conclui na 3.* página)
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Contimia em eartnz no Teatro do Orupo Oplnilo, hi quatro

meses, 
"8e Correr o Bleho Pega 8* Ficar o Blcho Come Man-

tendo alnda o mesmo nlvel de freqtttacia que lota diiriamente

wmela caaa, os aplausos surgem aempre, pots em oena, estao figu-

ras.de carta*, oomo Aglldo Ribelro, Oduvaldo Vlana Fllho, Odet*

Lara e muitos outros, al6m de Cchio Reis, que tew reoentementa

o «ea contra to renovado com aqutle Onipo.

Maria Fernanda, Isolda Cresta, Paulo Padllha, Roberto de Cle- guraferiUnina^U
to e Rofran Fernandea, continnam no Teatro Olitielo Oil («*-da MilMef ^ a bonlta

Pra«a), apretentando 
"Verde Que Te Qutre Verde", uma coletft- 

qu9. gibeiro pJVduziu^^M
nea daa nmoaas pe^aa e da Tlda de Prederioo Qarcla Ixtrca, ,

martlrUado eccrltor de B^anha. ailiiittlUllllUHIIIIllllHlimiiniilllllHlWIimiHflmimR
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? Cartas Lett*, o 
"larOtnHrar, t Aforuo Stu art, o "pa.tra.cr dvat expresses de graga, que 11

jc moontraram no palco do Teatro do Rir, co mpletando o- txito que ali 1m, 
"Onde Canta 11
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TEA

Margarida Rey « Joaquim Soar# ensaiando 
para a prú-

xima estréia do Teatro Serrador 
*Terror $ Misérias do Ul

Xeich". Ela tem um papel preponderante, pois representa

uma judia, expulsa por Uitler

SKRA 
no dia M, ài II horaa,

ao Hotel Serrador, o co-

quetel de apre>entaç&o do elen-
co de "Terror e Miséria* do III
Retch", cuja estréia está mar-
cada para o dia 1.* de agôsto.

A peça infantil de Artur
Ítala, "Dona Patinha Vai Ser
atys" Tal faaer uma excurt&o
ao m(e de agAsto pelas cidades
VMnhas à Ouanabara.

Continua fazendo grande*
racusof aos i&bados e domln-
«os. no Teatro de Arena da
Ouanabara, a peça Infantil de
Maria Clara Machado, "O Rap-
to dae CeboUnhas".

Podemos chamar de roubo
preço oobrado pelos progra-

maa nas portas do* teatros. Jfc

m 
caríssimo* o* Ingressos

i arrancam exorbitâncias
do expectador. O lucro na

venda doa programa* 4 enorme pot* além do preço ainda nâo oon-
fecclonados com Bom anúncios. No Rival o programa é de graça *
Zé Vasconcelos cobra sòmente SOO cruzeiroe. Ma* hi teatro* que
aquela revlitinba é vendida a mil cruzeiros e em outros até a doia
aÜL

Continua fazendo sucesso no Teatro Rival, a revista de Lul*
Felipe Magalhães, Joio Ribas * Oomes Leal, "Que Tudo Mala VA
Piro Interno", com o cômico Colé • a estréia Jussara Lupe, além
de Brlgite Darling. João Ribai, Adali Viaua, Rubem Liute. Osoi
Joeé a multa gar6ta bonita.

"Chio de Estréias", vem obtendo no Teatro d* Arena da Qua-
imbara, um expressivo sucesso. O "Teatro de C&mera" vem apre-

sentando naquele palco do Largo da Carioca, um espetáculo lítero-

musical, onde são focalizada* a vida * a obra de Orestes Barbosa,

o lainoso comjositor popular. Vamiir Aiaia e Eicon Medeiros mu>
a* responsáveis pelo roteiro, cabendo a direção a Jovem e ecfcr-

Ca do Álvaro Guimarães, moço baiano d* muito talento. Seu* ihtér-

Maria Helena Rapoao, Crico de Freitas, Tais Munia Por-
I* Tico-T

EFE PINTO

SSi o Regional d*

TENDO VINDO de S&o Paulo com um
1 

fracassado 
"Júlio 

César" (mal tra-

dusldo • mal apresentado), a empresá-

ria Rute Escobar largou o verbo con-

tra a eficiente e culta dlretorá do Ser-

Viço Nacional de Teatro: Bárbara He-

llodora. Sem nenhuma razfto, podem

estar certos disso os leitores desta fô-

lha. * Mbaclr Franco ]A esti firme

no Canal 8, ás quintas-feiras, á noite.

Disse-nos o amigo Jorge Cabral que o
"homem-espetáfculo" 

nos traz multas

novidades. * Brecht será apresenta-

do no Teatro Serrador, nos nrli^ir^*

dias de agôsto. 
"Terror 

e Miséria do m

Relch" terá cenário de Luuunu

* Será no dia 22, na Galeria Ooeldl

(Rua Prudente de Morais, 129 — Ipa-

nema), ás 23 horas, o lançamento do

poema-cançáo 
"Tarumã", 

de Áureo No-

nato, numa noite de autógrafos. Par-

tlciparáo da noite o coral Abelardo Ma-

galháes, Carmlnha Mascarenhas e ou-

tros artistas. * O sabiá está cantan-

do em nôvo horário no Teatro do Rio:

tôdas as noites, ás 22 horas, exceto aos

domingos, que cantará ás 21.S0 h. Náo

despreza as vesperals, pois, ás quintas-
feiras, terá canto ás 16 horas, e aos do-

mlngos ás 18 horas. Aos sábados, já
como canto noturno, também soltará

melodias ás 20 horaa. No mais é aplau-

dlr o trabalho da equipe que dá vida

ao «aUá em 
"O 

Canto do 8ablá", de

Oastáo Tojeiro.

"SE 
CORRER O BICHO PEGA,

SE FICAR O BICHO COME"

EM NOSSA SOCIEDADE tem-M

firmado o principio — ao qual nos opo-
mos terminantemente — de qut é mo-

•Tloo, Justificam o* aplauso* que véu

Terminou melancòllcamenU a carreira da "Júlio César", a

Obra d* Shaúeapare que o Teatro de Rute Escobar estava apre.

Wnt»Kti no palco do Municipal, t realmente lamentável, *6bre

todo* o* aspectos, que uma empréaa monte um espetáculo de Ul

envergadura, confiante ünicamente no fator, bilheteria. Uma vea

acontecido o fracasso, vâo por terra o esforço, o salário • multas

véaee até o nome daa atrías*. atArea * diretores do eieneo. Um

Ml a lamentar.

+ Praeaegue cada vea mal* comentado o talto que Fernanda Mòa-

teoegro Sérgio Brito e Cláudio Correia e Castro alcançam no

Tsêtn 
'Santa 

Rosa, interpretando "O Homem do Principio ao

Fim", qua trás a assinatura aempre inteligente de MilHr Fer»

nande*.

Uma "comédia digestiva", é como Maurtoe Vaneau denomina

a aua produção, 
"Um Pouco de Loucura Náo Faz Màl a Ninguém".

Para multas gargalhadas, as amalucadaa situações vividas por
Vanda Lacerda, Sérgio Vlotl (que adaptou, traduziu e dirigiu a co-

média de Qeorge André), Sérgio de Oliveira. Elza Oomes. I»n-

vai Carper, Maria Regina, JaqueUne iAwrence, Ricardo Maciel a

Alvin Barbos^, que se ocupa também como secretário daquela em-

pite.
?Claudete Soares. Taiguara * o Jongo Trio, qua faaem o cuceiao

em "Primeiro Tempo... 5x0", ao palco do Teatro Princesa Isabel,

receberam um convite para atuarem em Portugal e sua* provín-
das. Será um tento, na produçáo d* Mlele e B^coll, levando

pára o estrangeiro, a nossa moderna jntiaica popular, em forma «•
"•honr".

Uma dai novidade* que Paulo Afonso QriaoUl lançará em "Ter-

ror • Misérias do 3.° Relch", será a projeção de 
"slides", comple-

tando oéniciunente o espetáculo. Brta fórmula de expre*sáo amo-

Ura, em teatro, feita através do cinema, Já tem tido usada por vá-

rio* doa nossos diretores, e com bastante afeito. Ma* «urge a gran-

de interrogaçáo, qcando ae Mb* que ela *erá feita pelo talentoso

Orisolli: — D* qual maneira será, ela apresentada? Aguardemos

a famosa peca de Brecht. que será apresentada no palco do Tea-

tit» Serrador, a partir do dia 1.* da agôsto vindouro.

* enorme a afluência do püblloo feminino para assistir, no

Teatro Copacabana, a comédia d* Pongetti, "Orquídeas para Cláu-

dia", que Oscar Orostein está apresentando. Justifica-se tal pre-

fnéntíã, quando como galà aparece o nome de Carlos Alberto, e

Frederico Aldama da novela "Eu Compro Eua Mulher". Comple-

tam o elenco, aa atrizes, Isabel T*re*a, Renata Frontí, Lillan Fer-

nandea e Berta Loran, além doa atdrea, Paulo Araújo * Celso

Marques,

Amanhi é segunda-feira, dia da ssmana em qua o 
"Orupo?!"

apresenta, no íeatro de Arena da Ouanabara, a peça d* Arrabal,
-o Triciclo" que Álvaro Ouimarftes dirigiu, para Tais Munis

Portlnho, trlco de Freitas. Antônio Vítor a Carlos Vereaa. inter-

preta rem'.

"As «Sete Vida* do Dr- Mania" é o espMâevlo humorlstlco çom

que Jo*é d* Vasconcelos se apresenta no paloo do Teatro RepObU-

ca trazendo a platéia em repetirae gargalhadas- Mercê de seu if«-

gável talento hlstriténlco, é José de Vasconcelos considerado i

dos nosso* mala completos comediante».

Continua em cartas no Teatro do Grupo Oplnláo, há quatro

meses, 
"Se Correr o Bicho Pega Se Ficar o Bicho Come. Man-

tendo ainda o mesmo nível de freqüência que lota diàriament*

«mela casa, os aplausos surgem sempre, pois em cena, estão figu-

ras de cartas, como Aglldo Ribeiro, OduvaMo Viana Filho, Odets

Lara e muitos outros, além de tchlo Reis» <jue tete recentemente

o seu contrato renovado com aquéle Orupo.

» Maria Fernanda, Uolda Cresto, Psulo Padllha, Roberto de Cie-

to e Rofran Fernandes, continuam ao Teatro Oláudo CHI («-da
' Praça), apresentando 

"Verde Que Te Quero Veide", uma coletá-
¦ 

noa daa 
'famosas 

peça* * da vida d* Frederico Garcia torça,

martirisado escritor de Espanha.

ral tudo aquilo qua noa trai lucro, qual-

quer que seja èle. O principio é Intel-

ramente falso porque deslegltlmado pe-

lo fato de ser incompleto.

A aflrmaç&o kantlana de que o

meu direito vai até onde começa o do

outro seria — ou 41 — o sélo de legl-

Umidade que faltaria — ou falta! —

ao bom principio da moral.

Maa por pior que andem aa coisas

neste mundo esfaoelado em que vive-

mos, enquanto houver o homem have-

rá esperança de soluções razoáveis.
"Se 

Correr o Bicho Pega, se Ficai'

o Bicho Come" foi escrita, como ex-

pllca o Orupo Oplnláo, sob a pressáo
de circunstâncias políticas. Tem en-

derèço certo, como se lê no programa:
tráta-se de uma resposta política á sl-

tuaçáo em que vivemos. Mas náo se

trata pura e simplesmente de uma res-

posta política ao atual govêrno, mas de

oreocupaçáo maior: resposta política
lo sistema ao qual nos achamos, como

povo, subordinados.

A circunstância política entra co-

mo causa determinante de protesto de

sentido circunscrito náo a um govftrno,
mas de sentido bem mais amplo e con-

eomltantemente mais profundo: tra-

tam de enfocar • ferir a estrutura.

A concepção moralista da política
representa o que há de mais falso —

• perigoso I — porque esta em sl nada

tem a ver com o processo. O heçjil «

sempre aquéle que representa a cor-

rente vitoriosa (no momento ou mais
tarde). Tlradentes, do nosso ponto de

vista, é um heróL No entanto, foi en-

forcado pelos qua dominavam esta ter-

ra quando ela ainda náo havia conse-

guldo atingir sua Independência poli-
tica. Era altamente moral (e político!)

para os dominadores da época o sacrl-

flclo do alferes. O subversivo de on-
tem é o herói que hoje reverenciamos.

A consciência do homem resulta

de sua existência sociaL t no dia a dia
do complexo da suas relações sociais

que o homem forma sua concepção de
?ida (e da vida!) e orienta sua exls-
têncla, até onde pode fazê-lo sob o pé-
so das determinantes econômlco-poll-

tico-sociais. A moral se forma no» com-

* Moacir Franco e seu ftlhinho auto no g uadro

. tel» visão

"Canta Mas Niu Mentt", ruccau >4*

partinventos que limitam as classes a

ai se destacam seus caracteres. Nada

de compartlmentos estanques. As mo-

rals se int^rpenetram e como resulta-

do dos conflitos transformam-se cone-

tantemente.

Nosso comentário náo é político,

nem de sentido moralista, mas trata-

mos de tuna peça que nasceu por dita-

do de razões políticas, como o progra-

ma o diz e, assim, náo nos aerla possl-

vel falar dela no que promoveu sua ra-

záo de ser.

' Como seria possível falar do brilho

das estréias sem falar nas estréias?

Importante Indagar se a experlên-

da levada a efeito por Opinião merece

reconhecimento como válida.

Entendemos que sim. I sim por-

que funciona çomo teatro. B teatro náo

por ser político: é político por ser tea-

tro. Vai ás origens — totalmente al-

cançadas ou náo — no sentido da bus-

ca do autêntico determinante da açáo

do homem. E o homem é um ter po-
Utlco; O texto tem de ser olhado como

teatro político (e, portanto, social) 6b

melhor sentido, sem levar, eontudo, o

carimbo que o desvalorizaria de poli-
tico-partidárlo.

Os autores dizem que a 
"fonte 

ê a

literatura popular: a quantidade de

acontecimentos sobrepujando a análl-

se psicológica, a lmaglnaçáo 
~e 

a fan-

tasia-sobrepujando a verosslmelhança".
"A 

obra em sl mesma objetivando

o homem como um ser criador e trans-

formador das coisas, pois se desenvolve

através de golpes de lmaglnaçáo e In-

tulçfto".

Se os autores pretenderam e en-
cantamento, podemos dizer que o con-
seguiram maravilhosamente.

Reconhecem os mesmos, numa po-
slçáo autocrítica (altamente salutarv

Texto

REIMATA FRONZI

volta ao 

palco

? Modêlo, corista, veaeta e

finalmente, estréia. Esta, foi

em pouco menos de uma ano,

a trajetória de Nélta Paula,

a mais vertiginosa carreira

do nosso teatro musicado

Ao lado de Renata Frotui,

que a lançara em seus famo-

tos "Cafés-Concêrto*, era no

Teatro Follies, a primeira Ji-

gura feminina de 
"Adorei

MilhOeer^ a bonita revista

que- ftico Ribeiro produziu.

J7ILCO 
Ribeiro apresentava, nos til-

tlmos dias de 1952, a sua segun-

da produção. Em cena no Teatro

Follies, 
"Adorei 

Milhões", revista de

César Ladeira e que tinha como sua

maior atração, a volta ao palco de

Renata Fronzi, espôsa de Ladeira, e

uma das vedetas de maior cartaz

nos nossos musicais.
"Adorei 

Milhões" continha no

seu texto, uma seleção dos melhores

quadros escritos por Ladeira, para
os seus famosos 

"Cafés-Concêrto",

revistas encenadas nas Boates Casa-

blanca e Acapulco. Contava coni um

elenco de primeira categoria, onde

além do Já dito nome de, Renata,

pontificavam os de Válter D'Avila e

Nélia Paula. Apresentava também o

jovem ator Rui Cavalcanti, e as be-

lezas de Carmem Verônica, Carla

Nell, Glória Ma, Tilda Jordan, Neide

Marina, Rosemary, Gene de Marco e

Jocelin du Carmo. Emílio Castelar e

Victor Kelly, completavam o elenco,

que tinha ainda a coreografia de

Norbert.

Válter D'Ávila aparecia para

provocar as melhores risadas com
"tipos" 

criados. O 
"lutador" 

de
"Aprenda 

a defender-se" ou o 
"en-

fermeiro" da 
"Farmácia 

de Plan-

tão", eram os seus mais hilariantes

momentos.

Rui Cavalcanti, vindo do Teatro

de Estudantes, já 
«pintava 

para ser

? Carlos Lette. o 
"lardtntircr, e Afonso Stu art, o "patrãrT duas expressões de graça, que

se sncontraram no palco do Teatro do Rir, co mpletando o-êxito que ali fiz, 
"Onde Canta o

SaWá", a comédia de Qast&o Toj slro, agora numa versão "pop"

um dos nossos melhores comedian

tes. 
"Do 

Entrado ao Vale-Tudo" ao
"velhinho 

qsmátlco" da 
"Farmácia",

mostrava Rui, a fôrça da sua versa-

tilldade.

Nélia Paula, era a estréia da re-

vista, e enfeitava o palco do peque-
nino teatro do Pôsto 6, com a sua

malícia de autêntica vedeta. Car-

mem Verônicf, surgida no palco ia

Boate Monte Cario, nos 
"howrs" 

que

Carlos Machado produzia, liderava

o gmpo de beldades, onde Jovens co-

mo Carla Nell e Glória May, despon-
tavam para os primeiros postos das
nossas revistas. O Teatrinho Follies,
era o celeiro onde muitas 

'vedètasv
* 

hoje famosas, surgiam. Rosemary, a
bonitinha morena que ali estreava, é
hoje a muito conhecida Rosemarv
Sulquer. Nelde Marina, abandonou o

K^Hco 

e voltou depois com o nome tie

^¦rianda Simões, fazendo grande
sucesso pela sua presença. Gene de
Marco, que surgira no 

"Night 
and

Day" com o nome de Ana Maria,
aparecia também em 

"Adorei 
Mi-

lhões", e sempre firme no elenco de
Zilca dêle sòmente sairia, para se
tornar uma das vedetas famosas de
Carlos Machado. Tilda Jordan, ou-
tra morena de estonteante beleza, ao
lado de Jocelin du Garmo, nm* lin.
da francesinha, completavam o nai-

pe feminino de Zilco Ribeiro.

Renata Fronzi, surgia já no fl-
nal da revista, em apenas um único
número, interpretando canções de
Antônio Maria, dentre elas, 

"Se 
Eu

Morresse Amanhã de Manhã". Com
a sua singular figura e sua voa per-
sonalissima era realmente a grande"atração" 

em 
"Adorei 

Milhões".

A coreografia e o guarda-roúpa,
obedeciam ao comando de Norbert,

um dos mais categorizados bailari.
nos de então. Moderno para a con-

cepção de suas marcações, trazia

sempre novos movimentos para os

quadros de fantasia

Joselito, assinava os cenários e
a alegre decoração do simpático tea-

trinho de Copacabana
'Hoje, 

quando relembramos "Ado>

rei Milhões", que Zilco Ribeiro pro*
duziu em 1092, como um movimen-

to renovador dentro do gênero mu-

sicado, revelando novos W em entoa

que até hoje pontificam os nossos

espetáculos, encontramos nessa lem-

brança, a recordação dos bons tem-

s pos que não voltam mais.

que houve excessos aqui • ali, maa Imo

tem como origem a vitalidade de eaoa

um, pois Oduvaldo Viana Filho e Fer-

relra Guiar sáo multo jovens.

Pretendíamos ir mais longe, por-

que o texto nos permite Isso e nos con-

vida a maiores comentários, mas o et

paço vital náo nos leva a nenhuma

atitude hltlerlana no sentido de avan-

çarmos no espaço alheio. Possivelmeu-

te voltaremos a essa página com novu

considerações. 
'

Olanl Rato, como diretor, nos deu

um espetáculo multo vivo, ssmamente

brilhante e direto. O público responde

aos estímulos de modo excelente e isso

prova que o objetivo de transmitir foi

plenamente atingido.

O elenco, de um modo geral, atua

em excelente nível e pela responsai»-

lidada doS papéis destacamos os no-

mes de Aglldo Ribeiro, Oduvaldo Viana

Filho, Rafael de Carvalho, Marleta Se-

vero, Virgínia Vali, Sérgio MambertL

Hugo Carvana, Osvaldo Loureiro, Ma-

nuel Pêra, Odete Lara, Telma Reston.

Jofre Soares.

O argumento é de Armando Cos-

ta, Denól de Oliveira, Ferreira Oular.

João das Neves, Oduvaldo Viana Filho,

Paulo Fontes, Plchln Piá • Teresa Ara-

gfto.

Multo boa a música de Genl Mar-

condes e de Denól de Oliveira
"Se 

Correr o Bicho Pega, se Ficar

o Bicho Come" é espetáculo de grande
categoria: merece ser visto e aplaudi-

do bom entusiasmo.

Em cena no Super Shopping Cen-

ter de Copacabana.

DE TODOS OS LADO*

• + O Teatro do Estudante do Paraná

lançou um libreto sob o titulo 
"Pascoal

Carlos Magno e o Teatro". Bela lnl-

elattva homenageando és te homem ia-

tegro que consagra sua vida a traba-

lhar pelos que amam a arte. * A Co-

média Céarense está no Teatro Naclo-

nal de Comédia, apresentando 
MA 

Rosa

do Lagamar", de Eduardo Campos. *
"O 

Homem do Principio ao Fim", d«

Mllôr Fernandes, ficará em cartaz no

Teatro Santa Rosa sòmente até o dia

30 dêste mês. Tem tido lotações es-

gotadas. Reserve sua entrada com an-

tecedêncla e náo se arrependerá. £ um

belo espetáculo. * Fotos, noticiário,

convites para esta seçáo devem ser dl-

rígidos á Rua da Quitanda, 30, 9.° an-

dar, grupo 912. ir Glauce Rocha, Dar-

Iene Glória e Jorge Dória atuam em
"Pais 

Abstratos", de Pedro Bloch, que
Joáo Betencourt dirige. A estréia será

a 20 dêste mês, em Brasília. * Os por-
luguéses náo levaráo multo longe sua

temporada no Teatro Ginástico. Não

estão obtendo o sucesso que esperavam.

*#£ r**ílttna° eo fascínio das lutes da rtbalta, penata
rron» soltava aos palcos, apó* o seu casamento com o Jocu-
tor césar Ladeira e o nascimento de dois lindos rebentos.
Reaparecia no palco de Teatro follies como "atuação espe*
ctoí , no elenco de Zilco Ribeiro, na revista de César Ladci-

ra. "Adorei MUhtes", em 1952

DESTAQUES

da semana
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