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Brasil e Chile
con l ra i deologias

ii ao-americanas
RIO —

Os chanceleres
Arinos, do Brasil
llUe Orlu/.ni-,

Jânio anula processo militar de
Aragarças por simples decreto

Afonso
e Enrl-

do Chile,
assinaram, ontem, cm
Brasília, uma declaração
conjunta Brasil-Clille que
reafirma os aspectos co-
niiins da política dos dois
paises, tanto externamen-
le (sistema iuteramerl-
cano) como iuternamen-
le (sistema democrático
representativo).

A declaração insiste,
cm dois itens, na reitera-
ç-ão do apoio dos dois pai-
ses ao principio de auto-
determinação dos povos,
vinculando-o á demòcra-
tia representativa e apon-

lli.iclnl na lia. página)
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JO cassou
concessão

à Asapress
BRASÍLIA —

0 presidenle Jânio Quadros
determinou ao Departamento
ce Correios o Telégrafos n
c mação da concessão de teto
dc palavras para transmissão
cie noticias de que gorava a
A;éncla Noticiosa Sul-Amcri-
cana S. A. (Asapress), em ine-
dida que vigorará a oartir de
15 do corrente.

A cassação foi determinada
por haver o presidente da
República considerado ilefial a
concessão q"e o Ministério da
Viação e Obras Públicas fize-
ra à afiência, seRtiindo-.se ao
despacho o estabelecimento na
norma de indeferir pedidos de
permissões semelhantes.

A agência atingida «fuma
que a medida "não afeta o
serviço que vem executando
r.o pais <rue continuará em
seu ritmo normal".

N*a nota com que ela prô-
pria informa da medida, di7
a Asapress que 

"o presidente
da República agiu normalmen-
le, com o indeferimento de
outros pedidos semelhantes, o
a Asapress não se sente pre-
.indicada pela medida que
vem de ser adotada".

Fraude eleitoral: PSD*
toma posição amanhai

I1RASIL1A \

Amanhã Importante reunião devera realizar u bancada do s

PSD, na Câmara Federal, a fim tle apreciar o* ultimou acon- s

teclmenlos políticos c traçar rumos em torno de diversos pro- <
blemas nacionais, s

A comissão cnctirregaãa de elaborar o projeto, cstabelc- X

cendo substanciais modificações na lei eleitoral, integrada pelos ;
deputados Ulisses Jaime, Gtiilhermino cie Oliveira e Oliveira {
Brito, deverá, ao que apuramos, apresentar suas conclusões i
,i bancada. X

EKAUDE ELEITORAI ;

liar

a comissão designada polo
PSD, paru cuidar do proble-
ma eleitoral, procurará, no que
apuramos, apresentar modiíi-
raçftcs visando acabar com n
fraude eleltornl de maneira a
garantir ao eleitor a confirma-
çao de .sua vontade, expressa
nas urnas. Apuramos, que a co-

Catanga
separa-se
do Congo

ÉL1SABETHN 11 11' —

\ província de Catanga,
. ernada autônomamente

«o-
por

'Izvestia' diverge de
Kruchev sôbre os EUA

Uma mensagem cordial de Kruchev a Kennedy, sulicnlun-

do a c"ns. graça.» norte-americana h liberdade (por v a-tclegra-

fica ci. erclal e redigida em ru«o. e a resposta mnis amftvel

lo presidente dos atados Unidos. I^^gg lef^ÈSS*"
»ir dade entre as duas e os termos cio editorial do lwestla

chamando 
"pata 

aniversariante em "ba*tiho da reação mim-

dlBlObservadores 
diplomáticos acreditam que a alusão do pre-

sidente Kennedy ao apoio continuo aos princípios revoli.c.o-

náriS que inspirara,,,' os fundadores da pátria, ba 185 anos,

esteia dirigida ao artigo do Izvestin .

MENSAGEM DE KRUCHEV
forçi» n-.útuos d« nosj.iv. govern-os
com vistas a solucionar urgenteA mensagem dc Kruchev, envia-

da por via nio dfplomttlca, BPÇS
sua tradução foi levada a K.c:mcily
que passa o feriado cm Hyannis
l'oit. Dizia o "premiei" russe iH'r
confiava cm que "a racente enttc-
vista dc Viôna piomovcia os cs-

Objeto de inquérito a

política de exportação
BRASÍLIA —

Assinado nor 116 deputados foi encaminhado á Mesa Ua ta-

mai reqSerimento solicitando ¦ constituição de uma comjj-

são parlamentar de inquérito para examinar os aspectos da

política de exportação, especialmente o embarque posto em

prática pelo IHC.

Sa tribuna da Câmara o deputado Rubens Ferreira Mar-

M«cs analisou a aluai política de exportaçjo ouüw aspec o

.la administração federal, asseverando que o s,.

tiros esta levando o pais para o caos financeiro.

MESMA POLÍTICA

iikiüc o> problemas que pressionam
desde há tanto tempo c que são
remanescentes da ultima gncn.i,
que terminou com a derrot» dos
anicisores". Di? m.iis Kruchev:
"Os povos soviéticos c noitc-amc-
licanos, por direito, devem pass.ir
:i História como os dois gran-
des povos que contribuíram dc for-
in.i decisiva 1 causa de uma par
permanente na terra".

RESPOSTA DE KKNNI-DY
\ .ncnsaci-m itc Kennedy, agia-

devendo a Kruchev, é a quinta di-
rígida pessoalmciu.- ao"premici"

(Cimcliil nn II». paginai

47 Estados
apoiam política

de Kennedy
HONOI.ULU --

O presidenle John Kennedy g«- ,
nhou o apoio dos governadores i
(democratas c republicanos) de 47 ;
Estídoí e Territórios, na atitude j
que assumiu paia com p problema 

'
de Berlim e dc outras 7onas anien-
fada», pelo comunismo, A Con- l

ençSo Anual dc Governadores
aprovou uma resolução, npAs tet
falado o vicc-piesiileiilc lindou
Johnson solicitando uma demons-
tração dc unidade nacional, em u.w
"sá coir. renovada força c f ir me-
/a. sc poderá fazer (reate ao destt.
fio comunista lançado no laos, cm
Cubai em Berlim c nas Coiifertn-
cias de Genebra": Di* mais .i rr
soliiçSo; "NÜO c hora de meias me-
didas ou tíbios impulsos", concluja
Resolução de pleno apoio is de.i-
sòcs do prcsidcnic Kennedy. vota-
da por 47 governadores dos Estados
Unido».

\lo;ses Cliombc, separou-sc, ptà-
ticaroèntc do govirno central do
( oníto. ontem, ao denunciar to-
.tos os acordos assinados entie
o presidente provincial c o chetc
do «çovcrtio central. Jcwcph Ka-
sav-ibu, quando Chombe esteve
detido em Lcopoldville c que
constituíam 0 pacto dc unida-
de da RcDÚblica do Conso.

Os observadores políticos vi-
rum na atitiKlc do psxlcr legisla-
livo d« Cattmga o primeiro sinal
para a (raginentaçao da Kcpú
blica. ji ameaçada pelos pnui-
dos de independência tambínl d.i
Província Oriental, dc Kivnl c
out as.

ROMPIMENTO
Preso no capital central.

Chombe conseguiu sua liberta-
çâo mediante o compromisso dc
ajudai a unificaçSo do Cont-o.
comprometendo-se; inclusive, a
enviar uma délegüçSo à Leopold-

! % Mto para formar uma bancada
no Parlamento congolês c a in-
tegr.ir o Exército comandado rc-
lo general Mobutu, (UKT-DC)

missão é contraria ao slsrtema
iidiilado no Estado da Guana-
barn, no último pleito, pois, os
resultados oiVidas na reconta-
jem dos votos, em apenas uma
que!» fto. mostram que tal sis-
lema favorecem a fraude elei-
toral.

URGÊNCIA
Durante a reunião da banca-

da pessedista, o .sr. AnWo Ro-
cha, no que nos informou, so-
licitará ao partido uma merit-
da mais enérgica no Congres-
so. contra os atos ditatoriais cio
presidente Jíinio Quadros. O
parlamentar reclamará o apoio
de sua bancada parn a urgiu-
ela que pretende requerer no
projeto que estabelece o Cixii-
go Brasileiro de Telecomunlcn-
rõas p a ma'éria que regula o
horário nas reparações púbU-
cas federais e autárquicas

Delegação
soviética

chega hoje
RIO —

Hiiniln cumprimento ao* eu-
leudlmentos mantidos, recente-
mente. p*l.< mi»»io IcAo dc
Mntn-.i, na l RSS. crícgurit logo
mais. à« 9 horas, pelo vími Oíl
du Air France, a Delegação Co-
merclal Permanente Sovtítlea
quo vUlIani. |K»r vários dias, o
nosso pais.

A delegação, que desembarca;
ia no aeroporto do Galeão, será
chefiada polo sr. Victor Nico-
laevitch Ama- e constituída pela
senhora Inna Sorgcevna Htin,
\.i c
li.iizoviv
ivtioviili Karavaev, Vnsilt \ as
llevicli Gluhovski, Aleksandi
Mihailovich Arinichcv. Boris N-
kolaevich DuVlchev. Os ti es ul
limos chegarão ncoropanhad
do suas esposas.

Manda vo
à FAB todos

os condenados
RIO —-

O presidenle da República, em episódio Inédito,
acaba cie anular a.s sentenças proferidas pelo Tribunal
Militar contra os rebeldes de Aragarças.

Assim, em decreto que consta do Boletim n. 134.
de 27 de junho ultimo, da Diretoria do Pessoal da
Aeronáutica, a fls. 2.052, o sr. Jânio Quadros, alem de
determinai- essa anulação, mandou reverter aqueles
rebeldes, já condenados, ao serviço ativo; com todos
os direitos e vantagens.

REPERCUSSÃO
0 decreto presidencial, único na historia judicia-

tia do pais, teve grande repercursão na Justiça Mi-
litar. Os ministros do Tribunal Militar só vieram a
sabor dele através do Boletim da Aeronáutica, cuja
divulgação também sú agora foi liberada pelo minis-
(ro Moss.

0 DECRETO
Lis. na Integra o decreto do sr. Quadros:
"0 presidente da República resolve anular, de conlorml

; dade com n decisão proferida cm 5 de [unho de 1%1. pelo
; Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao |ulgar o conflito dc

1 jurisdição n." 2.260-C.B. suscitado pelo procurador-geral da Rc-

I publica sobre ser da competência da Justiça Civil para jul-
! gar os participantes do chamado Movimento de Aragarças, os

1 processos de deserção lavrados em conseqüência, as condena-
í ç.Vs que tenham sido proferidas, e mandar reverter BO ser-

{ viço alho da FAB, de acordo com o artigo 94 do decreto n.

! 9 698 dc 3 de setembro dc 1946, combinado com O artigo II
X cía lei 2 370 de 9 de dezembro de 1954, os tenentes-coronels-
í aviadores .loáo Paulo Moreira Hitrnk-r. Geraldo I.abarte I.e-

X bre, maior Ebcr Tcheira Pinto e os capitães Gcseh Ncrval

5 Barbosa, Washington Amud Mascarenhas, Prospero I unnro

5 Barata e 0 tenente coronel Vrolcío Coinibm Vcloso".

NÃO HA DECISÃO PUBLICADA
A tkcisãq invocada pelo. picsidctiic cl.tRcj2iib.lica, toda-

X via não fui piiblíc.ul.i no "Diário Otiua!". 0 Supremo deci-
J ciiu sõbrc o conflito dc jurisdição ,\'os meios da Just^a Mi-

X litar sustwua.se._quc as condenações'do Tribunal Mihtar sao

J v.didas c nada têm a ver com o conflito. A anulação cio pro' 
cesso sei poderia ser feito -- segundo tal entendimento, pelos
Conselhos de histiç;
Kt -publica..

pcln presidente da

ATfc OS SUBJUDICE

pelos senhores Asilio Mi- í - \u
,vcb Muniviev, Aielcsandr X ciando

. , i- _.  v.,.;i: vSeí. Z

CiHS3í^2iGv-liquicla-si
ati? os acusados que

o processo ik Aragarças; bent-fi-
ainda se encontravam subjüdíce.

^ ##»>»^ *¦+++ * * ¦" ,*,**+****+* +*++++*+¦*¦*

CATÓLICOS CONTRA FIDEL

Ingleses reforçam a
soberania do Kuwait

Intuo

Disse o parlamentar cpie o
atual presidente da República
i's'u em pondo em prática, na
..liiiniils^iiiçno federal, as mes-
r.as mttodos por êle usados no

. ovérno de São Paulo, asseve-
tando:

- -O sr. Jânio Quadres
busca, eom medidas drásticas
e altamente prejudiciais ao
nosso desenvolvimento, o equ:-
Ubrio financeiro. Isso éle o ai-
i ançará nos três primeiros anos

de governo. Depois, a exemp.a
do que fêz em Sáo Paulo, o ,
presidente deixará o paLs numa j
situação financeira cem vezes |
pior que a que encontrou.

POLÍTICA CAFEEIKA
Em sua oração o depu.ario

paulista criticou princlpaünen-
te a política de exportação do |
I 13. C-. salientando que o atual
regulamento de embarque e '

danoso aas cafelcultores do |
pais.

Dia 12 |
diplomação
e posse: JK

BRASÍLIA ~-

A diplomação do sr. Jusce-
I lino Kubittchek, pelo Tribun»!

Regional Eleitoral de Goiás,
foi transferida para o dia 12
do corrente, às 9,30 horas.

No mesmo dia o expresiden.
te viajará de Goiânia para
Brasília, à frente de uma ca-
ravana prevista de mais de ti

(Conclui nn tlu. página)

KUWAIT, LONDRES c CAIRO

A Grã-Bretanha reforçou seus eletivos militares em Kuwait,

para o caso em que as negociações cie pai nôo consigam pôr
em termos definitivos a.s diferenças entre o Iraque e o peque-
no e rico (petróleo) sullanato árabe, localizado a beira do

Golfo Pérsico.
Apesar do intenso tráfego de barcos de guerra britânicos

pelo Canal de Sue/:, acentuado estes últimos dias, um continuo

serviço aéreo dn aviação militar inglesa mantém o abasteci-

mento ao Aeroporto dc Farwania a um ritmo de cinco aviões

por hora.
ASSLGURAK A INDEPENDÊNCIA

Km Londres, 0 ministro da.s , independência dêase território
Relações Exteriores do Reino
Unido, Lord Home, anunciou
que o envio dc tropas britftni-
pas a Kuwait ficará completa-
do no curso diuv próximas ho-
ras. justificou o envio das bri-
gadas como "o es'.tbeleclmen<o
de uma íòrça' suficientemente
Importante para assegurar a

não maior"
Disse o ministro que itó "ope-

rações subsequentes" tenderão
cxclusivamene'. a fornecer e a
substituir as tropas no podero-
so Reino, ameaçado apoia ntjo
Iraauo. Acrescentou que "nfio
há dúvida que a Indcpendén-
cia cio Kuwait ficou asseiuira-

cü". sendo de opinião quo
crise náo se estenderá a tod
o Oriente Próximo.

VINTE Mil.
o comandante-em'-cheíe da*

forças britânicos no Oriente
1'róxlmo, marechal-do-ar, Clutr-
les Elworthy, dispõe de 20 mil
homens (forças regulares) e
voluntárias árabes prontos pa-
ra entrar em nÇão ao longo da
fronteira de 190 quilômetrosentre o Iraque e o_ Kuwait.

Num esforço para resolver a
contenda, o secretario-geral tia
Uga Árabe, Abdel Kbalek Has-
sounn. chegou ao meio-dia a
Kuwait para conferência:' com
funcionárias do Sultannto. A
Grã-Bretanha Iniciou, sábado,
seus preparativos para apoiar
o Kuwait contra a anunciada

(Conclui n.i Uj- p*flna)

0 dinheiro sai do trigo
E1TORES mais liiiioratos escro

vem-nos alarmados, querendo saber
d'onde sairão os bilhões da querm.es-
se que o sr. Jânio Quadros esta ai-
mando nos Estados por grupos de

três. Sairão do jôgo-do-bicho, medi-
ante honrosa subscrição dos conces-
sionáríos e banqueiros? Ou vem das

emissões de papel-moeda ou de outras
iixaSi sob a responsabilidade do

Banco tio Brasil?
As emissões fiduciárias continuam bravamente,

nao obstante as confidencias ou os süênaos^do go-

vêrno De fevereiro até boje ia foram postos cm

h^ía^o 24 bilhões de cruzeiros como infonnam

os órgãos da política monetária Talvez.tiewj ao

pura e simples fôsse mais expedita e mais de acordo

com as nossas tradições financeiras.
Iloie teremos informações mais exatas e suma-

ZESEZ Xsg° sLS-nL do cereais. Van,»

pagm em quarenta anos o que consumiremos em

quatro ou cinco e desse modo poderemos dispor, pata
lins publicitários ou eleitorais, de uma soma de ma-
nobra capaz de glorificar qualquer governo.

Ê--SSE dinheiro do trigo nos virá nas espécies de
moeda escrituraria. Será um jogo de créditos no
qual acabarão por entrar razões políticas que, no
iinal das contas, ainda serão as mais ponderáveis. A
atitude do Brasil na América Latina e no-; Estados
Unidos será sempre sensível aos convênios econô-
micos. Olhando por cima do muro, poderemos lobri-

gar muita coisa da intimidade das irrequietas repti-
blicas do Hemisfério. Em todo o caso, aqui está o
convênio do trigo e os seus créditos abertos com ge-
nerosidade. Enquanto isso, o presidente Quadros
pôde distribuir CrS 17,5 bilhões pelos três Estados

que lhe bateram às portas, ou seja, São Paulo, Es-
tado do Rio e Guanabara.

M,LAS, da boca ao prato a distância é grande. Al-

gum dia poderemos conversar sôbre a inunificència
dá política e do convênio do trigo.

[. E. DE MACEDO SOARES

Ardovino: policiais 
são homens honestos ma&

ò coronel Ardovino Itarb*». chefe do Pj»^P}|? °^

slvo da Guanabara, inocentou ontem ¦^^g}^ ™£

nomes constavam de um "gibi apreendido Gibi c a dcgg

nação dada, na gíria policial, a relação ** »8"j£,d 
e ,s

mie recebem subvençfio de eontraventores O coronel oepos

Zr*nU « CoA"..*o de Inquérito Administrativo que apura

rtolertncla Vilela, na prática do lenoe.nlo e no JôgiMtoMcho.

Ontem depuseram t.ès outros policiais todos dec arando

se inoect tes o delegado Mirabeau Souto Uchou, do 18 DP,

envolvidos com conti aventorc .

OUTROS INOCENTES
ra .o um inquérito. Também bcou
surpreso com a inclusão de seu no-
me no "gibi" c deu «ma informação

idadi: do México — dívch

ão sendo realizadas nn México.
,i.s mniít/tíj.íifücs católicas es-

em repúdio à infiltração co-

O detective Edmar Nogueira de
Matos Lima, do IIo Dl', cujo nome
.onstü do "gibi" iiptecndido em
poder do "Lima dos Hotéis", decla-
rou il comissão que "nunca lidei
com ienocínio; minha especialidade
é roebos e furtos". Por isso "não

vi razões pata meu nome estar in-
cluído ness: "gibi'.

Francisco Luís Moreira Sibétio,
detective também do 11° DP. depôs
c disje que conheceu "Lima des
!'«¦:... mv U-t« visie unu vtí du-

munista nas Américas ali aves do regime de Fidel Castro En-

tre estas, das mais impressionantes foi a realizada ua cidade

de Puebla, onde mais de cem mil católicos se concentraram em

frente'à Catedral local, para ouvirem o arcebispo Octavmno

Marque- Toris condenar a ação do castrisma em Cuba. Em et-

ma. o arcebispo de Puebla quando falava aos 1>éif-f^a""'

um aspecto da concentração em frente à catedral (ISIS-uli

coasiderada preciosa: 
"Abelardo,

ur.i dos nomes constantes da lista,
falecer» há mais de .'0 dins'.

VRDOVINO
\ Comissão informou, inicial-

mente, ao coronel Ardovino Barbo-
sa. que o comissário Giordano "fe-

zera restrições veladas i maneira

(Conclui na 11*. página)
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DOBRADA A VIGILÂNCIA DE
ARGEL E OUTROS CENTROS

Polícia I Providências COntra' Terroristas
pede desculpas 

j Q ^^ ^ ^j^feg
ao Congresso

RUF.NOS AIRES -
l) .ho'. d,i Polícia 1'.

-cntii-a. -omanditnic
ilci.il Ai
Rccarcdo

Vasques, apresentou desculpas on-
lem a noite, ao dr. Benjamiri (m/
man primeiro viee-prcsidentc do
ScnaiH c ao professoi Fernandez
ric Monja/ÜÍR. presidente ila Cá-
mau dc Deputados, pelo ataque
com.-'ido conlra o edifício do ( on-
Itresso poi policiais participantes
num :ortejO (unebie dc ti es com-
panh.'ros.

o lato ocorreu sábado, durante
p tu r-íil dc dois policiais que ha-
viam sido assassinados. Mais dc
duzer'03 üios foram disparados
conir* o edifício do Congresso
Nactor-al.

SI \| M,R \\ D
D-cIxou o comandante \ js.i»-»"que nio h»> c tentativa dc agravo",

Os ciii-s-iv.-s ps;! imentmts .iceiis-
iam a e.splicaçâo.

RESPEITO
O :he.t de Policia Federal -e-

cía*u. pouco depnis, c-n seu pabi-
nele. >0'n>iii.»:ss. uos quais disse'*. instituição policial nio lese.
não tem e n;m lera o proiósilo d;
ajtia.a. a u-rii iasiiiuicã' fundamen.
ta' da Rípública, que d-sc »ci ie»
píitada e honrada."O Ial. de que algum nossa ho-
mem lenha ido n!cin das medid-.»,
rií.0 sitnilica q.e j irtsiiiuicic: apoie
«ie* ifssj (ndole.*'

RtiPOSSARII IU\UI
•V e&c«titou v1 comátiiCUnte Vai

<|utá pus nio procurava Iurji «v ir**.*
roa»ab:!id>dts mas qjc. pelo contri-
ío, como chele d» tóic». «suno;., »
rr,ponsahi!idadr pc!o (ato

NÃO V I10SII1
Disse umbém que "cem icspeito

tos ataques a jornalistas* a poifcii
não pode ser hostil a eles, ia que
cs nscess;;.», para esclarecimento da
¦ cio polida! e paia informar o pevo
»ób;c « \a!onie atividade que le>a

.-lute."

ARGEL —

Forças dc seg-urnnça, IrnrJdas especialmente do território
metropolitano trances, mantém, esta nolle uma severa vij-ilán
cia uns principais cidades argelinas, depois do apelo fclio pelo"governo" dos rebeldes, pedindo manifestações populares cm
iodo n território.

O regime rebelde, cuni sede cm 'funis, té/ esse apelo peln
primeira vez im-» -»nc anos que leva o levante anti francês, com
o evidente propósito dc demonstrar amanha, dia escolhido para
as demonstrações, que o atendem os nn\<- milhões iU* rnuçul-
manos argelinos.

PEDIU REFORÇOS
O delcgido-geral trances. Jean Mo-, U comunicado recoida ?i população

nn, pniisipal represcnlante do presi- que todas as demonstrações na via
denie Chatles De Ciai.ile neste lení-
niiin, s.,1 citou reforços lão logo foi,
conhecida u novidade, c a Polícia dc
Segurança começou ,i chegar, por via
atiea. da I rança, formando forte»
coidõcs enlie o> bairro» ciiiopcus e
mu'.lln.aiios dc A11:c 1 r outras ei-,
dades.

Icmc-»c. condido, que os milhares
.1 policiais e soldado» licuem prrdi- 

'

dos cm um mai de muçulmanos du-
rante a\ manifestações de amanhã.

Considera-se que o perigo de crtien»
Io choques c mimo maior'que sába-
do último, quando IS pessoas foram í
mortas c oiuias •)) .ficaram feridas nus
incidentes dc Aijc! t Biida, « ? qui-
lòmíl(0.\ a Sudoeste.

IMPI RIO D\ I.KI
Durante o noite, as -u-ptídades

liaacesas pieveniram que as itopas e j
a policia receberam otdens de Ufir j"com energia" pari mpoi o império '
da lei e piolf-rr os cidadãos e »fus
btm

publica "continuam proibidas",
lUcmuitos muçulmanos desenvolvem :

lambem uma "campanha de sussur- ;
ro'.'' para impor amanhã o fechamento ,
dr iodos os csiahe^tvimemos cora-i- i
ciais aiabes c uma giest geral de tia-
balhadores. As auloiidades locais pie-veniiam, coiimdo. que os estabeleci-
mentos que ahnreni amanliil sims r«ir-
ias sfião et.ruídos por lempo inde-
lundu.

Vas esferas oficiais, não c>bs:.,n>r,
nSo se octiha que o nirmmento de

terá amplas proporções. —

mudam d* tática

em Angola
I L ANDA. (Angola) - -

Os lenoristas dc Angu a pio
curam destruir a economia da co-
lotii.i com vistas a pór fim ao ie
Oime português na mesma, segunde
um jornalista português,

In» correspondente da agencia
noticiosa "A.N.I.'1 informa que ns
rehelòes em Angola mudaram de
lática

DESTRUIÇÃO
l.m se/ de "impOsiçio do leito. '

i-conem agora destiuiçio siltetn'-
tica da colheita dc cale e de mdús-
liias, de giaiuie importância para a
economia do território,

Acrescenta que isto se deve a que"o homem hiineo nena-w a ser
esdUMsarrtrr.c medianie

amanh.1
H PI IX

dissuadido
o leiior."

\l \QI ES INESPERADOS*. tática ntual consiste pnmoidi.,1
mente em M temes inesperados con-
na as planlaçot" de ctfi, dep6i (os
dc mercadorias e fabrica.-.

A agência noücioís «jre-cent- que
os icheldcs consideram pejdida a
primeira fa.se de sua batalha: a im
posiclio do teuoi.

REGISTRADO TREMOR DE
TERRA NO PERU

MM A -
1 :« uetiV.i cíc

tni r.o.ado onicti)
dc*. tio Nordc&U
nvn.r ern TrujilU

cgíili-t fnicn&íüade
cm algumas cida
du [*íii>, opeciai-

e sv-»ií\err%- oiuír

Stevenson foi ver
trabalhos da ONU

GENEBRA —
Chegou a etla cidade o embalMadoa- cio* Rsladou Unidos

Naçôet Unldat, Adiai St»r\cn»on.
Slevenson dirigirá á palabia ao Conssiho Econômico c

ciai das N'-is,i>c.s lindas c- "tomara conhecimento das atividade
internacionais <Jjs ilações Unidas e-m Genebra".

OUTRAS ATIVIDÃDEá

nas

So

ruirani nunieiowui vim», pott-m sem
que Iclizmenle I6»sem icgisliadas dr»-
eia.as- pessoais. (I PI IK

Escassez de leite na
Alemanha Oriental

ngi

? BERLIM -

Registra-se ua
gundo admite o
Deulscliland".

A publicação acusa
esla deficiência,

NEGLIGÊNCIA DF.
F.' o primeiro reconhecimento

conunisia dc que a lalla dc um
piodilo -ssencial c resultado dc
nc(*!'*incií dos agricultores das
l»ianri» coletivas.

ESCASSEZ
Pemos dc países ociJcniais aui-

huem > escassez dc produtos ali- i
mentidos que registra-se na Me- |
rnan.ia O-icntal à colelivização
obri-nóna decretada h.i um ano.

Mcmaiilia Orlenlal uma escassez dc leite, »e-
amai oficial do partido comunista "Neue-

Stevenson declarou aa» 'orna-
,..»'j.s que e possível que (ambrm-•cii.slft a Conferência de 14 ptw-
se* que examinam a cn.se do Laci
r a que traía de lo-rar um acôr-
do para a proibição dc r*.prr.è:*.-
sía.' r.uclenras."CORPOS DE PAZ'

O Conselho Econômico c social
iniciou hoje seu novo periodo de
.»e«óe.-., Em .seu programa figura
a proposição norle-axnei-fcana ?«-
ra a crlaçío des "corpas de p.i/",
qur- yeráo integrados com volun-
tflrios que cooperarão np progra-
ir.a dc a.s-:s',("iicia técnica nas
Nftçfies Unidas.

s evenson pronunciará .seu tí:.s-
curso na próxima segunda-feira.

Declarou que pretende umbém
viajar a I alia e Pa-.Ls durar.:e
sua permanência na Europa, Dts-

'Acredito que n* Europa su: -
se um movimento pleno de ima-
C.nacao. Eoi t6da.' as partes, o.s
povos procuram i!a»*.ar-í* do
riicionalurmo eicremacio e d*
un:r-se.

"Em sóo.a.s «,s pa-.-.e.s no'.i-íe
um de--e:-.volv'.n*eno, A França
está renovanco nua estrutura
econômica. 0.« jovens e*'.ao d.»-
:»fvs-os a empreender iioi-l< aven-
ui».s e a'e o« banqueiros e.s'íio

prontos para cooperar". V!'l-
DCL

iculiores das granja* coletivas poi

^(;RlCl LTORES
(K comunistas, contudo, aslmiii

uni s imente
que hdM.i cSi
iliiliv. como

ti

não
re a
aiiii.'

cm forma indireta
asse/ dc aiguns pro-

manteiga, carne e

diário
li/

Ncuc-- Dciusciilarid';
importância que adqiii-

alta dc leite, denuncia aos
lotes que dão demais leite e

alimentaçgo aos animais e ao» pie-
guiçosos, fUPI-DC)

Contra Eichmann o
ex-coronel nazista I
JERUSALÉM — —

l.s-aiui-us de Atloll Hicuiai.mn. «i deceps iunamni. Ilii-hmatin rs-
1,-iTa «i-j-um que apoiariam >u< afirpaaçao de «ne ea saas funeor»
límitmi-M- ia cumprir onli-ns su|>i-nnrrv

Km deêlaraçfio Jurada pre.'.:iria ante magistrados em diversoi
tuitaies da Kuropa. fkerani aXlrmaçôes que em gerai prejudicam a
deles» do ex-cheíc d* Oestapo encarregada rio Departamento de
Assuntos Judaicos..

TEMEM A PRISÃO

Iniciada a campanha
eleitoral em Israel
JERUSALÉM —
Sem grande entusiasmo por parle da população israelense.

começou esta semana a campanha eleitoral em Israel para as
eleições parlamentares a se realizarem em agosto.

U candidato mais pcipul.it pata o cargo dc primeiro-ministro
é ainda o aluai chele do governo. David Bcn Gurioti, era cujo
lavor manifestaram-se num inquérito 39 pui ccnio dos eleitores,
enquanto 22 por cenio dos interpelados talaram a lavur dc
outro candidato do "Mapai", 

patiidu governamental dç Ben
Gürion,

TRANQÜILO
O lesuliado do inquérito ttan

quiluou o.s receio-- do '"Mapai"
com pessneis peid.is Jc votos na»
eleições.

A mais importante aliernaiiva
pira * formação de um governo
sem r» "Mapai'" e.uslc numa coa
lizio inspirada pelo novo Partido
Liberal (União do Partido Pro-
gressisia e do Sionista Geral), com

O "MAPAI

os íberais, OS socialistas dc cs-
qucta„ "M.ip.im", Os neulralistjs
de Aoliduth Haavodaa c a frente
naci.ir.a|-rctt|-ios.i que, juntos, dis-
pem dc 4' cadeira» no Parlamen
lo. Ircnte -aos 47 do "Mapai".

0"in/e partidos, no total, dispu-
laião os solo» dos eleitores. fDPÁ-

I RP lí( )

Algumas testemunhas s- neja-1
vam a prestar depoimento pes-;
soalmcntc ante o Tribunal por-
que, em sua qualidade de ex-ua- .
.•..s'»r„s. corriam o penso de serem
üeMdofi quando pusessem o pé em
território Israelense, outros, sim-
plesmente, .se negaram a !a/.e-'.o.

PnlHio c evidentemente cansa- ¦
,1o, Elchmaua denion-strou assom-;
Oro quando íoi lida a declaração
áe seu ex-colega Ku:i Bechfr.'
ijiie também foi coronel das fôr-1
ças nazistas, na qual qualiíica o'
acusado de "naclonal-soclallsta"
convencido e antl-seml a faria-
tico.

BPilier. que agora é um miüo-
nárlo industrial em Br-uv.en.
Memanha Ocidental, afirmou oue
Eichmann nio cumpriu literal-
mento a ordem de Hlmmler de'.ra"ar com menos violência'' aos
ludeiu da Hungria.

Em sua declaração, prestada
en e um magistrado da 'Alemanha
Ocidental, Bécher recorda qr.e
éle ine.sn-.o informou o lirriiiiiler

de quo Eichmann r.áo tomava
seriamente sua-s ordeas e que so-
mente a.s cumpria quando eram
confirmada* pelo chefe cia Gea-
tapo. Hatnrlcb Mueller ".

•rnocA de presos
Becher dis.se também que não

sabia se loi iniciativa dc Elch-
mann o plano de trocar um ml-
liiào de Judeus por 10.000 cami-
uhôes nuiitares, porem, afirmou
que "Eichmann ficou enorme-
meir.e de.salentadO" por causa da
crdem de Hlmmler de pôr fim
ao extermínio de judeus,

O advogido defer-ior. Robert
Servatius. impugnou a vaiider
da declaração de Becher, porque
é.-te conhecia com anlecipacào
as perguntas que lhe seriam fcí-
tas.

• ServaU'...» qualificou a Bectier
6e ser um "comerciam e nr.ell-]
Bente e aftute" e denunciou flue,- maneira eomo ío! lograda sua |
eiclaracfto jurada constitui uma"violação íl?9ran'.e" das norma.'
jurídicas. CüPI-DC),

LOIDE BRASILEIRO
Patrimônio Nacional

Escritório- Rua do Rosário n.* 1
f-rete e Praça, i/loja

Tels.: 31-3329 e 31-2060
Ramais 26 e 27

Tassagen* Térrec - Tel.: 31-3304
Informações - Tel 31-3342

RAIOS-X Dr Vic,or Cêl1es
 Exame* radlológlcct* em*—*>"+— realdénclaa

iOMOGRAFIAS
Diariamente das 8 às 11 e das 14 às 17 hcv-a-

RUA ARAÜJO PORTO ALEGRE, 70
<?.° andar - Tel.: 22-5330

LINHA DA INOONtSlA
SAÍDAS DK PORTO ALS-.fl",!',

Ldrnr. nicaragva
\',». «S - Ida

Sair* a 20 do corrente para:
Rio Grande —Dnrban — Sin-
rambiqur i Opcional i - Dja-
karta lOps-lonali — Surubai-i
fOpciftnal. — Belasran iOp-
eianali — Samurant (Optio-
iiali — Cheribon lOpciOnah

# +¦* ++ + + ** + + .** + + * + *

LINHA EUROPÉIA

LÔIDII BOLÍVIA
Safrí a 'JO d*> ccrrenle para:
Vitória - Cabedelo — Havre

Lanrire- - Antuérpia —
Roí-rdam — Bremem e liam-

hnrio

LôlDH SAO DOMINGOS
Sairá a 26 do corrente para:
Vitéria - Barra de Ilhéu* —
Salvador — Cabedelo - For»
taltia — Sài> Vicente — Ca-
safclanea - Tan-er - Gibral-
tar — "Barcelona — Mamelha

Gênova - I.lvõrnn e Nà-
pole»

LINHA AMERICANA
SAÍDAS DE SANTOS

PARANAGUÁ
Saiiá a 13 do corrente para:
Rio - Vitória - Trlnldad e

Nova Orleans •
4 é *¦*-+*** r *++*¦**¦+ ***** r ***** + + *¦

LÔIDE CANADA
SairA lioje para:

Rio — Vitória Barra de
lllu-us c Nova Iorque

LINHA AMERICANA
SAÍDAS DO RIU

, *'.«»^*#s#^s*s#Jr^^.#^*Nâ»*.rss*--.»>s#^'*.t»^^s#^*rf

PARANAGUÁ
Sairá a 13 do corrente para
Vitén» Trlnldad r Nova

Orleans
***>********-é**>**r4***r*******-

LÒIIJK CANADA
Sairá amanhã para:

Vitória - - Barra de Ilhéus e
Nova Iorque

I ++*+sW*4h4r4--+++++4r*+*--r-*+*+-++++-*r4>

AVISO
Qualquer alteração na.s da-

tas de saldas dos navios será
. publicaria neste local.

ÂNGELA
MARIA

E A ESTRELA DO
"MUSICAL ANTÔNIO MARIA"

— CARTAZ DAS QUARTAS-
FEIRAS, 21 HORAS, NA

RÁDIO MAYRINK VEIGA
SOB O PATROCÍNIO DO

"Polvilho 
Antissético Granado"

ÊSTE HÁBITO
COMPLETA HOJE

SANO i
.. .'.- • -', .* ¦¦'útjtú-fyr-S>•?.»¦
• ^. *-> * y',**r'*'i **.*>.'¦'.

«=»•**» • .
i.í * '¦'

...é o seu hábito, como é o de milhões
dé telespectadores ho Rio de Janeiro.
Quanto a nó$9 em todo êsse tempo, tam-
bém adquirimos um hábito: o de propor-
cionar-lhe horas agradáveis de sadio en-
trétenimento. E isso tem sido possível
graças ao prestígio de sua assistência...
graças ao apoio dos nossos anuncian-
tes... graças a colaboração das agências
de publicidade de todo o Brasil. O resul-
tado: liderança absoluta que constitui,
para nós, um compromisso que nos
obriga a fazer muito mais... e melhor!:-yyyj^^0y-._: --vjr^ÁMIVEmÂltIO

.., •»..* ft,lt •• . ...' J-t....' . i... .*..¦-,.•.**-..
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CANAL
Uma das Emissoras.Unidas
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POLÍTICA DOS ESTADOS I SÚMULA DE MINAS

Na 'Opèraçâo-Silêncio^Instalada a Reunião
Ouarha-W™, 5 <W J*»-*e **l « PC jg 1

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

rádio e TV paulistas dos Bispos: Rio Doce

a 1 ni-
ixecutivo cs-

nbuli
lext<

SAO PAULO —
A rebelião tio rádio c da TV pp.ulisl.as, do protesto con-

nu d decrelo do presidente da República que estabeleceu
restrições ao noticiário dai suas emissoras, loi executado
iiiin pleno exilo na entrevista que o governador Carvalho
pinto convocou para prestar contas da que tez no recente
encontro dos governadores eom o sr. Jânio Quadros.

Nenhum dos seus representantes compareceu á entre-
vista, nos Campos Eliscps, c tampouco o pessoa
prensa lé/, quaisquer perguntas ao chefe
tadiial, limitando se tis jornalistas a ouvir o preâmbulo do
sr. Carvalho Pinto, que antecedeu á entrega do
balanço dactilogralado,

\ atitude de solidariedade do pessoal da Imprensa aos
seus colegas jornalistas do rádio e da TV loi explicada ao

covernador Carvalho Pinto por seus assessores, no momento

tia entrega do balanço dactilogralado Esquivou-se o chefe

tlò guvêrno paulista de lazer qualquer comentário. A "opc-

i-at,ão silêncio" foi decidida pelos jornalistas que milham

no radio c na televisão cm Assembléia Geral da classe, rea-

li/ada sábado na sede do Sindicato dos Radialistas dc São

Paulo. Os profissionais que militam na imprensa escrita,-

estão solidários com os seus colegas das emissoras dc rádio

c televisão c já convocaram para o próximo sábado, as 1-1

horas, uma assembléia na sede do Sindicato dos Jornalistas

Profissionais.

BELO HORIZONTE —

Sob ii presidência de d. Hclder Câmara, sccretrírlo-gcral
/<....r.....-...„i,. v-.,-i,,..:,i <ln« minou. InstnloU-sc ontem, em

:lcsliístl-., ......... . ..„.,...- -;,__, ,_
i as, que conta com

Denunciai]a uma série'
de escândalos da UDN!Novos escândalos na

F. Otávio Mangabeira
Coronel Fabriclano, a reunião daquelas dlgnldades ec

presença dc representantes dc Minas
Gerais, Guanabara, Espirito Santo c, especialmente, dc reli-
i iosos c autoridades do Vale do Rio Doce,

A nova "Reunião dos Bispos", idealizada com base no
edenie realizada em Pernambuco, está

sociais c religiosos decorrentes cio
industrialização daquela região onde, além de

a "Usiminas". O con-
clave esTá prendendo a atenção dc todos os círculos na vida
<l0 ES,ad"- JAN10 

DA "BOLO"
irl. presidente ri" Centro tio» ço

sucesso ile sua ontçc
examinando problemas
processo dc
outras grandes empresas, i-i-uiou --•

Pretendem os jornaljstas,
;, i que anunciaram, estender
d movimento aos jornais,
pois entendem que o decre-
to ilo elude do governo fe-

dcral agora voltado contra
(, rádio e a televisão, pode-

lá ser ampliado, de modo a

possibilitar ao Executivo,
dentro de pouco tempo, cen-
sura mais ou menos osten-
siyh eni
aparelho
gação.

Iodo o
nacional

sish
de

ma. c
divul-

CONGRESSO VOTARA CÓDIGO

h,\0 PAI I '< -
;» deputado Ulisses GuimaiScs

fr.sD-SI') alitmou que a Câmara
il.it Deputados aprovará, hoje ou
amanhã, o piojcio do Código ile
R.,du dc autoria do sr. Cunho Me-
lo, -crcscettahdo que. uma ser

NAO CRE NA

São l'AUl.0 -

O -Icputado Cai valho Sobrinho,
d,, PSP manifestou a sua absoluta
,iíscrença ra viabilidade dc um nô-

io lançamento da candidatura do .
. . Ademar dc Barros ao eovêrno

BKIZOLA E A
¦\0 PAU1 O —

; uassagem poi esta capital, a
íiü dc 'orlo Âlcgir, o gover-

i Leonel Drirola afirmou que
<. amara oos Deputados deve,

: u sèncla, adotar medidas q»c
-.nn, no setor da vciculaçSo dc

;NAS GERAIS: DIRETÓRIO

T?EL'~> HORIZONTE -- Não
- empossou ainda o novo di-

.rrio dn UDN dc Belo Horf-
:!-c eleito sob pro.estos na
inw convenção. Como já no-

• mames, os novos dirigentes
. continuam na cxpei-

tsUva de solução do recurso
-,aipi' rado por memores rio par-
frio que não concordaram com
a imuu.nüçáo, à última hora.

¦ uma das chapas apresenta-
tias à elc!c8o. A impugnação,
dos udenistas "históricos" criou
i>randc crive no .seio du acre-
minçfto repercutindo de mimei-
ra dcsalrosa nas círculos pplitl-
cus^ da.CapiUil O sr. NUinn. Ve-
loso, que íoi candidato cm ain-
bas a.-- chapas <a impugnada e
n que concorreu) (- o único pre-
judlcado com os lamentáveis
acontecimentos ocorridos., na
convenção, que porioráu com-
prometer .sua candidatura no"próximo 

plcKo, quando pre"en-
dc concorrer à Prefeitura ric j
BH.

A nossa icporlayem procurou
ouvir o presidente do diretório
estadual ria UDN, sr. Elias dc !

PROGRAMA DE

BKLO HORIZONTE — FOI
divulgado nesta capital o pro-
prama da posse . rio senador
Juseelino Kubitschek. marcada
para o próximo di.i 12. perante
o TRE de Goiânia. As 9 horas,
haverã a posse e. às 10 horas,
JK sc dirigirá, empossandose
y:\da pela Caravana da Espe-
rança, um grande corso dc vel-

:los procedentes rie Goiás. Mi-
nas, Guanabara, Brasília, e Slo
Paulo.

por Anápu-

no RADIO

aprovado na Câmara c no Senado,
deixarão de subsistir, automática-
mente, todas as disposições e medi-
(hs p tuniadas pelo Executivo, in-
clúsivé o recchit decreto do pre-
M.cnic Jànii Quadros, — (Trans-
prcs.i.

CANDIDATURA DE ADEMAR

d., Estado, dizendo que preferia
'não acreditai que o deputado Ciro
Albuquerque tenha lançado o nome
do chefe nacion.il do partido it su-
cessão do sr. Carvalho Pinto". H fri-
50ll: _ "o próprio lançamento sc-
ria um malojtro total".

LEI DO RADIO

noticias, a «olaçSo da Carla Man-
na' í. mundo, não quis o governa-
dor do Rio brande do Sul jter-sc
a,, problema, preferindo deixar
"para outra ocasíüo um pronuncia-
mento mais exato .Ia questão". —

ELEITO NAO TOMOU POSSE

Sc-usa Carmo, obtendo a afir-
inativa de que não empossará
a no\ a tiire oria da UDN de
Belo Horizonte enquanto náo
lor complementado o processo
de tmpugnaçáó do pleito, uma
vez que tomou conhecimento de
apenas uma rins peças do re-
curso. Assim, encontra-se a
UDN ciclortrontlna cm s tuaçúo
rieprimen e perante seu eleito-
rado, que se está dispersando
de maneira a oferecer amplo
campo its explorações dns cor-
rentes Interessadas em dividir
o partido nn Capital.

Por sua vez. outras Interes-

O presidente Jânio Quadros não
viril a est.. cidade participar das so-
Icnidades do seu 250° aniversário dc
fundação Um programa especial dc
comemorações foi elaborado pela
Picfciiura Municipal cm colabora-
<,ã. com o governo csUulual, cons-
•.indo de conferências, audições de
musica barroca, espetáculos ntlisti-
cos .• até mm sercnnta-monstro
com a participação de um coral
lormado de estudantes de Ouro Pre-
Io. Amanhã haverá o desfile do A-
pereira do tradicional Clube dos
I aeaios, com canos alegóricos. No
dia fi tcálizar-sc-á o Festival dc Ci-
ncitia promovido pela União Esta-
diial dns Esiudanlcs, c o Concerto
de Música Barroca Mineira do Sc-
eu!. XVIlt. pcl.. Orquestra dr Cã-
mera de São Paulo. No dia R. che-
para o governador Magalhães l'in-
to para instalar a sede do governo
no antigo Palácio dos Governado-
ics, hoje Escola de Minas r Me-
lalurgía. Nesse mesmo dia. á. IS
horas, o cardeal Mota celebrará o
fc-DeulH na Praça I iiadcnlcs,"-c,

ás :: horas, terá lugai o Baile dc
Gala no Centro Acadêmico da P.s- j
cola di Miras

CONGRESSO, KSTl DANTII,
Estudantes secundários desla ca-

pitai >So sc reunir cm Congresso,
de hoje ate o dia 9, no Sindicato
dos Bancários, sob os auspícios da
União Municipal dos Estudantes
Sncuhdárlos, Com abeilura marcada
para a., 20 horas de amanhã, os es-
tudanles d.-batcião os problemas'da
escola pública, restaurantes estudan-
tis. C.sa do Estudante, grêmios,
padronização do livro didático e
¦lividiidcs líicro-csportivas. Roram

convidados paia a abertura o secre-
tário Oscar Dias Corrêa, da Edu-
cação, c o governador Magalhães
Pinio.

COMERCIANTES LUTAM
As i mancas da Prefeitura jofre-

rão violento impacto, sc o Jutli-
clãcio ncolher as ratões de co-
mcrcliintcs da Capital, que entra-
ram, na lust-çn. com açfio anula-
tóri- do dclllto riscai cumulada
rom nnúlntórín de repôUçMt dt
InriAbUp fiscal, conlrn o Código
Tributário lei n 802. <le 2! dc
novembro do insn que eslabcle-
ce nuvos níveis para cobrança dc
impo-tos cm ll.-lo Horizonte.

Cí:ca Hr 40 comerciantes \ub«-
r.-eviin n petlc.lo Inicial, repre-
scnlpndo n rcclnitinçfiò o vnlnr rir
1,7 milhfii-s- dr rrurrlros. A propô.
«ito -i cel a rou o »r. Miguel Plmen-
-^*^^^*-^*^^^**^-^*^^.-* ir * *¦* *¦¦+¦**

Asse

merrlnnto r Industriais de Ml-
nas Grrnls- "Em verdade, n Pre-
(«'itur;- niio poderia, como nAo |
pod expedir o Cudico Tributa- ;
rio. nn forma colwtante dn lei (
H02 Ce 21 de novembro dc 10SO, ,
Ao lnii--\i\ extravasou <>, exatos j
limltr.s tmendos pela Constituição |
Federal, invadindo óiliita do po- ,
der central e fulminando de in- j
contornávcl inconitRuclonalloade (
todo o aglutinado dr normas nue
fí-z publicar nas edlçOei dn "Ml- ,
nas Cícrnls".

HORÁRIO ANTIGO
Oi médicos mineiros estão In-

tnms'ccnt<\ "n reivindicação da l
volta dos 40'r sõlirc os venclmcn-
tos e reduçAO do horário de trn- :
bnl^o a t|iintro horas. O corte
dos -40';. que correspondem á tn- i
xa ri<- risco dc vida e rie inude, i
e o estabelecimento do horário \
dc 1 horns de trabalho causaram i
grande descontentamento nn rins-
se oue está disposta no sacrifício j
pnrn rctftrno desjas vantagens.
A-le-m disso, querem os médicos ¦
regulnmentflçllo dn lei dc paridade
entrt civlu t militares.

VARIAS

— A 1'ri-loiniia de Belo ltoii-
ronle estt intcnsílicando a cobrança
dn divida allvn. 0 preletlo Aininlas
do Hanos ordenou a remessa, na se-
mana passada, de centenas dc ce-.-
lidões, no valor dc il milhões dc
cruzeiro», dj impostos atrasados dc
industrias c prollssõcs, para cobran-
ça executiva,

_ Os cniôllcos do distrito dc
Limeira vão, atinai, ter seu rcló;:i<j
na lõne da matriz local. O vigário
pi-, Renato d'sar j* recebeu o ma-
quinnrío, adculrido eni São Paulo.

_ Viajou para n Europa o sr.
Edson IVAiiiato. iciini"! ilifle do
•Alvorada", dc Sete Lagoas, em via-
gem turística c cultural.

— Eslá despertando desusado in-
teriMc a cxposlçfto retrospectiva dc
Gulgnard. Milhares de visitas ia ir-
cebeo o Museu de Arte, na Pampu.
lha, tnde,se realiza. ia m»slia,

_ Santo Anlonio ito Monte po-
dent recebei significativo impulso do
gevíruo atual. Dc inicio, jj l"í <>r.
denada a ci.nstniç5o dc campo dc
pouso, cm IsV-;, instalação dc lut c
eneigia da CEM1G, éonsliuçãu dc ro-
dovi.i enlre Pnssos-DivinopoHs e ou-
Mlio ao descnvolvímcnlo do ensino.

- O )ul< de Direito de Poços dc
("alias concedeu licença A menores
dc lr> anos para Iieqlicntaiein "sinu-

i ias" ale ás 23 horas.

- A "I.iuns" Clube dr Caratinga
I ofereceu a Prcleilura cooperação r«

ra tlmpcu da cidade, desde qur haja
o Indispensável auxilio dn Policia.

RIO —
"Nfto \\á como um dia mirei do outro, com unia noite no

melo para Atrapalhar", declarou Onlcm na ex-Camaín «Ins Ve-
retulorcs, o deputado Gonçalves Lima, oo analisar o procedi-
mento iliuiueles que ontem era n npósiçfto c hoje são govQnio.
"Ncata mesmo Cosa, o sr. Raul Hnmlni, dona Sanilra Cavai-
cante, sra. Duke Mogalhficã, o st. Arnaídô Nogueira c oulros,
criticavam violentamente o governo, condenando compras ate
üOO mil cruzeiros sem concorrência pública, o que é permitido
pelo Código dc Contabilidade.

Hoje, êies aprovam o governa que comora 150 milhões a
iloterininaila fabrica de automóveis, sem concorrência' prós-

•seguiu o sr. Gonçalves Lima. Em aparte o dep, Jair Martins
declarou que neste belo negócio; houve um "Mercedes-Benz ,
altii-liixo, dc quebra e mão-beljada,...

ESCÂNDALO -- DULCE
jôgo-do-bicho: organizar uma
caixinha, com certeza para me-

sados. como sK-.aeUor^alübaMptj x^ã, AtmÉttix
váo-.se aproveitando dn situa- U /)/i#» í/f/IÍI/i
çao. O candidato ii Prefeitura 15 #/''' Ullll I \F

Depois rio passar
DIREÇÃO DO PH MINEIRO

pelo PST declarou: "Enqnan-

to 05 cartolas du UDN brigam,
cam.nho a passos larga' pura
ti Prefeitura, pois estou certo cie
que o.s verdadeiros udenistas
votarão naquele que lui u-único
candidato a vlce-r.overnador a
apoiar os candidatos udenistas
no pleito vitorioso cie outubro

passado e ainda vitorioso na

Capital". <Sucursal >.

POSSE DE JK

lis, Nova Flórida, Núcleo-Ban-
deirante e Trevo de Beio Horl-
:'on'e. onde haverá concentra-
ções, a caravana alcançará a
Plataforma Rodoviária. cm
(rente no Congresso, para onde
JK se dirigir, empossaudo-se
perante seus pares.

Esta programada uma home-
nagem ao ex-presidente na
Plataforma Rodoviária, quando
se ngunrda importante pjonun-
ciumento do senador JK. (Su-
cursai).

^
i

«A sra Dulce Magalhães que
r.p batia contra a nomeação dc
amigos e afilhados pnrn altos
cargos, acomodou-se mactamen-
te num alto |x'isto de «ministra»
do Tribunal de Contas, locuplc-
tando-se cie uma das vagas por
ela crlnda em emenda que rc-
dirriu e que seu companheiro
de partido apresentou ã Cons-
tltulçfto, sr. Olndstone Meloa
aparteou o deputado Cristo dn
filva Costa. Finalizando, o sr.
Qonçalves Lima lnmcnta o trls-
to destino do velho Distrito Fe-
dcrnl, hoje Estado dn Guana-
bnra, cntreitue aos «Cheques^
verdes,, aos «cheques» rie bl-
cheiros, no protecionismo, à por-
seculção ao funcionalismo, an
abandono das ruas, à sujeira
cia cidnrir. ã falia d'apUftl

HORA nos votos
Com a presença de 37 depu-

tados. o sr. Josc Bonifãclo abriu
n sessão na qual. lida e apro-
varia n ata da anterior, foram
formulados c aprovados o fo-

guintes votos: Castro Meneses,
cie rrmnratiilnções ao sr. otnbnl-
xatlor dos Eatados Uiildos, pela
passagem dn data ria Indcpen-
ciência Americana; Batista Stii-
vola, pedindo ser transcrita n
notn oficial ria Bancada Ode-
nista rins Deputados Federais,
em quo «caracterizar sua con-
dutn em favor dn livre manl-
festaçao rio pensamento não
rómonto contra os nbtisos da
autortdnric política, mns tam-
bem contra nualquer opressão
do iKidcr econômico». Aprovada
n transcrição, o mesmo deputado
em requerimento vorbnl r>cdi'.i
ser encaminhado ao líder clã
UDN, deputado Meneses Cortes.
um oficio relatando n atitude
do Bovprnador Carlos t.arrrdn.
Integrante ria UDN. e que vem
lançando mão rie todos os ro-

; cursos para não permitir a li-
' vre manifestação do pensamen-' 

to no Estado da Guanabara.
GRANDE EXPEDIENTE

No Grande Expediente, o sr,
Roberto Gonçalves Lima leu um

: despacho do .tui7 Eiiaminonrias
Pontos, da 3» Vara Criminal.
rm quo inocenta -um riu prfjso'-¦ num bote: suspeito. Aborda 0
tema dn campanha contra o le-
nocinto encetada polo governa-' 
dor, e só nmninadn depois do
escândalo do.s cheques dos bl-
cheiros. .È quo se pretendia (a-

' zer rom o.s hotéis, o mesmo que
i se ít>z com os banqueiros do

lhoramentos om Brocoió^.
A VIU AO A

O sr. Gonçalves Lima passa o
estudar dos antigos^ vereadores
udenistas, "hoje com assenta na
Cadeira Vdrui. que eram contra
determinadas atiludes dos gover
i,,>s — quando cran- Oposição —
c que hoje as defende com unhaN
e tL-nles, como no caso da com-
pra dc automóveis, sem concorreu
;-.i pública: emissão dc cheques-
i.-rdes, rciiimc ilo pislolâo como
licou provada na denúncii do -

deputado Jair Martins no caso da
funcionário pnnklo com suspensão
pelo Superintendente dc Transpor-
tis' cie. Muito aparteado pelos srs. j
Salomão ImIIio, Jair Martins, Cris.
lo da Silva CoMn é Nelson Josí
Sallm, o dcpuiaJo Gonçalves Lima
volla a abordar o drama por_ que
pissam os trabalhadores do Jóquei
Clube, espoliados cm seus direitos,
c apela para o sr. presidchie da '

República, afim dc não os deitar
«o desamparo.

JUÍZO P BOM SHNSC

E' o qnc cl.iina o deptitado Ba-
lisla Stavola, chamando a atenção
dos mais vdlios daquela Casa pa
ia o que estão a discutir e apro-
var. M.iii.i matéria que onera os
cofres do Estado . que modifica
sua estrutura, poderá amanhã asar-

6 rclar graves preju f/os ã Guanaba-
ra, pois no momento não csi-tc
Poder I egislativa. "Este, afirma 0
orador, pela Lei San Tbiago Dan-
tas, é composto dos cx-vereadores
c dos ex-constituintes. Não haven-
do uma soma tle fatores, não hi
um total, que é o próprio 1'odcr
Legislativo." Cila o caso dos te-
Icfones, cm que uma Mensagem
do governo dobra 0 preço da as-
Sinatuu atual e pissa a custar

i no final ck« pag a mon tos, mais de
| :00 mil cruteiros. Aparteia o sr.

Nelson Josc Snlim pira. afirma-
; que uma antiga mensagem existenie
| na Casa, do prefeito Negrão de
| Lima. que peJia aulorizaçSo para

que a C. Telefônica cobrasse )1
mil cru/eiros por telefone, nem

i siquer intreceu discussão do l'lc-
• n.iiio; e agora, o governo manda

e-t.i mensagem que duplica o pre-
! ço das assinaturas, cs>br.i dc quem

ia lem telefone inst dado uma só-
i bre-taxa. determina número dc cha-
i rnad; residenciais etc.

VUMENTO DO CUSTO-
DE-VIDA

"Outra mensagem perigos: que1 os intcgtanies ila Cadeia Velha .le-
! viam aguardar o proniins-i.iinento
i da Justiça, é o da Reforn-,,-' Tri-
. butári.s, cm que o Inipó*.i de Ven-

RIO —

O sr. Saldanha Coelho, na sessão de ontem da Assemble.
apresentou requerimento dc Informações, indagando se forim
feitas doações ii TOM por Intermédio da Cooperativa Banco
dc Crédito Federal do Mercado, por intermédio dc quem O
dinheiro foi recebido, além da profissão e local dc trabalho
dos cloiiilorcs.

0 sr. Saldanha Coelho, da tribuna, disse que os negocian-
tes tio Mercado Municipal, como retribuição a sua permanen-
cia nos boxes, fizeram doação á FOM de cerca de seis mi-
lhões e que ficarão utilizando ns referidos boxes até o fim do
ano sem pagar qualquer aluguer, atrasando, assim, cm dez
meses a conclusão das obras da Perimetral.

BRUNINI CONTESTOU
de pessoa Jurídica brasUeb-n
com sedo no país cin que 80
por cento pelo menos do capi-

O sr. Raul Brunini. como II- i
der da Maioria, contestou a
parte referente às doações do
discurso do sr. S.ildiuiha Coe- j
lho. Confirmou a parle reforon- 1
to à nao-cobrança do aluguel '

aió 30 cie novembro deste uno.
Explicou que não cobrando o
nluguel as comerciantes do.s bo- ;
xes não estarão aooborindos po-
Ia Lei do Inqullinato, pndondn,
assim, scr .sumariamente des- ;
pejados findo o prazo conce- ;
lüdo.

NOVEMBRO E DEZEMBRO
EM DOBRO

O sr. Levi Neves apresentou 
'¦

projeto de lei determinando j
que as vencimentas dos servi- ¦
dores estaduais sejam pacas |
oni clòbro durante os meses do .
novembro e dezembro dés'o 1
ano. Também receberão om dò- j
bro os pensionistas do Monte- ;
pio. Com i.Vo visa o projeto ;
a conceder aumento de venci-
menios no funcionalismo ainda
è.ste ano. em virtude do artieo
7.° da Constituição e.stachial
estabelecer que qualquer nu-
mento de despesa rom o paga-
mento de vencimentos dos sor-
vidores só entrnrã em vigor no
oxorcicio seguinte ao que fôr
concedido.
EMPRÉSTIMOS PELO BAN-

CO DO ESTADO
O sr. Hércules Correia apro-

sentou projeto de lei determi-
nando que o Banco do F.«-.ado
só realizará empréstimos ou
opernçócs a Isso corresponder.-
te, com empresas que forem do
propriedade exclusiva de brasi-
loiros ou estrangeiras rnriiradas
no país há mais do 10 anos. ou

tal social pertençam a pessoas
ou sociedades nas condições
acima expostas.

TELEJ-SONES
A sra. Ligia Bastas enviou

requerimento de informação 10
Executivo Indagando se a Mcn-
sagem enviada à Assembléia
sobre o problcmR dos telefones
se en.ro.sa com o piano em ela-
boraçáo do governo fedrrnl a,
respeito da mesma questão.

OUTROS ASSUNTOS
O sr. Paulo Alberto apresen-

tou projeto de lei. determtnan-
rio que só poderá sor aberto
crédito extrnordinárío se ocor-
rer qualquer dos casos prevls-
tas no nrt. 75 da Constituição,
om decorrência de guerra, co-
moção Intesttna ou calamidade
pública. Neste último caso será
necessário c.iracterizar-sc a ce-
lamidade e demonstrar-se que
o Impossível sua. riobolnçáo me-
diante o emprego de crédito su-
plementar ou especial O sr.
Fro'a Aguiar falou sóbre tarifas
pastais, dizendo que o aumen-
to não encontrou a menor sim-
palia no povo. O sr. Naldir La-
ranjeiras apresentou rcívlndi-
cações das moradores do bairro
rio Pilares. A Mesa designou os
srs. Tomlstoclcs Cavalcanti,
Orr.son Borger e Valdemar Via-
nn para examinar o veto opôs-
to pelo Executivo ao projeto
quo dispõe sóbre a apasentado-
ria das "pracinhas". O referido
velo será votado em sessão ex-
tranrritnária convocaria pam o

; próximo dia 19.

NERVOSOS 0 prol. MAURÍCIO DE MEDEI-
ROS com consultório na Rua da

______ Quitanda, 3 — salas 811 e 812
dá consultas às 2as., 4«s. e 6as.. de 9 horas ao
meio-dia.
22-5941.

Marcai hora todas as manhAs. Fone:

da» e Consigiiaçós, t majorido dc
4.5 por cento p.irj 5 por cento.
Isso resultará igualmente num au-
mento do custo diis utilidades".
Em aparte o sr. I-baldo de Oli-
veira lembrou ao or.idoi que <íi«-
pre que »e falava cm nuinüitn
de impostos na et-C.imara ác-%

Vereadores, a UDN era contra, e
0 líder Raul Brunini era o primei-
io a protestar contr.i. Hojs- é Cia
próprio quem defende o uimen-
lo dr«s impostos que virão aumen-
lar õ cuslO-de-vida.

\ sevsjo é encerrada às 17 ho-
ras.

iiB^a!tiaKjriiet«.'-agyg

BELO HORIZONTE — O sr.
ClóvLs Salgado afirmou ô im-
!>rensa que só será candidato
á presidência rio PR mineiro se
o ministro Bernardes filho não
Quiser concorrer á reeleição. O
t tular da pasta da indústria e
rio Comércio esti sendo espera-
rio nesta capitai justamente
! ua o exame desse problema.

Declarou ninda o ex-ministro

tí:i Educação que. por enquan-
to. não tem elementos para
jul-mr o governo do sr. Maga-
lhães Pinto; o PR poderá crês-
cer na opaslção. sc tiver uma
a'uaçáo realista: existo uma
afinidade entre o PR e o PSD.
no momento; o ti tendência do
Partido é para ter candidato
próprio à prefeitura de Belo
Horizonte. (Sucursal).

JQ recebe
candidatos

apelo de
a médico

RIO -
Uma grande campanha encabeçada pe

do Curso Preparatório para o Vestibular da^fcscoia
dos alunos, do turno

da noite
de Medicino e Cirurgia,
mento do número de vagas na-
ção de novas faculdades nest

Foi enviado, pcl

ícaba de ser lançada visando o au-
escolas existentes c a cria-

cidade,
idente Jânio Quadros

lo cias
Oliveira, secretário

estudantes
io sr. Ja-

O neme dc Deocleciano
de Holanda Cavalcanti é de-
mais conhecido de todos os
leitores q, ouvintes il<i aiusil

governador, quando depu-
lado e joriiálista, tantas vê-

zes o chamou e o escreveu
com o adjetivo de ladrão

porque Deocleciano ate Hoje
nao prestou contas de mm
milhões recebidos do Fundo
Sindical. A informação eslá
no discurso de Hercules
Correia com esse acresci-
mo: Deoclecidno> e Lacerda
tomaram champanha por
éste motivo: O primeiro le-
vanti u a candidatura do se-

guudo parti a Presidência da
República em 1965.

—ó—

Como disse Lacerda, para
pegar os "bicheiros" aceitou
seus favores por puta ma li-
cia policial. Agora, com Ho-

landa, deve estar fazendo o

mesmo: será mais uma de

suas bem engendradas ci-

kuias.

.ls cadeiras da bancada
de imprensa ate que. final-
mente lotam consertadas,
Agora so está faltando uma

providencia: mandar uma

pessoa limpar, iodos os dias,

a poeira que se acumula ali.

tintes que os jornalistas, a

partir das 14 horas, fuçam
esse serviço à custa dos pró

prios tem: s.
.—o—

Instalou-se, onlcm, a Co-
missão de Inquérito que vai
apurai as relações dos "bi-

cheiros'' com a Fundação
Otávio Mangabeira. A pre
sidència da Comissão esta

endo pleiteada pelo PSD c
io pres

telegrama sobciiancio uma audiência, 
gg, 

cxposiç

um relatório completo para que seja apiesenlado

pei
•TB.

mo Quadros antes da audiência.

RELATÓRIO A JQ

total ue vogas c o número de ves-

tibulandos jascritos. Que tendo eiv-
vis!., o número crescente de can-
didftlos, os exeminiiilores se vêem

forçados a eliminai o maior nume-
(vel, i! p^ra isso os eMime"'

JQ.
pelo

em

em
ha-

Na exposição que deverá ser

enviada ao pressente da rtepu
ca, « estudantes mostraifio
alinhando dadus fornecidos
IBCfc, a calamitosa situação

que sc encontra a nação, no que se

i ir ao numero de médicos e\is-

teme*, pire uma população,
1957, Je 6Ú69.399 habuanlcs,
via apenas a ridícula soma riç ....
I" ':•» raed.cos em todo o pais, sem

se ueilum deste total os proftssio-
n.tis iue náo cserciãm n profis-ao.

Um outro argumento que devera

se. apresentado a S. Exa. será o dc

qut enquanto o número de preteri-
dentes às Faculdades aumenta dc

un. pan ano o que é natural de-

vido au aumento da população, o
esla-ile vagas permanece

ucoTqüabstc não diminui, como no

ris,, d- faculdade de Ciêncn
dkas, que, das 200 vagas
icsia iodos -15
agora a a pena

oue ofe-
esta reduzidaano'

80.
No último uno. para um

:sv .agás existentes nas nes

culdades, apresentaram-se nada me-

rios He t 300 candidatos. O qne UU

a persenugem de 6,5K» er.tre o

tolal dc
Fa-

possl
são feitos de tal forma que as pto-
v.is são verdadeiras aveniuras para
os candidatos.

(1 QUE REIVINDICAM
Pune a< principais reivindicações

<e destacam as seguintes: criação

de nova.» Faculdidcs; aumento do

mmen, de vagas na- Faculdades

já cxistenics e preenchimento obri-

ga^ório de-ssa» vagas; criação de cut-
,os noturnos para que o estudante
trabalhador possa estudar à noite;

transformação de alguns hospitais

cm hospuais-eseolas.
A t OMISSÃO

Integram comissão dirigente da

campanha os estudantes José Mana

da Silva, Leonel Carrilho Machado.

simno Rodrigues Ferreira Dea dos

Santosi Antônio de Carvalho, Almu

Salgado Jacobina,; Dim« SiW««

I indo, Gérson Batista- Mes. Dalton

da Rosa e llerinínio Mc-re.ia.

o afastamento do gover-
nador Carlos Lacerda seia
tentada,, mais uma vez, pelo
sr. Saltianha Coelho, no dia
em que um depoimento
mais grave fôr dado dtiian-
te os trabalho.- da CPI do
bicho.

Ontem uma velha conhe-
cida da deputada Adulgisa
tsléri entrou no plenário, de
pois da sessão, e perguntou
se ela continuava ali. fir-
me. Adalgisa respondeu:
"Continuar aqui continuo
Firme, não sei".
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O PALÁCIO #» AR"
O mais avançado e o mais velos
avião comercial a turbo-compound

Corbisier, Baleeiro, Snn-
dra, Amaral, de viagem. Ga-
ma doente. Gladstdne, au-
sente. I.utero não aparece.
Anteontem, quando Salde.
Coelho f-.dava. apenas um'. representante se encontrava

S no plenário. Dirigindo-se à
j Casa, o orador tc^ve que di-
, :er assim: "Sr. presidente e
\ senhor deputado", São po-
\ dia plúraUzar..-.

Confirmando a sua tradição dc o MÁXIMO EM SERVIÇO, a Panair passa
a utilizar nas suas linhas domésticas, o mais luxuoso e confortável avião

comercial do tipo "turbo-compound", adaptado especialmente para oferecer

aos seus passageiros, o mesmo tratamento requintado de classe internacional.

liqamlo: 1110
RECIFE
FORTALEZA
SÃO LUZ
RELÉM

Melhores informações em sou Agente de Viagem ou nas Agências da

14H» XBkWikm.
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Diário Carioca
Fundado cm 17 dc julho de 1928

-FEIRA. ' DE JULHO DE 1961

Nossa opinião

0 caso de Angola
POR 

determinação do sr. Jânio Quadros esteve em
Angola o embaixador Negrão de Lima a tim de

observar e examinar os acontecimentos que lá se dc-
senrolam.

Finda a sua missão, apresentou o embaixador o
respectivo relatório. Trata-se de documento que, cm
face da repercussão internacional que vem tendo os
acontecimentos naquela região africana1, há de sem
dúvida conter esclarecimentos do maior interesse e
que mereciam divulgação, como naturalmente o re-
clama a opinião publica.

Por que não é éle publicado?
O mistério em torno do assunto, sem dúvida,

compromete. As mas línguas perguntarão: Será que
o informe dc Negrão condu/. a conclusões que não se
ajustam á política externa que o Itamarati, violando
nossas tradições; está sustentando tortuosamente em
relação ao chamado "colonialismo" 

português, num
morde-e-sopra que só pode criar graves equívocos
entre o Brasil e o povo lusitano?

Na verdade, Portugal nunca loi nação imporia-
lista. Sua projeção sóbre povos de Al rica e Ásia lem
sido benéfica, pois tende a integrá-los nos sentimen-
tos em que sc alicerçou a democracia racial brasilei-
ra, a mais egualitária na América e talvez, no mundo.
Somos a primeira grande nação totalmente despro-
vida dc preconceito racial. Portugal, nação pluri-raeial,
ensinou-nos, desde os primeiros passos como povo, a
não distinguir seres humanos pela cór da pele. Essa
a glória do "colonialismo" 

português.
Eco que faz cm suas províncias ultramarinas,

notadamente na Airica, onde há outras regiões em
que o negro, só porque é negro, se encontra i treme-
diàvclmcnlc condenado à condição de servo e mesmo
escravo do branco.

Angola é vítima de indisfarçáveis intervenções
estrangeira, que se sucedem ao fongo da~hnnteira
como o Congo. Sua possível independência, todavia,
é problema a ser resolvido entre angolanos e portu-
gueses da metrópole.

Essas intervenções estão apresentando um resul-
tado trágico. A ação dos terroristas vindos do estran-
geiro c sustentados pelo comunismo têm sido causa

. dc atrocidades, tanto contra brancos como contra pré-
tos. O trabalho que sc faz para a subversão dos nati-
vos não concede autenticidade a um movimento de
autonomia, só pode propiciar uma explosão do sei-

1 vagismo, lançando os nativos em estado dc barbárie
I contra ^scus" frníàós assimilados.

Será que da eventualidade de tal hipótese não
cogitou nosso governo, ante os últimos aconteeimen-
tos dc Angola? Ou será que o relatório Negrão de
Lima leva a conclusões diferentes?

Aumento de subsídios

Como quer que seja, por que " si*,
não publica o relatório?

SFohsb A nnos

O acessório e
o principal

f\S governadore da Guam,-
baia c do Eslado d> Rio

andaram tis turras por causa
ría Cia. Kacional de Álcalis.
Disputavam o privilégio de
hospedar nas suas unidades
federativas a sede daquela
empresa. Venceu o ponló-dc-
vista fluminense. Deste modo,
a direção da entidade irá pa-
ra o local onde funciona a
fábrica. Prevaleceu, assim, o
boin-scnso.

Mas nessa disputa o que
sc esqueceu foi a própria si-
tuação da unidade industrial.
Como ninguém desconhece, é

das mais difíceis a sua posi-
cão técnica e financeira, lii-
lhões de cruzeiros ja foram
investidos pelo Tesouro no
ahpieendíincnto. Ainda te-
cenleineitte sc fez mister um
diixllio urgente de trezentos
milhões tle cruzeiros para
evitar o colapso da CSA. E
outras somas vultosas ali te-
rão tle ser absorvidas em cut-
to prazo, dada o déficit da
fábrica, conseqüência inevitá-
vel de un,ti série de erros
técnicos e administrativos
que sc vêm acumulando.

Desses assuntos sérios não
trataram os governadores. S'o
entanto, eles mereciam tatu-
bem a sua atenção.

Resoluções partidárias
¦pEUMU-SE a Comissão Executiva Naciona: do PIB etn Bra*
"S* sília c adolou várias resoluções Importantes pura os des-
ttnos do partido e do regime, à frente dos quais avulla a dc-
íesa da democracia.

Realmente, a grande agremiação política não poderia ne-
gllgcnclar, neste momento, os scus deveres em face das Ins-
tltuiçõcs nacionais, ameaçadas pelas Investidas da direita, da
esquerda e, lambem, do alto. Êste último c um perigo novo,
pois, no qüinqüênio passado a salvaguarda do sistema político
vigente foi considerada pelo presidente Kubitschek a tnals
Importante das suas metas. Atualmente, temos á vista indícios
vementes c mesmo atos executivos que não constituem moll-
vo dc tranqüilidade para os que amam a., liberdades públl-
cas. Os alentados ao rádio trazem Justificadas apreensões a
todos os que não esqueceram o Eslado Novo c scus efeitos
negativos sôbre o progresso social do Brasil.

Na reunião de Brasília ainda decidiu o PTB expulsar de
suas fileiras os seus Ferrari e Alalm. O falo não teve maior
significação. Mas serviu de lição aos "carreiristas" que pro-
curam transformar os partidos cm Instrumento de suas vai*
dades c ambições pessoais. Foi um ato oportuno e Justo.

O drama da
Federação

h FEDERAÇÃO está reduzi-
" da a frangàlhos. A autonp-
mia estadual não passa de
zero à esquerda do poderio
central.

Vejamos o episódio da con-
fcréncia do presidenie da Re
pública com os três governa-
dores das mais importantes
unidades federativas do pais
Que atitude assumiram eles?
Apenas estenderam o pires ao
sr. Jânio Quadros. Mesmo o
governante paulista, que veio
ao conclavé "servir e não ser-
vir-se", segundo suas pala-
vras, limitou-sè a pedir.' E,
por sinal, abiscõitou a parle
do leão, isto é, doze bilhões
para a hidrelétrica de Urubu*
pungá.

Pergunta-se: poderia o pie-
gidèrité distribuir o dinheiro
da União como presente de

Papai Noel? Não é o Congres-
so que vota a receita e a des-
pesa? Sem nenhuma dúvida
;issim acontece. Mas. na con-
cépçSo dominante, as verbas
orçamentárias são meramen*
te autori/ativas. Ao chefe da
nação cabe a aplicação dns
recursos Nada adianta a ela-
bütaçào legislativa se as do-
lações não feirem liberadas.
Disse resulta que os Estados
só recebem aquilo que o pie-
sidente concede por nimia

Ai eslá o drama da Federa-
ção. F.m 1960, ainda por ins-
piraçSo do senhor Juscelino
kubitschek, foram consigna-
dos na Lei de Meios para
1%I subsídios ponderáveis
para a Guanabara: Agora, por
generosidade, o sr. Jânio Qua
dios prometeu autorizar sua
utilização. Por esnccial fa-
vòr. Ou piedade. E todos o
elogiaram inclusive o bravo
sr. Carlos Lacerda.

TO

do

MAURÍCIO DE MEDEIROS
ti»» Academia lirarllrliii tle l.elra»)

MAO sei como as coisas sc passavam ao tempo do Império.
Desde que se instituiu o regime republicano, foi princl-

pio adotado na Conslituição de 91, que o subsídio cie sena-
dores e deputados seria fixado, ao término de eada legisla-
tura, para a legislatura seguinte.

A despeito da desvalorização da moc-
da brasileira, que loi um fenômeno cons-
lanle em toda a vida republicana, os eon-
gressistas, ao lixarem os subsídios para a
legislatura seguinte se mantiveram duran
le muilo tempo no mesmo nível: 75 mil
réis, ou 75 cruzeiros tle hoje por sessão a
que comparecessem. Creio que foi na le*
gislalura epie antecedeu o governo Bernai-
des, que essa diária foi elevada a 100 mil
réis, ou 100 cruzeiros. Modestas eram as
ajudas-de-cusio, .só pagas aos cpngrcssis-
Ias habitantes de outras localidades que não a capilal
país, sede do Congresso.

Ignoro quanto se fixaram como subsídio os congressis-
tas que elaboraram a primeira Constituição depois da Re-
volução de 30: a Constituição de 34. Mas quando se resta-
beleeeu a vida normal do Congresso, não deixaram os tons-
lituinles cie inscrever na Constituição de 46, no capítulo
relativo ao Congresso, o mesmo salutar princípio da fixa-
ção de subsídios ao tim de cada legislatura. Infelizmente,
porém, adotaram a divisão da remuneração ou subsidio em
duas parles: uma fixa e outra variável, correspondente no
comparecimento. Mas ficou bem claro no texto constllucio-
nal que ambas as partes compõem o subsídio. E como o
parágrafo único desse mesmo artigo, que é o dc n" 47,
diz que "ajuda-de-custo c Subsidio serão lixados no fim de
eada legislatura", não há como spfismar, considerando col*
sas diferentes aquilo que ficou sendo chamado dc "jelon"
de presença e subsidio, a fifn de aumentar, na vigência dc
uma legislatura c para aplicação imediata, o "jeton" de
presença e a aiucla-de-euslo.

Com referencia ao Poder Legislativo estadual e ao mu-
iiieipal, a Constituição estabelece que na respectiva orga
niz.açãu deverão ser adotados os princípios da Constitui-
ção federal.

E' evidente que, diante de textos tão claros e msolis-
m.iveis. o que o Congresso Nacional, as Assembléias Legis-
iativos estaduais e as Câmaras de Vereadores, de vários mu-

nieípios do país, estão fazen-
do para aumentar, no decurso
de seu mandato, os respeeli-
vos proventos, sôbre ser inio*
tal, não encontra apoio em
nenhum dispositivo da Cons-
liluição federal, que é a car-
Ia magna que rege toda a vi-
cia do pais.

pm momentos como o
atual, em que se sente por
parle do chele do Poder Exc-
eutivo Federal um absoluto
desprezo pelo Poder Legisla*
tivo, cujas atribuições pro-
cura por todas as formas in-
xadir, o desconceito cm que
caem os legisladores de qual-
quer instância, ferindo a
Constituição em proveito pe*
cuniário próprio, só pode con*
tribuir para diminuir sua re-
sistencia aos desmandos do
Executivo.

Dc Norte a Sul do país,
vêm os legisladores, estaduais
e municipais, abusando da
autonomia que lhes cabe cm
matéria de resoluções que
lhes digam respeilo, a au-
mentar desordenadamente os
próprios subsídios.

Não havendo verba sufi-
ciente nos respectivos orça-
men los, poderiam os chefes
do Executivo recusar o torne-
cimento de meios financeiros
para atender a esse aumenio
Imprevisto de despesa. No
fundo, estariam agindo den-
lio da ConstitlÜCfio e em de-
fesa cio Erário.

Terão, porém, eles coragem
para tanto? Duvido...

(Panorama Econômico ™$™£

SERINGAIS NA AMAZÔNIA
BELÉM —
— n plantio racional de se-

v ringueira em grande?
áreas da Amazônia toma as-
peclos de um problema nacio-
nal. se. consitl-enirnios a neces-
sidade de fixação do homem
na vasta planície, aumentando-
lhe a densidade demográfica
como maneira eficaz de man-
ter o pais sua verdadeira si-
beranta sôbre região que re*
presenla cerca de dois tôryos
do território pátrio.

Tais considerações foram ex-
pendidas, em entrevista qoe
concedeu ao DC, pelo enge-

0 Qua
Sa <Diè:

... QUE o sr. Raul Mi-
panda, o Mr. X do jogo-
-do-bicho, cm suas decla-
rações na Polícia afirmou
ter sido amigo íntimo do
tribuno Maurício de La-
cèr-da...

... OUE isso todavia
não é voriladc pois, no
tempo do velho Maurí-
cio, o referido Raul per-
tencia á seita dos "cravos
vermelhos" ligada ao sr.
Artur Bernardes, contra
o qual o então deputado
combatia veementemente
c por causa de quem nca-
bou indo parar numa de
suas mais duras prisões
políticas. . .

... OUE o mesmo Raul
era tido e havido, naque-
Ia ocasião, como elèmen-
to da polícia bemardista,
incumbido de vigiar os
passos da Oposição, lide-
rada pelo tribunc .. .

nheiro Rubens Rodrigues Lima,
diretor do Instituto AgrÒnBlT-í-
co do Norte, a respeilo da ne-
eessidade de propiciar melho-
res condições tle vida e dei:-
nitiva ocupação á população
amazônica a fim d*e afastar
quaisquer ameaças tle interna-
eioaalizaçâo que possam visir
a Hilcia. ü deslocamento de
l.d plantio para outras latltu-
des traria, entre outras con-
seqüências, o aguçamento de
tais ameaças.

TESE APROVADA
O Instituto" Afiro'U*nTRrcT do

Norte apresentou às autnrlda-
des do Ministério da Agricul*
tura, em 1058, tendo sido apro-
vada, uma tese capaz de sol.i-
cionar o problema tia planta-
ção racional tle seringueiras
na Amazônia, através de in*
versão do próprio poder públl-
co ou de empresas mistas. As
glebas são divididas em lotes
tle 20 hectares, cineo do<; quais
plantados de seringueiras e ou-
tros culturas de subsistência.
Os 15 hectares restantes per-
ntanecem malas virgens.

Passados oito anos. tempo
necessário para que as scrin-
gtieiras comecem a produzir,
os 20 hectares são vendidos ás
famílias do Seringueiro já
ocupado naquela área. conce-
dendo-se-lhes o título provisó-
rio de posse. Depois do CO»r
fluido o pagamento em cirno
anos. c outorgado o título de-
fintivo de posse.

Após prestar-nos esta*, in-
formações, adiantou nosso en-
t revistado:

Euro-aíricana
En Burl (Itàllai. foi encerro-

da, ontem a "reunido Internaria-
nipmwr euro-afrlcann" em que lo-
marn'T*t parte, além do represen-
tunte» rio* -*ci« países membro* da
Comunidade Econômica Europòla
(CF»:., uma delegação britânica
e -»iitrn sueca, e numproio, dele.
jtadni africanos. Na conferência
foram discutidos principalmente
OI problemas ria ajuda ao desen-
volvimento. (DPA-TRP-DC)

Aitosa

— 'Essa sugestão já se tn-
contra em execução no Estado
ilo Amazonas graças a cor.*
vònio firmado entre o IAN e
o govCrnÒ estadual, tendo o
governador Gilberto .Mrstri-
nho reservado, as inargons da
Estrada Manaus-Itaquntiara,
mil hectares em que serão
plantadas 500 mil seringueiras
em quatro anos. 250 mil se-
rlngueiras já foram plantadas
e se encontram em estado pro-
missor, Na certeza de ijue o
empreendimento obterá os re-
sultados desejados, o Stiwr*
nador do Amazonas reserv tu
outra área, a .10 quilômetros
de Manaus, com cerca de 1C0
hectares, destinada a campo
de demonstração e viveiros pa*
ra fomecer mudas.

IKSUCKSSO
O diretor do IAN, instado a

falar sólire o insucesso de
Fordelândia p Helterra. disse
que os estudos feitos pelos
técnicos do IAN apresentam
como causas do malogro as
seguintes: Io.. — houve má
escolha da área; 2o. —- r.5o
existiam á época estudos de
variedades de seringueiras,
tendo sido utilizado o mate-
rial nativo: 3o. — importação
de colonos do Oriente que
não se adaptaram; 4". — ?. ire*
xisléneia de material selrci»-
nado próprio ae meio.

A retirada do Ford de
Helterra resultou em exemplo
negativista para o problema
da borracha. Náo há ra?ão pa-
ra hesitações, pois Helterra e
Fordlândia foram um acúmulo
de erros. Hoje. as cor.dii.oes
técnicas de que dispomos e o
aperfeiçoamento de clones
apropriados ás áreas amalÔnl*
eas não permitirão, em hlpó-
tese alguma, malogro na cui-
tura racional da hévea. i

O que nos falta — eon-
cluiu — são os meios finnn-
ceiros para nos lançarmos a
um amplo plano de desenvol-
vimento do plantio racional da
seringueira, já que dispomos
de pessoal técnico especializa-
do capaz de arear com ns res*
ponsabilidades da tarefa

Energia: debate
A rlnlHiiac&o dc mna pollllca ener-

efiki, cihimi poulo ilo partida pnra
t*qÜM'-louajitciiUn doa piublciiws Im-

hIcos nacional» c o tetmt da Menti-
Redonda que a reviita "Industria X.
Mercado»* (IM) promovera, hoje, a
parilr das 17.Ml horas, no auilllò.
»to da Federação dai Indúntrlai do
liilado da Guanabara, cut» a parti'
clpnçáo dc economistas, Industriais i
e-qk-i-lallita* no asiunto 1'ntrc oi
¦IMitticM a lerem debatidos figuram
01 act-ulnlrs: a capacidade etltr|<ll-
ca do Brasil, a pollllca nacional dn
carvão, * contribuição do petróleo
nacional! para a produção de ener-
Ida clclrlca, poxlliilldadri, do rui-
prifo dc energia nuclear t polui.
ca de elclrlflciicáo ferroviária.

População russa
Sentindo a publicação "Vopnm

Ekunruiilkl", do Uurenu Central
de Kslnllstlcas da URSS, é a «c-
Bulnle a dlvtrlbulçán tuncional da
população soviética: 1'opulaçãn
Mil I!',",» 203,8211.000; Opcriiriciv
«¦ funcionário* de escritório» —
142 700.000; Em fazenda* coletl*
va* — 05 500.000; Arte-ãoi. pc-
Oiicpo!. fazendeiro» etc. -- 600.000
A» rifra» Inclurni us trabalhado-

res e sua» família».

Nova Associação
A "IlarnUcliferscr Corpo nu lou" ,|..

WUcnsln, BB, UU . fabricante dc
mntcrlal pcràndo dc rofiilruç&o e dr
mineração. a»«oclou»e k "Aço Vllla
rc» S. A." pura Iniciar a coriatru*
çto dc itnindalte» penado» r dc e»-
cnvadclrn» Scpindo o »r. Kavmond
F. Merrc, diretor geral da emprCaa
eiladunldente, a -Aç,, Vlllarc»" e».
laia empregando palmir*. dcaenlio» c
livclodn» da "llarnlichferger" ipie rc-
stillnrãti cm maquinaria opcclflca,
mente adaptada a» neceaíldadej bra"
•Urtra».

O maior lingote
A The Bethlehem Slcel Com*'

pan-" «cgundo "Noticia» da In-
dústria". acaba dc fabricar o que«e cuntldera o maior lingote do
mUíldo, A peca que p:*;, oito to
nelaoas n Ifiall do que qunlqueroutri jíi forjada. »e devtlna a uma
turb'na de SOO 000 kvv para a"eiuiil Klcctrlc".

Instala-se

hoje a
COMBRATUR

RIU —
lnitua*se hoje, cum a |»»-"»se de to-

dos os icut nicmbiu», a Cordtuio
llia*.ilena dc lurlíiiio (ÇOMBRA*
TUK), em solenidade que %n realiza-
íá as 17 horas, no PnJáciò tia Fá-
r^nda (7í andar) c que sêrâ »ssi-
nálnüà pela aprcKtitaç^o do primeiro
ftxempifir du yistoao mapa turístico
'do Hia.vil, que devide o píu-» etn
cinco reglOcs.

Sa ocasifio. o engcuhciru GrnÇct
Cuuto, designado presidente dn
COMBRATUR, cxnoiá ao. scus com-
panheuos de trabalho c aos preien.
tes as bases da prosnunàcfto que
pretenda rtáttwr, imprimindo um
cunho dlntunlcu a ioda** as aluída-
des i,ue obram perspectivas novas
paia nossa economia no âmbito lu-
Hstlco.

AS REGIÕES
Mm palestra com a leputtagtm, o

protes&oi Ara.niíi Amorim, assessoi da
preslUínclo da COMBRATUR. escnt-
teceu que o tnapa tui istfco do iii a-
íi(l, que e u primeiro do gitteró,
lm nina tio aluai presidente do Or-
liàu quando seu membro. U piojeto
loi executado em combinação cum
o IHCIH, resultando em mapillico
trabalho, capaz dc dar bom Irutoi
uo exterior.

Pelo aludido mapn, que loi leito
a coles, o pais é di\tdidu em cinco
irank-s lurislicas: Norte, Nordeste,
Lcsie. Ccnlio-Otslc e Su!. Cada ié-
KÍio, por sua vc/, loi dividiua em
/una?. A rc*gifio que mais lonas éfl-
ierui.i e a Notdeste, com cinco.
(Juasr lódas as nossas grandes alia-
ções turísticas rsrâo rêpiesentadas
no mapa: piaias. igie.a** museus,
teatius, animai*', peixes, ai vai mon-
uuüiotas, cidades dc veraneio co*
queirais c planlas típicas. 0 ma-
pa turístico, por si so ja servira
pata dar nos estrangeiros uma au-
teórica nula de Georgafia do Brasil.

Segundo o profei*-H>r Hidmondo
Ctiuha, vle* diretor du Cenlro Pau-
Americano dc Febre Aftoaa, aquela
pedidos de anslslencla lecnlca, c»U..>
urganUaçao tem recebido, constante-
mente, coniultai pnhredenics de to-
doi 0€ pofaei da A mi ri ca, deide o
l..u.tda alé a Aifentlna, referentes
¦ diferentes problema» ocasionado.»
pela afloia F.ntre oi mul-t receutcs
aqueles formulado. |>elo Equador, Ar
Kcnilmi e 1'rugual. TaruMm nações
europelu, c»>ino a Holanda, Itui
eonrtultadü o Centro.

CIES em Genebra
O Conselho Econômico Social

ria* Naco;i Unidas *v reunira hoje
em Genebra para discutir u de-
r&hvolvimento econômico e social
do mundo. A conferíncla dura.
rA cinco semanas e será assistida
pelo icleeado nortc-riiofrlcaiio nu
ONU. Adiai Stevenson, e pelo se>
cretãrto da mesma, Dag Ham>
arstcjold que faraó uma declara-
cão sôbre a ajuda no desenvolvi-
mento na próxima semana, top.x-
TP-DC)

Tarifa do CEE
O Consclfio Mfnlülcrlal <U Comu-

nltlade l.coitòmlca Kiin.j*f<i (CHB),
marcou pa™ bo)c, em Bruxelas, uma
reuniAo para a devliào final patu
acelerar o uVu*paicclim-nio da» l»r
retrai aduaneiras, entre o* »eN pnt
*c* membrsi* da comunidade, «lé ti
fim do corrente ano,

licpi.l*. d»- dois dia» de declarações.
•*¦•.> .« presidência do mlnUtro tia
I£conomli da Uemanha Ocidcnui, ir.
Indvvli! lrhartl, o CòflMlIvÒ ralifkoo
d riiopââftò de pòr èm prática;eaaa
i-i ""t'»i,i da ComtsaAo da CHE, a
i eapelto da aceleração, o que se
devldlru, "ao mal» tardar neste
iino". (DPA-TP.DC)

Novo Seminário
A "Management Cehter do Bra-

sil" promovera, no dia 17 do cor-
rente, um samlnArio sôbre 'Mc-
lhort*S resultados para sua emprfr-
«a com modernizada administra-
çAo de pevsoal" Tratando dc te-
ma» como admlnlstracSo de pe».soai. organização. relaçSes Indtlt*
triai» treinamento c desenvolvi-
menlo e »*pecto« -..-.'.,<riais, o semi-
náriò ser.i coordenaÃ) pelo st.
Slejffried Ho^Ier e rontarn roniT»
»r Ncy Braiia. A. II Fuerstbntal
c Joaquim de Magalbaes. como
apresentadores. Vario» executl-
vos. tanto brasileiros quanto cs-
trangelro-j debaterfio os assunto».

BID iinancia SIFCO
0 Banco Interamertcnno de t>em»en-

votvtincntq anunclmt. hoje. a apro\.v
c*W dc um ntiprrstlnKi equivalente a
7M) ODO dólares destinado a aturiar
uma firma braiilelra a ci>mprai c
Instalar maqidnits para nuilor pitv-
duçfto de peçax (or)adai uiadaj na
Industria automobilística du Brasil
"The Chemical Bani. \ew Vork Truxl
Companv" concordou em participai
doa ires primeiros véoclrnentoa iU*
cmprefllrm» seu, gt-raotla do Banco
luUramericmoo. A firma cm questão
t a "SlICt) do Brasil", de São Pau*
Io, uma da* tre* matorex fundlçt-es
bm»llelnn (1'SIS-IK'I

s
Abate de bois

A maior contribuição de bovi-
no« bbatidos no pata provem du
Sul A *.ei;ulr. figura o Leste •
depois, em ordent decrescente, o
Nordeste, o Centro-Oeste e o
Nor!.- Por Estados, us maiores
qiiartiriarics pertencem a SI a
Paulo. Bio Grande do Sul. Mina»
Gerais Rio de Janeiro i* Bahia.

Em 1038, segundo dado. oít*
el.il». o total dc bovino» abatidos
noa Estado* elevou*se a 7.7(13.000
cabeça), compreendendo bois, va-
cas e vitelos. Quanto ao peso cor-
re-:pwndente das carcaças, os da-
dos registrado» acuraram còrca de
1.11,1 000 tonelada».

Toao-Israel: acordo
A Republica Africana Ocldeuul dc

1.*^.i e Israel flrmarnm, hoje em Je-
ruaalént nm tmtado comercial. I»
raci fornecera' cimento e outroi ma-
terials dc cemslruçüo, aceaáorloi ele
tricoe, pneumàtlcos c consenos

TòfO, pttr sua vçt, vendera a ls-
rael café, cacau, pimenta, amêndoa
e semente de mamona. (DPATP.IKl

Comércio com Cuba e
questão de triângulo

ATIVAÇÃO do comercio brasilclro-cubano sèrjâ, pròximainente.
uma das inúmeras blindadas que o sr. Jânio Quadros fará

às esquerdas do pais, para continuar a obter delas apoio,
enquanto na frente interna se entrega á uma forma de go-
vêrno singularmente voltado para a direita, obedecendo, a
caráter, as imposições de ordem monetária ditadas pelos in*
lerésses — às vezes meio velhacos — do Fundo Monetário
Internacional.

O presidenie da República já tem em mãos a artilharia
para desfechar sua propaganda/inha: o relatório que o depu*
lado Vilni.ir Orlando Dias (PSD SC) lhe apresentou sobre
as perspectivas do intercâmbio entre o Brasil e Cuba. depois
de participar da delegação de parlamentares federais que
esteve ern Cuba, para assistir às festividades de I.° de maio.

Não caberia, com bom-senso, discutir aspectos ideológi-
cos que, segundo opinião de certos círculos, poderiam inlluir
no comercio de mercadorias, lissa história de que as nações
socialistas exporiam, juntamente com hidrelétricas, tratores
ou combinadas, os conceitos de Marx e l.enin, já anda meio
desacreditada. Portanto, não teríamos a recear que os cubanos
nos vendessem, sorrateiramente, duplicatas de seu barbudo
líder, para fazer revolução nos picos de "Sierra" Mantiqueira,
iunlo com os produtos acabados e matéiias-primas que lhes
sobram da pauta de exportações tradicional.

Mas do relatório parlamentar extraem-se alguns trechos
periogosos, do ponto-de-vista do interesse nacional. Por isso,
quando o sr, Jânio Quadros determinar que os arautos da
Presidência dá República comecem publicamente a achar o
comércio com Cuba fabuloso, é conveniente que a opinião
pública esteja esclarecida v">brc tais aspectos negativos do in-
tercâmbio proposto.

Particularmente quando a imprensa que prestigia o presi-
dente da República começa a tratar do assunto com simpatia
estranha à sua linha habitual de conduta, com relação a Cuba.

De acordo com o relatório do deputado, tanto o minis-
tio da Economia cubano quanto o ministro da Indústria (o
célebre senho "Che'' Guevara) demonstram Interesse pelo
comercio triangular, tipo de intercâmbio que, na opinião dc
todos os círculos brasileiros de negócios, não convém ao nosso
país.

Os dois titulares cubanos c o deputado Orlando Dias dc-
fendem, então, a tese de que essa nação antilhana poderia"lnrçar a aceitação, pela Tchecoslováquia, dc material ferro
viário brasileiro", e servir de ponto para que a China Con-
liiuiital nos exportasse "moto-bomh#s, produtos químicos, em
troca tle aparelhos comerciais dc TY-Rácio. enceradeiras, li-
quidificadores e outros artigos assemelhados".

Porque encampar a triangulação que somente seria pro-
veiiosa a Cuba — eis pergunta a ser cuidadosamente formulada
e para a qual se exigirá uma resposta adequada. Cabe ao
Brasil, SC quiser negociar com a China ou ampliar seu já
excelente intercâmbio comercial com os tchecos, realizar isso
sò/iuho. A Tchecoslováquia tem uma EmbaLxada-itrstalada nu
pais c a qualquer momento deverá chegar ao Rio de Janeiro
nova missão comercial chinesa para concluir entendimentos
aqui iniciados por umn delegação experimental que, há pouco,
esteve entre nós.

Vamos, asism, comercial com Cuba. com os Estados Uni-
dos, com a China, com a União Soviética ou fom Marte. Nem
b Ocidente vai nos exportar trustes octopedes, nem o Leste c
Cuba vão nos vender "comunismo" ou "paredón".

Mas vamos comerciar em bases que atendem a nossos in-
terêsses legítimos, sem triangulações, sem intermediários,
como está sendo proposto.

204, 208 e cultura
LUÍS MACDOWELL

Q PROGRESSO moderno, em grande parle, é feito de pa-
pel. Não há desenvolvimento material sem a formação

de técnicos, sem a preparação da.s elites que o devem orien-
lar. Não há desenvolvimento material sem desenvolvimen-
lo cultural. Não há opinião pública sem imprensa, nem há
Cultura -sem livros.

O preço dos jornais entre nós, e dos livros, resulta cm
difícil acessibilidade dás fontes de informação para as gran-
des massas. Jornais caros, livros caros, importam necessa*
riamente em menor número de leitores, com sacrifício
maior para os quadros da cultura nacional, quase esque-
cida pelos podêres públicos. Embora se organizem grupos
tle trabalho com alto nível qualitativo, como é o caso di
Conselho Nacional de Cultura, náo se \oltam as atenções
do governo para um elemento básico na preparação e in-
formação ila inteligência: o papel, O papel para a inipren
sa, o papel para a publicação de livros, e o próprio livro
importado.

Não lemos, ainda, auto-suficiência na produção de pa-
pel destinado à impressão de livros, jornais e revistas. E
povo nenhum jamais se poderá di/.er auto-suficiente quan-
to à edição de livros, dispensando a importação do livro
estrangeiro ou dificultando-a indiscriminadamente. Essa
verdade é mais grave em seus reflexos sóbre a técnica, só-
bre a ciência, onde o livro ü indispensável ao médico ao en-
genheiro, ao jurista e ao professor.

Antes da Instrução 204. os livros e o papel de impren-
sa gozavam de câmbio especial. Era um privilégio, sem riu-
vida, conquanto mais justificável que tantos outros ainda
mantidos em tantos setores da economia nacional, livros
e papel se equiparavam ao trigo, ao petróleo, aos lertili-
•/.antes, revelando a compreensão de seu valor. E êsse pti-

Vtlégio rcsultava em benefí-
cios largos, em retribuição ge-
nerosa para a cultura brasl
leira. Livros e papel, na civi-
lização de hoje, lém a impor-
tância do trigo que alimenta,
do petróleo que produz ener-
gia. do fertilizante que reno-
va o solo onde o lançam.

A Instrução 204 trouxera a
duplicação dos preços; a 208,
possibilitando critérios espe-
ciais para a estabilização do
mercado dè trigo e de petio-
leo, não cogitou dos seus ciei-
toS na importação de livros e
de papel para impressão.

Jornais e livros custarão
mais caro ainda. Livros na*
cionais e livros importados.
Quem perderá, realmente,
com a elevação dos seus pre-
ços?

Cultura e informação cons-
tiiuem gêneros de primeira
necessidade, elementos indis-
pensaveis ao desenvolvimen-
to nacional.

O sénhpr Jânio Quadros,
guardando a sua memória de
professor, poderia determi-
nar o reexame do problema.
Com urgência.

A opinião do leitor

Portugal assegura sua
luta pelas províncias

RIO —
«AO falar na Assembléia Nacional, u eminente presidente do Con-

"¦ selho de Portaral, Oliveira Salaxar, deu contas aos portu-
íiiêsrs e ao iiiiimlo da decisão firme de assegurar a qualquer
prern a Integridade das seculares Províncias do Ultramar, e que
malfeitores nos querem pilhar» — e-screve o sr. Alfredo Rabelo
Pinheiro, apresentando o seu ponto-de-vista na questão das pon-
sersftes portuguesas.

.Disse mnis, que nenhum outro povo a face da Terra possui
Influência civilizado™ mais humana sobre povos de raças dlfe-
rentes que constitulm as prósperas unidades da Pátria, Isto é,
de.sde Angola a Trás-os-montcs. — acrescenta o leitor.

O PERIGO SOVIÉTICO
*.\ sua palas ia honesta c altamcii-

tc respeitada, alertou e apontou, dc-
..i.vomr*! nuamente, às na.,Tjes dc uí-
ilus os qusdranlcs o penso* do bul-
chevlsmo e a poliiica esdrúxula uV>s
governantes da America do Norte
cm relação a seus aliados dc sem-
pre. Aponta' ainda que os soldados
enviados pela França a Argélia, por
Portugal às províncias c pela Bcl*
yica aos seus domínios, em defesa
de seus pairlro&tfai históricos., dei-
xttr&ò de estar presente* ern O-der
ou no Reno. comu baliiaitcs do Tra-
t.ulo AlUnlico Norte. Este entraque-
cimento deve-sc à lamentável poli-
tica dos Estados Unidos para com
seus companheiros aliados; e sic-i
paralelamente, ns ambições de abu-
tre da União Soviíiica, no devora-
mento dc mais uma vitima, redc-i-
tora da eiwlúaçíio. As palavras dt»
estadtst*. Oliveira Sala/ar, devem sei
maduramente meditadas pelos res-
ponsáveis de todos os homens da
leria; e esla possa sobicsiver livre-
mente. Desperta D. Jo.V> dc Outro.
e empenha tuas barbas outra ve/
para que )amais sc apagoé n dose
lui da crui qu? Portugal plantou c
S.U> Tiancbco Xavier tanto amou. D,
João de Castro, ressurge que o povo
clama por tua presença. Depressa
volla à lula por i!!3_çrnie. por Deus
e por Portugal. A cvõcãçScr au herói

morto, alma Imortal dos liuiadas,
seja o acalento sctivtacsôes políticas
a unir todos os portugueses na dc-
lesa da Pátria Eterna*. — concluiu
a sua caria o sr. Alfredo Rebelo Pi-
nheiro, cidadão português residindo
no Brasil"*.

RECLAMAÇÃO
* ATENDIDA

llv-pois de terem sido publicadas
varias carfas nesta seção, prolcslan-
do contra a alilude ila diretor do
Departamento de Correios e lele-
grafos, o presidente Janto Ou.idr»s.
determinou ao diretor-gerai do I)\Sí*
que fossem tomadas medidas aeati-
teladorãs em favot daqueles servi-
doreSss

l'oi o scguinle o bilhctinho envia-
do polo r*r. Jânio Quadios: 'Diretor

ticrat do DASP: Recomendo que ex.»-
mine a situação de médicos do De-
partamenlo dos Correios e Telégra-
tos. que, segundo noticias, teriam sida
afastados de suas funções no Ser-
viço de Assistência Mídico-Soaal do
Oepaitamcnto pata soltarem às s*uas
antigas atividades funcionais, não
médicas.

Recomendo que. sc possível, se-
jam mantidos esses médicos no «er-
cicio dc sua protissáo".
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SOCIAIS FLUMINENSES

Deputado casa filha
110 estilo da roça

I fiòvd diretoria dó Ro-
ífliv Clube de Bom Jesus
da lltibapoaua tomara pos-
se hoje, ãs 19 horas, no sa-
/rio nobre dó Aeroclube tu-
cal, em ato que devera con-
tar com a presença tle lòda
(í sociedade. O .Rotary Clu-
In-, durante seus longos
anos de existência, vem
prestando relevantes servi-
cos à ct inunidade através
de campanhas.

* * *
Bem concorrida e repleta

de atrações, a festa junina
do Araribóia proporcionou
realmente aquilo que seu
quadro social aguardava
com vivo interesse.

* * #
Grande expectativa da **o-

i iedadü niteroiense em tôr-
uo da realização da festa
"Um Festival em Cannes",
que acontecera dia 8, no sa-
tão do Maná, com a presen-
ça de Boocker 1'ileman.

* * *
•1 boa pedida para ama-

nhã â comparecer ao Ifu-
muita, para mais uma noite

! em "llunuiiui em Ili-Fi",
i íi"ii início às 20 heras.

* * *
0 Teatro Municipal de

', Siteiói convida a socieda-
de niteroiense para assistir
,i<! Festival de Teatro de
Amadores.

DIÁRIO CARIOCA no Estado do Rio
Quarta-feira, 5 de Julho Ot 1961 — WC — I

4-
&-I
<¦¦' «

í:

Será provavelmente cm
agosto a. apresentação dos
dez brotos elegantes de
•Campos, apontados pelo cro-
nista Júnior.

* * *

Merece elogios o apoio
que a sra. I.izair Guerreiro
vem dando ãs obras sociais
ãs crianças pobres. E por
falar em Lizair Guerreiro, a
elegante dama da nossa so-
ciedade assumiu a presiden
cia da Sociedade !'estaloz:.i.

* * *
Vocês sabiam que o casa-

mento da srta. Teres-inha
Bitencourt foi o comentário
da semana? Causa: a sim-
pãtica Teresinha, filha do
deputado Jaime Bitencourt
aderiu à "bossa-nova", pro-
movendo verdadeiro "show"
uo seu casamento com quei-

¦ ma de fogos, desfiles dc car-
ros pela cidade com lindas
jovens grilando "Viva a noi-
va". Não há dúvida de que
muitos pensaram que se tra-
lava de uni casamento da
roça.

* * *

Por ocasião da despedida
da graciosa srta. Maria Incs,
tivemos, domingo, um co-
quetel com o violão de ZcV
quinha funcionando, na re-
sidència da professora Ge-
raldo Lacerda.

Wilson porá na rua os bens
de quem deve à Prefeitura

NITERÓI —
A Prefeitura de Niterói anunciou, ontem, que Jii Iniciou

n cobrança Judicial dos devedores que ela considera relapsos,
entregando os comprovantes dos respectivos débitos aos advo-
gados credenciados, que agirão com a máximo energia conlra
os sonegadores tle Impostos. Além de executar os recalcltran-
les, a Municipalidade exporá os bens penborados em praça
pública, para "conhecimento geral", segundo dl/..

Os bacharéis credenciados polo prefeito são os srs. Rou-
Hon Pinto Camilo, Maria cias Flotes Paiva Filho, Luís Gonzagjj
Felfcio dos Santos, .lamil Smera, Jòfio Francisco Barreto Fi-
lho, Hcrnane Spzzàmlgllò Soares, Echvyt Stepri Venftncla,
Anui* Cru/, e Paulo Dias, que receberão um pró-laboic cie 10%
sobre ó líquido cios débiios que forem eventualmente rc-
sebldos.

PUNIÇÃO DOS GREVISTAS
r.m nota oficial ele seu ga- \ ponsabilidades

CONTINENTINO PORTO

binetc, o sr. Wilson cie Oli
veira informa que designou
o procurador-geral da Prcfei-
tura, sr. Jorge Sáder, para
a c u ni p unhar pessoalmente,
junto ao Ministério da Jus-
tiça, as providências deter-
minadas pelo presidente da
República para apurar as res-

dos inl ralo-
res cia Lei de Segurança Na-
eional e do Código Penal", no
último movimento grevista
no Hospital Municipal Anló-
nio Pedro.

A nota não anuncia nenlui-
ma providência do sr. Wilson
de Oliveira para colocar cm
dia os vencimentos dó pes-

soai do IIMAP, que está há
meses sem receber. Essa é a
causa da greve no Hospital,
mas o prefeito só cogita dc
medidas para atacar os ciei-
tos, sem combater as causas.

CON TRA OS MÉDICOS
O gabinete do sr. Wilson de

Oliveira lambem informou
que "repercutiu favorável-
mente na opinião pública" o
alo em que o prefeito dis-

I pensou diversos médicos do
i Hospital Antônio Pedro. Ci>

mo justificação da "degola"
I diz o chefe do Executivo mu-
i nicipal que o nosocômio tem
I apenas 250 leitos e não com-
I portava a presença de 195 pro
I fissioiiais. — "A providência,
| além tle morali/aiilc — acres-
i cenla, — traz grande eco

nomia ao Erário municipal.

Mercados jiiisppi
CAMBIO LIVRE

O mercado *te cAmblò livre
,-,i,riu ontem, Irregular, com or
linncoí parllcularís vendendo
o dóliii n CrS 2ii2.(W a » Ubra
,-, CrS "tu.no c comprando a
CrS 235,00 c n CrS 711.00. rea-
jK-tivainente.

Fechou cnlnio, com o dó-
li,, viRorantln paru vcntln n
CrS 201,50 c para compra n
( r<- 254.30 e a libra a CrS
.•¦"(.OO e a CrS 7011,00, respec-
tHarnentc.

F.i-cudn ....
Morlm ....
Franco frano.
Lira 
Franco suíço
Míireò 
Schilling ..
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Dólar  250.00 ••"«¦'.,in

r.olar Fiscal 271.111

Estatísticos do IBGE
pedem enquadramento

NITERÓI -
Os estiitístlcos-auxlliarcs do IBGE estão ameaçando rc-

correr h Justiça com o objetivo dc serem enquadrados como
estatísticos, em face das notícias de que a Comissão dc En-
quadramento da autarquia pretende omiti-los do quadro cm
elaboração.

Em defesa clc sua pretensfio, sustentam os servidores do
IBGE que seus colegas dos Ministérios, cm idênticas condi-
ções funcionais, já conseguiram seu enquadramento cbmo
estatísticos — como manda a lei —, não se justificando que
o pessoal da autarquia seja pôslo à margem do beneficio.

IGUALDADE
Fundamentando sua reivin

Alfândega melhorará
caça ao contrabando

NITERÓI —
Informando que ti Alfândega de Niterói ainda nao estií

devidamente aparelhada para o cumprimento das finalidades
a que se destina, o sr. Dal mo Gouvèa Nunes, Inspetor daquele
órgão federal, disse ao DC, ontem, que mesmo assim será In-
tcnslficada a repressão aos contrabandistas que agem na cosia
fluminense.

Disse ò sr. Dalmo Gouvèa que, ao lado das demais Alfan-
degas dó pais, a cie Niterói em breve terá as suas condições
melhoradas, já existindo nesse sentido ato assinado pelo pre-
sidente da República.

POUCO TRABALHO
Dizendo Que as medidas

__
EM MASSA

dicação, dizem os servidores
do IBGE que a Comissão de
Enquadramento não pode es-
tabclccer um tratamento dis-
eliminatório em relação a

CÂMARA SINDICAL

Médias cambiais flxatln.
de iunho de 1'JOl.

OFICIAL
('«isr-.s J

America do Norte, Dólar
Dinamarca Corria 
Inglaterra" Libra 
Sueca. Coroa 
Sijjç", Franco. (Livre"
ÍJUÚ ¦*.'.»

America do Norte, Dólar
Alerronha, Marco 
Argentina Peso 
-AMiürtt^ Schilling .....
Bélgi-j Fnmcã belga ..
Dinamarca, Corón 
França, N Franco 
Holanda, Flnrini 
Inglaterra Llbrn 
Itália Lir
Portugal, Escudo 
Suécia Vorfla 
Snlçi, Franco 
Uruftval, P6so 

MOEDAS
Paises

América do Norlf, Dólnr 2:>8.
Alen-mha, Marco citi.
Arg.-i tina. Peso 3.
Chile, Escudo 240,¦Dinamarca, Coroa 37,
Espanha, Pcscta *-•
Prime, ¦> F-anco >.. a,
Fran, n N Franco 53,
Ingldlwr», Libra 725,
IláH'i Lirii °
Parti.nr.l Escudo 8,7!)
Sulca Franco 80,12
Vnit-iial, Peso 23,14
\'.-n :-.ie'a, Bolívar J-' 00

Bolsa de Valores
E,.Évc .linda ontem, a Bolsa dc

Vau res. em condu-óe, ativas 8 com
negocies apreciável» nos papei! em
evidência. A-s apólices da Unlfio «o
portudor tíciirnin sem alteração de
importância, bem assim como us
ObrigaçOes do ncapnrclhamenlo
Eeonó-nlco. ns do Tesouro Nacio-
nal e ne Guerra. As Municipais. Lei
«20 plano A. regularam innltcrn-
d:i« Cotaram-so em alta ns ações da
Arne. Brn.sileirn de Petróleo íoi-
rung.i Cigarros Soitia Cru/.. Mesbla,
São Paulo Alpargata», Belgo-JVunel-
ru, Mnnnesmtinn, Unliio Brasil-Bo-
llviu rie P.-tróleo, Vale cio Rio Do-
ce e Willvs Overland, com ns de-
mais inalieratlns. Vendérana-»e le-
Iras cie lmuortat;3o do Banco do
Brasil. Instruçüo 20-1, vencimento
cm 10 e 25-11-61. na importância
tle Cr? 3 530.313,80. As letras de
câmbio aceite dn Fides e Finco
S. A., negociadas em Uólsn. rentle-
ram CrS 4.20*1.671,00. O total dc
títulos vendidos durante "s pre-
pões tomou 47.443. no valor ven-
ti.ivrl de CrS 35.830.056.00. ludo
como se vê abaixo. .„_...

VENDAS REALIZADAS ON I EM

CrS !

I 400 Emp. de Águas S.'in
Lourenço - Ord. ...

em tio 450 Ferro Brasileiro ...
BSO Idcm 

i 100 Fostoriln Ollmln . .
lercudos' lflOO INBRÀM - Industria

t_;rS Brasileira tle Mar-
1D92 mores e Granllos ..

2,7401 303 KIBON - Ord
52,8625: 23B-IMesbla C Bon

3,l>758' 388 Idcm Ex Bon
^.31)32 31) Motorista . Unlüo

Com. Importadora .
Icicntlos! 50 Ref e Exp. de Pe-

CrS tróleo Uniflo Pref.
2(il 52 500 S Paulo Alpargatas
Ü5Í84 500 Idem 

3.17 i 100 Idem - • •
iu 13 SOSnnson Vaaconcello»
5,24 50 M Mineira - port. ..

37,(12 I 11*7*1 litem 
53.52 570 Idem 
72.71 .30 Idem 

720,34 íoo Idem 
0.4232 26 Idem Recibo» . . ..
9,15 100 Mnnnesmann - Ord.

50.08 j 166 Idem 
60.58 ' 50 Idem 
24.02 15 toem - Nova* 

54 Manheimann - Pret.
Merecidos! 18 Idem - Novas ....

CrS 1" -'dem
2.')8.25 50 Sitl. Nacional 
05.24 875 ltlem U',VV
3,11 1700 UniSo Brasll-BolWia

24o!()(, - Pref
37.00 i 100 Idem

4.34 565 Vale do Rio Doce
0,53 202 irtem - port

53,8(1 500 Wllly» Ov. - Ord. ..
725.22 I 3100 Iricm 

0.4284; 36."0 Idem 

eles, 
'porque isso seria vio-

lar o preceito constitucional
da i.sonomia, isto é. da igual
dade de todos perante a lei.
Se aos servidores do Minis
tério foi assegurado o enqua-

dramento como estatísticos,
também os estatisticos-auxi-
liaies do IBGE terão de rece-
ber ésse tratamento, em òbe-
diêncio àquele pincipio cons-
tilucionn!.

Os seividctes dó IBGE es-

do que DS medidas a
serem adotadas para o rea-
parelhajnchto das Alfândegas
de Iodos os Estados visam so-
bretudo a dinamizar a tisca-
lização contra o contrabando,
o sr. Dalmo Goúvêa conside
nm dç pouca monta a ação
desenvolvida pelos contra
bandistas no litoral riuini
nense.

Esclareceu que a fiscaliza
ção da costa do Eslado do
Rio é consideravelmente auxi
liada pelas autoridades ai
fandegárias dá Guanabara c
pelo Posto Fiscal do Arraial
do Cabo, localizado no muni
cipio clc Cabo Frio,

OUTRAS ATRIBUIÇÕES
— "A.s nossas atribuições —

disse — não se cingem. ape-

nas, ao problema do contra-
bando. Destinam-se, também,
ao trabalho dc recolhimento
de impostos federais na ca-
pitai fluminense. Por isso,
justifica-se plenamente o in-
terêsse do governo federal
em reaparelbar as Alfândegas
dos Estados, pois elas clesein
penham papel importante na
solução dos problemas finan-
çeiros da União.

Concluindo, informou o se-
nlior Dalmo Gouvèa que a
Comissão dc Repressão ao
Contrabando , especialmente
designada pelo presidente Jà-
nio Quadros, já está prove-
dendo aos estudos necessá-
rios para a dinamização da-
quele setor.

O secretário de Saúde do Estado anunciou que vai comandar
pessoalmente uma campanha de vacinação em massa contra

o palio, por via oral

Vacinação em massa

para conter a pólio
NITERÓI —
O secretário de Saúde do Estado, dr. Nelson Rocha, in-

formou ao DIÁRIO CARIOCA, ontem, que já solicitou ao mi-
nistro da Saúde a concessão de 100 mil doses da vacina Sabin,
para iniciar dentro de 60 dias uma campanha de vacinação
em massa da população Infantil fluminense contra a pollo-
miellte, num trabalho que será comandado por ele próprio.

Disse o dr. Nelson Rocha que as autoridades sanitárias
do Estado vem mobilizando Iodos os meios a seu alcance
para conter o surto de pólio, mediante a dinamização das
atividades dos postos clc vacinação da Secretaria e o isolamen-
lo dos focos localizados. Informou, também, que os trabalhos
de vacinação estão se concentrando principalmente em Duque
de Caxias, onde já se registraram 30 casos positivos da
moléstia.

tão fazendo uni apelo ao pre-
sidente Jânio Quadros para
que iritervenha na questão,
determinando à Comissão de
Enquadramento cio órgão que
proceda de acordo com a lei.

400.00 ,
1 , 4Rn,no!
1 ,500.011 i
1.050.00^

2 (170.00
200.(11)
250.011
212,00

i "boo.oo

4 800.00
350.00
355.00
300.00
¦150,00
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200.001
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Debónturet

10 Petrolirés de CrS 200
1 Iricm - CrS 800

•170 Idem - CrS 1,000 . .
30 Tdcm 

L, Hlpoleertrloj

450 Banco do Estado da
Guanabara 

2B Idcm 

104.00
770.00
970.00
980,00

475.00
500.00

ti, Importação

CrS 1 603 000 - Banro do
Brasil 9. A. - Int. 204 -
Vcne. 10-11-01  80.80

CrS 2.002 000 - Idcm -
Vcne. em 25-11-01 .... 90,80

Letras de CdmMo

Unido

440 ?. Emls. port
87 l*tem - Emp. Antipos
24 tieaiustnmcnto ....

(Jbritjaçficj

273 Heap (1952) C/C e
HesgBÍQ 

198 Idem 11953» C'C o
Resgate 

2(i r-rnci I - TT<> 9Ini-
rosto -¦•¦•

40 Ornu III - Br« de
CrS 5 000

Municipais - Apls.

253 Lei 820 - P,'A
000 Irtem 

800,00
750.00
790,00

690.00

700.00

850.00

4.000.00

S. A.
220 d.
220 d.
250 d
200 d.
2R0 ti
391 d,
30R e
338 ri ,
370 ri

A.
327 ri.
35R d.
3118 d.

p 'CrS
100

85.34 j
84.94
113.34
82.07
111 34
110.00
70.47"7.48
74.74

80,471
78.019
76.828

560,00
.165,00

Atoes de Companhias

100 íul-Américn - Cia.
.-tar. de ScR. de
"Ida -

100 Confiar.cn Industrial
fino N América - Nom. .
100 A*rno - Prcfe
10C Brasileira de Petro-

let, Ipiranga - Pref.
300 ítiem 
100 Idem 
150 ltlem 
600 P.utiá 

1290 Brahma - Ord
18 'riem

400 Idem ¦ Pref
2no 'riem 

2729 Irem 
1025 'd.-m
305 'riem
879 Cij-arros Souza Cruz

- port
li)nb ü. St-ntos - port. ..

500 Idcm S,T> 
12000 ET1N — E5tpnns5o

Técnico-Industrial .

2 000.00
80.00

1.100.00
1.050,00

900.00
910.00
930.00
050.00
41.00

635.00
040.00
622.00
623,00
625,00
627.00
630 00

4.00(1.00!
116.00
114.00

CrS 800 00 . Fides

CrS 250 000 - Iilrm
CrS 900.000 - Idem
CrS 100.000 - Idem
CrS 800.000 - Idem
CrS 50.000 - Idem
CrS 300.000 - Idem
CrS 500 000 - Idem
CrS poo.ooo - Idem
CrS 250 000 - Finco

CrS 250 ooo - tdcm
CrS 200 000 - Idem

Café
O mercado de café disponível,

esteve nindn ontem, pnrnllsado e
não cotado O movimento verifica-
do t<ii o senulnte: Entradas nfio
houve. Embarques 20.883 sacas,
sendo 4 parn a Amòricn Central
305 prra D Afrlen* 3.080 para a
Anidra do Norte: 7.494 pnra ai

Europa e 10.000 parn enhotanem. |
Exis^ncln e cafA rlespnchndo para,
embarques r "R*- nio forneceu.

Açúcar
O merendo de açúcar funcionou

I ontem estável e sem alteraçfio nn
tabelr de preços

Entradas 13.723 «aCOi lí^"**»-
I do rio Rio Saidns 20.000. Exlltên-
I cia 204.972 sacos.

COTACoES POR 60 QUILOS

Bran-o-crliital  CrS 070,00
Masca.inh' Cr* "¦*'"

Algodão
Esteve ainda ontem o mercado

de alsodüt. em plumn. firme e «cm

mod'flcac5c nos preços.
Entradas 132 fardos de Sao Pau-

lo. SR,idns 260, Existência 54.790
fardos.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS

Entradas

Fibrn l»non

S.*ri'tr
Fllirc
Rcririò
CearA
Fibra
Motas

tipo 3-4
mtWla

tipo 3-4
tipo 3-4

curta
tipo 3

Prórlma Futura

CrS CrS
1 700,00 

UUITAL PARA REGISTRO DE CHAPAS
I>c acordo com o disposto no Art. é.°, cias InstmçiVs baixa-

tias com n Portnria Ministerial n. I4é, dc I» clc outubro dc 1957,
fuço s«bcr aos que virem èslc Edltulou dele tomarem conbecl-
mento que as chapas registrados concernente» ii eleição a ser
realizada no dia 22 de agosto dc 1961, no Sindicato Nacional dos
Comlssrtrios du Marinha Mercante, foram as seguintes:

CHAPA N." 1
DIRETORIA

Vicente tle Paula Viana — Matr. Cap. 84.55.' — I.tiltlc Brasi-
Iclro I'N.

Mario Ângelo Ribeiro — Mutr. Cap. 4.083 — C.N.\*. Costeira
Washington Fernandes Gonçalves — Matr. Cap. 21.019 — F. N.

Petroleiros.
SUPLENTES DA DIRETORIA

Francisco Mala Pacheco - Matr. Cap. 87.715 — Ldldc Brasi-
Iclro PN.

Jt.se Cândido Medeiros - Matr. Cap. 287 - Nav. Mercanlll
Florcnclo Oliveira Ribeiro - Matr. Cap. 55.886 - N. Costeira.

CONSELHO FISCAL
Francisco Paula GuimarAcs Barreto - Matr. Cap. 82.909. - Lólcle

Brasileiro P.N. • . , „ ,
Manoel Teixeira Gondar - Matr. Cap. 85.979 - Lólcle Brasi-

lelro PN
LaWrange de Souza Oliveira - Matr. Cap. 84.041 - CNN Costeira.

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
José Afonso Pinto Coelho - Matr. Cap. 30.556 - Lólcle Brasi-

Iclro PN
Júlio Bezerra Reis - Matr. Cap. 310 - CNN ÇosWro
Antônio José Anhala Marques - Matr. Cap. 24.759 - Lólcle

DELEGADO'JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DA FEDERAÇÃO

Odival Rodrigues - Malr. Cap. 60.480 - 1-ólcle Brasileiro P.N.
Mario Ângelo HU>elro - Matr. Cap. 4.083 - CNN Costeira
Vicente de Paula Viana - Matr. Cap. 84.552 - Lóltlc Brasi-

lelro PN.
SUPLENTES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

DA FEDERAÇÃO
José Tasso Bastos Silva - Matr. Cap. 10.282 - Lóltlc Brasi-

lelro PN „...., „ ,
Altatnlr llollaiula Cavalcante - Matr. Cap. 7.203 - CNN Costeira.
Raimundo Jorge elo Nascimento - Matr. Cap. 56.078 - CNN

Costeira.
C H A P A N." 2

DIRETORIA
Nílton de Oliveira Mello - Matr. Cap. 12.695 - Lóldc Brasi-

lelro P.N. ..,.'--»
Nelson Pereira Mendonça - Matr. Cap. 12.963 - Lólcle Brasi-

lelro P.N. _, - _ , .
Ublrajare da Costa Fonseca - Matr. Cap. 22.237 - CNN Costeira.

SUPLENTES DA DIRETORIA
Washington Fernandes Gonçalves - Matr. Cap. 21.019 - FN
Petroleiros ,

Rculolpho Moreira Gomes Brandão - Matr. Cap. 91.509 - CNN
Costeira . ,

Antônio Nazaré Magno - Matr. Cap. 56..*38 - FN Petroleiros.
CONSELHO FISCAL

Aparíclo Alves do Amaral - Matr. Cap. 59.160 - Lólde Brasi-

WaWemar César de Jesus - Matr. Cap. 6.062 — CNN Costeira
Florcnclo Lagos Castello Branco — Matr, Cap. 49.998 — Lólde

Brasileiro P.N.
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Agulnaldo Zama Ribeiro - Matr. Cap. 41.489 - Lólde Brasi-
Iclro P.N.

Pauto Fernandes dos Sanlos Affonso — Matr. Cap. 102.252 —
FN Petroleiros

Carlos Alberto Carvalho da Gama - Matr. Cap. 55.876 — CNN

DELEGMM) JUNTO AO CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DA FEDERAÇÃO

Nílton de Oliveira Mello - Matr. Cap. 12.693 - Lólde Brasi-
lelro P.N.

Nelson Pereira Mendonça - Mutr. Cap. 12.963 — Lóldc Brasi-
lelro P.N. ¦ v.

Sebastião Vidra Couto — Matr. Cap. 56.861 — Naveunldas Na-
vegação SA."
SUPLENTES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

DA FEDERAÇÃO
Edson dc Oliveira - Matr. Cap. 24.054 - Lólde Brasileiro P.N.
José Juramllr Leul dos Santos — Mair. Cap. 94.994 — FA. Pe-

irolciros
Walter Ramos Galvfto - Matr. Cap. 15360 - Lólde Brasileiro P.N.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Padre quer convocar
o titular de Energia

NITERÓI —
O deputado padre Joáo Pedron apresentou requerimento

na Assembléia Legislativa, ontem, convocando o Secretário
de Energia do Estudo, engenheiro Mário de Abreu, parn fazer.

.uma exposição acerca do relatório em que se pronunciou fa-.
vorável h construção du usina de Caragttatntuba.

Informou 0 padre-deputado quo o sr. Mano clc Abreu sus-
tentou esse pontode-vtsta nn recente Reunião de Governado-
res e explicou as razões ao orador, em encontro realizado
posiei-iormenie. Segundo o padre João Pedron, o secretário
deve expor seu pensamento ã Assembléia, pois caso contrario
as populações do Vale do Paraíba poderão considern-lo um
"advogado do diabo .

• PINGA-I-OGO"

PUNIÇÃO SEVERA
Sõbre a anunciada revisão

do Código Sanitário do Esta-
do, atribuída a uma comissão
integrada por médicos, enge-
nliciros, veterinários e advo-
gados, disse o dr. Nelson Ro-
cha que a providénvia visa a
garantir a saúde publica, me-
diante a instiluição de seve-
ras punições pnra os comer-
dantes que violarem disposi-
ções sanitárias.

A seu ver, a revisão do Có-
digo Sanitário trará benelí-
cios, sobretudo ao homem co-
miim das ruas, que poderá
comprar produtos vendidos
pelo comércio ambulante
sem risco de intoxicação, por-
que a concessão de licença
para esses vendedores será
subordinada a pesadas exi-
tièncias. Além da revisão, iu-

formou que será intensifica-
da a fiscalização sanitária,
com vistas a impedir atenta-
dos à saúde pública.

Piso do Porto
de Angra

não resiste
NITERÓI —
O Secretário

Por lalu .lc quorum, não foram
votados, ontem, os projetos com-
tantes da ortlem-cto-tli;i. N:i hora cio
pinga-fogo falaram, entre outros, oi
depu1 dos:

l>,nl dc Almeida (PSD*, so-
licitando às autoridades militares o
restai clecimento dos Tiros dc Guer-
ra, pata aproveilimento dos ex-
ced entes.

Jarbas I opes (TsDl, lançando
a candidatura do secretario Nelson
Rocha ao governo do Estado e re-

lutando a visita do governador Gel*
so Pecanlia ao município d.- N;,.ó-

polis.
Luis Botelho (UDN). conde-

nandu as recentes nomeações fei-
tus pelo governador Celso 1'eçanlia,
sob a alegação de que o chefe do
Executivo viola seu compromisso de
nâo elevar us despesas iW pessoal.

João Silveira (PSD), proles
tando contra a falta dc fiscalização
sõbre os laboratórios clandestinos,

qi põem seus produtos livremente
no comércio e ameaçam a vicia dos
enfermos.

Daso Coimbra (PSD), infor-
mando que o SecrctSrio dc Justiça.
sr. Rodrigues de Oliveira, mandou
reconstituir o processo de emancipa-
ção de Mesquita e vai abrir inqué-
rito para apurar quais os respon-
si.':is pelo desaparecimento do oti-

ginal.
ALGO SK SALVA

O deputado Luís Guimarães
(UDN) telatou a visita do gover-
nador Celso l'cçanlia a Nova Igua-
çu, informando que o chefe do

Executivo, cm comício lá realizado,
manifestou seu propósito de colocai-
se imparcialmente em relação à su-
cessão, porque c*pera o dia 3 dc
outubro para ver "quem tem garra-
ias vazias para encher".

Disse o ir. Luis Guimarães que
o comício contou com a partia-
paçtto de elementos dc vários par-
tidos e grande númeio dc cândida-
tos a governador, concluindo por
dizer que nem tudo está perdido
no listado do Rio: na confusão do
comício, éle perdeu a carteiro, mas
i noile ura populat foi levá-la ii
sua casa, Intacta.

FNM NÃO ATENDEU AO
PEDIDO DA ASSEMBLÉIA ;

NITERÓI —
A Fábrica Nacional de Motores ate

hoje nüo considerou a pedido da A-<
scmblíla Lcgi>laliva, para fornecinien-
to dc um carro modelo JK, para uso
oficial.

A indústria, apesar da lei que da

preferência nos serviços publicos para
o fornecimento dc veículos, oSo aten-
deu no Poder Legislativo, que tez o

pedido a 20 tle março passado e foi
convidado a piocurar um revcndcdoi
autorizado,

de Trabalho
do Estado, sr. Jorge Bedran,
informou «o DIÁRIO CARIO-
CA, ontem, que vai efetuar
junto às autoridades federais
e aos setores competentes do
Estado para conseguir o rea-
parelhamento do porto de An-
gr» dos Reis, cujo piso não
suporta o transporte de urânio
e outros minérios.

A reforma do piso foi so-
licitada a0 secretário de Tra-
balho pelos líderes do Sindi-
cato dos Portuários, que mos-
rraram a inconveniência da
construção atual, impotente
para conter o movimento de
embarque e desembarque de
mercadorias. Os operários piei-
teiam a substituição do atual
piso — de madeira — p«r um
mais resistente, de ferro e ci-
mento armado.

Jornalistas
iniciam

nuiijiHiiliii
NITERÓI —
Em circular firmada por seu

presidente, jornalitsa Jourdan
Amora, e dirigida a todos os
associados do órgão, o Clube
de Imprensa de Niterói está
fazendo um apelo para que os
jornalistas fluminenses se qui-
tem com o Sindicato dos Jor-

(Conclui na 8n. -xtgtnB)

Vereadores condenam
emancipação: Mesquita

NOVA IGUAÇU —
A enianclpaçfio do distrito clc Mesquita foi o tema prin-

cipal elos debates que assinalaram a abertura cio terceiro pe-
riotlo cie sessões da Câmara Municipal, cujos integrantes se
manifestaram contrários à medida, em sua maioria.

O lidei do PSD no Legislativo, vereador Jorge Aires de
Lima, sustentou que á medida será ruinosa não só para Nova
iguatju- mas também para o novo município que surgisse com
a emancipação, pois haveria o problema de recursos para
manuteriçõò dos serviços públicos essenciais

SESC REABRE
O posto do SESC de Nov;i

Iguaçu, após dois anos cie pa
ralisação. voltou a funcionar
esta semana, com o início de
cursos de corte e costura, ar-
te culinária, confeitagem e
trabalhos manuais.

0 novo diretor da institui-
ção, em Nova Iguaçu, sr. Jo-

Í

200,00 Paulista tipo 5

1 (130.00
1.600.00

1 .400.00
1.650,00

N O T Aí — Faço saber ainda que o prazo para a inipug-
nação de mcmbto ou membros das chapas é de S (cinco) dias
conforme determina o parágrafo li do art. 'Ií ela citada poi lana.

Rio de Janeiro, 4 dc julho de 1961.
NÍLTON DE OLIVEIRA MELLO — Presidente.

OUÇA

RÁDIO COPACABANA
DESFILE DE VALSAS

Aos domingos, das 9 às 10 h, oferta gentil do

EXPRESSO MAUÁ
produção de Laércio Alves,
locução de João Dourado

RÁDIO COPACABANA
ONDAS MÉDIAS
ONDAS CURTAS

680 KC
4.975 KC

NOTICIÁRIO — MUSICA — INFORMAÇÃO

sé da Costa Monteiro, que é
também presidente do Sincft-
cato do Comércio Varejista,
anunciou ao DC que dentro'
cie 20 dias será realizada a ce-
rimônia de reabertura oficial
do SESC.

AGUARDA MENSAGEM
O presidente da Associação

Comercial, sr. Sílvio Coelho,
informou ao dr. Eugênio An-
derson, chefe do posto de
saúde do município, que o
prefeito Arruda Negreiros já
cedeu um terreno no centro
cia cidade, para construção,
pela entidade, de um ambula-
tótio infantil.

Quanto ao problema da ela-
boração da planta do ambu-
latóno — o dr. Anderson de-
sejava saber se podia provi-
denciar neste sentido. — in-
formou o sr. Sílvio Coelho
que a cessão do terreno terá
de ser ratificada pela Cama-
ra Municipal, à qual o pre-
feito prometeu encaminhar a
competente mensagem com
brevidade.

TEMA EM SEGREDO
O presidente do Conselho

Deliberativo da Associação
Comercial, sr. Antônio Pi-
nheiro Bitori, convidou o pre-
sidente da entidade, sr. Sil-
vio Coelho, a participar da
próxima reunião do Conselho,
quinta-feira, quando será de-
batido um "problema palpi-
tante" do município.

0 sr. Antônio Bitori adian-
tou apenas que o problema é
de grande interesse para No
va Iguaçu, preferindo man-
té-io em segredo. (Do corres-
pondente Nelson de Olirrir»)
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Nabokov sem Lolíta Governo versus rádio
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EMBA1X A-

DOR da Ar-
nllna, sr. Car-

los Manuel Mu-
nlz, faz ti és con-
vi tes ao çolunls-

Ia: I) "a Ia represem auon de Ia obra "Una
Vinda Difícil") de Connulo Nalé Koxlo por
por ei teatro Caminho de Buenos Aires en
cl Largo dcl Boticário, cl 6 dc jullo n las
20,30 horas". 2) "a Ia Inauguratlón dc lu Ex-
poslelnn de Arte Argentino Contemporâneo
en ei Museu ile Arte Moderno de Rio de
Janeiro, ei 7 de jullo a Ins 17,30 horas". 3) "a
Ia conferência que sobre cl tema "Las Insll-
tusloncs Políticas en Ia Argentina", que pro-
ntmeiará ei presidente ejecutlvo dcl Insll- .
tuto Cultural Braslleno-Argcntino, dr. Lcvl
Carneiro, cl dia 8 dc jullo, a las II horas en
In Rclorln de Ia Unlversldad de Brasil".:!•' * *

OUTROS jornais confirmam uma afir-
mação desta coluna: o conhecido e imobiliá-
rio Múcio Ataíde é o romance da bem divi-
dida "Miss" Brasil \%\ srta. Stael Abelha.

TAMBÉM o movimentado sr. Ronaldo
Melo Pinto convidando para o er<| tetel que
será oferecido amanhã, no Copacabana Pá-
lace, pela diretoria da Sociedade Hípica Es-.
Iréhi Azul, its 18 horas. Êste clube breve,nen-
le será o poiito de reunião da sociedade ca-
ri oca.

* <<
A FESTA junina que o Lngolnha Coun-

try Clube ofereceu na última sexta-feira foi
um sucesso. Muita gente elegante subiu até
a sede, em Sla. Teresa, para visitar e se
divertir no "Panorâmico". Presentes os ca-
sais: Luís MacDówel, desembargador Mar-
tinho GarccZj Otávio Borguelh, Paulo Du-
tra, Jorge Avelino, Cardoso Júnior e outros.

A srta. Regina Costa foi eleita a caipira mais
bonita. O dinâmico Paulo Renha eslá real-
mente movimentando o elegantes clube.

MUITO simpática e movimentada a fes-
ta junina realizada no stiio do sr. Valdemar
Moreira.

•;* «j; -;.

QUINTA-FEIRA, no "Goldèn-Roüm" do
Copacabana Palace, todos os "Rotary Cub"
da área metropolitana estarão reunidos em
um almoço sob a presidência do sr. Anlò-
nio Rodrigues Tavares

*» *
VAI ser Inaugurado breve o novo c lu-

xuoso apartamento do deputado è sra. Kloi
-Dutra,

NA Cíuanabara o coninisia paulista Ta-
vares de Miranda, que veio fazer a cober-
tura do bailo das depUtnntes, no Copa, dia
8 próximo. * *

O MUSEU dc Arte Moderna convidando
para a "Noite do Jíir/." que acontecerá logo
mais a partir das 21 horas.

* *
HAMILTON SbaiTíi e Maria de Loutdes

Micaldas convidando para o casamento no
próximo dia 29 de julho
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Os simpáticos Maycuc. Nuntur e Runald de
Carvalho que na próxima sexta-feira estarão

subindo o altar da Reitoria

TAMBÉM recebo o convite de Sérgio
Carlos de Andrade e Ilenrlquela Soares. O
casamento acontecerá no dia 22 de julho,
na cidade de Vitória.

4t :}: •!;

CIRCULANDO no Rio, a bonita srta.
Elizabeth Carrascosa von Glchn, mineira da
cidade de Lavras, que ostenta o título tlc"Rainha Mundial do Café" obtido recente-
mente em competição internacional. Tem
recebido inúmeras homenagens no hotel onde
está hospedada.

VISITANDO a "Cidade Maravilhosa", cin
férias, o sr. Nutdlio Chediak. Êle é consulado
Líbano em Lu Ilabuna, Cuba.

O DIPLOMATA argentino sr. Hugo Gob-
bi mais uma vez visitando o Rio. Hospeda-
do no Hotel Glória, tem tratado de diversos
assuntos diplomáticos com elementos da Em-
baixada de seu país que ali vão procurá-lo.

OS VACHET (Paul e Augustlnc), êle di-
relor dn "Air France", também eslão no Rio.

O SR. Nicolas Hientgcn, um dos direto-
res cia "Companhia Belgo-Mineira", novamen-
te no Rio. "Business'' o trazem sempre à"liclacap", onde faz no Hotel Glória, a sua
base de operações.

* + *
NOSSO confrade paulista da empresa de

publicidade "Gcpesa"i sr. Euvnldo Amaral,
circulando no Rio,

ESI OU sabei,ilo que, por motivo ile
acabamento, a direção do Hotel Plazu, da
cidade de Salvador, Bahia, resolveu adiar
por uma semana a inauguração do referido
estabelecimento, inicialmente marcada pa-
ra o sábado, dia 8, e transferida para o sá-
bado seguinte, dia 15. Empreendimento de
ordem dos trezentos milhões dc cruzeiros,
o I lotei Plaza é de categoria internacional e
vem preencher um claro no turismo da boa.
terra.

IRO.) — Kforre, no Rio de Janei-
ro, Francisco dos Santos
Xavier, conhecido pela
oleunha dc Xavier das
Conchas.

lá-t? — Morre, em Porto Alegre,
José FclicíanO Fernandes
Pinheiro, visconde do S.
Leopoldo.

li>12 — Morre, om b/i a Paulo.
1'cdro, Vicente dc Azevc-
do.

1914 — lidu Ouses voa, era ac-
roplano, da capital pauiis-
ta ao Ku dc Janeiro, em
270 miruitos.

1922 — Levante da pasta da guur-
niçãs> militar do Rio dc
Janeiro c dc quase toda
dc Mato Grosso.

19M — Kompc, cm São Paulo, a
revolução chefiada pelo
general Isidoro Dias Lo-
pes.

lu27 — Chega ao Rio dc Janeiro,
O avião "Jaú", pilotado
pelo aviador Ribeiro de
Hat ros, que fez n travessia
do Atlântico.

1942 — Inauguração de Goiânia,
nova capital dc Goiás;.

AjNIVIÍHSAKIOS

FAZEM ANOS HOJE
SENHORES:
Governador 1'ariíal Uarrojo, do

Ceará; dr, Draul Ernani; dr. lisa-
listo dc Morais Pilho; Josi Maria
leitão da Cunliu; Olaso Dantas;
Lranciss-t O.ímpio do Almeida Mc-
lo; José Arruda de .Albuquerque;
José lldefonsJ Ramos Yaladão;
José Martins Rihciio: Alfredo
Nascimento; dr. Fernando Sesis-
mundo; Osvaldo Ferreira 1'echeco;
Remir Aieher: Adalberto Lima Vi-
cira; Deoclóc.o de Paranhos An-
tunes; Fernando Mõülinhp Braga;
Frederict Mcira do Vasconcelos;
Oton Guimaifics; ..uiicndador An-
tônio Parente Ribciio.

Fa» anos, hoje, o sr.- Evâ-
risto Fernandes, funcionário esta-
dual, que oferecerá nos seus cole-
gas c amigos, uma recepção no
Bar Nov? Brasília, em Copacabana,

SENHORAS:
Armênia Ribeiro; Rita de Cássia

Flciuss; Aidce Ribeiro Alvarenga;
lsolina Corte Real: Maticta Nic-
nicicr e Iliilia Alves.

MENINOS:
Completa um ano no dia 14

próximo o menino Fernando José,
filho du casal Orlando e Lélia dc
Almeida Moledo.

Completou ontem sou primei-
ro ano de idade, o menina Rohi-
«on, filho do alfaiate Antôn Ma-
cedo da Silvj e Maria 1'cresa Cjr-
yalbu da Silva.

CASAMENTOS
Srta. Cilca dc Sousa -sr. Aleir dc

Castro — Com a scnliorinha Gilca,
filho do sr. Husicn A. dc Sousa e
dona Valda Limeira de Sousa, ca-
M--se sexta-feira. 7 do corrente, o sr.
Alcir ú« Castro, filho do sr.
Antônio Castilho dc Castro c da
sra. Clcuza Silveira de Castro. A
cerimônia religiosa será realizada
;\i 18 boras, na Igreja de Santa
Mônica, na Rua José Linhares. Le-
blon, onde os noivos receberão
cumpimentus.

Srla. Nahlc Catarina Pra-
daitky dc Sousa- Paulo Augusto
Pereira tir Canalha — Cüsain-se no
dia 8 do corrente, sábado, a srta.
Nayde Catarina Pr.iilatz.ky de Sou-
sa, filha do sr. e sra. Antônio Jo-
sé N-incs de Sousa, c o sr, Paulo
Augusto Pereira de Carvalho, íiiho
do iornalista c sra. Joaquim Der-
tino de Morais Carvalho. A ceri-
mônia será efetuada às 18.15 bu-

IRe^âí^
ras, na Igreja dos Sagrados Cota-
ções, na Rua Conde dc Bonfim,
474, onde os n-iivos receberão
cumprimentos.

Srta. Solange Mam ¦ Roberto
Cuia — Na capela do Colégio Mi-
lit.ir será realizado sábado, 8 do-
corrente, ás 18 hs., o casamento da
senliorinha Solange Maria, [Ilha do
sr. c .sra. Raul de Borja Reis li-
lho e »U sr. Roberto Guia, filho
dJ sr. Ernesto dos Mares Gui.i.

Srta. Ilaitnz dt Carvalho lia-
rata-ir. Walcles ile Alencar O só-
no — Com a srta. Beatriz dc Cai-
v.ilho Barata, filha ilo casal sr. c
sra. Júlio de Carvalho Barata, ca-
M-sc, amanhã, o sr. Wulclcs dc
Alencar Osório, fiiho do casa', sr. c
sra. "'criclcs 

Cardim dcl Alencar
Osório. O ato religioso seta ceie-
brado, ás 18 horas, na Capela ile
Sáo Pedro dc Alcântara, no Pa-
lácio da Reitoria da Universidade
Jo Brasi'

-— Srta, Muru iVnou-.vr. Froth
cisco Albmi — Reali/ar-se-á, hoje,
o enlace matrimonial da sita. Ma-
ria Neusa Delüvcnncri. funcionai ia
d.) Ministério da Indústria c Co-
mercio, filha da viúva sra. Cecília
Caldas Dcllivcnncri, csim o sr.
Francisco Albini, comerciante da
praça. A cerimônia religiosc será
cfctujd na Igreja de Sã.i José
do Jardim Botânico, na Lagsa Ro.
drigo dc Freitas, com entrada
pela Rua J. J. Seabra, servindo de
paninhos, á noiva, o casal Arman-
do Cavalcanti LíiruIIo, c ao noivo
o casrl Rocco Petroccelli. O ato
civil será em Cartório.

Srta. Monahsa Gtoffroy Scar-
pu - José Carlos Esphwla — Rea-
li/a-sc sábado, dia 8. às 18 hoias
na Catedral de Pelrópblis, o casa-
monto d i srta. Monolisq Geõffroy
Scarpa. filha do cisai sr. Vitorio
Scarr , com o sr. José Carlos Fs-
pínol.i, filho da viúva, Scbastinna
Rodrigues EspÍDOla.

Rc.ili/a-e amanhã, dia 6. às
18 horas, na Basílica dc Nossa Sc-
tlhüra dc Lourdcs, em Vila Isabel
O enlace matrimonial da sita. D.ircy
Moreira com o sr. Paulo Roberto
du Silva, filho do sr. José Pires da
Silva Neto. diretor dò Tribunal
Regional Eleitoral.

BATIZADOS
Domingo próximo, dia l>. il tar-

de, será levado à pia batismal da
Igreja de Sáo Jiidus Tadcii, nas
Laranjeiras, o menino Carlos Hen-
rique, filho dò m. Dclcio Nunes
Gomes e de Sua esposa sra. Nilza
Gomes. Para comemorar o aconte-
cimento, os pais do Carlos llenri-
que. que terá como p driuhos o
sr. Nillon Nunes Gomes e a sra.
Norca Rocha Goines, oferecerão
a*s seus parentes c amigos uma re-
eepção intima em sua residência.

BODAS DE PRATA
José Moreira de Queiroz - Ormir

Pelizáiio de Queiroz — Ontem às
18,10 horas, na Igreja NOss Sc-
nhor dc Bom Jesus, realizou-se
miss., votiva em comemoração das
bodas d,, prata, do sr. José Mo-
teira de 0 ciroz e da cxnv.i. esnôsa
dona Ormit Belizirio de Queiroz.
A noite na residência do casal,
foi 71'cTCcido aos amigos e família-
res, festiva rccepçio.

ASSOCIAÇÕES
Lions Llubc do Rio de Janeuo

— Realiza-sc hoje, às 12 horas, na
sede do Clube NavaL Avenida

X

Rló Branco, 180, 6" andar, o ai-
inóço-asscmbléia extraordinária do
Uons Club do Rio dc Janeiro, pa-
ia posse da nova Diretoria eleita
para o exercício dc 1961-1962.

CINEMA NA ABI
Na sessão de cinema dc hoje, is

17,.11) horas, dedicai! aos atáocia-
ilos c seus familiares, a Associação
Brasileira dc Imprensa apresenta-
rá o filme "O arqueiro mistério-
so". Censnta livre. Ingicsso com a
c irtcira social deste ano.

CURSOS
O Curso dc Aperfeiçoamento 80-

bre Fissuras Congênitas Lábio-
Palatinos, no Hospital dc Clínicas,
é oficializado pela Faculdade dc
Medicina Ja Universidade de São
Paulo c orientado pelo- professo*
Alfpio Corrêa Neto da Ia. Cadet-
ra dc Clinica Cirúrgica c pelo
professai Rafael da Nova, da Ca-
deira de Otorrinolaringologia, rea-
lizar-sc-á de 24 a 28 de julho pró-
ximo e constará dc utn curso in-
tctlsivo saibre lábio Icrxirino c fissu-
ra jalatina a carg do Docente
Livre . Chefe da Disciplina de Ci-
nirgia Plástica c Queimaduras da
Ia. Cadeira de Clínici Cirúrgica
do dr, Vitor Spina, cm colabora-
cão com os assistentes dc ambas as
Cadeiras. Inscrições: telefone
34-3519 ou Ia. Clínica Cirúrgica do
Hospital das Clinicas. R? a niiar, le-
lefone: 8-2161, r.unais 17 e 27.

O curso constará de apresenta
ção e discussão dc casos, demons-
nações cirúrgicas pela manhã c
nulas teóricas à noite. Será forneci-
do certificado pela FMUSP aos
que freqüentarem o curso com as-
siduidade.

MISSAS
Será rezada, hoje, às 10 boras,

na Igieja de Nossa Senhora da
Conceição e Boa Morte, na Rua
do Rorárib, esquina da Avenida
Rio Branco, missa em intenção da
alma do jornalista Antônio Veloso,
cronista dc esportes e carnavales-
co em cujos setores se tornou bas-
tante conhecido sob o pseudônimo
de "K. Noa". Para í-sse oficio re-
ligioso são convidados, por nosso
intermédio, os colegas e amigos do
extint.

— Major Toimís IViru Maciel
— No altar-m.ór da Igreja dc San
tu Rito, será rcrada, hoje, às 10,30
horas missa comemorativa do 10
aniversário do falecimento do ma-
jor Tomás Vieira Maciel, p.ií do
jornalista Dialma Maciel.

FALECIMENTOS
*SV. Jacqüts Slfigé/y — A Asso*

ciação Brasileira de Imprensa rc-
cebeu, com pesar, a noticia do
falecimento, ocorrido nesta cida-
de no dia 26 de junhj último, de
seu antiga sócio sr. Jscques Sin-
gery. A ABI fêz presente suas con-
ilolêiicias, cm nome da classe e da
Casa do Jornalista, a família do
associado extinto.

'W0EÊL -
¦• ¦• B 

N''JAO demonstrando imayinaçáo,
em que tanto toi pródigo no

romance "Lolila", o russo Vhulimir
Nabokov escreveu "Gargalhada na
•Escuridão", história de um certo Al-
nintis, rico, respeitado e bem casa-

do, cuja paixfio \nn uma jovem amante u arrasta à desgraça.
A jovem amante não era nenhuma Lolila, c sim fisicamente
(ao menos) adulta. Como para confirmar sua atual indigên-
cia criadora, o notório Nabokov fêz com que a moça não
amasse Albinus. A clássica interesseira, talvez.

"Gargalhada na Escuridão" está sendo impresso, no Bra
sil, pela Editora Boa Leitura.

Ficção brasileira penetra em Portugal
¦narinas os romances "Mundos
Mortos", "Perto do Coração
Selvagem" e "Terra de Cnrua-
ru", respectivamente dos
brasileiros Otávio de Farut,
Clarice Lispector e José Con-
dé,

A estes lançamentos, que
vêm despertando » cunosida-
de da critica e do público, se
seguirão "Sngarana", de Gui-
marães Rosa, e "A Viúva
Branca", de A.«cendino ]>it".

Km carta
a rMc coli
niata, Iníor
t.,a o direto
de Livro:
do Brasil
( prestigiosa
editorial i'r I
boeU.?, sr. A SB
lônio de Sol 'M
sa Pinto. »*^»s**
que sua firma acaba tio 1
em Portugal e províncias
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Um tema rie concurso
NAO pode passar desperce-

bida, pela sua nota de extra-
vagoncln, a notícia rie qup a
Academia Brasileira tk* Letras
instituiu um prêmio destina-
tio a obra que tenha a Morto
como tema. 0 prêmio (CrS
10.000,00) foi criado pelo sr.
Gastno da França Amaral. A
quem se dispuser investigar o
assunto, esclarecemos que o
prazo de entrega dos traba-
lhos é ato 30 do setembro.
Para outras informações fiiíéi-
ram dirigir-se à Academia.

Não será com prazer q.tc
a futura Comissão Julgadora;
composta de mádurSes e ve-
lhos lera dezenas mj centems
de orifiinais sfibre a Morte.

Outras notas
FRANÇOIS Mauriac escre-

vett os diálogos pnra um íil
mo extraído da seu romance"T h e r è s e

D r u m -
Desqueyroux,
traduzido em
port u g u é s
por Carlos
mond dc An-
drade sob o
titulo "Uma
Gota—tle—W-
nono".». Dl-

filme Cocr-

»
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ge Franju. • Publicou o
Conselho Britânico um opus-
culo do famoso critico Alan
1'ryce-Jones, "Prose Literatu
re (1945-1050)". • Método
prático para se aprender Un-
guas, o adotado por Fritz Pie-
tzschke no livrinho "O EIsttl-
do do Alemão através de Fl-
guras". Edição Melhoramen-
tos.

HOJE: tarde de autógrafos
de Josué Montello em "O Pre-
sidente Machado de Assis", na
Livraria São José. • Duas pró-
xlmas festas de autóurafos:
de José Alípio Qpulart em"Tropas c Tropeiros na For-
mação do Brasil" (Livraria
São José, dia 7, a partir das
17,30 horaa); e dc Herbert
Hrant Aleixo em "Ponteiros
de Neve", impressões da Sui
ç-a (na Livraria Eldorado, tnm-
bém dia 7, às 20 horas). •
Levi Carneiro pronunciará
conferência sobre "As Institui-
ções Políticas na Argentina",
ás 11 horas de 8 do corrente,
na Reitoria da Universidade
do Brasil a convite do Insti-
tuto Cultural Brasileiro-Ar-
fíentino.

"Mi // //isses e Raínhas//

! írao a Barra Mansa
TODO quadro .social da A. A.

Vila Isabel aguarda com
ansiedade a noite dc amanhã,
quando será decidida, pelo
Conselho Deliberativo do grè-
mio, a aprovação do projeto
que v:ú colocar o clube de Nocl

comp um dos maiores do Estado. Temos a certeza da apro-
vaçfio do referido projeto, pois a atual diretoria do Vila não
possui nenhuma oposição em seu quadro social. Podemos
adiantar que os grupos liderados pelos irs. Osvaldo Cardoso
c Otaviano Chercm vão votar em peso a favor do projeto que
dará, entre outros grandes benefícios, uma piscina para os
avianos, sonho de seus associados há muitos anos.

Olímpico
ESTIVEMOS no último sá-

bado em visita à sede do
Olímpico Clube, onde era rea-
lizada uma espetacular festa
junina 0 a animação domina-
va a todos os presentes Não
há dúvida que o retomo do
movimentado Camilo Seixas à
diretoria, assim como das
srtas. Erci Rodrigues e Sônia
Coelho, como diretoras do De-
parta mento Feminino vai dar
vida nova ao tradicional clu-
be. Anotamos entre os presen-
tes o presidente Hélio Quares-
ma, os diretores cap. Alcir Mi-
randa, Francisco Moreno, a
graciosa "miss" Koleslon do
clube, srta, Isaura Sobrosa.
srtas. Lúcia Castelo Branco
(muito elegante), DaiSe Alha-
deff, Joiee Alhadeff, lsa Caí-
tilho. Selzete Le Roq (muito
à caipira), Selma Le Roq (uma
das mais bonitas jovens dos
clubes cariocas, Vilma Casti-
lho e muitas outras. A quadri-
lha do clube apresentou-sõ
eom muito sucesso.

Barra Mansa & Caridade
NO próximo dia 15, o mu-

nicipio de Barra Mansa vai re-
ceber a visita de "misses" e"rainhas" cariocas, numa gran-
de festa na sede da Associa-
ção Recreativa Barramansen-
se e cm beneficio da Assistên-
cia aos Lázaros daquele mu-
nicipio, cuja entidade íilan-
trópica é presidida pela sra.
Antonieta Fiseher. Esta lesta
é uma promoção do DIÁRIO
CARIOCA, que transportará a"Embaixada da Beleza", ern
ônibus especial. Este baile será
lambem de posse da nova «li-
retoria eleita, cujo presidên-
te é o simpático sr. José Ale-
xandre da Rocha. A festa íoi
denominada "O Baile das "Mis-
ses". Entre as convidadas estar,
as encantadoras srtas I.eila
Basteli Ramos, "Rainha dos

Jogos da Primavera", Melanie
da Rocha Lima, "miss" Flun,i-
nense, Helena Prado "miss''
Riachuelo, Maria Cecília Fróis,"miss" Grajaú, Zaira Pimen-
tel, "miss" AABB, Marta An-
german, "miss" Kolestr.n do
Fluminense e outras oue de-
pendem de confirmação.

"Rainha da Primavera
dos Clubes Cariocas"

PARA que seja apresentado
oficialmente o regulamento do
Concurso "Rainha da Prlmave-
ra dos Clubes Cariocas de
1961", eslá marcada, para
quinta-feira, dia 13 ás 20 ho-
ras,' na ABI. a reunião dos
promotores do concurso com
os diretores dos clubes da ci-
dade. Silvio Mendonça e êste
colunista estarão presentes e
farão os esclarecimentos.

* *
SERÃO aproveitados os do-

mlngos para a visita aos clu-
bes e o» ocasião algumas jo-
vens serão apresentadas, nfi-
cialmente, ao quadro soctal e
a direção do concurso

* *
SEGUNDA-FEIRA, às 20 ho

nn>, na TV Continental, será
iniciada a programação sema-
nal do concurso, com uma sé-
rie de atrações.

Rápidas

TINTURA CREME KOLESTON
"A PRIMEIRA TINTURA CREME"

TINGE.. EMBELEZANDO!

UM PRODUTO WELLA

A NOSSA grande amiga So-
tange Dutra Mota, unia das
mais simpáticas jovens dos
clubes cariocas, parece que
desta vez vai subir ao altar.
0 pretendente é o elegante
Henrique Zaremba, "cuixa ai-
ta" da ZN. • Casa-se amanhã o
confrade e amigo Ronald de
Carvalho com a encantadora
srta. Mnyene Namur, na Igre-
ja da Reitoria. • A bonita sria.
Jaira Ferreira Mendes está "bi
love" com o jovem Nélio Sa
les. • Jà é tida como certa a
reeleição do sr. Oscar Assis
para a presidência do Renas-
cença. • Leila Marise de Fl-
gueiredo é a mais entusiasma-
da "baiana" da festa de sába-
do no Fluminense, "Uma Noi-
te na Bahia". • Grandü furo
do confrade Jorge Guilherme,
publicando ontem as cinco fi
i.alistas do concurso "Serheri-
ta Rio". Aliás, pelo jeito, vai
dar "galho" se as jovens me»i
eionadas forem realmente as
vencedoras. • Estão fazendo
mal em falar mal, por trás, de

0 CÓDIGO dc Te-
lecomunicaçôes

está em votação,
na C á m ara dos
Deputados. O pro-
jeto anda lá pelas

cümlssOes de Justiça e Finanças, e êle se en-
contra em regime de "urgência neutra", para
imediata aprovação do plenário, Consta de
82 artigos. Claro que não os li Nunca fui,
nfio sou nem acredito que ainda venha a ser
deputado. Quer estadual ou federal, o título
não me seduz. A ser obrigado a tratar Ama-
ral Neto. o Fidélis, de V Exa., por 130 mil
cruzeiros por mês, prefiro ganhar apenas 30,
mas com o direito de continuar achando que
o Fidélis nfio é excelência...

Por isso, desconheço de perto 0 projeto
dò Código.

Tenho para mim, todavia, pelo titulo, que
cie cai no mesmo erro de outros que se ten-
taram: um Código de Telecomunicações «- de-
cidlr sobre Radiodifusão São coisas inteira-
mente distintas. Os nomes estáo dizendo. Ra-
diodifusfio é difusão do rádio "broadeasting*;

telecomunicação é comunicação a distfincí»,
Não são tão afins como parecem.

E um Código de Telecomunicações decidin
do sobre radiodifusão parece até o Código
Civil a encerrar artigos sobre homicídio, ia-
trocínio, pnrricídio, frntricdio e outros "cfdios"

da legislação penal...

Correspondência: Voluntá-
rios da Pãtri,,. 380, apt. 710.

NOTA-SE, por ai — ou, me-
lhor: pelo Alvorada — preo-
cupação excessiva com o rá-
dio, de modo geral. Jtunais
nosso Brasil amado teve pre-
sidente que fosse tão fã do mi
crofone como o dr. Jânio. S.
Exa. carrega cuidados, às vi-
zes, até exagerados, com o cha-
mado sem-fio botocudn. Ve:n
isso, desde candidato. Primei-
ro, fèz lá seu bolcrozinho com
o Rossine Pinto. Depois, ai-
moçou na casa do Ari Barro-
so, jantou na casa de Angela
Maria e ceiou no apartamento
dn Carminhu Mascarenhas.
Uma vez eleito, entre seus pri-
meiros atos figurou a cassação
de alguns canais de TV, pa-
ra. logo depois, suspender
a "Jornal do Brasil", e,
mais recentemente, a Rn-
dio Difusora Fluminense. Po>-
fim, o chamado "decreto-ró-
lha", transferindo a Comissão
Técnica para o Ministério da
Justiça, a restringir cada ve*
mais a liberdade da televisão
e do rádio.

Agora, vem aí o Código, cin-
boradò o projetado por Nic*
lati Ttiina (UDN de São Taulo),
homem de absoluta e querida
confiança de nosso presitíent?.
E o Código, acredito, está i<>
gando areia nos olhos de todo
mundo, notadaraente dos pro-
prietários dc empresas de r;.-
diodifusão alguns dos quais
andam entusiasmados com o
projeto, certos rie que êle será
aprovado, e, sem dúvida, ran-
cionado. para derrubar o "do-
erelo-rôlha".

* * 
¦*•

NÀO sei se é a areia nos
olhos. Sei, porém, que ainda

HOJE NA TELEVISSO

não viram que o Código esta-
belece a política do monopó-
lio estatal, para as telecomu-
nicayCes, e, usand i n mesmo
n o m e para a radlodifusSo,
aonde vão parar os donos dc
empresas?

E aei, ainda, que h:'t ••ubsli
tutivo proibindo emissoras rias
quais o Executivo seja dono
(ou possua ações) de fazer pro
paganda comercial. Pelo me
nos, foi isso que divulgou, a
respeito, há poucos dias, ron-
celtuadd diário ria capital dc
São Paulo.

No caso da MauA. a rois.i
passa. E a Nacional?...

Itinerário
JACIRA Gomes é quem está

lendo, todos os dias, às 7,55,
ao microfone ds Rádio Nacio-
nal, a crônica dc Diná Silvei-
ra de Queirós — "Café ria
Manhã". • Crônica dc Cecília
Meireles ás 12 horas, e d--
Fernando Sabino, às 22 horas,
pela Rádio Ministério da Edu«
cação. • Sérgio Brito vat apre-
sentar, pelo "Grande Teatro",
da TV-Tupi, "Jubiaba", de Jor-
ge Amado, em adaptação de
Thais Bianchi. • E Quarteto
de Cordas da Rádio Ministério
da Educação, às 21 horas.
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A temporada de "Ballet"

do Staníslavskí
pARA o grande público, os nu-
* meros de maior sucesso da
itual temporada do Ballet do Tea-
oo Staníslavskí de Moscou sào
is "pas-de-deux" e as danças vir-

'uosísticas d; caráter artístico ou
folclórico. Aliás, isso acontece

i qui, aconteceu também na capital paulista como ocorre, igual-
mente, nas grandes cidades européias. Ê essa a razão pela
qual os dirigentes dos teatros soviéticos dão preferência ao
repertório antigo, baseado na tradição do século XIX, por-
que êsse repertório tem a seu favor o gõ:to do povo, inimigo
tia quase totalidade das inovaçtjcs modernas,

Segundo nos mostra a história, as artes populares são
sempre sedentárias. As suas formas duram nüo apenas séculos,
senão até milênios, conforme se verifica principalmente no
Oriente, cujas tradições artísticas mer*rulham num passado
quase imemorial.

E' claro que, fazendo sobre-
tudo por motivos ideológicos,
uma arte para o povo. os eu
Têognsfns—soviéticos rèspei- ~
tam rigorosamente as predile-
ções manifestadas pelo gnwi
t'a sua platéia, náo permiti:!-
<t>i concessões ao gosto moder-
no. Isso explica que o próprln
Teatrd Slanislavski (cujo pa-
trono renovou a "mise-en-seè-
ne" em seu pais) permaneça
escravizado às preferências
das gerações passadas, embo*
ra seja licito reconhecer que
são muito bem apresentada.»,
do ponto-de-vista teatral, as
versões dc bailados como o"Lago dos Cisnes" e 'Esme-
ralda". Através de espetáculo-:
como esses, pode-se fazer unia
idéia das concepções domina::-
tes na União Soviética em ma-
teria de "ballet" contemporâ-
neo. Vale a representação, ai-
tes de tudo, como trabalho 'le
conjunto, ao mesmo tempo em
que a tradição acadêmica se
revigora pelo sopro de vld.i
que dimana do trabalho dos
intérpretes.

E' ciaro que sobrassai tato-
bém o desempenho das estre-
las. ao lado da atuação do Cor-
po de Baile. Sofia Vinogradn-
va, por exemplo, esteve mtti-
to bem no "Lago dos Ciencs"

K' realmente uma grande bai-
larina. Mas, as minhas prefe-
réncias pessoais vão para a
brilhante estrela Eleor-ora
Vlassova, que esteve admira-
Vel na "Esmeralda" E' utna
bailarina completa, podenco
interpretar magnificamente to-
ilos os gêneros inclusive o vir-
tuosístico, como se viu dr.s
suas diversas apresentações.

Mas, não é apenas pelo cs-
plênrior ria atuação das <ai..s
estréias, como a Bovet e a
Vlassova, que o Ballet do Tea-
tro Staníslavskí se impõe. No
ariágio de "Mascarado", achei
particularmente admirável o
trabalho de Trunina Tchigirev,
cuja leveza me pareceu irreal.
Números como êsse compro-
vam a classe do conjunto so-
viético, do qual o público bra-
sileiro guardará por certo uma
impressão duradoura.

* * *
HOJE, às 21 horas, em réci-

ta extraordinária, o Ballet do
Stanislavski de Moscou dança-
rá êste programa: "Francesca
da Rimini'1 (Tchaikovsky-Tchi-
tchinadze) — Jeanne D'Arc
(cena fina!)" (Peiko-Burmeis-
ter) — Morte do Cisne — cena
de "Scheherazade" — Diver-
tissements, Pas-de-Deux cenas
e trechos de diversos bailados.

Uma pvquen» admirável tttrix rouba a fitei

"Marcados Pelo

Destino"

«#>--á|V «i

iA histórias cer-
tas para direto-

es certos, como
iá histórias certas
;ara diretores er-
ados, E há ainda

a hipótese de um
terceiro u^u. o uas nistotias erradas para dt-
reteres errados..."iMarcados pelo Destino" (Tigcr Bay", pe-
licula inglesa do outrora p oderosíssimo J.
Arthur Rank, tem uma história certa para um
diretor errado.

A história da criança que assisto a um
crime de morte e que procura ajudar o cri-
minoso, atrapalhando a policia, dando-lhe fal-
sas informações, apontando-lhe pistas inveri-
dicas, é boa, bem imaginada. O errado no caso
c o diretor, medíocre a valer, e que se cha-
ma J. Lee Thompson, prolifero e irregular,
um patente produto do cinema comercial, de
rotina.

Na verdade, o roteno de John Hawkes-
worth e Shelley Smith clamava por um rea-
lizador como David Lean. Carol Reed, Robert
Hamcr, um Mackendrick um Crichton ou
um Dcarden, todos experimentados e compe
tentes homens de cinema britânicos, respon
sáveis, com alguns poucos outros, pela p-rn>
ção da cinematografia inglesa no mercado
mundial. Êsse J. Lee rhompson ú que não
servia mesmo. Mas ganhou a fatia melhot
isto é, uma das mais sugestivas histórias sai
das da imaginação dos argumentistas britâni
cos nestes últimos anos

A excelência dela (da história, que c o
que mais conta na fita, além do desempenho
da menina Hayley Mills1 está patente desde
o início: um grupo de crianças de um bair-
ro pobre de Cardiff, Inglaterra, brinca de"bang-bang". Uma garotinha (Hayley Mills,
filho do excelente ator John Mills, também
presente no^eienco), de imaginação fértil, so-
nha com possuir um revolver de verdade. E
seu sonho em breve se tornará realidade: pre-

sencia estupefata Um crime violento cometi-
do por um marinheiro polonês na pessoa de
.sua amante, que o repudia, e logo a seguir se
apossa da arma, abandonada às pressas pelo
criminoso primário, dc boa paz e espírito dó-
cil Criminoso e testemunha acabam por se
estimarem profundamente e essa estima cons-
titui o "plot" 

propriamente dito da quase ex-
celente película, que representa com brilho
o cinema inglês nesta semana cinematográfica.

O filme tem muitos pontos altos e alguns
baixos, os quais no entanto nunca minimi-
/am a obra, nunca a tiram inexoravelmente no
chão da frustração caba'

Como não poderia deixar de acontecer,"Marcados 
pelo Destino" reúne os mais im-

portantes ingredientes em fitas do gênero poli-
cial-psicológico-sentimental; •suspenso'', incer-
teza pela sorte das personagens, de uma sim-
patia irresistível, uma brm distribuída dose
de sustos e terror, deslumbramento diante da
figurinha simpaticíssima da menina que meu-
te para salvar o amigo criminoso.

Resumindo nossas impressões: na histó
ria bem arquitetada e nos intérpretes centrais
repousam os méritos maiores do filme, quenão chega a atingir um nível excepcional de
realização por culpa exclusiva da direção orto-'•oxa e linear de Thompson, o que não deve-

ia ter dirigido "Tieer Bav"
Excelente a cinegrafia, expressivo o co-

nontário musical, competente o "montage",
i sonografia.

Finalmente: "Marcacos polo Destino" é-uTxlução bem cuidada servida por um ro-
ciro dos mais sugestivos e por um elenco de

primeira ordem em que apenas destoa a fi-
:ura do jovem ator alemão Horszt Buchholz.
irtificioso e epidérmico, apesar de toda s> sua
lama ascendente. Nota ;'ez para a extraordi-
nária atrizinha Haylev Mills aue herdou o ta-
lento do pai, o ótimo John MiUs. Um bom fil-
me, êste que o "Copacabana" vem apresen-
tando desde segunda-feira última, com exclu-
siv) dade.

uma das jovens bonitas fre
quentadoras dos clubes cirio
cas. Isto além de desumano é
covardia. • No próximo r-áb.i
do a diretoria do Sampaio vai
homenagear a Imprensa com
uma festa. Compareceremos. •
O Clube Comercial, depois que
o sr. Patrício Galdeano deixou
a presidência não existe msis
ou, pelo menos, não deseja

mais publicidade. E' pena que
o trabalho de um grande pre-
sidente e diretor social, que
foi o sr. Álvaro Feio, seja des
truido era menos de seis me
ses. • Leticia Viterbo "miss"
América, vai ganhar um reló-
gio de seu clube. Merece • Foi
ttm espetáculo a festa de
Eduardo Farah em sua mansão
no Joá domingo passado.

Dr Agostinho da Cunha
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Conclusões da 12a- pág"tia
padronliaçáo

^sentando o seere ftrio Geral
, ,' (VdmlnUi 1-açfiO, -sr. Afirmo
nomes da s 1-elra Pilho (che-
},.' (io 3." CPS), d. Helena Mu-
cii-ido (Coordenadora de Trei-
namento da SOA), d. AmAlIn
Caminha Machado da Cos a
(chefe do Serviço dclntercftm-
h,. dn ESPEG) e ou ros.

Comoarecerllo, bolo, ao uudl-
(,Vlo do DASP. a fim de pro-
nunclnrem suas palestras, os
seguintes coiili-reticls-a.s: pro-
fcfsôrn íílva Batizar e proles-
sor Maurício de I,!mn e Silva
qlt> tilscorrerfio sobre "Hebçõi.-s

ir nriiuis no Traialho" e "Co-

mo Reso!ver Problemas de Con-
ia*o com o Público", respeotl-
vnmen c.

Ç' u.ares
lim preço justn para o sou pro-
duto.

APLAUSOS
Uma prova, disse. cstil no tele-

pi: mu, que nos mostrou, envia*
do "e'o sr. Charles Edcaid Mo-
j, presidenta da Federaç&ò
Ha; onal do Comércio, em que
Hi. comunica ter sido aprovado
„ni veto de aplausos, em sessfto
de diretoria. po':i orientação que
vim imprimindo ií COFAP no
riMit rio de iencarar. rcaMstlra-
mente, os nroblemns dn abaste-
cimentes e preços.-*- E o des-
pacho cen-lui: «Conforta-nus
verificar seu empenho em nro-
rurar a colaborarão, através de
srwtúrs, tios setores da produ-
efln, e ns demonstrações dc seu
rcsòelto ft atividade da 1'vre lni-
cli>'!vn. dc que denende. essen-
ciV.mente. o abastecimento, mui-

to mais dn cpin de medidas dc
controle o tnbelwnentus lnô-
euos.»

Din'ieiro
tres per desenhos dc motivos bra-
süeiros, o sr. Silvlno Martins decln-
rou-nol não ler ainda recebido ins-
IníçGeS nesse sentido.

.iimo j . foi diuiliindo, as novas
césltila do cinco cnizcltos, inteira-
tnente fabricadas no Brasil, tcrfio
no vetso a eflitic le um índio ca-
rnjA e o desenho de uma jangada

.destina, No anverso, viiúrias-ré-
gírs amn/dnicas.

Nossas condições técnicas silo
ótimas Industriais, niio. Por isso o
Papel usado nu fabricação das ce-
ilula» ; dc or gem italiana, c traí as
mesmas características de segurnn-
ça lo anterior. Possivelmente daqui
a dois ou três nnos cstnrcmos em
coildiçíícs Uc fabnear o nosso pió-
prio pape!.

PRIMEIRA REMESSA
Esta remessa dc 1.200.000 ce-

ilidas c ipcflas a primeira. Iremos
p.-.ulat;namenle rr-iu-tcndo outras
séries à Caixa dc Aniorti/açilo. Não
lni qualquer possibilidade de inter-
riipçãn, o nosso pessoal está bem
ap.irclliado paia o trabalho.

Revelou-nos ainda o diretor da
Casa cia Moeda que o próximo pas-
so scrí n substituição das cédulas
por moedas Essa substituição |>o-
dera alcançai até os cruzeiros, li'
um programa de interesse piático e
tomará a fabricação muito mais
c.-anòmicu — disse-nos.

às 10 horas, quando a camionc-
tn, tra/endo os pacotes lacrados dc
5.000 cédulas cada, parou a porta
da Caixa de Amortização, o DC es-
tèvc em contato com o sr. Reinaldo

Cardoso Monteiro, tesoureiro do
Melo Circulante) que nos comutil-
cou o fato de que as novas cí.lulas
enlnirnu cm circulaçãu aitiilit esta
semana.

Esgoto...
suja, poit vem de esgoto. "Pculc-

mos dinheiro, poiquc diminui o
uiorimcnlo das casas comerciais.
Respiramos o dia Inteiro éste ar
ecmtuminiido da água apodrcc.da,
que não cessa dc inundar a ma c
nihda arriscamos nossa saíido" —
dizia o sr. Antônio de Almeida,
proprietário de uma loja situada na
esquina da Sacadura Cabral com a
Rua dn Livramento.

• Rui- Sacanura Cabral perma-
nece Intransitável do número 325
ao 247, trecho que está completa-
mente alagado. Além desta, as nins
vi/inhas, como a do Livramento,
também estão sendo prejudicadas.
O locai que não está alagado cor-
re também o perigo das doenças

que, provavelmente, 
"não tardarão

a surgir, caso o DES não tome pio-
vidftncias urgentes para o sanei-
mento da rua". ,

Acesíta faturou mais
de 2 bilhões em 1960

0NICA 
produtora dc chapas elétrl-

cas cm todo o pais, a Cia. Aços'.spcclals de Itahlra (ACESITA)
uniu/In, no último ano, 71.091 to-

'ciadas de lingotes dc aço, sendo
-;nc as vendas totais daquela lm-
oorlantc Indústria siderúrgica lo-
callzada em Minas Gerais alcança-

ram naquele ano, a cifra dc 2 bilhões e 213 milhões de cru-
zeiros contra 1.720 milhões cm 1959, ou seja, com um aumento
da ordem de 28,7" o.

Empreendo, atualmente, 5.365 operários na Usina e cerca
de S 200 servidores, para a tabrienção de carvão vegetal e na

plantação de eucaliptos (até o último ano haviam sido plan-
tados quase 45 milhões de pc's) a ACESITA é, atualmente, pre-
sitlida pelo senhor Antonino Dória Machado, exercendo os
senhores Ângelo M. Beltrão Frederico, José Augusto Joaquim
Moreira, Geraldo cie Araújo Lcmgruber e Ciro Cota Poggiali,
respectivamente as funções de clirctor-fin.tncciro, clirctor-inilus-
ttial, direlor-secrctúrio e, finalmente, direlor-sociul.

Novo equipamento no ano de 1962
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no
nervosa; e

para nfto pre-

F.NT.IE 22 DE DEZEMURO E
20 DE JANEIRO (Capricórnio)

Uso de sua IniclÍRôncin ¦

lidar com pessoa*!
intranslgen-.es.
judlcar sua rotina de triibadio
e resolver corn cuidado seus
problemas do coraçfto. 8, 9 e
13- 44, 54 e 76 (horas e núme-
ros).
ENTRE 21 DE JANEIRO E 18

DE FEVEREIRO I Aquário)
Aja co:n certo .nd.lercni.smo

:,ü é,contrar os- melhores- meios
sociais c no auferir ganhos 

'em

negocias de vulto. Cuide d.i
saúde com persls.ênela. 6. 0 c
22: 47, 58 e 09 (horas e mime-

FNiRE 19 DE EKVERE1RO É
.'0 DE MARÇO (Peixes)

Angarie mais simpatia .or-
.na;ido-se gentil, prestatlvo e
seguro nas suas atitudes com
seus superiores e companhel-
ros de trabalho. De uma boa
conversa surgem ótimas opoi-
•unidades e surgem caminhos
vimajosos. 8. 14 C 20; 20, 31 c
•s; ihoras e números).
ENTRE 21 DE MARÇO E 20

DE ABRTI. (Aries)
Sua m"inórl;i deverá es-.ar

bem ruuparada., com- anotações ,
e planas, a íim dc evitar a
,i;irox;tnaçfto das oportunistas e
olheiros. Só a si deverá caber
n segredo de seu cofre. 9. 14 e
19; 56, 67 e 89 (horas e núme-
los
ENTRE 21 DE ABRIL E 20 DE

MAIO (Touro)
Toda cooperação ó necessA-

ria e -.sinto mais eficiente qunn-
to mnis bem recebida fôr.
Aprovei.e-se das bons opor:uni-
ciados surgidas e vença mus
rapidamente. 9, 14 e 22; 44, 53
e 62 ihoras e número;).
ENTRE 21 DE MAIO E 22 DE

JUNHO (GNneos)
Para melhor eficiência do

wu trabalho não busque iusi:n-
tos des-onheridos. mas esoecia-
\i?e rada vez mais. Terft maio-

Consulte advogado
TTOJE, 5-7-1001 (quarta feirai —
" Atualize suas atividades e dis-
ponha de tempo para consultar mé-
dico. dentista ou advogada
ACONTECERA HOJ t AO LEITOR:
Seguem-se as possibilidades felizes

ou n~o oe iiO^i, c„..i a c números promissores para os lcl-
tores nascidos em quaisquer dia, més c ano, nos períodos abaixo:

res lucros se usar a lógica para
ii criatura anuída. 9, 13 c 19;
55. 64 0 87 (horas e números)
ENTRE 23 DE JUNHO E 22

DE JULHO (Cftnccrl
A leitura é o melhor melo

de se situar em qualquer meio,
sem ser apanhado de sur.:rísa
por pessoas ambiciosas c trai-
doras. Seja obsei-vador. 9. 10 •
16; 41, 52 e 7* (heras e núme-
ros).
ENTRE 23 DE JULHO E 21

DE AGOSTO (Lcàol
Cuide mais de sua.s despesas

do que di receita, poLs os gas-
tes sâo sempre mui.o msnas
cuidadas c mais prejudiciais.
Ouça a voz do futuro e do co-
ração. 8. 20 t- 21; 40. 51 c 02
i horas c números)..
ENTRE 22 DE AGOSTO E 22

DE SETEMBRO (Virgem)
Bua vida sócia! está em des-

taque e aproveite o máximo dc
seus benefícios, cuidando com
interesse de sua aparência pes-
soai. 9, 17 e 22; 41, 53 e 68 (bo-
ras e números».
ENTRE 23 DE SETENUUtO E

21 DF OUTUBRO (Libra)
E preciso resolver sua vida

familiar para viver sem prejui-
?o do sistema nervoso e con-
qulstar mais rendimento nas
mios atividades extra. 9. 15 c
21; 45, 65 e 87 (horas e núme-
ros).
ENTRE 22 DE OUTUBRO E 21
DE NOVEMBRO (Escorpiãoi

Aprenda a arie de economia,
de grande vantagem para a
saúde, e a projetar-se com mnis
segurança i.a sociedade de eli-
te. Repouso à noite remoça e
trarã longevidade. 8. 9 e li; 14.
21 e 43 ihoras e números).
ENTRE 22 DE NOVEMBRO E
21 DE DEZEMBRO fSii-sltíiro)

Dedique mais a'cnçfio aos ou-
tros e terá o apoio que deseja,
vivendo com mais alegrln e
eom mala interesse, pois agirá
em vários setores, 6, 14 e 19;
34, 65 e 89 (horas e números).

solicitou naquele juizado a
apreensão de discos 8 da ma-
triz gravados pelo cantor Sa-
eh.i Distei quando de suas exl-
bicões no Rio, em circttnstân-
cias segundo a Ordem con-
trárias a certos dispositivos
referentes à exibição de ar-
listas estrangeiros no Brasil.

Namorados...
dc número dc casais dc namorados
que visitiitr, a exposição. Levados
'n confusão do pq-lò qm- passa pela
csticil* Rua Gonqalvcs Dias, lém
a atenção despertada pelo trm.-ulo
dos pássaios c entram, permaneceu-
do na cspos.ção durante lontio tem-
po. Dc pre rência, fterte a gaio-
Ias, onde hajam casais dc can.ítios
sc acariciando com bicadas amo-
rosas.

A ACESITA abastece, atual-
mente, de chapas-elótrlcas, as
Indústrias de motores e apare-
lhos eletrodomésticos ora em
crescei» e desenvolvimento em
todo o pais. Novo equipamento
Já foi encomendado, devendo
ester instalado em prlnclplas
do próximo ano, possibilitando
a companhia a satisfazer, por,
bastante tempo, as indús'rins
ncima citadas. O ano de 19fin,
na ACESITA, caracterizou-se
por acentuada atividade no se-
tor de aços dc grão controlado,
visando a a ender ás Indús rias
de autopeças. A experiência
revela estar a Usina atendendo
conven entemente ás espcciíl-
caçoes dos consumidores.

Assistência Social
Ê das melhores a assistência

social que a ACESITA presta

a uma população de 45 mil pes-
soas, pois os habitantes da cl-
dade vivem em funçfto da Usl-
na. Moderno hospl ai (no ano
de 60 foram realizadas 40 mil
consultas e mais de mil Ir.ter-
venções cirúrgicas), escola téc-
nica, 30 escolas primárias, um
ginásio e mais de duas mil ca-
sas construídas pela empresa
ate-stam, sem qualquer contes-
ação, n dedicação com que a

Direçfto da ACESITA encara o
?rob'cma social de seus opera-
rios Encon'ra-se prà'lcamente
concluída a construção dc mo-
-terna usina de beneflclamcnto
de leite. Já está em funciona-
mento o novo prédio dos Cor-
relos e Telégrafos e em fase
adlRntnda de construção uma
nova e moderna praça de es-

portes.

Corretores
ao chele do govímo, vamos
gerir a criação dc um Gmr

su-
dc

Itabalhi-, onde estejam rcpicscii
tados os corretores com o propó-
silo dc oferecei uma colaboiação
efetiva cemo profissionais e.spcri-
mentidos nesse sct.r especializado
— acrescentou o II. Cristóvão de
Moura. 1'eiiremos também o seu
apoio paia o projeto que tc|!ul.i-
menta a profissão c que se cncmi-
tia em votação no picnáiio da Cã-
man dov Deputados. O objetivo Jj
piojctu 6 disciplinar a pr.-fissão,
livrando-n da IntfOmfeSa de ele
mentos que não possuam as condi-
ções técnicas indispensáveis para
0 seu exercício.

— 3siamos certos — concluiu —

que v piesidente Jânio Qu-nlrOí,
com o reconhecido interesse que
Sempre soube dispensar às classes
organizadas em sindicatos, atende-
ia a nchso apelo c tépudlãfá^a
idéia da criação dc um DÔVO ói-
gão que, além dc prejudicial aos
intcrc-.se do Estado e aos nos-
mis interesses profissionais, COlWl-
ria esom a letra do decreto-lei
2.063, que proibe qualquer descon-
to ao segurado.

Meditação Crista
FOI 

lembrada em maio último, cm todo o pais, a mais simples
e mais Importante de todas as instituições: o lar, a família.

Gostaria de dar a minha colaboração ás homenagens que lhe fo-
ram prestadas,

O lar lembra á casa E a casa 6 o resultado de um planeja-
mento, de um pro:es.->o de construção. A família precisa de um
teto. mas de um'teto de construção segura e garantida. Por êsse
motivo, cremos ser de grande Interesse, nesta ocasião, falarmos
da construção, da edificação doméstica. Existe, podemos dizer,
uma Engenharia Bíblica. E a Engenharia Bíblica será nossa preo-
cupação nesta semana .

Salomftò, que foi rei e construtor dns duas maiores obras do

povo dc Israel - o templo de Jerusalém e o palácio real —, na
sua experiência, diz que, «se o Senhor nfto cdlílcax a casa, em

vão trabalham os que t>. edlflcam.u

Aqui cs.á um conselho opor- seu amor e de sua felicidade?

;

Congresso

ttino para aqueles que preten-
dein construir ou es.ão con.s-
t ruindo o seu lar. Será que o
jovem ouvinte ou a ir.dça que
está ao pé do radio, tencb Já os
planos da constituição de uma
l.-imíiia em sua mente e no seu
coração, pensarnm em entregar
n Deus a edificação de sua cn-
sa. os planos dc cons.ração de

f 
~TV-Rio 

|
Í completa |
{; 6 anos \

Mariene Valois Barbosa

"f

I

L

(MISSA D2 7.° DIA)

General Felix Valois de Araújo e es-
posa, Major José Maria Barbosa e
filhos. Dr. Adelmar Pires, esposa e
filhos, Major Cióvis Rodrigues Bar-

bosa, esposa e filhos. Tenente Jarbas Noguei-
ra Durso, esposa e filha. sens:b;lizados agra-
decem as manifestações de pesar recebidas
pelo falecimento de sua querida filha, es-
nòsa. mãe, cunhada, irmã e tia — MARLENE
VAT.OIS BARBOSA —, e convidam parentes
e amigos para assistirem à m'ssa de 7.° dia

que mandam celebrar em sufrágio de sua bo-
níssima alma. amanhã, 5.a feira, dia 6, às
10.30 h na Igreja de São Paulo Apóstolo, na
Rua Barão de Ipanema, em Copacabana.
Antecipadamente agradecem a todos que
comoarecerem a êsse ato de fé cristã.

de correspondência de cargos
entre os dlferen.es quadros de

pessoal dn União e das Forças
Armadas. Além dos venclmcn-
tos-lsase, há ainda o lavoreci-
mento de adicionais por tempo
de serviço a partir do 5." ano
de serviço c a pare de promo-
ções e de nposc.i adorla.

Enquanto um taqulgrafo ou
revisor no Judiciário percebe
CrS 58.003 00. no Poder Exe-
eu-ivo o nível mais alto 6 o 18,
que corresponde a Cr$ 36.000 00
e nas Forças Armadas o pdsto
dc corone'; contlnuor e serven-
tes mo Judiciário) — Cr$ ..
41.000.00, eqüivale ao nível 14
no Poder Executivo e nas For- i «
ças MiU.ttres a 1.» tenente, t
Entretanto, os contínuos e ser- *
ventes no Serviço Público Fe- i
dcral es^fto situados nos níveis | s
de 1 a 5.

RIO — "'"*"

A TV-Rlo, Canal IS, está
comemorando, hoje, o seu
6.° aniversário de fundação,
apresentando atualmente o
maior Índice de audiência
na Guanabara, môrce da boa
qualidade de seus programas i
e do aprimoramento de suas g
condições técnicas.

A emissora do Posto 6, na i|
ocasião de seu aniversário I;
tem c"tno dlretor-presldcnte |j
o sr. João Batista do Ama- |;
ral. diretor vlce-pres'dente ;!
sr. Aristldes Cerquelra Leite, '

dlrctor-superlntendente sr.
Jof.o Batista do Amaral Fi-
lho, dirctor-comercial sr.
Válter Clnrk Bueno, diretor
de programação sr. Péricles
do Amaral, diretor de pro-
dução e jornalismo sr. Moa-
cir Áreas e diretor de Jor-
nalisraõ sr, José Bunrquc de >
Macedo.
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Tenho ouvido dc muitos Jo-
| vens a : 'irmatlvu de que só se
j casarão quando tiverem dinhel-
i ro suficiente para is^o ou todo '

| o confõrio necessário á ftúni-
lia: móveis, roupas, casa....

; Lembro-me a'.é de um lato ba.-,-
i tan;e lnmentãvel. Ao visitar

uma família, soube que a moça
da casa estava r.olva íazln 10
Mio»;, porque resolvera casar-
sc somente quando pudesse
completar todo o seu plano dc
tuna casa confortável; em ca-
da visita, notava uma novlda-
de: era uma geladeira, um te-
ievlsor, um aspirador de pó,
uma enceradeira... Por fim.
soube que os noivos chegaram à
última etapa — á construção
da casa T>rôprtn. que • deWrtí
possuir os requisitos exigidos
pela noiva. Qunndo parecia que
tudo estava pronto e já chega-
va a 12 anos o noivado, eis que
tudo se rompeu, c os sonhos, os
planos e as aspirações de casa-
men.o ruiram por terra. De nn-
da adiantou o esforço de 12
anoiS, porque, o que Importa no
casamento como na vida do-
mestiça, não é tnnto o dinhel-
ro e o conforto, mas a direção
divina.

Somente quando a família
pode dizer; "Deus é o chefe
desta casa": somene quando
todos os negócios sáo realira^os
com a aprovação de Deus; so-
mente qunndo a ed'-cuçáo e a
lPs'ruçáo dos filhos são feitas
eom a ajuda de Deus: somente
quando os obstáculos s£p venci-
des de acordo com os princi-
pies divinos; somente quando
n família cntre;a sua casa nas
mãos de Deus é que o hr fí:a
re?l e colldámente construído.

Se você, ouvinte. pretende
construir seu lar ou mesmo se
;á o tem construído, lembre-se
de que todo o esforço que fizer
nesse sentido só terá valor se
fôr aprovado e ajudndo por
Deus. porque, "se o Srnh-r "ão
çdlflcar a casa, em vão trabn-
'.ham os qve a edlficnm". (Pro-
grama de "Voz EvangéMcn do
Bra.s 1, nn Rádio Tupi do Rio
e Jenelro, diariamente ás 8
horas);

Tiuso Rocha

Notícias
O Retiro Anual de PasiÔres

Congre^aclonaLs será realizado
no período de 5 a 9 do cerren-
te, em Cabucu, município dc
Itnborni — RJ.

OSVALDO Gogliano, mães-
tro, também Vadieo, pianista
o compositor de grandes èxl-
tos populares vinha pela m>
drugada cm ritmo do samba-
canção, atrás das lentes for-
tes:

Sabe, Mister, -deixei o
Sacha's.

Briga, Vndico?

Vadieo 6 dc boa paz e a per
gunta significava apenas abor-
recimento. Vadieo explicou
que se aborrecera efetivamen-
te, mas com certa freqüência
do Sncha's. Dos donos dn casa
só havia merecido gentilezas
principalmente do titular da
elegante buate. Mas, aqueh
gente...

Imagine — contou Vadieo —

que eu estava tocando o meu
pianinho desfilando um sem
número de bonitas músicas,
quando recebi um da.|iieles
cnrtõezinhos cm que os ire
guéses pedem a melodia de
sua preferência. O cartão as
sim dizia: "Toque "Mustatá"

ó cara!" Eu não gostei do "ó

car:!" e muito me-ios do "Mis

tafâ". Coloquei o cartão sô
bre o piano c prossegui to
cando para ver se o freguês
esquecia.

Qual o que! — exclamou Va
dieo. Minutos após, veio outro
cartão, desta vez mais agressi

í vo: "Toque "Mustafá". 6 pu
* silânime criatura". Veja você:

eu, pusilânime, por causa do
"Mustafá". Olhei para trás e
vi que o solicitante era um
desses grãfinóitk-s. Fiquei fu-
zilando, mas não disse nada.
Continuei tocando, agora com
os dedos trêmulos.

Já me refazia da raiva —

prossegue Vadieo — quando
chegou o terceiro cartão. En-
costei-o à luz da vela parj pn-
xergar melhor. Era , verdade.
Lá estava escrito: "Toque

i "Mustafá", "seu" (censurado),
\ que eu já estou ficando (cen-

J sursdo). Não açuentei maii.

\ Levantei-me e mostrei os ear-

\ toes ao Sacha. Pedi-lhe mil
i desculpas e pedi-lhe também

J as minhas contas. Vou cuidar

J agora dos meus discos e das

J minhas orouestraçõe.;. livre

X dos cartõezinhos.
s
X
\
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SILVIA FERNANDA

Volta em perspectiva

Vadieo respirou fundo.
aliviado, deu aquela gingn que
lhe é carccteristica quando
conversa, para a frente e para
trás, e perguntou a Mister
Eco:

— Agora, me diga: eu sou
dessas coisas? Eu tenho cara
de andar por aí tocando 'Mms-

taíá"?
Absolutamente não, Vadieo.

0 jogo
TERMINADA a reunião dos

governadores, cogr.ominada v-
Ío espírito carioca de "Me DA
üm Dinheiro At", movimen-
tam-se as interessados para a
reabertura do jogo. nas loe,.-
lidados limítrofes a êste Kl'-
rioso Estado de coisas. O "Ma-

racaná" cassino que conta com
nada menos que cem (100)
mesas de roleta fora o cam-
pista e o bacará, segundo i-i-
formes dos motoristas de pra-
$a enca: regados de faz.er o
transporte gratuito dos par-
ceiros, já está com as suas
instalações desempoeirsdas.
prontas para entrar em fun-
cionamento. O jogo, como s..-
beis, rouba grande público das
noites e se calcula em tr.-s
mil o número de pessoas que.
nos fins-de-semana, buscam a
aventura do pano verde.

do na Rua Sete de Setembro,
no centro da cidade, junto ao
Clube de Engenharia. Fur.da-
do por Manèzinho Araújo, pas-
sou em seguida ás mãos do j>
gador rie futebol Wilson M>
reira e agora pertence a Luís
Fernando, o popular Lula Bov.
Fazendo do Xamêgo uma se-
quència do Oxalá, da Cinelân-
dia. Lula Boy está aprescntau-
do quitutes baianos à hora do
almoço, segundo declara por
ter descoberto que os condi-
mentos apimentados concor-
rem para o maior consumo do
¦s.-ütch". Mumunhas.

Três em disputa
O SR. Fontes Fidedícnas,

que há muito tempo não dava
um ar de sua graça, telefonou *
ontem para informar que há »
três prciendentes à compra da ?
biute Fted's: um grupo de ?
banqueiros, o sr. Djalma Mon- >
te concessionário do Night
and Day e o produtor aoumu-
lativo das duas buates O ca-
minho. conforme comentário
do Augusto Mister dias atrás,
é Copacabana.

Xamêgo
"XAMÊGO" — a grafia ir-

rada, como está no letreiro,
diz que é para dar sorte — é
o nome de um pequero bar.
òtimamente refrigerado situa-

Ostras chegando agora :
O TEXAS-BAR em sua nova \

fase sem "couvert" e sem con- ?
sumação, aenha de firmar con- ;
trato com grande fornecedor ?
de ostras e, já a partir de ho- \
je, os saborosos moluscos po- \
deráo ser encontrados no bar
rio Leme, fresquinhos, ehegan-
do agora, como na cantiga po-
pular.

ABÍLIO HERLANDER

Elogiosas são as referencias
em tôrno de sua atuação em"Marca Pólo 61"

Diz-se que...
... a apresentação do American Jazz Festival, no Tea-

tro Municipal, será a 16 do corrente;
... — "Rio... Depois do Carnaval", nome do "show"

tio Pigalle, já está muito velho para meio do ano;
... O barão Stuckatd está modificando — para pior —

a decoração que o marquês Sluffa fèz para Au Bon Gour-
niet, o que poderá redundar numa briga cie nobres;

... a vedeta Sílvia Fernanda, afastada das lides artísti-
cas, voltará brevemente a figurar num espetáculo noturno;

... o sr. Oscar Ornstein está calado, demais sôbre as fu-
turas realizações do Copacabana Palaee.
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ELIZABETH TAYLOR • VAN JOHNSON
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Jovens metodls"as, batistas,
congregnclonals, presbi erianiv
e penteeostals estfto reunidos
es'a semana, num Congresso
em Ciixíps — RJ. As seções es-
tfto sendo reaVzadas a partir
das 19 horas, no auditório do
SENAI.

Felíc!ano Amaral (recordista
de vendagem de discos no meio
evangélico brasileiro) es'ará
dando audições em Igrejas da
Guarabara e do Estado do Rio.
Proprama- segunda-feira últl-
ma, na Igreja Conxregacional

de Magé — RJ: ontem, cm Ca-
xlos — RJ: hoje. na Igreja Ba-
.lsta de Acarl — GB; amanha,
na Igreja Ba Lsta aa Misue!
Couto — RJ; dia 6. na Fun-
daçáo da Casa Popular — GB.
e. dia 7. na Assembléia de Dsus
do Alcântara — RJ.

Domingo próximo, será co-
memorado o l.u aniversário do
programa radiofônico que a As-
soclaçfto Ba'ista Slides e Fiu-
mlnense • 14 igrejas de s Joáo
de Meritl e 21 de C:'xias> pa-
trocina na Rádio C'.'.:be Fiun-.i-
nense.

Segunda-feira úlilma, foi
inaugurado o primeiro trabalho
batis a em Copacabana, ocasião
em que teve Início a campanha
financeira de CrS 30 milhões
para a compra de tuna proprie-
dade, onde se erguerá o tem-
pio.

A Casa Pubiicadora Batista
vai Inaugurar, nos próxmos
dias 15 e 22, duas filiais, res-
pectivamente, em Salvador —

I BA. e Recife — PE

* * + ++•*++*¦ +

"OPOSIÇÃO PORTUGUESA"
Com o líuilo de "Opojiçâo Poi-

tuguisa" iniciou a sua publicação
nesta capitai un. novo Jornal "a

serviço da causa da restauração da
detnociacia em Portugal". O novo
órgão da imprensa tem como dire-
tor o professor Serafim Porto. Paia
comemorar o acontecimento, rcali-
zou-sc um Pòrtc de Honra na te-
daçüo instalada na Rua Matcflia

' Dias, 58, 2o andar (tel. 23-1281).
I Presiiiiu-í) o gcnerai Humberto Del-
I gaoo, que vek expressamente de

São Paulu, ladead- pelo embatia-
dor Aivaro Linj e pelo comandan-

I te Oliveira Pio, do Usército portu-
guès. lamK-m exilado no Brasil.
Falaram, alem do diretor do novo
jorna os senhores comandante Oli-
veira Pio Albéricr Alfazema, La-
faiete Machado, Samuel Martins,
dr. Constantino da Costa Paulino,
vice-presidente da Associação Ge-
neral Humberto Delgado; Mário
Novo, diretor di União dos Estu-
dante; Portugueses no Brasil; Btáii-
lio Fernandei de Almeida. José Tei-
seira *. o general Humberto De!-
gado que ;ncerrou a sessão.

COMPANHIA
INTERNACIONAL DE

AUTOMÓVEIS
ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA
São convidados os Seuhoreí

Acionistas da Cia. Internado-
nal de Automóveis, a se reuni-
rem em Assembléia Geral Ex-
trnordimiria, nn sede social, na
Rua Francisco Otaviano u.° 42-A

j — Loja, ás 16 horas do dia 12.
de julho de 1961, a fim de deli-
berar sobre a seguinte ordem do
dia:

a) Tomar conhecimento da
renúncia de diretores e
eleger nova Diretoria;

b) Reforma dos Estatutos
Sociais;

t-i Assuntos de Interesse ge-
ral.

Rio de Janeiro, 3 de julho de
1961.

a.) Diniz Ruy D-Orey — Pr*-
sidente.

Ca# taz
TEATROS

BC.IAO - tt llii inimigo» it>
limos - Lunicüi» ck Uatllli.il
CjIcov com *uiimai Kocna Niceiic
Hruno i p»uh, ooui*rl Uianomcn
te t» n.l> Oors> *o> sanaooi. ¦
'iomingoi «^^>clal» »» 16.1* lw;as

DULCINA - 3:-5!U7 - "0 SomWJ
de 1'edia- Ue Pedru Blotn tmii
a C:a. de Hemiclte Moríneau Dii>
rian.enic, âs 21 horas. VespemU,
as quinias t domingos, lis lí> ho:*»<

GINÁSTICO - «-4H1 - 'B«iio no
Asta.iu ac Nt.son Kouiimi" com
Fcrimi.da .Montcnegir., Scigic Mriiu
e ,ta,o K04SI. Aptt«niisão oo le*
tto dos Sete. Estreia, dia >
!'..)ras.

ULSBIJt - tiItíUJ'- U«)ci» t o
en»Kinciro coineüi» o« usinai
un» coro t eteaa. a* i-ia lôni»
Cru Aniian Diariamente »? n Oc»
i» A» .juinuu doiointo» «»

per»i» »» l» «"»> *°» «*Mdo«
ti in i £J> oorai

•

NACIONAL DE COMÉDIA - 2243*7
— •Casar ou Experimentar". Come-
dia de Lawrence Homan com Ai.
van» Aguiai o tiracicda Freire.

da-Chuvá Lomeoia a» i Un
ma tom Alia iiiniiui. < su» tia
Dia» úteis as o noia» sànauos i
doningos ns i« *\'t Ü noras
Aa quiiitasieira*

CINEMAS

ir- c 21 ih-i:is

Ai'ixsentas.1 do Sludio A Diária
mente, as 21 hoias.
is 20 e 22,15 horas.

PRAÇA - fl-W -

eatí «comedi» Ut
cum

Aos sábados,

-lelisbeno do
,J\l.li I OH'11 •

w^rmel' Syi
t wastiL c Ua

20

MKUU - ll-tlU -Leito Nupcial-
i^inieaia de iean D« Harto» Ir»
uui^i a< KaimuncK. MaíiUhâe» lu
oioi »ir Oeto -»nvai«> • »"»
Companhia Diariamente »» «1-5°
• QJI norai. veiperai» «» '» a»
nu. in tibaúoi • domingos.

lelew Kimix-
via .laudu ^oirea
me HltK. üioninientt »» <1JI no
ri» vespriai» «o> »&hado» t Oo
mingos ii- ,f "»**»

?
RIO - *S-*K>'

comcüi» Or V mel «il Mnugnan com
Mana ^amt«Ilü Ziemhinjk» < Sadi

Cahiai Üianameote as il horai
Sanados « domingo» a» * t 22

boras As quinia» * domingos, ve*

perais, *» l» ¦»'»*

•Ciiculo Vicioso'

HAN1A KOSA - -i "Ml • Procura
K ama Kosa Ot Kcdn. Miocr
Vinictu» Ut Morno t Ütüúcit Oil
coro Nurm^ tknnue. tece vitiaom
Araci cbiOosm» AgHtli Kiheno Dn
« Mlgliaccic . Anionu ean*-
llianamenit «s il nora> ve»|*
lii» aos >aeuüoí domingo» ' tens
do» »» I»-* noto» Ao» tíitVKlos
íiv ái- i ¦'•' horn>

•
TIJUCA - Z8-10J9 - "O Amoi na

te-ia do Cansaço . Comedia de Ma
na vandene, Menezes cum Uniu
rah ManulO| Loura Losla, Hcrui
que Amocdo Mamxri Fns^on c Ma
rita t'a*»sos Uiaiiamcnte, as li ho
ras. Vcspcriis, Rs qutntu» t clumiu*
gos, às 16 noras.

\ AtUBIiu^es de progiucst. po J
i,, -.'¦ <et teilas em cartas dln ?
gidas a nossa icdaçBo AvemdB .-.

> Riu Branco. i>-sobrelo|a em no i
| bk dt s'i.»-i rracntcnberg. *

RIVAL - 22J721 - "A Vaca * Ouar- tj§irrtrrf ..............

ART l'.U-\CIO (Copui-ahima) — *A

Doce Vula'. Italiano com Marcello
Mnslioianm e Anita Ektietg. As 14
e IV horas tsem polnonas numcia-
da») c às 21 horas, com poltro-
nas numeradas. Censuia, 1» anos
Apresentação Arte Films. (Drama).

•
A7.TECA — "Capitão Fogo". Aventa,

ras italiano lem tccnicoioi) com
Lex Barkri. Rossana Rony c Mas
simo Seralo. As 14. 16, 1» 20 c
22 noras. Censura, 14 anos. Apre-
sentação da No%a Amírica Cine
inatngrâiica.

•
COPACABANA — 'Marcados Pelo

Destino". Oi ama inglês (pituiindu
no Festival dc Berlim 1 cum lohn
Mihs e Hoist Buchwaii, As U.20
15.3U, 17,40, 19,50 e U hoias Cen
.•-uia, 14 anos. Aprcsenuiçàu da Ur-
faniraçSo Rank.

•
METRO PASSEIO, METRO COPA

CABANA, METRO rUUCA, PAX,
RICAMAR • PALÁCIO HIUIENC
POLIS — "A Ultima Vex tjue Vi
Paris . Drama americano (etn tec-
mcolor) com Elizabclh layloi, Van
Johnson, Dann» Reed, Waite» Fid-

geon e Evi) Gaboi. As 11^0 (sòmcn
te i,o Metro Passeio), 133, 15.40.
17.50. 20 c 22.10 horas Ccnsuta.
10 nnos. Apresentação da M.ti.M.

•
SAO LUIS. MADRID VITORIA,

RIAN, LEBLON. CARIOCA, SANTA
ALICE. i.MPERATOlt. MONTE
CASTELO. SAO PEDRO, CCARACV
BRASÍLIA. BARONESA • MOÇA
BONITA — "üuanto Mais Samba
Melhor". Comídia racionai com
Cvil Ia:nev, Vagareza, Antílnio Cai
los, Jaime Filho, Valdil Maia, Dia
nu mo.ei e Jaime Cosia, A? 14i 1^.
IS, 20 e 22 noras. Censura, 10 anos.
Apresenlação Atlântida.

•
BRUNI (Flamengo) - "Meu Ultimo

lango". Drama espanhol lem lec-
nicoloi) com Sara Monliei e Mau-
rice Ronel. As 14, 163, 19 e 21.J0
horas. Censura, livre. Apresentação
ila Condoi.

•
IMPÉRIO, MIRAMAR BOTAFOGO,

AVENIDA, MARACANÃ e MADL
REIRA — *0 Menina « os Pira
tas". Aventuras (ameiicano em tec-
niooioi) com Charles Heibert e
Susan Uorcion. As 14, 15,4li, 17,20,
19, 20,40 e 22,20 horas. Censuia,
10 anos. Aprescntaçào da United
Artist».

REX e PRESIDENTE - "A Bela t
Sun Majestade", Aventuras alemão
lem lecnicoloi) com Romv Schnei
dei. As 14, 16, 1S, 20 c 22 hoias
Censura, dvie. Apresentaçío da im-
perial Films.

•
PA1SSANDU - "Segredos de Amor"

Drama trances (premiado no Fes
uval de Bruxelas) - cora Ravmoini
relitpnn e Dawn Aitdams. As 14.
15,-W. 173, 1». 20,40 c 223 ho-
r»í. Censura, IS anos Aprcscnla-
ção da Fraico-Btasileira

•
PALÁCIO — "Suplício dc Uma San-

dade". üiama americano (cm tcoii-
toloi) com Jennitet Juncs c Willum
Holdcn. As 14, 16. 1«. 20 e 22 ho-
ras. Censura, livre. Apresentação
da los.

•
CARUSO COPACABANA e ESKYh

TIJUCA — "U toicunua ue Notir
Dame*. Drama tranco-ilaliauo (ini
tccmcoloi) com Gina Lollohngida
e Anthony üulnn; As 14, 16, IS 20
c 22 horas Censura. i4 anos. Apre-
sentação da Condoi Films.

ART PALÁCIO (Tijuca). RIV1FJU.
PATHE, PARA TODOS e MAUA

 "Minha Luta". Doctimcntário
sueco sàhro Hitler, o Assassino do
Século. As 14, 16, IS, 20 c 22 ho-

ras. Censura. 14 anos.
ção da França Films.

Apresenta-

SAO IOSE-, TUUCA e IPANEMA -
"Viagem ao Planeta Desconhecido"
Ficção (americano cm tecnicolor)
com Gerald Mohr As 14. 15.40.
173, 19, 20,40 e 22.20 horas. Cen
sura livre. Apresentação da Impe
rial Films.

•
OPERA — "A Balada do Soldado"

Drama rus»o (premiado no Festi
vai de Cannes) com Vladimu l\a
cnov a Janna Prokhorcnko. As (4,
16, lf, 20 c 22 hotas. Censura,
livre. Aprcscutação da Condui

•
FLORIDA — "Mr. Smilh no Mundo

Natunsia Uma viagem mataulho
sa icm lecmcoloi i airavís das co
Uniu de nudismo da Euiopa As
14 16. IS, 20 t 22 noras Censura
18 anos Apresentação da Ncia
Amenca Cinematográfica.

•
R1VOLI — "Os Boas-Vidas". Drama

ntaiano com Alberto Sordi e Lei»
nora Ruíto. As 14. 16, IS, tO c 22
horas. Censura, 14 anos. Apresen-
tação da Horns. Filmes. Uma sele-
ção ABCC.

•
ASTORL\, PLVZA, OUNDA, MASCO-

TE, REGÊNCIA e ROSÁRIO —
"Jovens Anos dc Uma Rainha".
Musical alemão (em tecnicolor)
cora Romv Schneider. As 14, It,
18. 20 c 22 horas. Censura li-
vre. Apresentação da Condor Fil-
mes.

•
».iNEAC TRIANON — "Mulher Co.

bicada*. Drama japonís com Mi-
chiko Maeda. As 14. 16, 18, 20 e
22 horas. Censura, IS anos. Arre-
sentação da Horns.

•
U.VORADA - tCinema de Arte) ¦*•

Maiai ou Morrer- "Weslern' taro»
ricano i com Gary Cooper « Urace
Kelly As 14 15.40. 173 19. 20.40
e 223 noras Censura 10 anoa
Aprescntaçãc da Condoi Filmes

•
ODEON, ALASKA, GUANABARA.

FLORI ANO. AMERlCA. MELLO
(Bonsucesso) c BRAZ DE PINA -
"Cangsters ein Fúna". Policial
americano (em lecnicolot i com
Jack Hogan. As 14. 16. 18, 20 e
22 horas. Censura, 18 anos. Apre-
tentação da Imperial Filmes.

•
ROXY — Festival da Fcw Hoje, "O

Egípcio". Com Jean Sinunon» c
Victor Malure. As 14, 163. W «
21,30 horas. Censura, 14 enos.

'.Si
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Pe/o miolo da rüíri
De OSCAR VÀRÊDÀ

0 tiirlltin dCtlei ültlmoi illus. ií um homem norvoio
que vive a «xprciotlvH dc um autêntico encontro in no»
roto clHiiilestlno. Assim, íinquela bflfQ dn prlmclrii \vi,

npOfi multHft tentallvi** m-m u esperança hCCÇIfrtlia do
que a culnn .u-ithaitii ti mulo ccil». — Olha mu ClpôUtO
t iMttiiiinlii: — "S«ra que viu vnl lllgtmo?,. ."*— li res-

qutiffv iián nciedlliuiilo: —
- Acaba

se ronvencendu que ludu ti mtlldude purlnhn...

«'i ponde me In encubuliuln
J "PmnicMn é dl vida.. ela nflti pode íallur".

J E' isio mesmo conten finco, E' a realidade purlnhn
si que nos estamos vivendo, — A legalidade ini custar só* um pouquinho, mas vir* com tinia n íorça da justiça.
j — NAo tardara a nossa lua-dc-nicl. -- K' vô aguardar
j algumas semanas para conferir,

o projcto*talvaçfio eshi nn Câmara Federal e deverá
s«r apreciado nestas pióximus hurax. — C011II1 in.i*»c
quo «rm Celta a emenda do deputado CtlAgOi Freitas
que proporcionara' a volta dos rimclonárlbs despedidos
dos Jóqueis Clubes-

CONFIDENCIAL: Estit sendo leilo um trabalho nos
bastidores iuiii.i aa sr. Chagas Freitas para que de-
sisia do apresentar sua anunciada emenda. — Alegam
que isto vai retardar um pouco a aprovação. — O depu-
indo tem reagido a todas cnvestidas c segundo revê-
Um, não voltará ntrtis.

MUITO CONFIDENCIAL! l.sHu- um homem qua
reaJLmcnlo trabalhou por tudo Istoi — i somente com
mi.i milori/ncàn poderei revelar sen nome, — Pomo
upcnai adiantar que c" turflsta dom mais conbeetdôi o
aqui do Klo de Janeiro. — Desde que o projeto come-
Vou o Keu caminho de vitoria pcln Senado tem recebido
¦empre em primeira man pito telefona diretamente ile
Brasília, as Informaçoi em primeira nifip, do imipriu .
.senador Murros de Carvalho, 7

Domingo último na Gávea, no terraço da Tribuno \
de 1'iulissiunais, os srs. Fronclsco Eduardo e Peixoto
de Casiró csilvcnim palestrando durante círca do 15
minutos sòbrc o próximo sorteio do "swccpstalcc11- — }
Peixoto de Castro, posso
garantiu que da sua parte
ilia 13 dc agosto.

in loi mar exlta-nficialrncntc
tudo estQl niunto para o

Por outro lado, o »r. Francisco Eduardo esteve em ?
contato com o ministro da Fazenda lambem aceitando s
os pormenores* sôbrc a qucstflo, pedindo esclareclmen *

tos sobre a possibilidade do contrato e registro esta
rem prontos
6x11o tio G, P

o mais breve possível, para o completo j
Pi "Brasil" di- 1961 f no setor "swecpslake". 4

O ttnador Marro* de Carvalho o iiulor du |llbstltu<
tivo do projcto*salvaçio do turfe. devera' chegar ao Rio
amnnhâ. — Por certo será multo procurado paia con»
tnr novidades SÒbrc o andamento de tinia a história.

Agora que a cuisa csl.-S mais clara c francamente
embalada no caminho da vitória, surgiram dc todos os
lados os "pais" do prajcto-salvaçao do turle, — Uns
afirmam mesmo que tudo partiu dé São Paulo, en-
quanto outros adiantam que os pedidos surgiram aqui
mesmo do Riu.

O ptesidente JAnlo Quadros quando a semana linda
estive no Kio, almoçou na sexta-feira em casa do sr.
Olntiiio P, Gonçalves, antigo criador proprietário do
Haras V-8, atualmente j;i desfeito, — Náo se sabe se
o assunto luiTc foi ventilado na ocasião.,.

O sr. Paulo Hurhumtqut. dliclor da IvSCola dc Apicn»
dlzcs, desmentiu n esla coluna que Vol ter Cunha ti-
vess*o recebido bilhete axut. Continua osalm firme na
Ilscola, aquele úthno funcionário,

Manchete da página dc tutebol tio "Joinal do Bn
dc ontem: "Gerson nâo aceitou 20 milhões do Oolonhi
— 'Comentário do filho da conhecido comentarista
Rádm (.lobo n respeito oc! "NSo e* que papei fleou $
rico c náo disse nada Ia em casa"...

daí

IXmihigus Moreno eiu entrevista
afirma que esla de malas prontas
pura emborcar com declino nos
EB, L'l'. — Foi convidado e vai (en-
tar a norte. — Ailhintou qoc no lem
contra não talar a ímpia da nova
term, mas já aprendeu: "Ves, no,
woinan e money". . — Nfto precisa
mais onda Moreno. — Com estas
quatro palavras qualquer peruamh-ucu-
no «11 cinco meses em Nova lor-
que ncnhit como dono de Wall
Street

Domingo passado aconteceu em
Niterói u lançamento da pedra Jun-
damental da nova arquibancada do
Hipodromo do Jóquei Clube do Es-
tado du Rio de Janeiro, — Muita
gente importante presente e euforia
do presidente Freitas Vaie da entt-
dade cm questão. — Possível ama-
nhá mais novidades -sôbrc

CONFIDENCIAL: — Os- jóqueis e
treinadores cm comissão procuraram
os atuais diretores de SSo Vicente
para abrir mão de suas porccnla-
gens ros prêmios ganhns, paia ipic
o Hipodromo seja mantido aberto
Os jóqueis receberiam apenns a im-
portáncia da montaria c os treina,
dores ficariam apenas dependendo do
Iraio rccehiilo dus propiictários Cn-
so ainda cm estudo» sem resposta.

C, I'. "li HA Sil." 3 milhões
v aproveitar o huro proporcionado
pelo "Swe-e;H'slake" para ressuscitar
todos os clássicos do calendário dc
acosto até o fim do ano prova*, re»
cen temente cortadas pelo Conselho
Técnico por motivo do decreto chi-
dele. — l:sta proposta nflo foi aceita.

Anuncia se nina nova Assembléia
Geral cm Campinas para resolver em
definitivo o destino da entidade dlan-
te do momento aluai

Dizem que os clandestinos tremer.»
dameute beneficiados pela portaria
que ptotbiu a divulgação dos ratei Os
peio radio, estariam propcnsoi a htv
menagear o autor da idéia com um
grandioso banquclc, — E' o que di

A Câmara de São Paulo deu ti-
tulo de "Cidadão Paulista" ao conhe-
cido editor e proprietário carioca,
José Olímpio V.ti a<*ul o rcglsln)
com os necessários parabéns:

CONFIDENCIAI.: — Na rcimiãu do
J.C-B. na semana linda cm que ti-
cou resolvida a tvalizaçfio do Grande
Prêmio "Brasilr c mais dois clássicos
com aoiações de 400 r 5H1 mil cru-
reiros, ilois diretores votaram contra
o prêmio de 5 milhões para o "Dia-
mP, — Posteriormente aceitaram a
proposta da maioria, mas deram seu
voto favorável praticamente sob pro»
lesto.

CONFIDENCIAI : — A Caopcrati»
va do J.C.B através do seu diretor,
teria mandado avisar que diante do
momento atua! de grande economia
náo forneceria mais forragem a<»s
animais ja compulsodos e ainda alo
jádos nas cochetras da Gávea,

I.11I7 Rij-iint chegou de Lima t deu
entrevista: - "MA*OR'S DIl.l.KMA
niVi aptanhou a pista de Montenrico
e mesmo s*- tal náo houvesse acon-
lei-itlo sua vitoria seria difícil W
eles correm de verdade"

Os dois diretores discordantes,* ti-
nha.u em menlc, hal\ai a dotUÇfio do

A partir du próxima s^guiida-feira,
acontecera* sempre naquele dia a "I e(
joada dos Colírios"* no In Rondl*
nellii dr Alberto Fndel ali nu Ave.
nida Atlântica esquina de Siqueira
Campos — K' uma promoção da co»
luna "Klo — /ero Mora" de Hra>ia
Filho de "A Siille" — TimIuk o, t»:-
liilos cujas fotos ilustrarem esta có-
luna durante a semana, estarão pre-
sentes a ésie almoço, — t* brnsl-
leira «pie anda com n vista melo
boinbardendo n.it» deve faliu.

Adiantou ainda 'im- desde o apion-
lo, ARTURO A demonstrou cima
mente que não estava no páreo. —
Também estranhou barbaramente a
raia local, tendo arrematado na.
qitele último galope em péssimas con.
diçôes.

0 artlst" 13 do projeto do "Sweepa-
talíe"* veiado pelo presidente Jftnlo
OuadríM. será apreciado no próximo
dU 25 — O presidente do Senado
Auro Moura Andrade í.i féz a con-
vocaefio para o exame naquele .dia
as 21.30 horas

MUITO CONFIDENCIAL: - Enis-
lem possibilidades seguras o"o Sena-
do derrubar o veto presidencial no
projeto "Sweepstake*, proporcionando
BSsira 5 São Paulo, Porto Alegre, Re-
Ctfe e Curitiba a exploração da co-
nhecido loteria através de suas cn-
tldades turffsticas,

IH.ís atras um ciunlnháo com cin-
eti divisões para alojar outros tan-
tos animais, partiu da Gtfvca com
destino h*> Cearn — Levou PAR11-"
TAL. XIÇO, BAILARINA, MTJSTARD
e SEP IA —- Ia pensaram no tama-
nlai da viagem -' — Será que cliego
algum vivo ?

PRIMEIRA MAO: — Acaba de ser
negociada a sede do Jóquei Clube
dc São Vicente localizada ns capitai
bandeirante pela importância dc 50
milhões iic t ruzeiros.

B^^^^Pf-i^-^í '}'iSr'3[?- #r^™**^s^<#'*ii' ^SSfÇ

Possivelmente n entidade stuitlstn
realUc sua última corrida no prO-
ximo dia 9 de acosto — Somente
se não houver corrida no dia Ií em
Cidade Jardim (dia do Grande Prê-
rio " Brasil" na GaYea), ha vem en-
rfto mais duas reuniões em Sáo VI-
cente. Dias 13 e 15 que e feriado

Gladys, rumbeira de "Marco Pólo ó!" (limite Fred's) é o
colírio premiado de hoje. Digo premiado, porque agora é
assim. Apareceu em nossa galeria comparece como prêmio
na "feijoada dos colírios" das segundas-feiras no La Rondi-
nella. Começa na próxima semana. Gladys avisa também
aos interessados i/tie, breve vai gravar um clni-chácliü que
lera par titulo "El Pardán", Será por certo um tiro na

praça!

SINDICATO NACIONAL DOS RADIOTELEGRAFISTAS
DA MARINHA MERCANTE

O Sindicato Nacional dos Radlotele-rroílsta-* dn Marinha

Mercante fa-, saber aos que dêste tomarem conhecimento, que
em virtude da falta de «quorum» para hs eleições da nova Di-
retorla. Conselho Fiscal e Itcpresentantes junto ao Conselho
da Federação Nacional dos Marítimos, consoante aprovação do

Ministério do Trabalho e Previdência Social, o encerramento
das delçõe» será impreterivelmentc no dia 20 de julho do
corrente ano. Os associados em pleno Roto dc seus direitos

sindicais- deverão comparecer ao sindicato nu dia 20-7-61, das

9,00 às 17,00 horas, para exercerem o direito dc voto. A vo-
tação encerrar-se-á. Impreterivelmenle, às 17.00 horas, quando
deverá então ser procedida a apuração do pleito.

LARCISO DE ALMEIDA COUTO
1'resldentc

[ RESTAURANTE
OUVIDOR. 12
TEL.: 31-2301

A CABAÇA GRANDE
A Casa Das Peixadas

EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO
LINHA DIRETA

RIO A POÇOS DE CALDAS
(M. GERAIS)

Diariamente às 5.45 horas — Int. Guichê 22
Estação Rodoviária Mariano Procópio

ÔNIBUS LUXUOSOS - RAPIDEZ - SEGURANÇA
E CONFORTO

Jornalistas...
(Conclusão da ia. píg.)

nalistas Profissionais do Esta-
do até o dia 15 de julho, a
fim do possibilitar a co-.voca-
ção imediata de eleições.

O apelo, segundo a circular
do Clube de Imprensa, ó eon-
seqüência dos principio." quo
nortearam a sua criação —
moralização da profissão e for-
talecimento dos órgãos de
classe dos jornalistas — e foi
aprovado em reunião que o
Clube promoveu com o objeti»
vo especial de debater o pro-
blema das eleições no Sindi-
cato.

A cmcuLAu
A circular divulgada pelo Cluln- de

Imprensa transmite h classe as se-
guimes resoluções aduladas em sua
rcunifio;

li — apelar para todos os asso-
ciados do Sindicato no sentido de
se quitarem com a entidade alé o
dia 15 de julho,' a fun de posst-
bilttar a convocação imediata e a
sua participação nas eleições gerais;

2) — apelar para todos os jorna-'listas profissionais do Eslado do Rio,
no exercício efetivo da profissão, a
procurarem o Sindicato, inscrevendo,
se em seu quadro social;

3) — apelai a iodos os jornalistas
profissionais no sentido de legaliza-
rem sua situação no Ministério do
Tiatmlho — caso nao sejam regis-
trados — ca cooperarem com os
órgüos dc classe paru tnoralizavão da
profissão;

4) — concilar il formaç*o dc uma
chapa única para o, pleito, evitando
disisões inúteis, contrarias aos in-
terèsses da classe;

!) —- solicitai a todos i» jorna
listas profissionais que comiuivciim
á sede do Sindicato, munidos de suas
carteiras de trabalho, até o dia 15
dc julho, no horário de lã às 17
horas, diariamente.

Quick Chance voltará no G. P. "Brasil"
Inscrições para os dez
páreos de domingo: Gávea

III o —
Eis as inscrições recebidas na-

ra a corrida do domingo, no Hi-
pódroirio da Gávea:

l"1 — (areia) — 1400 — CrS ..
150.000,00 — Pô-ó: 56 quilos —
Bombaim, Blancbctlc, lioriloclic,
Guida, I.ugoa, Banza, Bnlcgn, Illiss,
Minha Morena, Ousa, Gandaia,
Mon Beguln c Mente lirisc.

2') — (areia) — 1400 — CrS ..
150,000,00 — Viso. 56 quilos —
Cainian, Bolos, Cloy, Snbotdge, He-
don. Urutus, Riobaldo, Bonibordn,
Zé Aranha, Xnniclc, Fair l.andloid,
Rolary, Trinngulum, Biámanc c
B.iiio.

3°) — 1400 — Cr$ 100.000.00 —
Fusca 52, Brisamar 54, 1'cugy 52,
Icini-á 58, Engala Ml, Vancouvcr
56, l.hassa 60, lntruja 60, Perdlto
52, QualqUèi 58, Imluiída 58, Mar-
g.irita 56, Fxploson 56, Gay I.ove

56, Taima 5Cs, Conciliação 5", Àná-
lia 54, Taormina 58, Freniula 58,

Iranndcra 52, Zalaca 56 c l.a Dol»
ce Vila 52.

4») _ 150(1 _ Ci* 120.000.00
Big Boy 57, l.ord (ün 57. GlòU-

ccslt-i 54, Cavcrá 57, Shino 57, Ar-
,,Jl 57, 1 ondrino 53, Ccrvo 57, Baú-
iti 57, Jonficl 57, Quadrimolor 57,
B.igartc 55, Isoldc 51, Majoic 55.
Lavras 55, Dode 55, Juaha 55, Evn
Choicc 55, Koch.tna 55, Opolair
55, Gringolclle 55, Fair fCindncssc
55 c Anona 55.

5«) _ 1400 — CiS t00.000.00 —
Goyanito 52, Bronzeado 52, Capa-
hlanca 58, (ilcnmorc 56, Volpouc
52, Bar-Le-Duc 52, Hurlingliam 56,
Vatapá 56, I ondoncr 52. Palpiteiro
56. C.rdan 58, VÁ- Calimha 56, /.o-
lulo 56, Palospavos 52, Moonsccd
56, I oyd 56, Curriculum 56, Guer-
rilhelrõ 54, Risón 52, Vagalume 52.
Donaldo 58. Armendariz 60, Que-

ESPORTES EM MINAS

Campeonato oficial
não começa domingo

BELO HORIZONTE —
O ambiente no futebol mineiro, no que tocn ao Inicio do

campeonato oficial do corrente uno, continua trunçado, cm face
ila guerra existente entre u Federação Mineira e o Metuluzlnu,
e i|tie culminou com a não Inclusão do «rêinio cocaense, nu
tabela do campeonato.

O certame tinha seu íiiilíu previsto paia domingo próximo
porém isso não mais ocorrerá, já que a Federação nada pro
gramou e lotam acenados jogos do Bangu, do Rio naquela
data.

BANGU CHEGA HOJE

Jando 58, Foollíh 52, Sapo 54, Mer-
cúrio 60, Estilhaço 56, Zulu 56.

6°) — 11'tova Especial Mista) —
1600 — CrS 150.000.(10 — Monte-
hostil 58, Dengo 54, Itinai 56, Ale-
xaodct 45, Javanc/a 52, Ptolomeu
58, G.ililcu 50, I.ove Affair 54, l.a-
dy Champogne <o, Exchange 60,
1'addy 58. rallcyraiul 54, Da man
60, Nectar Dourado 56, Afortuna-
do 56, Kerniann 54, Ali Babá 60,
Andara! 57, Baile 52, Baionet 52 e
Revld 52.

7") — (areia) — 1300 — CrJ ..
100.000,00 — In-ratito 56, Saxofo-
nc 52, Maçarico 56, Bafafá 56. Klm
Kim 56, Monlccarlo 56, TÁ Cnn-
boca 58, Reward 56, Farouche 52.
1'r.mclhcu 52. Melodioso 56, Ituihi
56, Pampeíro 56 c Moquctin 58.

8°) — (aieia) — 13(10 — CrS ..
100.000,00 -- 1'elru 56, Gata Azul
58, Mandiiã 56, Estrêli Tamar 52,
Marguerite 58, Zuninga 5(>, llcuóne

, Mayflowet 56, Rosane 52. Ma-
ma Mia 56, Tá Boa 58, Mola 56,
Xalera 52 e Gaela 58.

9-) — (ateia) — 1300 — CrS ..
ItMl.000,00 — 1'rcciotu 52. Banque-
te 56, Ciclboé 58. Garoto 52, Frap-
pant 56, Mocajsin 52, Esquimó 52.
McdLr 55, Araua 58, Jonforrnal
52, Xcxéti 56, Don Mclralha 58.
Tcnace 58, Kabum 58 c Vcrmouih
56.

10°) — (areia) — 1300 — CiS— 100.000,00 — Lyra 52, Dina 56,
I.ua Boiiila 52, Zaruza 52, Zula 52,
Quipola 56, Vicunha 58, Nau 5b,
Mansf.o 58. Chanqulta 56, Espuma
de Ouro 56, Qucriilcrc 56 e Ma-
ba 52.

Está com um bom
trabalho na volta

RIO —

QUICK CFIANCE lem assentado seu reapareclmen-
to no próximo dia 13 de agosto, quando será corrido na
Gávea, o G. P. "Brasil".

0 valente defensor du Stud Rocha Faria quo vem
se revelando um cios bons valores de sua geração, está
sendo preparado para aquela grande carreira.

BOM TRABALHO
Visando aquela prova o pupi-, via sido inscrito no C, P. "Pré»

lo de Jorge Morgado esteve em! sidente Vargas" por acharem
ação na manhã de segunda-íei- sons responsáveis n distância do
ra última levando no dorso do "1.000 melros, muito alentada pa-
bridão Pedro Coelho. Com óli- ra o potro, voltaram atrás nos
ma disposição QUICK CHANCE seus planos agora, percebendo
abordou a volta fechada, tendo' claramente as reais qualidades
levado para os cronômetros do cavalo em tal percurso, dal
marca de 136" 3/5 com uma ml- terem iniciado os preparativos
lha final em 106" cravados para 0 retorno do dcfenaor do
Sou arremate agradou em cheio.

KKV1HAVOLTA
QUICK CHANCE que nã0 ha

Stud Rocha Faria justamente
nos três quilômetros da maior
prova do nosso turfe.

TEM ESPERANÇAS

Deverá chegai hoje a esla capital |
a delegação do Bangu Atlético Clube,!
do Riu de Janeiro, a fim de patli- |
ripar de um torneio triangular com j
o Atlético Mineiro e o Cruzeiro. Oi I
banguenses vênl com sua força má-!
xima e üüo aguardados com vivo in-1
iciéssc pelo público munliinliês, que
dc há mudo não assiste a grandes es-

l.o lucnr: Sílvia Machado (Univcr-i
slt-ini.) — ll-ait); 2.0 lugar: Ma-j
ria Martins (Universitário) —
ll—S 10.

Revezamento 4x75 —
Equipa das Universitários

lugar
50".

pctáculos interestaduais. A cstrCia do1 drnd.- lUniv.)

Salte em Distância — 1 .<¦ lugar:]
Silvia Machado (Universitário) —l
3.8!) nii-tros: 2.0 lugar: .Magda An-;

Estreantes

da semana

na Gávea
RIO —
Eis a relação dos debotantes

anotados na reunião do proxi-
mo domingo no Hipódrnmo dc
Gávea:

3.H2
Bangu se dará amanhã, contra o
Atlético Mineiro, em peleja a ser tra-
vada nn üstádio Independência. No
domingo, o Bangu jogará conlra o
Cruíciro, e, posslvelniente, no dia II.
cnfreiiiarà o América, estando esss-
encontro, ainda sem confirmação, dc-
pendendo dc acertos que sciãsi efeli-
vados aqui, entre us dirigentes do
clube curiúca e o presidente Wilson
(losling, do grêmio da Alameda. Dia
13, o triangular sciá cncerradsi. com
o .clássico lival Ctu/ciro x Atlético,

rrABlRITO VENCEU
Encerrando as feslivldatles come-

nioralivas da passagem de seu qua-
dnigésiiiio aniversário, o União dc
Itabtríto abateu, domingo passadOi a
icprescnlação do 1'errcslre Esporte
Clube pnr dois letilos a um. Gonçal-
vés marcou tinas vères para o qua-
dio do liabirito, enquanto Ronaldo
consignou o temo de seu quadro.

liquipes: União — Sousa; Adão,
Castro c Francisco; Vandico c Jai-
b.is; Chiquito, Cuíca, Gonçalves, Ode-
li e Romeu. Terrestre — /.cri; Boca,

j João c Batisia; Edison e tiino; Nél-
son, Tim, 1 vinho, Ronaldo e Jaibas.

OUTRAS NOTICIAS
Alfeu, uma das grandes revelações

do futebol minciio, pretendido pelo
I Atlétíco, Cruzeiro e America, acabou
cntiando em entendimentos com o
Sete de Setembro, para a sua pcnmi
nência no clube tubro. Ontem, o va-
loroso zagueiro assinoir com seu novo
clube vinculo por mais uma tem-
porada.

•"ila Nova, Atlético e Cruzeiro, em
virtude dos desentendimentos enlre o

I ponteito Ari e o America, estão lu-
| latido para a conquista do jogadoi"colorei!". Ao oue tudo indica, o Vila
i tem as prefetencias do avante, tendo
| csie demonstrado iniciasse em trans-

ferir-se para a teria do ouro.
•

0 Mcialuzina, por intermédio dc
seus advogados, vai solicitar intciven-
ção na Federação Mineira dc Fule-
boi, em virtude da entidade presidida
por Francisco Cortes ler conicccio-
nado a tabela da Divisão H-itia dc
Profissionais não incluindo o clube
dourado, conforme decisão do CND,
que lhe deu ganho de causa, contra
recursos da Federação Mineira.

•
Programado para o próximo do-

mingo o inicio do certame mineiro
d., JívisSo Uxtra dc Profissionais. O
mesmo, ao que tudo indica, não será
realizado nessa daia, em virtude de
novo recurso do Metalu/ina, pois a
entidade mineira não o incluiu na ta-
bela dos jogos do primeiro turno.•

Deirontando-se ontem, na cidade
de Nova Lima, contra o Vila Nova,
o Sele de Setembro não foi além de
um empato de dois tentos. Didi e
Aniorin* marcaram para o Sele, e Pe-
dro Luís e Zé Emílio consignaram
para o Vila Nova.

•
Prclii.ndo anteontem em fatos de

Minas, contra o Manioré, o América
Mineiro abaleu a representação inte-
riorana p<>r três a um.•

A direção do Cruzeiro vai inie-rpc-
lar o preparador Niginho, em íace dl
derrola sofrida pelo quadro celeste,
sábado último, em Ribeirão Preto,
tienie ao Botafogo, quando o cam-
peão mineiro chegou a perder pornés tentos a zero. •

Está previsto para o próximo dia
16 o início do certame de profissio-
nais da Primeira Divisão, quando se-
lão realizados dez jogos. — (JA1RO
ESTRELA, da Sucursal).

ESPORTE POR ESPORTE
Sábado passado, o atletismo deBelo horizonte apresentou inten-s-

same rodada na pista da D.I.. dan-do inicio ao certame de princi-
plantes. Estiveram em ação repre-
sentantes do Atlético c do Universi-tario, tendo o primeiro vencido a
parte masculina e o segundo a fe-
miniia isso por larga margem de
ponti» Os resultados foram;

Arremesso de Peso — l.o lugar:
Ubiialara Ribeiro Sousa — 13,5 me-
tros; 2.o lugar — Fernando Fer-
reira (Atlético) — 11,76 metros.

Arremesso de Disco — l.o lugar:
Geraldo Machado (Atlético) —
37,10 metros.

Resultado Final do Masculino:
l.o lugar — Atlético. 170 pontos;
2.o lugar — Universitário, 10 pontos.

Dispute feminina: 75 metros —¦

Martins
metros;
(Univ.)

Ia-HOA — fcm.. castanho, R O,
do Sul (23-9-56), por Buscado c Mar-
jonc. Criadoi: Norbcrto Jung. Pro-
prictáriiv. Valdemiro Gomes de Oli-
veira. Treinador; o mesmo.

DINA — fcm, tordilho, S. Paulo
lugar: Emílla Coita (Üniv.) 1.00 rn.i (27-8-56)_, por Sargento Júnior e Al-

j sacia. Criador: Joaquim Lara Pereira
.'""•íl-*! Pinto. Proprietário: Stud Salomão.

lugar: Mana
3.38 metros *

Sa'to cm Altura — l.o lugar:!
Magda Andrade i Unl>erslt.irlo> —I
l.2.*> metros: 2." lugar: Silvia Ma-i
chado (Univ.i - 1,10 metros; 3.o

1.Arremt-so de Peso
Marinclda Domingues
tros; -.o lugar: Íris Alv
uii'trof .

Arrcmíso do Dtsco — Io
íris Alves — 17,'' metros;
giir: Marinclda Domingues
metro-*.

Pf" Treinador: Milton Mendonça.
GATA AZUL — fem., castanho,

R. G. do Sul (13-11-56), por Baiurro
e Gaditera. Criador: Antão Farias.
Proprietário: Stud FAN, Treinador:
Váltei Aliano.

ffEURE GRISE — fem.. tordilho,
Paraná (21-10.58), por Dctn.ih e To-
candira. Criador: I.ufs G. A. Valente.
Proprielário: Stud Maricá. Treinador:
Gilberto Ferreira.

lugar
2." lll

is.r

3<a*b»M. *;í:vJH!.- ¦K-,?.s».-Ai- •:*•:•. . -¦ ¦-:¦,- --:¦:',¦¦:-,• ;:-j;:y«- .:;¦¦:

Arremesso de Dardo — ] o lugar:
Maria Martins (Universitário) —
Ü0.12 metros (recordei; 2." lugar:
E. Dias (Unlv.l - 10.58 metros

Resultado— l.o lugar: UnivcrsIU-
rio — 123 pontos; 2.o lugar: Atléti-,
co»-- 14 pontos. «. UAloGA — fem., casunho, São

! Paulo (2-11-581, por Saytmi e Con-
100 Metros Rasos — l.o lugar: troversv. Criador: *i. J. Peixoto de

ftlifô. .if"» M^rVielI g^, Jrr' -^Pncána: Zélu
ra (Atléticoi - 25"3'10: :t.o lug:ir:! V ^ PewotO de Castro. Treina-

Jorge Morgado, treinador de Quick Chance, que nutre espe-
rança numa grande exibição do seu pupilo, por ocasião do

próximo G. P. "Brasil"

iui:.-.
José Raimundo i Atlético) —I dor: Maurílio de Almeida."3" 2 10, BUSo — fem.. castanho, S. Paulo

„, , (25-0-58), por Blackmoor e Paulis-Bar eira 83 Melros — l.o lugar: l ,,„.. r-.,»,i^.. u.. , e- t j t-
Mauitlio Vieira (Atlético, — í"*** 

C™^'- H»jas SSo José e Ex-
13"P.10. | pedictus. Propnetario: Antônio Car-

300 Metros — l.o lugar: Hélio!'os Amorim. Treinador: Armando
Santana (Atlético) — at-, 2° lu- Rosa.
gar- José Raimundo í Atlético! „,'-'_.'.— 5!)*". liANDAIA — fem., castanho, Sáo

4, iPaulo (26-8-58), por Flaxnboyant de
l ooo Metros- l.o lugar: HoUo Fresnay c Hypanií. Criador e pro-Santnnu Atléticol — 3",31; í.o Hi-1 „.,„,{,,,,. ii,„. i ¦„ -,- ¦ ,

gar Décio ml., Santos (Urdversltâ-i-l**e*án0:. Hin* •P1™"."- Treinador'
3'*,35.

?
4x100 — Equipe do Atlético —

53" 2 10. *
Salto de Vara - Hélio SVintnna

(AUerUco) — 2.40 metros.

prietario:
Cl.i .demiro Pereira.

Resoluções da CC:
jóqueis punidos

RIO -
Esteve reunida ontem a Comissão de Corridas di> Jóquei

Clube Brasileiro pura julgar as ultimas carreiras realizadas na
Gávea.

Puniu alguns jóquei por desvia de linha e também pot*
prejuízos causados aos competidores.

RESOLUÇÕES

— Edvuldo
6.12 metros.

RARII OCHE — fem.. tordilho. S.
Paulo (15-12-58), por Blackarnoor e
Okayama. Criador: Haras São José e '¦
Expedictus. Proprietário: Stud 1-ineo
de Paula Machado. Treinador: Ernü- !
ni de Freitas.

BOMBAIM — fem., castanho, São !
Paulo (29-S-S8), por Blackarnoor e

I Palombeta. Criador: Haras Sáo José 
'

|c E.xrxdiclus. Proprietário: Stud Cal- i
j deira de Queirós. Treinador: Nelson '

I Pires.
BKITUS — masc, castanho! São |

por Ever Ready c
i, desse modo.! Piniela. (-fiado.-: Haras São Jo*é e-
invicto do rt-j Expedictus. Proprielário; Stud I.inei í

.-i,s..:„ com 1 pontoi" to^M^r""™ 
Trein'1*lor: Ern*'-1

face do empate que tl-|*"*„;.>,.
OUI5A — cfm., castanho, S. Pau

lo (19-10-58), por Kamcran Khan e
Over Joy. 'riador: Haras Ipiranga.
Proprielário: Stud Damasco. Treina- ;
dor* Antônio Pinto da Silva.

RIO BALDO — masc, castanho.:
-São Paulo (14-8-58), por Orbaneja '<
c- /Aincadilla. Criador: Terra Nova !
S/A Agropecuária. Proprietário: Stud |Batatais. Treinador: Paulo Morgado.

Salto cin Distância
Machado .Atlético) -*

Salto cm Altura — l.o lugar: Kd-
valdu Machado (Atléticol — 1.30
metroa; 2." lugar: Maurílio Vk-irn
(Atléticol — 1.30 metros. (Ange.
Ia Fargnoli, da Sucursal!

JUIZ DE FORA
O Tupinambás não participou da „última rodada do torneio experi-| [ ai"° (—.-'-5al

mental Jutzdeforano
sua posição de lider
turóo-"não sofreu alteração. Social j jc Paula .\lachnda Tiip' que estavam
perdido, em face do empate qveram domingo último, continuam
no pôstoi mas agora distantes dois
pontos do ponteiro.

A classificação dos concorrentes,
depois ria rodada anterior, é esta:
1» — Tupinambás — 0; 2.« — So-
ciai. Tupi. Olímpio c Vila do Car-
mo -- '2: 9.0 — Mineiro o Esporte— 3. Domingo, teremos três encon-
tros jogando nesta cidade Tupi c
Esporte, em Santos Dumont, Social
e Tupinambás e em Barcelona, Vila
do Carmo x Mineiro.

O \ ila do Carmo voltou a tentar
sua salda do Torneio, enviando um
pedic-o da desfiliação, A Liga Mu-
nlclpii Juizdefornnu. Se isso real-
mente acontecer, isto é. se o Vila
tiver atendido seu pedido de des-
filiação da entidade da "Manches-
ter" rua peleja de domingo, con-
tra o Mineiro, não mais serA efe-
tivad? .

Ramos

Lis as deliberaçõe» tomadas petos
comissários na tarde de ontem:
a) Chamar a atenção do treinador

de Ira (b.ilda);
6) Suspender, por infraçio do ar-

tigj 162 do Cósiigo de Corridas
(prejudicar os competidores), o
jóquei Waldemiro de Andiade
(Flaninguete) alé o dia 9 do
corrente:

i) Multa.-, por infração do artigo
165 do CCkligo de Corridas idos
vio dc Linha) os'seguintes pro-
ftssionais: Antônio Ricardo
(RumbOSO) em Cr$ 2.000,00;
Paulo Lima (Lord Whiski), Ij-
lidado Acun.i (Nachani), Ma-
noel Silva (Dourado) c Odálio
Machado (Ttichaua) em Ci5
1.500,00;

d) Multar, por infração da alínea
D, do artigo 35 do Código dc
Csirridas (náo apresentar a far-
sia ct>m que devia correr seu
pensionista), o treinador Wal-
demiro de Oliveira (Eüosipo) «n
CrS 500,00;

c) Mullar, Psir iníração da ulinea
C, do arligsi 35 do Cédigo de
Corridas (não apresentar seu
pensionista convenientemente ar-
reiado), o treinador Sérgio Frei-
ias (Beduina) em Cr$ 500,(Xl;

/) Chamar à Secretaria do Hipó-
dromo, às 15 horas do dia 9 do

corrente, os jóçiueis João Car-
linslo e Waldemiro de Andrade;

c) Ordenar o pagamento dos prê-
mios da corrida de 25 de junho
de 19M.

3 beiJmi mÊÉàLátfáÊÚ^fkm

18.UÜ

cidiíd

lii.iK-Ius.i., da SSi. piiglna)
titular). Oualquer outra modificaçSo
ou iranslcréncia. A margem das dl»,
posições supracitadas, importará na
iwiia de perda dos pontos para o
quadro que incorrer cm tal falta.

17 — As partidas serão disputadas
exclusivamente por elementos tidos c
reconhecidos como amadores. Cinco
dias antes da data estipulada paia
o início do Torneio os clubes ficam
obrigados a apresentar a lista doi
elementos que participarão dos cer_
tames, especificando claramente quais

i os jogpdores efetivos c segundos quaDiligentes dn Tupinambás roec-i dros c, K-m assim, os seus esen-beran- proposta para participar de tuaU reservas ou substitutos Antes
v^ír^aiSTorn' o^emt - .«^ Pf-'**« « ***««, »"
cratr Valeriodoce e o Pastoril, me-' c*rSo' oulrossim, su]eilos a assina-
diante 30 mil cruzeiros, livres, por tura de uma súmula, quc lhes seia
parti.'?. Os "Índios" juindeíorenses; apresentada pelo ini- da partida. Fin-
fizeram urna contraproposta de 40, do o jogo, o mesmo juir preenche-

Esíêvc nesta cidade O presiden-!te Maurício BuscAcio, do Bangu doí
Rio de Janeiro, que veio tentar aj
aquisição do jogador Silvinho. cen-!
troavante do Vila do Carmo para.j
Inicialmente fazer um período ex-í
perlment.il e. se confirmar suas|
boas qualidades técnicas, ser con-|
tratado para o plantei de Moça Bo-i
nlta.

mil cruzeiros, sendo as datas ofe-
recídns. dc 11. 13 e 16 do corrente, j

O presidente Raimundo Nonato!
da Lipa de futebol desta cidade, re-
tornou de Brasília, trazendo uma!
proposta para dai»; jogo?; da seleção ¦
da "Mnnchester" mineira, sendo um
aqui e outro na nova Capital Fe-
deral Os topos estão praticamente \
acertados, dependendo de fixação I
de datas (Dn correspondente Dor-
mevilly Nóbrega) '

la-á das seguintes formalidades:
a^ — nume dos quadros dispu-

tantes:
b) — nome dos jogadores e re-

servas;
c) — hora do inicio das partidas

(primeiros e segundos quadros):
d) — contagem conseguida pelos

mesmos;
e) — data e nome do juiz;
f) — irregularidades verificadas.

LICEU IMPÉRIO
ENSINA-SE CORTE COSTURA

CONFECÇÃO DE CINTOS PLISSADOS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS DE MOLDES¦.¦¦"¦(• o de São Francisco, 26 - 12.° and. Grupo 1.220

Ed. Patriarca - Tel.: 43-4284 - das 15 às 17 horas

Chaminés e. . .
tConclusão ila i,i, pagina)

das e iiistniida-: sobre ti manei-
r» de se praticar excursionls-
mo ou montanhismo. Mesmo
pertencendo a dl(eren'es clu-
bes ou associações devemos ter
o mesmo espirito de equipe, que
caracteriza o excursionista,
com igualdade. compreensão,
colaboração e respeito. Estejam
certos de que esta equipe queagora comemora o 20° aniver-
sárío da sua conquista nao ti-
cesse atuado com tal espirito
perfeitamente unidos como se
íôssem um Ss>, nada teriam con-
sesuido, pois em uma simples
excursão ou em uma difícil es-
calada ninguém faz nada sozi-
nho. todos fazem tudo juntos.

18,:*5

1Ü35

CLINICA MÉDICO-
CIRÜRGICA DO

DR. AMÉRICO
CAPARICA

Consultório: Kua Visconde
do Rio Branco. 31 (Eleva-
dor) - Telefone: 12-2056 -
Diariamente das IS às 18 h
Residência: Rua Gonçalves
Crespo. 366 - 2." andar —
Apartamento n.° 201 — Te-

lefone: 28-026S.

Novela das Seis 'O
Prisioneiro de Mon-
talverde).

— As Aventuras do An-
jo (O Hipodromo do
Sangue)
Jerônimo o Herói do
Sertão (A Morte Ca
minha pela Noite)

19.00 — .Reportei bsso
l*».05 - Isto é Brasil
19,10 — No Mundo da Bola
19.25 — Aviso aos Motoristas
19,30 — A Voz do Brasil•*0,00 — O Diário de Teresa

(Novela)
.20,25 — Repórter Esso.
it',30 — Calendário Kolynos.
20,35 — Martini Bar
21.0(1 - Flash Noticioso Na-

cionai
21.05 — O Romance cia Éter-

niclade
21,30 — Boletim Brasília
21.35 — Vamos Morar no

Assunto
--'.00 — Intervalo Musical.
22,05 — Repórter Esso
22,10 — Teatro do Mistério
23,00 — Boletim Brasília
23,05 — Noticiário do Con-

gresso
00,01 — Rodando pelo Brasil.
0030 - Seresta Musical.
01,00 — Boletim de Notícias.
01,10 — Encerramento, Dp.

Divulgação.

LOJAS
TASSAM-SE CONTRATOS DE ã ANOS

Rua Estácio de Sá, 116 e Rua llarata Ribeiro, H7-B
Tratar na Rtta do Catete, 137
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1

\ mu ir duvidei que tivesse lutvitto ò movimento
tle iogadores do Botafogo contra os jogos tmiiesalvos.

Publicamos " negativo enfática do sr. Ilrttiulão Filho,

chefe d» '•' .'"','"" '/'"' •""' eiicón/rniMi nn Europa </'"'
regressou inesperadamente, porque a nossa tmpre.S'

tfío tios fatos """ «Item. nem podaria alterar, o rioli-

ciaria publicado. Contudo, tiremos a precaução de
dar a o li Ira versão na menina matéria,

tis dirigentes do lioinjogo negaram da, pé» jun-
tos tivesse havido o movimento, mas o confirmaram

,„> militar o jogador tmtmri em 60% por 
"atos de

indisciplina", /'<'• é claro, ti explicação da tine estes

ata* foram praticado» no jogo com o Valência, porém
nâo loi s'' l mau ri quem brigou. Por que punir ape-

lltIS !'•< ¦

IIo. ainda, muito coisa para ser esclarecida na
delegação airinegro que foi it Europa. 0 zagueiro ,\il-
ton Santos voltou às pressas paro ser operados das
atuidalas e passou i/uinse ditts descansando; Caca ao
desembarcar declarou <\ur> o movimento dos jogado'.
,,..n foi aconselhado pelo sr. lírandão Filho; o jornti-
lista dn delegação voltou porqui
coitado, marinheiro dc primeiro
niêtlo tle viajar dc tuiõo etc.

Haveria muito coisa n explicar, mus <» Bola jogo
preferiu o solução cômoda tle tomar a enérgico pro-
i-itlcticia de multar Amauri, o cobra tios cobras, como
exemplo poro os principiantes Didi, iYí7fo/i Soutos.
Ineit c oulros.

o zovueiro Soutos.
viagem, eslavo com

Falcão

FLAMENGO
Palmeiras venceu de
3 a 2, Vavá fêz um

SAO PAULO —
0 Palmeira» devolveu nn Flamengo o escore obtido no

1 stiidlo do Maracanã ao abntfi-lo pela contagem de 3 x 2, on-
tom, tia partida revanche levada a efeito no Pncacmbu.

o centroavante Vavá reaparecendo em gramados brasllel-
ros, com grande corhbath idade, foi o outoi do tento cie abei-
un a da contagem,

OS TENTOS

CAIU EM SÃO PAULO

A abertura da contagem vou-
be ao Palmeiras, aos 9 minutos
ila primeira etapa, por intci-
médio do atacante Vavá,

Aos 15 minulos Germano cm-
p.ii.t para o Flamengo ao chu-
mr forte um centro do ponteiro
Joel.

Aus 27 minutos Geraldo 11
desempata pnra o Palmeiras cm
jurada disculidlssima.

Nn scHunda etapa, aos 23 ml-
nulos. Gitclo amplia o marcador
para o Palmeiras no aparar uni
nholc do goleiro Aii,

Aos 29 minulos Gerson di mi-
uni o marcador para o Flamen-
(io no escorar cm meia folha-

soca um centro de Espanhol.
OS QUADROS

FLAMENGO - Aii; Marinho,
Ouraci e Jordan; Jadir c Cai li-
nhos: Germano (Joel c Ksp.'-
nhol), Gerson, Manoelzinho
Olon e Baba.

PALMEIRAS — Valdir (Ro
zii); D. Sanlos c Geraldo 1: 7x-
quinhn (Perinho), Aldcmar c
Jorge; Gildo, Geraldo II (Hu
muita), Vavá, Hélio (Nelsinhoj
c Goiano (Paulinho).

A renda da pnrlida somou n
Importância dc Cr$ 1,966.100,00.

m\%mLl y££: W$ WÊ

WMffíf' üEai^HffllBBrYi ¦ mTBStmlW&mmmm i

\» 1
íro de volibol do Botafogo, campeão dn

ta do troféu "ISlias
loincio Quadraitgular
dc Oliveira Júnior"

tle Brasília, cm dispu-

CND perdeu
para Mário
na Justiça

RIO —
O Juiz dr Direito da 2." Vara

da Fa/.rndn Pública ronredeu,
anteontem, o mandntln dr ser;"-
ranen Impetrado pelo técnico
Mário Pereira da Silva, contra
«. decisão do Conselho Nacional
dr Desportos, oue anulam o rr-
rlslro dr seu diploma, fornecltln
pela Escola dr Educação Física
do Exército.

Ontem, o juiz cm exercício,
dr. Pollmlclo Buarque de Amo-
rim. enviou um oficio nn CNI).
dando prazo dr 5 dias pnra oue
o rtrcf'0 ottcinl dr fis dovldn.s In-
íorniftções. enquanto sunpendla
nqueln declino.

«Juiz dn 2 * Vara cia Fazrnd-i
Pública. N.° 1.001'61. Fitado dn
Ouanabara. Illrrio, Sr Preslden-
te do CND. Com o presente, en-
caminho n V, Sn. n 2.» via da
petição inicinl ç documentos rie
um mandado dr segurança lm-
petrado por MArio Pereira dt
Sllvn, u fim dr quo .sejam pres-
tndns ns respectivas Informações
no prnzo de 5 rilns. Outrosslm,
comunico n V. Sn, que suspendi

o ato impugnatórlo, alé decisão
final do mandado. Atenciosas
saudações, Pollmícto Buarque
de Amorlm, .Juiz. em exercício-.

O presidente Fadei c o emissário Montavam para Gérson aceitar a proposta tio Bolonha

Bolonha não desiste
de contratar irerson

i> Flamengo,
Itália,

Fade1

Hoje, A tnrdr, o vice-presi-
dente dn Flamengo, sr. Giinuar
Ooranssen, sc avistará com o r.a-

nnas. enquanto o Flamengo thr
oferece, CrS 33 mil mensais e
CrS 300 mil de luvas.

Caso jogador e clube niio che-
guem a uma conclusão, o passe
será posto A venda.

Chaminés e paredões
Per RAFAEL ASSIS

uio

Botafogo

venceu o

T. Brasília

**+¦ rr* -í +-*¦ +¦*•*-+ ++-*+ *
*+*++¦+ +¦** + ¦+¦* ++*¦•+•¦*¦•+++¦*'

RIO —
Trrriifln os maiores louvores

uns promotores dn Torneio Qua-
rlr.iiicular dr Volibol rir Brasi-
lia, rm disputa do Troféu «Elias
dr Oliveira Júnior», ns equipes
rio Bola fogo r do Clube Verona,
retornaram ao Kio, trazendo rm
mi.is bagagens novos convites
p.ir.i exibições na capital dn
pais.

O t:;rnclo foi em disputa rio
, Elias de Oliveira Ju-

mr. c íoi conquistado pcln equi-
Sotnfogo que realizou ex-

trsordmárla exibição nesse cer-
que teve as equipes do Ve-

lona e do late Clube de Brasi-
lia como vlce-campeões e que
contou ainda com o Quadro do
Paranoá, do Distrito Federal..

Frisaram os cariocas que a
ftcoihida dispensada foi de mol-
do a aceitar, pnrn o futuro, qual-
ty.ier convite partido de qual-
quer entidade braslilense. pois
não só contaram nesse certame
c-im a simpatia do público como
ainda loram alvo.s dc gentilezas
por parte dos dirigentes locais
r cercados pelns atenções dos

. promotores.
Podemos nclinntar que tanto

o Botafogo como o Clube Vero-
ria. voltarão a Brasília, para uni
torneio que ali será disputado
dentro dr poucos meses, sendo
oue na equipe alvinecrn devera
seguir Quaresma, que é um rios
maiores «ases» do esporte das
redes no continente.

CAMPEONATO BRASILEIRO
DE AMADOR

Vasco pode perder a
invencibilidade hoje

PORTO , .
O Vasco ria Cama. da cidade rio Rio .de Jane.ro. 

^---.^.^ ^ ^^ ^ ^^ ^hoje, nenla cidade, enfrentando o Fu-

smalchii beneficente, rm1 >.,il Clube do Porto.
M-ndo aguardada eom Riandr interesse
do Vasco rm terras portuguesas. «-«.i-

Os jogadores do Vasco dn Gama, ao desembarcarem no aeroporto

reportagem catarem em condições de apresenta
sllelro. O clube brasileiro, que vem de uma vitc
tara arriscando sua Invencibilidade, nesta

o desportivo local, rm face do grande cartai

Krnbora confiantes, fortalecidos
moralr.cntc pela excelente campa-
nha d-senvolvida neste »iro cino-
poli, onde ainda hüo conheceram
um resulta dc negativo, os vascaínos
1 derão sofrer a primeira derrota
neste jogo, pela forma técnica ene
atravessam os locais. O 1'ôrio, que
se."ip:c foi um adversário difícil
para qualquer quadro, quando em
seus domínios, sei.i um granJe obs-

pelo pütjllc
de l.isbon. declararam â

a exlblçfio A niturn do renome do futebol bra-
campanha em outros paises da Europa, es-

exem i6t>, ao curso de doze .logos.
PERIGO

,i os brasileiroulo p .i os orasiicuos, valori-
Utndo assim esla partida, cujos re-
soltados financeiros teu-rtcrSo em
benefício das vítimas dc Angola.

:j trcínndot Martim Prnncísco lu-
giu As investidas da reportagem cm
conhecer a formação dos vascaínos.
Mas, cm i.i/So rio quadro que atuou
nos últimos compromissos, o Vasco
deverá formar com: Miguel; Pau-

linho, Belini. Barbositiha e Edilson;
fccio e Roberto Pinto; Sabará, Ssul-
/mho, Pacoli e Pinga.

ruo —
Até às 20 liuras dr initriii náo havia, srguud', Informações ilu presidente d

Fadei, qualquer solução sóbre a venda rio Jogadoi Gérson, para o líulonlia da
O presidente rubronegro informou que minutos antes recebem um telefonema ria capital bar.-

deirante. no qual lhe ern comunicado qup a dt- egaç&o estava bem c que os empresários do clu*!:;
italiano ainda Insistiam na compra rio craque, .Sondando sóbre o Interesse cio Flamengo nn venda,
Fade! respondeu: <-0 Flamengo nfio se envolve: é assunto do Gérson.

BOLERO DECIDE
gueiro Bolero, ocasião em qtm
será tratado o problema dn re-
novação.

O jogador Insiste em firmar
novo compromisso na base dc

Rírnffiri rllT s'rS 50 mil dr ordenado r ....i-.it.uiuu uií CrS 5M m(| dc ]mM ^ dpls

que ainda
pode ficar

RIO —
Ontem, ito desembarcar no

Galeão, n treinador Ricardo
Hlneallifies declarou ii reporta-
gem desconhecer oficlalnienle
sua dispensa rio America, por
não ler sitio ainda procurado
pelos dirigentes rubros, mesmo
porque acha que «ainda há rli-
ma» para sua permanência rm
Campos isalrs.

Ricardo Justificou os" fracas-
sos do América, nesta excursão.
como frutos do Intenso frin e
parcialidade dos jiibes locais.
que pulavam de iileeri». quando
os bolivianos marcavam gois.
Para anexar aos maus resulta-
cias técnicos ria excursão ¦ vleJi
ram 12 mil dólares, como paga-
monto pelos ti Jogos realizados.

Procurado pela reportagem, o
diretor Álvaro Bragança, decla-
rou que somente na reunião tio
hoje cio Conselho Diretor, serA
resolvida a situação (dispensai
de Ricardo Mftgathaes: qilar.riu
será também examinado o no-
mr dc Lourlval Loren/l. Estas
Informações do dirigente rubro,
não coincidem com o que npu-
ramos. pois. amnnhfi. Lourivnl
assumirá o comando do plantei
rubro.

Adiado
<

caso do
C. Grande

RIO —
Sòmentr amanha i que os

i Ilibes cariocas, rm reunião ei-
piTlal. deeldlrio sobrr r, prrlnlo
dr inrliisão ri» Campo Cirande
n.i Divisão dr Profissionais ri»
FCP,

A decisão foi tomada nnáni-
memente, nn reunião levada n
rfrlto, pnrn esse fim, ontem, na
serie da FCP. por proposta do
:"iiimir.rnse, em face do aduan-
?do da h"rp,

ÁRBITROS
A cscolba dos árbitros para o

f.impeonato que se inicia no
mès corrente f"t objeto da pau-
ta de ontem. A unien modifl-
cação imposta ã lista cW» Jur/et
apresentada pelo presidente An-
tônio do Passo residiu na en-
tracla rie Antônio V;u<; e jafdtt
de Cláudio Magalhães.

Dessa forma sáo cs seguintes
ns lutí.cs que foram alvo ria cs-
colha dos clubes cariocas para
o quadro principal da FCF:

Alberto c!n Gamn Maioher.
Amtlrar Ferreira. Aírton Vidr*
dr Moraes, Armando Marques.
Antônio Vitic, «sam Cláudio Ma-
galhfies), Eunápio dé Queirós.
Frederico Lopes, Gualter Gama
dr Castro, José Gomes Kobrl-
nho. José Minteiro, Valdemar
Meireles e Wilson Lopes de
Soiisa.

S6 O GOLEIRO
No tocante ã aplicação dn

Retira ,1 clocidlrnm os clubes
(Conclui ii» ll>- P»gln«)

Falarei hojr do grande acontecimento qur trra lugar nu Par-
que Nacional da Serra dos Orsãos nos próxinins dias S c 9. Viutr
anos atrás, no dia 29 dr junho, cinco homens conseguiam checar
no rume dr uma rins mais belas e mais riifirrls montanhas de
'frrcsópolls, após vencerem as maiores dificuldades que se apre-
sentam no trabalho dr conquista de uma montanha, rom insis-
tência e espirito dr equipe Unham vencido a montanha que desde
o principio se sabia quanto trabalho seria neirs.«árl<i para con-
seguir rhrcrar ao sru rume.

Entre outras, uma das grandes conquistas dos brasileirus.
marcou a atuação de mais uni grupo de montanha pc.snda no
Brasil, outros grjupos partiram para outras conquistas Inclusive
algumas internacionais com pleno êxito, apesnr das dificuldades
iá temos no Brasil alguma coisa que mostrar nas outros povos
no que diz respeito no nosso desenvolvimento nn conquista dc
montanha.

UAPIDO DESENVOLVIMENTO
Somos realmente o povo que certo do esporte, encaminhando

m.iLs recentemente desenvolveu os Interessados para qualquer

Ramos participará do
torneio: medicinebol

KIO

Km
Campeonato Bra&ilctro dc

icl-.ir loj.ir.lo hoje, às noíie, no
c dn Botafojtü, as equipcs.de

- x S.íi Paulo na pieliniinnr
nat-aia x Eslado ilo Rio.

campeonato pios»eguiiá no ilia
o c.impa do Fluminense, Mi*
skTuís x Estado do Rio c Cuii-

'.• x s...) P.uilo, e dia 12, no
ato(;o, Sáo Paulo x listado do Rio
tu.nnabara x Minas Gerais.

Cresce o interesse pna reali/a-
ç5o do 'Torneio DIÁRIO CARIO-
CA iie Bola Pesada"'; certame esse
i.e Iniciativa do t lube Verona c em
cooperuçilo .li Departamento dc
Turismo do F.stado c promovido
pelo DIÁRIO CARIOCA e que já
conta com » Inscrição dc Icaral
e lambem com i parlicipaçfio do
Copacabana c do \'erona, devendo
Inscrever-se airul.i o Ramos, o
Leme, o Grupo dc Bola Pesada ili
Miguel Lemos e outros mais, sen-
do a equipe de R.imos s-onsidcrait.i
come ninada" mais fortes.

O 'Tomeio DIÁRIO CARIO-
CA di Doía Pes.iiii" é uma promo-
cão aberta a todos os ilube*. uni-
.•ersidodes e corporações militares
,lc todo o país, sendo <is inserções
para ê.se certair irueiiamenle gra-
liiitas, podendo cad.i clube, unhei-
sidade ou corporação milit.u in--
erever mais de uma equipe.

Kl tiU \S
Concluiremos huje a apieneiitaçno

d.is Regras do Jogo ile Uola Pc«.i-
di e que s5o: ERROS DE DIREITO,

14 — Em se verificando erro dc
díicilo nn arbitrafem, imr parle do
lult. o "cnpitíõ* do quadro preju-
tlicnitu prosioui.l recorrer doniro do
pm/o de 4S hoias, por escrito, ao
t lubc patiocinodoi Jo torneio pau
ver em dUcu$$ão o seu protesto,

DISPOSIÇÕES GERAIS
I* — NSo sem permitida, em caso

algum, a.troca dc jupadores do? se-
gurtdos quadros ou vice-versa, sendo
apenas pcrtniÜUa — excepcionalmente
— coma Incentivo ou merecimento,
.\ transferência de um elemento du
ilmc secundário p;..n o titular desde
que seja, porem eiu caráter deli
nittvo.

Io — K', ouliub.sini, vedado a uni
lugndor participar de dois jogos cm
um su dí.i (fazer parte tle um qua-
dio secundai io c ser reserva de tiin

I Conclui nn 8a. página I

.•1 equipe de volibol do Clube Verona que conquistou o título
de viec-campeá. juntamente com o Iate Clube dc Brasília, no

Torneio Quddrangulàr dc Brasília

Flu chega hoje às 10 hs.
trazendo Didi na mala

Sola fi ha jÃswh

sua téemcn em montnnrin, umit—
vez que o nosso esporte é re-
conheeldamente antigo em ou-
trás nações, principalmente nn
Europa. Já vamos nos aproxi-
mando de melo século dc ex-
cttrsionlatno e montanha, a*.o-
ra cada vez mais com maior
número dc clubes c adeptos do
esporte das alturas. Muitas as-
soclaçôos e clubes já começam
a se Interessar pelo excursio-
lllsmo cr.ando um dcpartanien-
to especializado para o esporte.
a melhor maneira e as vezes n
mais econômica cio conhecermos
melhor a nossa terr.i que é do-
taria de tantas belezas naturais,
ainda desconhecidas por mui-
tos brasileiros.

Domingo -a es'.aremos em Tc-
resópolis escalando mais uma
vez. depois de 20 anos de sua
conquista, a Agulha,do Dlnbo,
chamada por muitos o "Pe-
nhasco Fantasma' . e conosco
irão também seus conquistado-
res: Gtusepl Toseli. Gunther
Buchhelster, Roberto Meneses
rie Oliveira. Alnii Ullsséa e Raul
Pioratl. irio ver tenho certeza,
com a mator aleirria e emoção
outra geração que decidiu se-
gulr seu exemplo, procurar os
mesmos caminhos. subir as
mesmas chaminés e paredões, e
estou cerlo, que ou iras gerações
virão com o mesmo espirito,
com o mesmo entusiasmo dc-
cobrir caria vez mais o que ln
de belo em nossa terra.

Cabe entretanto aos mais an-
tiscos e experimentados cuide-
rem da orientação dos nove;.;
oue f,c iniciam, para que desde
o principio trilhem o camlnli)

FALCÃO DERROTA
HAVELANGE

VIA IQ

ittbe otrde—rcwsstin ser orienta-
(Conclui ua 5.1. página)

BOTAFOGO
VENCEU
NO VÔLI

Rk) —
Confirmando a eteclcMc form»

técnica evidenciada em suas atua-
soes cm Brasília, quando c'nqim-
tou o Troféu Elias de Olneir.i
Júnior, derrotando ao late Clube
s io Paranoa. locais, o llotafujo
derrotou onlcm a n.mc. no Rináiio
do Tijuca T. C„ ao Flamengo, pelo
campeonato carioca dc voübol mas-
culino, pur 3x1.

A vilAria dos bol.ifoguenses foi
difícil, pela ótima atuação dos ru-
hronegros. que n;\o se enlrCR.ir-.m
em niomenlo algum, da partida.
como dcn-.onsir.in: os parciais dr
Id\l4, I5G1, lís^o e I5tt0; Corri
est-. vitória, os pupilo- de Metei
Raposo, fão o* campeões do tur-
no. dando um grande passo p.ira *
conquista do campeonato carioca.

DETALHES
A partida foi arbitrada por Lu-

cuno Sestismon.t com aluaçio clj-
morosa e a ai.ícadaçío atingiu à
CrS 4().000.0«1. Pelo Flamengo jo-
ga.-i •. Lúcio, Vitor, Feitosa. -\ls-
xandre. Osvaldo, Zé Carlos. Rose-
rio e Horacioi O Bsitnfogo atuou
com: Quaresma, Murilo, Bomba.
Maurício, luis, Himninp, Anlonio
e Clemente.

1- ai consentirá (jue
Didi volte à Espanha

MADRI —
Dois diretores do Valem i.i

próximos di.isN. a
deverão embarcar para o Kio de
fim rie tentarem contratar o niei.iJaneiro nçst

Didi, du liol.ifiiso, que já pertenceu ao Real Madri, para substi
luir seu conterrâneo, Válter. que morreu recentemente em desas-
tre de automóvel.

O joiíndor está muito interessado cm transferir-se para a
Espanha e os dirigentes do Real Madri Já consentiram que éle
to^uc peio Valentia. O único obstáculo que ainda resta para sua
transferência è a decisão do CND proibindo que os jogadores da
seleção nacional se.iam vendidos até a Copa dj Mando de 19K>.

VÁLTER "AZUL" DE MORAIS
LUTARÁ HOJE NA TV-TU*'

ID

RIO -
t) Fluminense F. C. checa

h«.ir. as 10 horas, no aeroporto
internacional do Galeão, num
IK'-8 a jacto da Panair do lira-
Ml, vôo 33, procedente de Lis-
boa. Os tricolores regressam de
uma excursão pouco proveitosa.
técnica e financeiramente.

N"a mala-i, os tricolores tra-
rão o mein botafuguense Didi.
que permanecido na Espanha,
para «enxertar» a seleçfio de es-
trangeiros que enfrentou e per-
citii para o Fluminense, em Jô?o
beneficente para a família do
brasileiro Válter, falecido em

.um desastre de automóveis.
DESCANSO E REVISÃO

Após o desembarque, os joga-
dores serão dispensados, só
devendo voltar à atividade.
têrça-felra próxima, quando se-
ráo submetidos a severa revisão
medica, para Inicio do trata-
mento de recuperação física dc
vários atletas, que voltaram le-
sionados. O meia Didi, será a
grande «tração no desembarque
cios tricolores, pelo noticiário de

que o campeão mundial, estaria
disposto a partir para Valência,
na Espanha, paru provocar um

descrüace com a «sua Guio-
mar», com quem estaria incem-
patibilizaclo.

Portuguesa tenta
contratar Flá vio
RIO —
O sr. Artur Santos 1'erelra. presidente da Portuguesa, In-

formou, ontem, an DIÁRIO CARIOCA, que dentro de poucos
dias o seu clube consultará o técnico l-lávlo Costa para saber
se êle acrila dirigir o Ume na temporada ilêstc ano.

D.«se o mandatário luso que u resolução dc o convidar por
reconhecer nele um grnhde técnico í porque viria atender uma
forte corrente ,no clube que deseja vè-!o á frente do time no
campeonato.

BOATO
oiuuílá-io ime-

O B..tafogo compreendeu a atitude dc
Didi, ficando em Valência para partia-

par do jogo beneficente destinado a reco-
lher auxílio financeiro para a viúva Válter
Marciano, Mas, Didi 'icio esla de todo livre
de uma punição: sua área domestica con-
linua conflagrada e dona Guiomar o espera
com violentas ameaças pur ter perdido a
festa do aniversário da filha, domingo pas-
sado.

Coitado do crioulo — diz o cronista
Sandro Moreyra — em dez anos de dita-
dura, c a primeira vei que. êle ousa um ges-
lo de independência. E isso vai lhe custar
caro."

VJ O jogador Paulo Valentim comentava o

jòuo com o Flamengo:
Pois é, o castigo anda a cavalo, O Fia-

mengo não tem nada com isso que estou di
zendo, mas o castigo anda a cavalo F.m ma-
teria de cavalo, alias, o Malcher é autorida-
t|c _ e é paia êle que cslou talando. Estra-
gou o jogo com uma péssima arbltrogem c
ainda quis boiar banca tlc valente, êssc
Màlchér entende i dc corrida de cavalo, não
de Inicbol.

u

Sõbrc a r.otf.ia dc que o trei-
nadòr Gentii Cardoso estava na
cogitação .Ií. Portuguesa, desmentiu
u presidente da lusa carioca, uíir-
mando que
pa«s«u pela
sim —

êssc pensamento nunca
sua diretoria. "Flávio,

diz — nós pensamos e por

esta ra/ao vamo
diatomenle". Para o sr. Artur San-
tos Pereira, a Portuguesa precisa ile
ur.i gi.itiile tccnko para a tempo-
rada dc 1961 c para isso vai lançar
todos os meios p.ira consegui-lo.

Os dois últimos jogos do Itamengo re-
velaram uma coisa muito boa para o

Flamengo: a forma física e técnica do jo-
to

gadi.r Joel, um dos mais brilhantes e efi-
cientes atacantes do futebol brasileiro Aqui
chegou, dc volia do Valência, recebido com
temores pela torcida flamenga. Foi comia-
tsido, estava gordo, sen: corrida, sem inspi-
ração, sem apetite. Agora, voltou ao estado
físico ideal, está lépido, faiscante e lúcido
corno nos melhores tempos dc sua carreira.

1'mti atração a mais para o campeona-
tit a recuperação do jogador Joel.

—o—
O governo da Guanabara foi derrotado
nas reivindicações do esporte, durante

a Reunião dos Governadores. O presidente
Jânio Quadros negou as verbas solicitadas
para obras no Maracanã. Por que tora sido
o presidente da República tão indiferente
aos pedidos do esporte no Rio?

Eis u explicação: o presidente Jânio
Quadros não quis prestigiar o secretário tle
Esportes do Eslado. sr. João Havelange. que.
secundo se diz, forma na primeira linha dc
oposição (surda 1 ao deputado Mendonça
Falcão, pessoa da confiança do presidente
da República no esporte. O sr. Mendonça
Falcão está promovendo a renovação dos
conceitos c métodos do profissionalismo nó
futebol brasileiro e, nessa tarefa, tem en-
contrado resistências terríveis de parle dos
clubes, da Federação carioca e da CBD. ór-
gão do qual é president.e-ro sr. Havelange.

Enfrentando na lula 1 trial do programa
trgentinò Mauro Acosta, o popular nioio-mcdi

ARMANDO NOGUEIRA

ao categorizado
brasileiro Vai-,

ter "Azul" dè Morais promete uma exibição de gala, reedi-
umdo suas excelentes atuações, que o credenciam como um dos
primeiros tio "ranking" em sua categoria. O combate semi-
final, também cto profissionais, reunira hoje, no audi-
tório da Urca, os excelentes pugilistas dé São Paulo, Aristidcs
Antônio c Lins dc Barros, respectivamente das Academias Ma-
tarazzo c Molina. E' o seguinte o roteiro completo das lutas
da noite de hoje na TV-Tuipi: í" lula — amadores — galo —

3x.sxl — Ariovaldo dc Sonsa (Boqueirão) x João de Fis-iias

(GCM); 2 luta — amadores — mcdio-ligoiro — 3x3x1 - Ma-
rio Sanlos (Castjio Muniz) x Alipi Gòltni (Tagliati);
amadores — meio-pesado — 3x3x1 — Joe Luís de
(Boqueirão) x Cláudio Silva (Tagliati). Profissionais: 4;
—- meio-medio — 8x3x1 — Aristidcs Antônio
Luís (Colorado) dc Barros (Molina); 5' luta
10x3x1 — Mauro Acosta (argentino) x Válter
rais (brasileiro).

3' luta —
Carvalho

lula
(Matarazzo) x
meiomédio —
"Azul" de M<v

<l

iAa^ri ^jjS^^^í^* "A°»*-"'- -- -^-s-ul.
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tina»Mister tu

mim

UIO —
O «Mister Xn da corrupção, o apanha-

dor da.", chequei, na Importância do cinco
milhões ò melo dc cruzeiros, doados pelos
principais banqueiros do Jôgo-do-bicha
para a «Fundação Otávio Mangabelra»,
crlnçfio do governador do Estudo, depôs
perante a Comissão do Inquérito Adminis-
tratlvo InsMtuida pelo st*. Oorloa Lacerda
para apurar o quo 61c denomino corrup-

çfto policia, ou ligação intima de autori-
dades do DESP com bicheiros o donos de
hotéis suspsltos.

o depoimento !o sr, Kiuti Min rida Santos é a coisa mais in-
faniil c absurda que so possa admitir.

Negou conhecer os banqueiras (iue antes llnham afirmado
terem sido por clc procurados em seus estabelecimentos paia
doarem grandes importâncias à FOM.

Os cheques êle os encontrou em seu escritório, dentro de
envelopes, sendo que dois recebera lia Rua do Ouvidor quando
fórn abordado por um inclivldu > que sabia ser proprietário de
uma loja de roupas nus vlzlnhi nças de seu escritório, Islo em
março. Em abrli. novamente, cs cheques apareceram, incxpll-
cavei mente, cm seu escritório.

Os cheques relativos o marco entregou-os ao secretário de
Agricultura; os de abril levou-os ao Palácio Guanabara n por-
que não encontrasse o goverjiidor colocou-os em um enve-
loi>e com o seguinte recado: — Jnrlos, eom uni abraço do Raul
— c deixou ludo sobre a mesn :1o chefe do Executivo estadual

Apesar do ardil urdido para fugir á responsabilidade da
colheita do suborno, «Mister X» reconheceu que os ofereci-
mentos ou doações feitos pelos banqueiros do jôgo-do-blcho
não loram espontâneos c sim s*)b pressão.

Ninguém compreende que homens experimentados como
suo os principais controladores da contravenção nesta cidade
fossem doar. mútuo próprio, milhões de cruzeiros para uma
Instituição recém-fundada pelo governador e cm lugar de en-
tronarem as Importâncias doadas diretamente ao presidente
da FOM preferissem mandá-la-, fts escondidas, para o cscrl-
tórlo de um cavalheiro que roz i das lntímiclades do sr, Carlos
LacercVi que recusou-se ate a a jontar-lhe o nome quando ma-
nifestoú-se sobre o assunto perante a referida Comissão.

Parn que os cheques fossem entregues ao «Mister X» ou
mondados para seu escritório, f.cm dúvida alguma, houve pré-
via c/5mMnnçftO entre os bnnqtii Iros da contravenção e o nmieo
do governador e para que eles tão prontamente fizessem suas
elevadas doações houve qualquer entendimento o respeito. Nin-
guém dá dinheiro grosso sem motivo ou razão.

Parodiando o Hamlet pode-se dizer que há alço de podre
em tudo isto.

Somente n Comissão Par-
lamentar dc Inquérito terá "**'

coragem de furar o tumor.
A policial procurará fecha-
lo ou quando muito drena-
io para outro lado.

POLÍCIA AINDA NÃO ENCONTROU A
ANCA QUE SUMIU DOJBERÇÁRIO

Policiais e ladrões
juntos

Continua desaparecida a menina Sônia (quatro dias dc Ida-
dc), filha do Brnst Alberl Eduardo Wagnei e Léln Monteiro do
Azevedo Wagner que foi raptada, na nollc clc anteontem, dn
"Casa de Saúde Nossa Senhora Auxiliadora", (Rua Carlos de
Vasconcelos, 93 — Tijuco). A menina, segundo ficou apurado,
foi raptada cerca das 23,30 horas daquele dia, quando foi en-
rou t nulo em seu üfirco (n." I), um saco dc anlagcm, com cascas
ile laranjas, banana c uma peça íntima de mulher.

() saco deixado na cama de Sônia Íoi reconhecido como
pertencente à débil mental Ermlnda Miranda da Conceição que
é "habiiué" daquela casa clc saúde, uma vez que ali consegue
alimento para si e paia sua mãe, Jocelina Maria cia Conceição
que já estão presas e que negam serem ,is autoras do rapto.
Erininda, que atende também pelo vulgo dc "Mindinha", reside:
num barraco do Morro do Salgueiro que, na madrugada de on-
lem, foi vasculhado pelos soldados do Corpo de Bombeiros, na
esperança de que a criança fòssc encontrada, o que não se
verificou!

DESAPARECIMENTO

SUSPEITA

t&ztód&eédest.

Prestando depoimento, na t.irtlc dc
ontem, o sr. Emst Alberl Eduardo
Wagner, pai tia criança, disse que cs-
lava nu sua residência, quando lol
visitado, circa dns 5 horas da mn-
nha dc anteontem, |ielo si. Nelson,
administiador dp "Casa de Suútlc N>
S. Auiillaeloia" j|iie llic comunicara
t|iic su.i lillia liavín sido raptada. O
si. Ernst, inicialmente, disse qne per-
(juntara pelo eslado dc mui esposo c
cm seguida, saíra pura diligenciar cm
torno tio desaparecimento da Iilha.

Momentos apus, quando pergun-
lata n Iranscuntcs ce haviam visto
sua Iilha cm companhia dc alguém,
dois rapazes lhe disseram que haviam
nvlnnilu uma mulher portnndd um
cisto, na tiltuia da Pinça Sacnz Pena,

Imcdiatainentoo lato loi comunica'• do ao delegado Silvio de Dntrns. li-
i luliir tln Ií" Distrito Policial, qne man-' dou uma viatuin da K:«li"patrullia di-
[ ligcnciar cr» torno ttn íato, quando' 

prenderam Emilnda Miranda da Con-
j ceiçüo, ínmWin conhecida por "Min*

dinha* c que cia considerada como
, suspeita', uma vei nue costumava apa-
, nhar temida i>! •'" rasa dc Saúde.

I1USCAS
D Os policiais uo i.. Distrito Poli-

INTERROGADOS

ii.il Iniciaram uma busca no morro do
Salgueiro onde "Mindinha" icsitlc num
barroco, guando íonun auxiüadoj pe.
los soldados tio Corpo de Bombeiros
que vasculharam o nióriu tle ponta
a ponta. A> diligencias somente ter-
minaram cerca das 10 horas de nn-
irm, sem, entretanto, acharem a me-
nina raptada.

FECHOU A PORTA
Prestando depoimento, na tarde da

ontem, no ltv Distrito Policial, o m.
Jullfio AUcs Neto disse que C .'•cr*
Vento da "Casa dc Snude Novsa Sc-
nhora Auxiliadora" ha quatro anos,
trabalhando no horário das 7 às 16
horns — diariamente — c que resi-
dia nos fundos da Clínica. JuliAo dis*
«c ainda que anieontem (dia do rnp*
to), sentiu-se adoentado c procurou
o médico Albino de Almeida Cardoso

administrador d.i Casa de Saiidc
que lhe receitou tttn medicamentei*

Continuando cm sen depoimento, Ju-
Üfio disso que se recolhera ao quarto
tendo ali permanecido até ô-j 2} ,45
horas, quando se dirigiu ao pátio da
Casa dc Saúde c verificou que numa
bica ali existente faltava água, I!rn se*
gulda — diece Julião — diiigi-nip pain
o interior do prédio, quando encontra i
n porta fechada. Apertando uma cam-
paínha ali existente, veio lhe abrir u
porta n enfermeira Maria Isabel. Km
seguida Julião disse que fechara a
porta com a mito, pçís nSo confiava
cm seu dispositivo automático de fe-
cliatnento, Dentre outras coitas, Ju-
tlfio disse ainda que ao voltar ao seu
juarto notara que a porta estava aber- ¦
Ia. Acrescentando que ligara a bomba
d"ígui,

AVISADO
Circa das 23.50 horas — itissp Ju.

HA» — fui chamado pelas enfermeiras
Isabel r Neidc que me avisaram que
havia desaparecido uma das crianças
do bctçirio c o fato ia havia «-ido
comunicado ao administrador da Casa
dc Saúde, bvtn como ao nuMuo dc
plantflo, dr, Carlos Martins que to-
mou os providenciais iniciais.

CALMO
O ..r Ernst Albert Eduardo Waq-

nerner. pai dn menina Sônia, falnn-
do A reportagem disse que t#»m es-
peratitas íio encontrar «um filha atn.
dn nm vido, pois acredita na cn-
paclr!pde do» policiais empenhadosi
no Cttso p qu** tem, tnmWm, pnrtl-
ripado rin« dlliR^nrin* feitas pela
policia etesrte as primeiras horas
da ocorrência.

ciavam golpe
nio —
Fina turma dc policiais da I)

depois rie quatro meses de Investi
Denizart, desbaratou uma quadrill
balhauem» bá pouco tempo, j-i ti
¦tetros, iisaiido o «conto da rui La ri
ricos fii/.entlciros cio Interior «par;-
(rociando com dinheiro falso. qnr.
mrntc preparados,

Dcc- seis espertalhões, três e
cia Policia cie Silo Paulo, Henriqi
Militar tio Eítndo do Klo, Hnroldc
Cavalcanti dc Albuquerque. Os dei
dn fíRRiiers>: Alíredo Comes Bntis
estão em liberdade por [orça dc
Juiz dn 1.* Vnrn Criminal.

ecncla dc Vigilância c Captuns
iiçóes orientado* prin comlssári

i dr vigaristas qiir, rmliora «tra-
liam foiisPKiildii milhões de cru-
!>. f.str Ríilpe consiste em atrair
aumentarem suas fortuna»», ne-
na realidade são «paços» hábil-

io presos, Süo eles: o cscrlviu
e Burros, o sargento da Polir:;.
Lopes Pereira e o marginal Lu.**
ais. Gera do Gomes Leal (o clu'.
.c Júnior e Nlsio Gomes Batista,
m habeas corpus concedido polr.

Mindinha" que está sendo mantida pela judicia como
cipe'. suspeita dc ter raptado a menina Sônia

que sua esposa estava internada numa
enfermaria comum da "C asa dc Saúde
N. S. Auxiliadora*, rarão pela qual
iòmento comunicai a a gtande no vi da*
dc aos seus parentes mais chegados a
fim dc que a jovem mAc nSo fosse
risltada por estranhos,

O LANCHE
lato Importante que foi observado

pelos policiais i que. quase que a
totalidade dos funcionários da casa
rie saúde que estavam dc planlüo no

prin-

cadapois, durante seus depoimentos.
um alega que estaca lanchando, rc-
pousando, ou ati! mesmo dormindo.
Ninguém viu o raptor ou raptora.

CONTINUARÃO
Ao encerrarmos os nossos trabalhos,

tivemos notícia dc que os policiais do
I6.-" Dl' estavam travando planos para
novas diligencias que possivelmente Ie-
nham sido realizadas durante toda a

Aos primeiros dtas do mês dc le-
vereiro. o ia/c*ndcíro paulista Rafadli
Bclanli, procurou o comissário' Dem- ¦
jarl. na O.V, c nairou-lhe o "goií-c"
cm que havia caído. Contou, na uca* i
sífio, que poucos dias antes havia sido
procurado, cm sua I.i/enda, pc-lo In-
diMtluo Geraldo Comes Leal, que lhe
propusera um "bora negócio", ou seja,
comprar cédulas falsificadas no Rio
Paia provar que o dinheiro era "quase

perfeito", Geraldo mostrou-lhe urna das
tais notas, que só depois veio a saber
que era verdadeira.

Tor inocência — segundo disse —
a vítima declarou ao comissário que
topou o negócio. No dia seguinte, em
companhia do escrivão Henrique Pai-
ros — que so depois v-çio a saber que

i era comparsa tle tjeralelu, viajou para1 o Rio, hospedando-se no Motel Fió*
I lida, cm Copacabana. Traria, numa
I pasta. Crt 2 milhões seus c CrS 500
í mil dc Henrique — dinheiro que Iria

(roçar por "CrJ 6 milhões*.
GOLPE ANTIGO

Continuando, disse o lesado que.
j ceilo du. lol procurado, no Hotel.
, por Geraldo. O marginal disse-lhe.
! cnt3o, que aquele era o momenlo dc

faiercm a transação. Em seguida dis*
se que era a esquina das Ruas Al-
Ircdo Pinlo c Alzira Brandão o lo-
cal onde iria "comerciar". O fa/en-
deiro pegou seu dinheiro e loi ma«.

DESBARATAI i A «CANO»
tiii-cnda.se policiais, dera lhes \ci d
prí?8o.

Como era natural. Raiaelli Bcíai-.:i

madrugada de ontem. Os dctectlves do
Ih." DP csl.io esperançosos de encon- quando chegava um rapaz que trazia

dia do raplo, naquele (into momento,, trarem a menina desaparecida dentro uma pasta onde comlnham os "mi-
não estavam cscrccndo suas funç-<V>,' tias próximas 24 horas. | Ihões", chegaram três elementos que.

pediu »bs "policiais" que* o dc|jas«
ir embora. Us mesmos aquiesteram •
conduziram Geraldo, o rapaz da pa>t.t
c os stus Cr$ 2 milhões. Também oi
Cr$ 500 mil do escrivão foram Ic.i
dos. Só depois, cntüo, C que veio s
saticr que aquilo eta um "antigo golpe
resolvendo dar parte,

Imcdiaiamrnie o comissário desta-
cou os detectives Jaime, Eucüde*,
Eduardo, .Nelson c Arnúkío para pfcn-
derem os seis espertalhões. No último
dia 2$, encontraram Geraldo c A!
Itedo Gomes Batisia, prendcinli>-os.
Levado» para a D,V,, élcs confesss-
ram o golpe- Alfredo declarou que tor»
o rapo/ que carregada a pasta na hora
em que chegaram os seus cúmplices

o sargento da P.M., Nlsio e Luis
di/endose policiais.

Outras diligencias lotam levadas u
eleito e os restantes to mm detido*,
no Rio e em S&ò Paulc, Geraldo,
quando se achava recolhido ao .xadrez
da D.V., ofereceu Ct$ I milhão ai
detective Armando peta sua liberdade
O policial recusou e ílc foi transh.
rido rara a Divisão de Ordem Poi:
tica c Social, onde conseguiu liberdade
atraseis de um "habeascorpus". T6d.>s
as "atividades" da quadrilha cMão sei.-
do levantadas pela Policia. Acredito-
se, devido as altas somas depositadas
em vários bancos cm nome dos acusa-
dos, que muitas pessoas já tivessem
sitio suas vitimas.

TEATRO MUNICIPAL
Hoje, :is 21 horas 'l.* Recita Extraordinária

DESPEDIDA
BALLET

STANISLAVSKI
(MOSCOU)

60 figuras — Cenários c trajos tio Teatro
Stanislavsky — liilhetes à venda

llilllll
Vo foto, três dos funcionários da casa de. saú de que estavam deserviço no dia do rapto d

Sônia, ao serem ouvidos pelo detective Nelson

ixemplos de
irrasaram a

IMÍ 4.-ÍA

poli

i'J.

cia
nio —
lista sondo aguardado a qu.il.iucr momenlo n pronunciamento

!o sr. Ncrt.m Macedo que devei A fazer sensacionais rccclaçõcs nu
ribnna da mitiga Câmara dos Vereadores a respeito da siluacão
i Polícia do Estado da Guanabara que, no seu entender, eslá so-
.•mio n liiiluència direta da mâ administração do sr. Carlos La*
rtla.

Falando ac DIÁRIO CARÍOC \. o sr. Nertan Macedo disse que
. governador Cnrlos Lacerda et á procurando a todo custo des-
irallzajr a Policia da Ouanaba-u; não poupa homens de reco-
eclda idoneidade moral como o delegado Luis Stocklcr ao mesmo

:tipo em que viaja pelo Mundi. na companhia ridícula de <bi-
iciros aposentados;) como ès*.e Raul Miranda, vulgo «Raul Ba-
ilho».

ROM1 I 4ENTO
— a I

i FERIDO NÂO PODE DIZER
POR QUEM

KIO -
Acusando dois ferimentos transfixi

I antes no lado duviio do tórax, produ
j tidos por bala do rt-vohe
I da no Hospital Getúlio Vargas, oniriii

i noite; licando internada cm eslado
I ilescsperadòr, o comcici.iiio Antônio

IlUüdcs (branco; de 2S anos, residente
! Aiim barracão do local conhecido pot
j 

"Mugiêi*. cm Plabelá, município de
! Duque tle Casias). O lato loi levado

ao conhecimento das autoridades no-
lidais daquele município, pclu delcc
tive do plantflo naquele huspilal. No
entAnto, segundo apummos, m policiais
nada puderam apurar sòhre a identi-
.tade cio agressor nem aos motivos que
a levaram a atilar em Antônio. Us-
pérant que a vitima sobreviva para
esclarecer o que realmente houve.

Continuando, o deputado utlcnls-
acrescentai! que "agora mesmo o

ivernador Carlos Lacerdi rompeu,
i vice-versa, com o deputado Fio-

Agui.u c — continuou -- a !'o-
:u nâ. c aquilo que o sr. Car-
s Lacerda prn$a; é uma IriM.' :ç u>

S mais honradas onde lii i*.'íi
ile le bem".

Os ruins, o desorieílos, ^ã.* i
noria, o hú'ncio rcdu?idó. Em ui

. classe hi i*rn;e que presta e rzn-
qu^ nãu presta — ciintinuou o
mtado — o governador par?:c

vi gosla dc F'.Mc ;nc n5o l"*í,Ui.
a sua mania — disse o sr. N
MaceJo tle desmoralizar a 1

ia.
APOIO À POLICIA

A tranqüilidade da ciJ.Je cie- ;
ulc da Policia. Mjs ccimo ... u.
r numa Polícia q.e o próprio g
nador procura dcftfiorajizitr'?

mtinuou o deputado — icrcsccn-j
ado que o p.overno estadual de-

i da. apoio à 1'o'icia danao-lhr o j
: ela necessita para o seu rcapr:

^rnrnto, visto que os atuais diii
'.tes daquele organismo, com^ C

•neral Si^íno Sirmento, sü*.) !
is de al'o nível moral c preíu-i-
rente capazes.

— E — acentuou - • a ivilcia,
• td, sim impossibilitada dé tiab.i-

tf ',io. ;"c não pcssstii recursos c o
¦ iveramloi srt procura dcsmoraliVi-
i. U delegado Stoclclcr, por c.xcm-

"Io, dispunha de apenas duas via-
"iras velhas para lutar conlra o'bicho" e o lenoctnio, como decla-

. i*-nii nu visita que lhe li/, a tim
cmprcsfar-lh'! solidariedade,

af).J;i, di:se o político ude-
nisla que "dentro de poucos dias
..ii.'. da tribuna da Câmara, impor-

;'.¦> rt'-,c!.-';ô.s e comentara a dc-
• .1; sr. Luís Srocklei e de

perscsuiçiScí que vêm ocorrendo no
DFX ¦ « ., déicrmiriaç&o do gover-
nadoi do Estado."

// //Capenga
esfaqueou
operário

RIO -
Aaiónio Guedes do Nascimento (o',ií-

r.lrio, de 21 anos, tcsidenlc na "casa

a, II da Larço do Anil. em Jacarèpa-
guá), aos últimos minutos da noite dc
ontem, no Hospital Sousa Agetifit,
apresentando trís lerimentos penetrem-
ks rio toras, produiidos por [aca. Ao
policial aii de serviço declarou que
(òra ferido na Praça da Harmonia, no'reagir ao margina! que apenas conhe-
ce pelo vidro ele "Capcnt-a". ou,- qae-
ria lhe assaltar. 0 fato foi comunicado
ao II.» Distrito Policial.

Atentado ao lutador
poderá ser um golpe

KIO

i

4

BÊBADOS AGITAM
0 LEME

RIO ]
Moradores da Rua Gustavo !

Sampaio, principalmente o» re- |
ídentes nas proximidades do n. j

ll2, fazem um apelo is "aulon- <
dades competentes", no sentido J
de que seja encontrada uma ]
(órmula capaz dc solucionar vá- <
rias irregularidades ali cxlstea-
tes.

Segundo aqueles moradorei o
dospoüciamento naquele setor dc
Copacabana, concorre decisiva»
mente para a prcllleraçõo Ue cí-
bados e d^sordeiios que Ircqucn
tam alguns bares daquelas cer-
canlas, iníriglndo « Lei do Si-

i ióncio constantemente. Pedem, au
mesmo tempo, a atençáo das
autoridades para as irregularida-
des cometidas por grande nume-
ro dc motoristas, que altas horas
da noite abandonam seus veicu-
los com os motores ligadas, des-
respeitando, com isso, também, a
Lei do Trânsito.

NOVOS DEPOIMENTOS
Nn decorrer tlj» tarde dt* ontem1

o eicrlvío Gabriel tomou os depol*
mentra das enfermeiras Nelde Leí*
tr. Marccllna dr Jesus Araúlo Fer-
reirn. JulLfio Alves Neto, Cnrtnnn
Paz da Silva. Maria Isabel. Ralmun-

| da de Assunção Ribeiro r do m6-1 diro Cnrlc»5 Martins. Todos o.« de-
l pocntei foram unAnlmet em dizer
| qup n.ío virniu ninsuépi Rtispêito no
j interior dn Cn^n de Snftde, ou fora
' riria nfio *-al>rnrio explicar o drsit-

parectrnento da criança.
NOVAS DILIGÊNCIAS

O»; rietectlves NeUon, Otávio e
deu entra-1 Dem^rval, acompanhados prin rr-

portasem do DIÁRIO CARIOCA
renlír-T-r.im várias buscas no nlto dn

; morrn do Salgueiro, ouando se dl-
1 riRirnm n residência de d, Geraldl-.
[ na di Silva, n qual vira a dAbll
I mental ".Mindinha1* no Interior do
' quintal de nua residência. Nessa
; ncasiAo, 'Mindinha" f^r barulho
; quando n sr. Júlio Agrícola (neto

de Oraldinal levantou-se e man.
' dou qup n mulher ffose embora; i

D Gernldlnn di«sc A rporta- .
Kfin que "Mindinha". que è fÍRU-' rn muito popular naquele morro.
no tentar e*conder*se nn quintal ('e1 sun caia nfio traria condigo qual-
quer embrulho, entretanto, os po-
lidais apuraram que n n**bll men-

i tal shblra O morro levando um ees-
| to. em cujo Interior haviam vários

panos
ACHADO O CESTO"Mindinha" dlila palavras desço-

nexaj dandi mostra de sua dobl-
[Idade mental, quando foi localiza-
Jo euu barroro nn alto do morro.
No Interior do mesmo, a policia
encontrou o cesto, que ali fora rir-
positrdo prla mulher. Vasculhado,
nada de Importante foi encontrado
em seu Interior a nüo ser panos su-
(os e velhos."M-nrilnha" cumprimentava todos
os moradores do morro, mostrando-
so multo alegre ti ao responder a!
uma pergunta do rrixirter disse ter |
somente 13 anos de idade, sendo;
contestada por sua mfie, d Joceli-;
na Marta da Conceição que também
está detida.

TEVE FILHOS
Ao delegado Silva Barros. a 5us-

peita disse que estava n espera de
um bebí Por outro Indo. sua niSr
ritsst? que era mentira. Entretanto,
adiantou que sua Iilha havia tido
dois filhos, sendo que um deles ha-
via morrido dias após ter nascido
c» o outro morrem nos 3 anos de
Idade

O medico psiquiatra que estava
tendi* esperado nn Delegacia do
lli.° DP., a fim dc examinar "Min-
dinha", ali n.lo apareceu para pro-
ceder aos exames, o que está difi.
cultnndo os trabalho, policiais.

HIPÓTESES
Nn Delccarla do 1(5° DP. estíio

senrio aventadas varias hipóteses I
para o desaparecimento da menl-
na Sflnln: 1 ¦) a menina Icria sido
vitlinn de vlnrjançn: *!•) Sònin te-
ria sido raptada por alguém de re

• MOR1NEAU • MORINEAU •
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HOJE AS 21 HORAS
Amanhã, Vesp. às 16 horas

C2W'"*' no TEATRO DULCINA ^
^ 

"0 SORRISO DE PEDRA". DE PEDRO BLOCH *^

• MORINEAU • MORINEAU •

PIGALLE NIGHT CLUB
AVENIDA ATLÂNTICA, 4.20fi-.\ — TEL.! 47-2438

iKsq. .In.iqi :n Knboco)
V DE PAULA: o intredittor do "strip-tcase"

Por todo5 Imitado — nunca Igualado, apresenta 3 modelos 6>
"SfRIP-TEASE"

com a beleia clfana MARITHKA TORRES — e o sensacional
número de contorsionlsmo: CARMEM I.ITTKL

T. às 2t.30 hn-ns: o «sIiohtí:7/Rio... cie Carr.ivcii g Carnaval7'
com o Colossal Trio Paaststtl «MAGNÍFICOS DO RITMO
— COSTINHA E in LINDAS GAROTAS — RESTAURANTE

— AH REFRIGERADO

ATENDENDO A INÚMEROS PEDIDOS: VOLTA AO RIO,
ESI CURTA TEMPORADA

nAims <ca show ,.

Geio

maior espetacu
alemão de

lo

patinação no gelo
70 estrelas máximas da patinação,
sob a direção do trteampeão olímpico

FsiRÉIA DIA 12. ÀS 20,45 H. NO TOACANÂZINHO
Diariamente, às 20.15 horas — Sábado e Domlnjo às lfl,30
horas e 20,45 horas — Venda antecipada a partir do dia G
no Teatro Municipal, Gare tia Central e Afêncin Copava-

bana tle ,iO Globo».

O CANGACEIRO
HOJE E TODAS

AS NOITES

Somente com o resultado tio> exames que estão sendo feitos pur
um perito do Instituto de Criiv.i inlfstlca, é que ns autoridades por
üria'? do ii." Olatrilo poderüo apurar as circunstâncias em que, real-
mente, se tleu o atentado ao lutador-argentino .Martin Karodojlan,
ontem, pe'..» madrugada, em Copacabana, ocasião em que uni tiro lacõet do sr. Ernst nrir^iião se con-
foi disparado em direção ao carro que dirigia, ti «Volkstva^en» chapa formar que êle tivesse filho com'
GB — 24-91, momentos antes alugado na (.Agência I,ldo„. , <"*trs mulher: 3.»*l a menina teria'

Embora nnda possa ser dito antes que tudo fique esclarecido,íSWs^%í^5S^*íS<i?ÍS^5áSfel
¦ no-ssa reportagem conseguiu apurar que a tentativa dé merte po-
deria ser um golpe publicitário para a lu!n que Karadàjián irA ter
:om Carlson Oracle dentro em breve. Porém, o lutador argentina
declarou que tem recebido varias ameaças desde o dia cm que de-
safiou os Gracie.s para uma luta, acrescentando que. em Buenos
Aires, recebeu uma caria anônima onde se lia que iria acabar mor-
rendo se viesse ao Brasil.

INVESTIGAÇÕES
O comissário Cou'inho. de ser-1 ciando para

dido parn ocultar n sua morte.
TEVE VERGONHA

Segundo licoil apuinilo pela repor-
íiigcin, o sr. Brnst anteriormente in-
tentara n sua esposa, d. Léa Monteiro
tle Azevedo Vagner, quando do pii-

! mclro lilho, na ca->a de saúde onde
Soma desapareceu. Explicou o si.

' Grnst que' naquela ocasião Internar»
esclarecer o fa'0 I a senhora mun quarto particular e ela.*» viço no 3.° DLslrito, eslá dlligen- j elesde a hora em que dele tomou I agora. solU-iiaralhc que- tússe coloc-

conhecimento. Segundo o que já | da na enfermaria comum. I
Disse ainda o sr. Ernst que tivera

vergonha cm comunicar aos seu*; ami-
gos o nascimento de Sônia uma vez

Condenado
por tomar
dinheiro

apurou, o tiro que estilhaçou o
vidro da porta direita do veiculo,
foi disparado de um auto de côr
escura. Populares que se arha-
vam na Praça Oemélrlo Ribeiro
— onde se deu o fato — disseram
que a plara do escuro, tinha a

RIO -- terminação 03. No momento em
O juiz da 23a. Vara Crtmtnsl que o perito fazia o levanamen-

Wellltuton Pimentel condenov; . . .„„„. K„„„. ,„„„ ,„,.. .,
a 5 anos e multa de 20 mil cru- ít0 do loca1' hauve uma levc al-.
zelros Pedro Barl-osa dn Silva tercaçao entre populares e o em-1
que no dia 9-4-61 na Rua do Rc-! pr'?sário de Raradaglan. Os pri-
sende foi preso t«r ser ,e apro- j nieir, ,iRm mH, B uüo era um j

u para j

^ j i|iu; iiw M«ti »/--i-ui **h n."« «\* *•¦*- i |u^*.«ii*J ui: i\*tiituilt*U*lll, \_f

X sende foi preso por ler se apro- j lrm mi • „í I nriado cie áfr, mil cru-!5<ros d» i .,
\ Vera Lúcia Cunhi Paiva para solpe ja um tanto an.lgc

^r******,******************-' í soltar seu amante. I tonseguir platéia.

MATOU SEU PAI: ONTEM
FOI PRESO

RIO -
Orlando Rosa da Costa, que matou

>eu pióprio pai. Luciano Rova, em do- -
fesa de sua mãe, no dia 3U dc julho
dc lifcO, na Rua Otranto, 1303, a tiros,!
Bprescntou-se ua larde de ontem ac
juiz Celso Guimarães, sumarianlc tli
1." Tribunal do Júri, seutlo enviado ao
Presidio da Guanabaia. j

SíitEaeLBT^T W,:*^v*"¦' *™S|B

~^j^m 
mmr~^^L%~WR jiiwpí dâs 6 DATÂRD-E ÀS 3 D/l l^^Êm^m^: '

í JBn^í^í±^m^^J^Li R>fernand°mendes'25^^^^^^k'

^^WfÀf? 4: T^> atração 
mais querida das

^^^^VNiSff5 \ss noites cariocas ^—

sdWbft 1 Booker | ;^^ •^4^6^

! 
PLÂZA HI-FI SOCIETY *J^'

I cie Meira 1 ¦ 1 PI§ I F

AVENIDA PRADO JONIOR, 258 — TEIi.! 57-1870
HOJK, SENSACIONAL DESFILE DE

MODAS e MAIOS
ABERTO A PARTIR DAS 15 AS 5 HORAS DA MANHA

Ótimo serviço de coiinli.i - A melhor música do Rio
AR CONDICIONADO PERFEITO

SEM <COUVERT.i - SEM CONSUMAÇÃO
RESERVE SUA MESA PELO TELEFONE: 57- 1S7-0 \ Guimaiáes1.1

TODAS AS NOITES
RESERVAS E INF.

57-9789
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Conclusões Via Ia
ingleses

pagina
MALAQUIAS FOI VER O HOSPITAL

inv«flB-o "n tf,-, território pelos

Náo ha. por rnqm»nto. ítiril-' An Acfiett mililares '.o Ce-

NHntotírlo do Exterior em lor..
S;S anunciou o envio ne l*ar-
íoTde Ituerrn através ce Can».
S Suei, entre os qual*, um

*£* «W l»do, o Primeiro-
. _ K.-itainio .<r. Harold

recebeu, na Câmara
o na Cftmfira dos

ncondiclonal de
fia

brita-

MacMillan.
do* Cornuní
T.ordes. o aprv.o '

deciaío de enviar tropas

c„ em defesa do Kuwall
interpretai- os senti-

ide maioria da
nicr.

,.fl" ,Rh 0«.lr*e.* - aodl«r
,, -m vista da.s obrigações

2 feonlraímos por tratado com
K.'!iv.nt e evairdo em conta o

r-dJdo oíicial ieiio polo seu 80-
Crano e a atitude ameaçadora
rio traque o gOVÍrno britânico

kv* obrigado a adotar ns me-
tomou . lUPI-BNS-i*s'av

o'.dns
PC

m;<-

Ardovino:. . .
-(•-no a '>¦"•* "•• Policiai» foi P«'-»r
nos autor.". O coronel disse, entío.

w,e 'desde o inicio a tal lista nao

n-o.-«eu te po: parte das «monda-
„., íá eme inclui*, todos os notncs

nr'policia.s dc un' distrito". Pelo
• .,**i" iodos m. policiais do 1!"

!>!• íCantral do Brasil) recebiam
,-,-i.ir-ro d« contravenção. t> sr.

D.óftoe» Isarnienlo de Barros, vo-

c, na comissão de inquérito, foi
..,- ssuiio tempo, e até bem pouco
,., c> delegado.

rv.liTou, inai*-. o coronel Atuo-
<.ac cre ' êcsr t nm artifício usado

p -y,!-ir» eniotes pai» tumultuar
rs -H-o.essos e de<mo-»li7«r » po''-

"'. Entregara a lista tào-vómrme

po; »e 'ratar de. um papel apreça-
mdo entre os perlences de I ima.
i ,-vfr, sfi depo':r»en!o. o coronel li-

nu:oVni con, o ponto bisico em que
, -omissão de inquériio se apoiava
-..n merairir o* policiais.

Brasil e
tando como contrários a
esse principio a agressão J
econômica c a "infiltra-

^•ão dc ideologias extra-
conlinentais .

\ DECLARARÃO
T' o seguinte o texto inu*-

gral ci.i declaração Brasil-
Chile: j

O ministro das Relações I
Fvteriores di>s Estados Uni- j
dos do Brasil e o ministro ,
d». Relações Exteriores da ;
República do Chile, reunidos
cru Brasília:

INSPIRADOS pelo proposi* .
to de estreitai" ainda mais os
laços de ami/ade que, atra- ,
ve-, da história, tem unido ,
•niernalmentc seus dois pai-
«sede conjugar seus esfor-
cs» em prol do progresso, da
par e da r<e»j-urança do Conti- ;
»e«lr;

( ôNSCaOS oc qw »s »fi-
•»,d*de> tradicioriais que exis* i
tem f-ntre os povos do Brasil ;
r òo Chile c a identidade de ;
seus interesses fundamentais
'jvoreKcm uma crescente co- i
OB-ração entrr os dois paises; i

CONVENCIDOS dc que cs-
ta cooperação, que tão fecun-
ria se revelou no passado pa-
¦ a a formação do sistema in-
t-i americano, seguirá conti i-
buindo para o seu fortaleci-
me mo, inspirando-se no» ai-
tos propósitos dc promover o
bem-estar social e elevar o ni-
vel dc vida dos seus povos:

CONSCIENTES das respon-
sshilidídes que. no momento
presente, lhes são impostas
nela origem comum de sua
lormação cultural e política
e pelo deseio de defender c
consolidar na América o sis-
urna dc governo fundado so-
h:e o mais absoluto respeito
as garantias e liberdade ina-
üenáveis do homem, essen-
ciais à dignidade humana e
perenidade da civilização oci-
denta] c cristã;

DECLA RAM:
1 i Oue a política interna-

cional do Brasil e do Chile se
lundamenta na adesão sem
reservas aos propósitos, prin-
i ipios c normas da Carta das
Nações Unidas c do sistema
interamericano, bem como
na eficácia dessas normas j
na aspiração de fortnlecè-las
para a manutenção da paz c
tia segurança internacionais,
a defesa contra qualquer
agressfio, a solução de contrõ
vérsias por meios pacíficos, a

mcll\oria das condições dc \i- I
clu de seus puvns e a pro
moção do seu desenvolvimen*
lo cultural c econômico;

2*1 Oue o Brasil e o Chi-
le reiteram sua adesão ao
princípio de aulodetcrmina*
çáo dos povos c estimam que
esla se de\a exercer através
da democracia represenlati*
va, manifestada por eleições
livres e periódicas que asso-
gurem um regime dc llberdn*
dc c justiça, baseado no res-
peiiu dns direitos humanos;

.V) Que a intervenção nos
assuntos internos ou externos
de outro Estado, levada a ciei-
to direta ou por qualquer ou-
trafonna que importe cm in*
gerência ou tendência atenta-
lória contra a personalidade
tio Estado, seus elementos po-
líricos, econômicos ou cultu-
tais, como a mfillraçíio ideo-
lógica on a subversão poli-
tica, sc opõe ao principio de
autodeterminação dos povos;

4) Oue ambos os. paises
consideram grave perigo pa-
r.i a paz e a solidariedade do
Hemisfério a infiltração dc
ideologias extraconüncntais
subversivas, que visam á des-
fruição do sistema político-
jurídico intcramericano e das
instituições democráticas dos
Eslados, c dificultam, dc<ta
forma, a ação daqueles gover-
nus ora empenhados, com
êxito c profundo sentido de
justiça, na soluça) dos mais
importantes problemas eco-
noinicus c sociais dos scus
povos;

5°.i yue o desejo sincero
do Brasil e do Chile que ti-
rias as Nações irmãs do Con-
linente reafirmem sua adesão
ao sistema regionr.l r> aos prin-
cipios e propósitos que o inspi-
ram, únicos compatíveis com
as características e normas de
convivência dos povos ar.ieri
canos;

G°.) Que o Brasil ,* o Chi*
le acreditam que a melhor
defesa rio sistema riemocr.it i-
CO representativo ria América
reside no esforço prioritário
dos governos para resolver os
urgentes problemas econômi*
cos e sociais que ateiam seus
povos;

7o.i Quo neste sentido arn*
lios os paises consideram seu
dever ressaltar que O progra*
ma "Aliança para o Progres-
so" abre novas perspectivas
para a colaboração interame*
ri cana e aponta noves rumos
dentro do espirito de coopc-
ração preconizado pela Or*e-
ração Pan-Amsrricana e rM,ver>
sas iniciativas latino-america*
nas como o Banco Interancri-
cano rie Desenvolvimento, a
Zona de Livre Comércio t ou-
iras destinadas a fortalecer e

; dipamlzar o sistema regional
! no campo econômico e social:

8o.) Que o Brasil e o Chi*
le. desejosos de assegurar o
êxito desta nova expressão ria

aimeii.ii io, os Bstttdoj UniilC» con-
tinirem consumados nos princí-
pios revolucioiwnos do libcidailc
individual c de liberdade nacional
para todos os povos, que inspirou
» nossos primeiros patriotas. Nes-
le momento, a UniSo Soviética e
os listado* Unidos far-em frente a
uma responsabilidade especial.

"Desejo aweftiirji ao povo dc
seu pais — di* em seguida —- que
c noss.i desejo viver em ansirade
e e.n pa/ com He",nem v

Poi outro lado, dando a nota dc
o contradição, o "Izveslia" em >io-

lento editorial, di/. que "Oi Esta-
dos Unidos converteram cm uma
Inu Ia a declaração da inj.-rx.ii-
.lèn.i.i, ao conslituir-se em um Ins-
lio da tcaçilo mundial"... "Nos

í Estados Caídos d.ss Rivclefeller e
os Morgan, dí, fruman e os l)ul-
les".

O núncio de pe-soa.- moitas nus
r.liadas n irte-amrricjn.i.s desde
ài 1H horas de sexla-feira. cm que
,. imeçou a celebração do anivci-
vário pútiio dos lutados Unidos,
ascende a 405. Segundo os dados
recolhidos em todo o país, o nú-
meio dc vitimas cro acidentes dc
diversos tipos é o «eguinic: cm
c« adas. 405: afogados, KO; aci-
.lemes dc aviação, 8: aciJemes com
ligas de artificio, t: váiios, 93.
lotai: 670: (UPI-DC.

Dia 12
mil carros, a [im de 'oinar pos-
se de sua cadeira no Senado.

VISITA AO TRIBUNAL
Juscelino visitou ontem o Tri-

hunal Regional F.leiloiat de GÕiis,
sendo recebido pelo presidente e
demais membros da casa, com os
quais paiesiioti por alguns minu-
tos.

Iodas as véres que aparece é
ele ovacionado pelo povo. Preten- ;
de descançar uns poucos dias na '
capital Goiânia, onde seta p.id:i-
{lho do casamento de uni ani.g-'.

'Lisboa' será

punido: saiu

do 'emprego'

RiO —
Km vii tudo do vereador Celso

I isboa. cs-ptcMileme da jnlija"Gaiola dc thiro", r, lambem,
func.oníiio estadual (técnico Ue
laboratório, matricula J2.799),
não ter sc aprccnlado k Secreta-
na de Administração alé o dia 2S
dc abrii passada paia receber fun-
ção, resolveu o tio.s:nador Car-
los Lacerda puni-lo. instaurando
um inquérito administralivo.

\!ega o gssveinud.-r da Guana-
bara que "o senhor Cels.. de Sou-
sa Santos 1 .ishe-s, sendo fundo-
naiío do Estado, deveria ler se
apresentado àquela Secicuii pa-
ia receber incumbências, r*°i«. a*8 de março cessou o moliv-o de-
terminanlo do seu afavtanvenio, ou
seja, o exercício do mandato ele-
tivo. "Fiua o sr. Carlos 1-aceida
que náo tendo o mesmo se apresen*
lado ale esta data, para trabalha:,
ficou caracterizado, assim, o seu"abandono de emprego",

MONARQUISTA ITALIANO
QUER CLAREZA

ft/O _ o coronel Marflio Malaquias dos Santos, comandante
da Poluía Militar da Guanabara, realizou, recentemente, de-
morada visita às instalações do Hospital Militar (um dos mais
antigos do pais, pois foi criado para atender à Cuiráu Real da
Poluía), deixando aquele estabelecimento plenamente salis-
feito. Desde 19-13, ano que marcou o início das grandes refur-
mas do IISi, vem suas administrações renovando o material
cirúrgico c hospitalar, pi acurando acompanhar 0 desenvolvi-
mento téctüccxiéntlfico da medicina. Atualmente sob a dire-
ção do coronel-médico Antônio Amaral, dispõe en, pleno fun-
cionamtnio dc várias ambulâncias, ambulatórios e clinicas es-
pecialitadas modernas que atendem perfeitamente aos milita-
res da corporação e suas famílias. Desde 1951 vem funcionan-
d> com excelente proveito o Banco de Sanffnc do Hospital Ifí*
///or. junto a sede no Larga do Estdcio de Sn. A fato beima re-
gistra a visita, vendo-se o comandante da PM, (oroncl Marflio
Maltiqituis dos Santos, o diretor do Hospital, e o jornalista

Vicente Cascarão

Preocupa a expansão
das ligas camponesas

BRASÍLIA —
Valendo-se de noticia veiculada na imprensa de

que seriam criada* Unilx-m. nos Ksladiw do Rio
r Ralila, pelo deputado Krnnelseo Julião. »*. l.i-

gas Camponesas, o si. Novais Filho (PL-PEl
advertiu, na sessão de onlem. presidida pelo
sr. Moura Andrade C presentes 31 senadores, o

governg do perigo de sua propagarão pnra, In*
cluaive, á segurança nacional.

Analisando o problema, eom depoimentos dos srs. t.imn Teixeira.
Heribaldo Vieira. Vivnldo Lima c Calado de Castro, este citando
relatório:- oficiais feitos quando Integrava a ativa do Exército.

pediu providencias Imediatas do presidente da República paru a

PlBláM
5S

AaVirifi ¦ i i-. .......si

* Política com
'»¦ 

tiros

em Mossoró
RIO —
O »r. Dinarle Marlr, es-co-

vernador do Itio (iramlr dn Nor-
t«. recebeu telegrama, do srna-
dor Div iiuii Rosado, expedido
de MosMiró, no qual aquele po-
lilleu Informa dns arontrcinien-
loa sangrentos iM-nrrldns naquela
cidade, ocasionados pelas dlvrr-
gèncla» políticas locais e Imi-
dentes que foram Intensificadas
eom a iliegada, ali, do governa-
dor do Estado. Durante o In-
ildente havido, o filho de des-
tarado elemento governisla atln-
giu, eom trfs tiros a Francisco
Holanda, polillco da reglSn.

Salienta O parlamentar que o
eliefe do governo estadual, ape-
snr dc Uie ter sido preparado
tinia grande rccepçfto, inclusive
com deslocamento de tropns.
múaicas e viaturas, onerando os
rofres dri Rio Grande do Norte,
foi recebido com Indiferença
pela população tle Mossoró. D:/..
ainda, que um jipe oflrinl, ao
retornar dns manifestações, ca-
patou ferindo seus ocupantes.

TELEGRAMA
I ' a seguinte, a intsçra .1 i lele-

giainni"Comunico prezado amigo que
como inste Augiiiio chegada go-
vemador onlem aqui foi marcada
grave episódio sangrento aa oue
ik>sso companheiro Fraacisco Ho-
landa loi r-^r m.Mivos políticos
grnvcm.-nie teixU-i com tié.s tiios
de icvólver por 1 eotónto Feirei-
ra, filho de destacado elemento
governou. Alem espetacular des-
perdícios reclusos estado, com
lianslcténcia oitenta soldados in- j
cluindo cinqüenta músicos, foi f;i-
to deslocamento dcrcnivs viaturas ,
oficiais lambem utilizados aito-fa- j
lantcs anunciando concentraçio po- ]
íilica. Npesar gastarem milhares
cru/eiros com fogos, bombas e fo- .
guetes popirlnçâo lecebtu governa*
dor friamente. Tarde domingo ;
jipe oficial com elementos luta- |
do. governo regiessando praia Ti-
ban virou ferindo quatrv dos sem j
ocupantes tendo veiculo ficado •

gundemente danificado.''

Oli.nl;. felrn, 5 do lullio ti.- 19M  PC 11

Sümòc mentiu: iuikio

pavimentação cresceu
BRA81LIA —•
GonÍ a presença (Ir noventa deputado*, • sr.
Sérgio Magalhães abriu o< trabalhos da sewião
da Câmara dos Deputados, lendo o sr. Satur-
nino Uiai-a protestado contra a afirmativa da
SUMOC quando Informou ao Departamento Na-
cional de Estradas dr Rodagem, segundo conata
do Plano Qüinqüenal Rodoviário do atual go-
vêrno, que linha sido extinto o I'mulo Nacional

de Pavlmenlaçüo que é eonatltuido por XO'', ria sohrelaxa de eüm-
bio, arrecadada nos tí-rinos da Lei 2.115, de Imporlaeáo de pe-
troleo e scus derivados.

Demonstrando que, no contrario, o Fundo do Pavimentação
aumentou, o sr. Saliirnlno Braga enviou requerimento de lnfor-
mneõea ao mlnLslro da Fazenda

OUTROS ORADORES

Plenário-
da

CÂMARA

situncíio de penúria do camponês brasileiro.

REFORMA DO ITAMARATI

Foi aptovtido o piuieio dc lei da
(. am.it.i dos Deputados que rcoiga

ROMA
O |*u\rrno

rsmcnlc comi
tia irinanic

(•Uma deve dt/rr cU-
i>rn>a re*ol\iT a ien-

nu Tuol Mritdtunai
cooperação mierimencima, en-
tendem que ela dev considerar
e»t>ecialmerite a Situação eco- ' =-y *sr-**1 ***• j , ,c»|jcv..o.uiv.... ¦* > aesconlenie mir.una de mgua alcm.v.

Carla Patente 2"9
Rwniltado do Sorteio

«le junho dc 19G1
TRtMIO H.-UOH:

Cent. A — 066

Cent. B — 655
PRÍMIO PRINCrPAL:

66.655

nômlca C social rie caria pais
e as dificuldades decorrentvs ;
das relações dos países inries-
trializados eom o conjunto da ,
América Latina, que pt-RSam |
afetar suas economias;

9o.) Que o Brasil e o (.hl-
le acentuam a importar..-ia do
intercâmbio cultural entre os .
paises latino-americanos tanto \
no qup toe a preservação do ;
lesado espiritual ibérico co-
m0 no que diz respeito ao pro* !
gresso e á paz no Contirente; I

10".) Que, como expressão |
do perfeito espirito de cola- ';

boraçio que preside, às suas ;
relações, ambos os paises C0:> \
corriam cm efetuar consultas j
permanentes sóbre todos os
assuntos d-e interesse eomum,
com o propósito de coordenar
sua ação nos organismos it-.ter- i
nacionais e '10 âmbito reS'o- \
nal e mundial:

11°.1 Que o Brasil e o Chi*
le reafirmam sua fé iral.alá*
vel no riestino dos povos deste
Continente e manitestam sua
confiança om vè-los fraternal-
mente unidos sóbre a hase de
um melhor corhecime.-t,, e
intercâmbio recíprocos rio m*
peito mútuo à personnlidaile,
soberania e independência de
cada listado, da amizade (".ran-
de e sincera entre todos eles
e de uma complementacâo e
integração econômica e cultu-
ral efetivas, que permitam à
America ocupar posição eada
vez mais destacada e influen*
te na comunidade das Nações
d0 Mundo.

EM FE' DO QUE, os mes-
mos ministros assinam e se*
Iam a presente Declararão,
em dois exemplares, nas iin-
guas portuguesa e espanhola,
ambos os textos fazendo igual*
mente fé.

Feita na cidari-e de Brasília.
aos quatro de julho de mil no-
vecentos é sessenta e um

(asa.) Afonso Arinos ile Me-
lo Franco,

(ass.) Bnrique Ortú/ar".

lingu
pedni, hoje* n* CAin»!» uni dcputftdo
monaiquiila. (DPA-TRMJC).

GREVE DE JORNALISTAS
NA ARGENTINA

UU.NOS MRP.S -
K\ 14 hoias Oc hoje icví- inicio a

gree dos jornai* e doi sciaí-,0* no-
iicioros do indiu. Tl*tn*w áe pio-
tc-aio pelas \iulenti.vs que a politisi
infligiu a Uois jornallsia.1.

\ ric\c toí (trdenada pelos sind"i-
caios dos nahalliadnies «rálicos, dos
jornalista.') c de otitr.X) atividades, —
(UPI-DC).

Dificuldades

m o Ministério das RelaçScs 1 v
terioics c Já outras providências,
lendo o mesmo itto à sanção, -^
emendas apieèínudii pelo sr. Da-
nel Krícsci il") c tlilberto Mari-
nhn C> ao substitutivo Afonso
Celso, após entcnilíiiientos ciiitc os
dois parlamentares, foram retira-
das, nio atrasando, assim, m,i'< a
iramitaçio do proj:lo, que vem há
muito sondo soíivitaJo pcUv. servi-
dores ilo tumarau.

IX>nR\OIMI\

Em requerimento de informações
jo Dep.ut.imento Nacional da Pre-
sdència SiKÍal. o sr. Gilberto Ma-
unho ind.ita «-c estão os diferentes
ln*-!;unps u fie vinculados dando
cumprimento ao disposto no de.-ie-
lo 4»> *4< 60, eom íetctéiiv'» »'
vniiisftíiis atribuídas aov servidoies
com exervricio ei" Bi.iv(li.i e. m
hi-Hilese negativa, quais os motivos
delemiir.antes do nio cumprimento
.io citado iexio legal.

am n>*\Hi-titsíu>-
O si. Caiada de Castro, a r.ve«ii

pi. do vr. Lobão da Silveira em
es.úr. .Milcnoies, ctiticou seveta-

mente o piefeilo Paulo de Tarso
pela maneira conu vtni descoilgês*
UuiuiHlo o Nii.íco-Ujiidcii.inte. 1-ri-
sou qie s'í esta .criandç, pi Plano-
Piloto dc Bras)fli".í uma faveia. a

qual o povo já denominou de ''la-
vela Paulo dc Tarso". Resviluw que
as casas qnc estüo sendo construí-
.Ias na Asa-Norlc, para abrigar os
comerciante." do Súcleo-Bandeiran-
te, so são comparáveis aos mocam-
bos pcinambtKaiins c aos casebres
tios si biírbios de -telím do Para.
Disse que n3 Asa-Norte tem muito
conforto e condições higiênicas do
que na própria Cidade-l.ivre. Sa-
lienlou ainda oue, daqui ha dois
anos 'pr^/A'. pau a construção dc
alvenaria), niogu&tn conseguira ti*
iar aqueles que !á estiveram irwta-
Lidos em casas dc inideira. Con-
cliiiu seu discurso chamando a
atcnçílo do govèmo paia opro-
blema.

I \1K sOKDI.N sltl v.
H.n\ sr$*iáo extraordiniria -rccrcta,

á*> 16,50 hora-t, o Senado aprovou
onlem, por 28 votos contra 5. »
in.ltc.içio ds. presidrnie da Republi-
ca do sr. José Ciocluanc de Alen*
cai para embaixador pleaipotençii-
rki junto ii Grã-tiretanlia.

Condenados
os dois

motoristas
RIO -
O ju.r. da 8a. Vara Criminal ¦

\ condenou » 10 meses de descri- j
I eâo e 3 anas de ca.ssaçáo de car-:
, eira o motorista Custódio Oon- ¦
, vai ves que em 17-J-GO atropelou '¦

n» Rua Ministro Morclrn Abreu j
I próximo à Rua Pnranapanema o ;
i menor Jasc Carias ValenUm, j
Também condenou a 10 meses de j

j detençíO e 2 anas de siuspeucüo
ria carteira o motorLsta Antônio

i Francisco Oliveira que no cruza-
! mento dn Rua Marta e Barras

com SSo Francisco Xavier atro- í
pelou Arnci Pereira no dits ....
16-5-60. Ju!?: Eiiaminonda.^ Joaé
Pontes.

Adiado

JAPÃO ESTREMECEU
DUAS VEZES

II i.*ni'ii— * da H. f*w| Iim

que para o próximo carnpeo-
nato somente o goieiro poderá
ser substituído e, cm qualquer
tempo

TUüT.0 ASSESSOR
O ex-árbltro Carlos de OU-

veira Monteiro, que se achava
afastado dos gramadas cario-
cas. loi escolhido, ontem, para
0 cargo dc «.ssòssor do Departa-
mento de Árbitros da FCF.

iooi lu —

Dois tremores d*
iam Tóquio esta

PRÁTICOS REÚNEM
CONVENÇÃO

KIO
O* praticas do< por,as de

todo o p*ls encon; iam-.so reu-
jiidos de.<de on'-em, ria sede u,.
Sindicato Nacional dos Of.CiitTS
de Náutica, em -sua primeira
convenção para debater todos
o* problemas e relvindícaçfte.s
que atualmetre interessam a
r!e.«.se.

Os trabalhas da I Convenção
Nacional rias Praticas das Por-
ias rio Brasil íáo soborriiimno?
ao setjuinte temário: 1." -
crlaçfto tle um órgão de cúpula
para congregar iodas a.s pra-
ticagens; a," — estudos e coor-
rictirvçSo sôbre trabalho e pre-
ças na.s diversas pratlcagens.

Oeiiparum a tribuna, no período i
d«< Ijrrves comunicaçòca, oa «c- '

guintri deputadn-t'
— Campos Vergai, fazendo apft- j

Io an prcildínti- da Rcpíibllca pa- !
ra a execucío mpida do projeto i
de Ini .quo abre crédito Suricleiiic |c nrCCííárlo para que Iodos oi .
carteiros c inensagtiros do DCT '
tenbani uniformes para o seu Ira- 1
balho;

Ungolirrto S.iles, eoncitando jn Governo Federal e os governos
estaduais Interessados nn rnna
que s-rln bcnotlclada com o apro-
veiljinento dn energia dn Ca-
i-liiKli.i de Sete Quedas, tio Pa-
rana. a te unirem c votarem os i
rrcürtms necesaários à conaecuçfio,
com car.Vter tle prioridade, da- 1
queUl Rrnndinin nbrn;

— Ultimo de Carvalho, em no- !
me ilos morndore, da Superqua-
rira ilOI do IAPFESP, em Brasília,
solidando rio presidente daque- j
Ia autarquia, mandj apressar a
urb.nnliaçuo daquela quadra;

— Costa Lima, i-iprtnndn paru o '
mlnijlio da Agricultura para nu.*
seja instalada no município dc
Aracntl, no Ceara, urna rins esco- !
la« rie pesca que o previdente da j
Tlenulilicn fará instalar, npfts es- '
uidos que determinou;

Antônio Carlos, discorrendo i
sòbr? o êxito dn campanha que
o SCNAM vem realirandn no sen-
tido dos município* brasileiros co-
labsrarem na construçAo do pré-
dlo definitivo dn Casa dos Mu- \
nlclploa, em Hrasltin;

-- Clodi.mlr Millet, denuncian- jdo o Ilanco de Credito da Amaro- |tila cujo presldent: o .enador Re- i
ml Archer teria comprado um |
nvlfio pnra suas vtngcns e manda- I
do listalar uma estacSa rAdlo- jtelcerftflcn na sua cidnrie natal, o |
Codr e rmpre^tndo a urna firmn !
comercial em concordam. 7 ml-
lhAei. dc cruzeiro»;

Oliveira Franco, eimcratulan- ,
do-se eom o presidente da Repú-
blira pela evolha dos srs. Araújo
Cavaleanti e V.ilter Samnra para
o SFNAM. dr*r!,-.rnndo qur o K«-
tad.i do Pnran.i muilo opera da- »
que'*' serviço:

— Raimundo Padltba. assinalan-
do n cnmrmorric.^o, na data de
hoÍ*\ em que -sc comemora r in-
dependência dos Estados Unidos
da América do Norte;

Leite Neto, iQlIcltando do
presidente da Republica, h nreant-
iac5o, por parte do Ministério ria
Agricultura, do< postos p^roperiiA-
rios que até acnra representam
\erdfidclra inutilidade;

Brenn da Silveira, apetnn-
do para o prefeito Paulo dr Tar.o
pur-i qur aguarde a lolução prt». >
metida pela Câmara com a apro- í
VUcrltQ do projeto de loi que cria i
a CcmUsSo do Distrito Federa! e '
nao ro loque a cidade livre cm p,\- .
nte-v'

Miguel Bahury. defendendo ',
o senador Remi Archer, ex-pre.l-
den'r* do Banco de Crédito da
AmacAtita feitas p;lo sr. Cindo-

mir Millet, prurtieientlo um Irm-
po dl?cur»o na SGtaAo de amanha;

— Jos* Joffily, congralulando-
se com o Senado e a CAmnra. p»-
Ia «provacíio d» projeto que altera
o CòdlKo lirasiletro do Ar, fixan-
do no rniiximo em 20rÁ a parti-
clpjrf.o rio capital es!ranr..iro naa
companhias (le transporte aéreo:

Anísio Rocha, apresentando
projeto que estende aos de**quita-
doa e filhos deisa unl.io, direito a
pensAu por fakcimonto do servi-
dor civil, militar ou autárquico-.

Saturnino Brnjta. requeren-
do tnformat;6e«( no inmiitro da Fa-
/elida, ao superiniendente d»
Moeda e do Crédito e A Carteira
rie Cambio d" Banco do Brasil a
respeito do Fundo Nacional de
P.-ivimentaçSo.

Primeiro orador do Grande Ex-
nedícnte, o ar. Ferro Conta diixor-
reu longamente sôbre a. acusa-
coe, oe que foi vitima por parte
da r.-vlsta "O Cruzeiro , em seis
paginas de sua custosa edlcím.
nÃo aabendo por que o homena-
íífar;<m com tao f-iu*ito*a publi-
cidade paa.«ando das ameaçai dr
devVssa de %uik vida ao (ato con-
creto do in«ulto. Apre.cntando rio.
cumrnto-i que comprovam a »ua
Inocência, o deputado Ferro Cni-
ta di^se que continuaria na m»*-
ma lota ao lado doa interéaies na-
cionaU, ainda que isso lhe custas-
se rrtis larna na iua vida.

Prementes 248 deputado*!, entrou
na Ordem do D'.i o Projeto d*
Decreto Legislativo que autoria*
O ftce-pre-üidente dn República a
ausentar-se do pais. com parecer
favorável d» Comfosio de Conatl-
tulçfto e Justiça, ocupando a tri-
buna o sr. ,To*sé S.imey. dtncor-
ren:;o lâbre a política interna-
cior.*-l,

Mau cheiro
em Irajá:

protestos

RFF VA! SEGURAR
PESSOAL

KIO -
Todo o pe.v-oa! que trabalha

:ia.s linlia.s férreas da nério
ferroviária Federal será sesu-
rado corvira acidente» rio tra-
bnilio. Ne.síe sentido, n RFF
estiv procedendo ao; levar.;."-
mento de todos as .seus servido-
res. n fim de farer cumprir,
em todas as suas dependências,
o dispositivo iegnl que determi-
na o seiiiiro contra acidentes
rio trabalho para todos os tra-
bailiadores.

RIO —
Moradores da Rua Calmou Ca-

bra] (Irnjái. em frente ao mime-
ro 74. rrnovnm o pedido de pro-
vidéncins contra or. proprietários
de caminhões de feira que esta-
cionam de madrueada em írente
a um terreno baldio, para carir*,
e descarga de-rnercadorias e cal-
xotes. A tarde, peixe podre, re*-
tas de verdura e detritos recolhi-
das das feiras daquele subúrbio,
sáo levadas para aquele loca!, o
que provoca fedrr.tina e acúmulo
de moscas e mosquitos.

De nada tém valido as recia-
inações das famílias prejudicada.',
que não raro recebem como res-

! posta palavras de baixo calfto e
ameaças de agressão ffsira. O
Distrito Policial, a Inspetoria d*

(Trânsito e a Secretaria de Saúde
; jA fomarnm conhecimento do fato.'mas nfto houve providências que
tfíressem sustar, ati* nttortC o abu-

; so." 
ALMÔCO DA FAMÍLIA"

AVIATÓRIA
RIO -
Foi realizado, calem, no reatau-

nnfe Nfesbía, o aHuõçü da l^ááifHa
aviatória. tendo coninarecislo pei-
to de cem pessoas. O almõcro foi

I orjanizado pela VARIO qoe pas-
i sou -• taça ao I rJiiie Aéreo, qtie de-

ve promover ainda èsle mès inr,
novo enconiro da família avisto-

ri.i carioca.

terra abala-
noite, poiem

d^ baisav nem d.i-

#'-#^'**#*#'-l^s*>*#'*'-#****~*-^*#**^-^*^*^'#-*###**^-*^**^*'*^ •+•+ + ** + + •**¦ *¦+*¦+•*¦¦*¦•++ + *-*¦* + * + ¦+ + ++**¦* r »#^s» +++ * # ^-***-*- ^ * * é /

provoca
suicídio

RIO -
Coniumou o atentado contra a pra '

pria vida, na Praia de IXma luiza. em j
Sepeüba, exatamente a* lo hoias da!

, (iidc dc ontem, tngerifldo veneiio ad:-
| cio na do ü cetveja, o marinheiro de;
: Ia ciasse Bdson Riihen-. Brasil, de 24;

ano^ de idade residente na Ilha *i»s
Cobras e servindo no "Marcllio Dias' i

t) guarda-\*taa& Andrònlco Uufrino
. dc Meio que tentou inutilmente salvai
to suicida, foi quem sc comunicou com
j as autoridades policiais do Í0.« DT. io-
! tificando o lato. Compareceu, entáo,
I sio local o dcltclfvc St».

!
"LOBISOMEM" VAI A

2.° JULGAMENTO
RIO

P ,r ter matado a tiros. Robcr-
j to Cardoso, qur o chamou polo i
1 apc.tdo de "LobUhomén", José ,
j Sja*"Cr* será julgado, pela segrun- í

da vet, no prrttlmn dia 11, no t.° |
i Tribunal do Júri. O crime ocor* jí reu l.o Natal de 19S9 e Soares foi
, absolvido por 7x0, no primeiro I
I julgamento.

não há nolicias
nos.

0 primeiro tremor oconeu às 23.15,
hoia do JapSo, o sesundu, mais lia-
co. ocorreu 19 minutos mais tarde,

O Obsei-ialuiu. Central declarou
Que nenhum dos tremores loi ba»-
tam* íouc. (UPJ ne».

AMERICANOS PROIBIDOS
DE IR À CHINA

WASHINGTON —
Conforma anunciou, hoje, a revivia

"Ncvvs Wrck", os Estados Unidos pie-
param medidas para uma política
di.mie a China cunmi.isla.

t) primeiro passo — jegundo a re-
vi»;a — seria a proibição de nd.i-
dios americanos viajarem a China
vermelha, excetuai.-Ju-^e us rtpttfscn*
tentes de organizaçõc* huinanilana>
e dc beneflcêncta. iPA-lRP-lH |

Silketmhcó 4c Ma, 4e J. QuafaoA
^r» 4

Conclusão de Obras de
Teatro

"Presidente da Caixa Econômica
Federal do Rio de Janeiro:

Auioii/o a concesafio dc erapréV
limo para a lunclusào das utnas
do teatro Muimi, no Kstado da
Guanabara*.

Trabalhadores tle
Estiva

PAPA VAI VERANEAR EM
CASTEL GAND0I.F0

CIDADE DO VATICANO -

Sos "próximos dus* o Papa Juáo
XXIII sepma puta sua residência du
veraneio cm Castcl Gandollo, comuni-
lou hoje o Vaticano.

Pretende, assim, o Sumo Ponttlicc.
no recolhimento, cuinemorav os scus
«0 anos — a 25 de novembro — para
o crescente trabalho do Concilio
Ecumênico. iDP.virímx I

FORTALEZA HOMENAGEOU PRESIDENTE
DO LÓIDE

'livest ia'
soviético desde as eleições
denciaLs norre-americanas.

¦•E' paia mim motivo de saUsíx-
çao que. ao cumprir-s< o

presi-

1851

Wjus 60 pramios •<-•• inversões
da deteo» de milhar *cima.

BRA7.tI.IA TURÍSTICA
E COMERCIAI-,

S.A.
Rua Visconde de Inhaúma,

U4 — 4.*. andar.

CRBEklS

JUVENTUDE
^ALEXANDRE

íi viu i um

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
"AFA" LTDA.

rc.-r.iTAs: _ PI WFJA.MENTOS - AUDITORIAS
^EfiílAS - ÍÍA «SOES - CONTABILIDADE

RUA MÉXICO, 41 - GRUPO 706

i
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Pelo* serviços que tem o lóide Aéreo prestado à capital cca-
rense, resolveu a Câmara Municipal de Fortaleza homenagear
aquela organização, concedendo ao sen presidente, coronej
Marcllio Gibson Jacques, o titulo de ••Cidadão de fortaleza .

Na feto acima, uitj flagrante daquela solenidade

* Ministro do Trabalho:
Recomendo que >eja constituído

um Grupo dc rrabathu com * .nu
iidadc dc rever o adicionai sobre
u salário do» trabalhadores de cv
lha, no ttxante ao aalltte do Chile.
A providencia visa ao aunicmo du
HUcicámbio entre u nosso pais e
aquela Kepubliia s»uí-amencaua e,
ainda, ít nosvi produção agrícola*

li tirupo, quo lera u pia/o dc
oiio dias. paia apresentai o &cu
relatório, será presidido pelo re*
preácnianto do Ministério do Ira-
rolho c integrar-se á de represen-
lanics da Comissão dc Maiinlia
Mercante, do IBC c do sr. Üsvai.
do Pacheco da Siha. prcvidenis
da Federação Nacional dos Esli-
v;uiuies\

Rcadmissão dc Pessoal
"Direções do Lóide Urasilcito. da

Companhia de Navegação Costeira
c da Frota Carioca:

Autorizo a readmitirem o pessoal
dispensado por torça do decreto
vigente" •

Reivindicações da

Federação Nacional dos

Estivadores
-Mu!i'.ru do trabalho:
Recebi, da Federação Nacional

dos Eslivadorcs, circunatadado
nwtnorial, atraws do qual essa en-
tidade apresenta unia léiie de lei-
vindicaçôes para a ciasse.

Em conscv]üòncia, deiermino se.
ia constituído um Grupo de Tra-
balho para o lim especial dc es».
minar o sugerir a possível soltiçüo
paia aquelas pieicnsís..

O ictciid.i Cuipo scià picsididJ
Ik-iu icpicscniaule de»sc Mirdslério
e cempor-se-i, nlnda, de represen-
tanto da Comissão dc Marinha
Mercante, du Departamento Navio
nal de Portus, Rios c Canais, do
Lóide Brasileiro, da Costeira, da

J Ride Ferroviária Federal, das cm-
j piísas privadas de Navegação, da
X Federação Nacional dos Estivado-

te>, da I ederação Nacional dos
Portuáiios, úa ledeíavtto Nacionai
dos Ferroviários e, finalmente, por
um representante Aa l mao úu*
Portuários do Bia^;'.. Fot concedi-
áo o prazo de 45 dias para a
apresentação do seu rclaiono e pt>-
dera requisitar servidores c aer-
\ 11,0» a quaiisjucr Ministério, au-
tar^uia ou órgão de administra*
ç5o nidrreta, sendo sua-s, aü\idsdt-**
considerada» relexantes".

Aproveitamento dc
Sete Quedas

•.Stiniltru das Mina» e buergia:
lendo em vista a resoiuvau da

Comissão Interestadual da Baeta
iVi.ana Lurguai c, sobreiudo, o
empenho c o interesse do govèr-
no Federal por iiifiicta rcii.lu, dc_
lericino cvaniiii.il a convenicncia
de confiai aquela Comíssau o es-
ludo e a elaboração do projeta
de aproveitamento de Sete Oucd;*.*-,
nos moldes do tiabalho da bat-
rsitm de Urubupungá*.

Exposição Sôbre

Hin conscqllêacla, determino es-
tudar c preparar a construção em
apreço, lendo em visla a urgem.-
peceJUÍdade da obra.

Ao presidente da K.l%I;.. conce-
dei, em caráter excepcional, rsen.
çii dc treies para o material de--
líoado àquela basílica, nos termo-*
do ofício de seu hir-r-o auxiliar".

Usinas de Acatai e
Mondai

Salientando oue ii pri..fsS.iio d...
governo imprimir a esses estalei
n.s um rinoo escepcicnal de ira*
bailio, determino seja enviado ao
gabinete Presidencial, decorridos
iriiita dias. circunstanciado rela-
tono das obras c reparos em an-
dameoto nos referidos estaleiro**.

Venda de Sucatas da

"Ministros «das Minas e Energia
e das Relações Eateriores:

Aprovo os trabalhos retetentes t»
construção das trsinas elítricas nu*
tio-» Acarai tí Mondai, no tem-
lono brasileiro, na fronlcira soro
o Paraguai'.

Condições de Traba!lio

Tagorc
"Ministio úa Educação:
Recomendo especial atenção pata

a exposição sôbre o p<x:ta indiano
l.iKoie. a realizai^.' na Bibliolc-
ca Nacional.

Recomendo. .linda, prioridade
paia a edição das traduções do
mesmo poeta, ao utidados do
Sei viço dc Publicaçõea ue^sc Mi-
ni st crio*.

Cumprimento de
Decreto

"Picsidentc do Bancu do Brasil:
Determino o cumprimento do de-

ciclo numero 50.IW. de l°el, ie-
terente u - EXCELSA

Pelo mesmo despacho, recomen-
dn o eoiendioientü, se necessá^
rio, com os piesiiientcs do BNLJL
e da EXCF.LSA. bem como com
o governador do Espirito Santo*.

Trevo na Rodovia

Presidente Dutra

0 t-ií-po auxiliar d.* hasiiKa dc
S-jSva Senhora Aparecida subme-
leu à consideraçio ihs presidenie
da Republica a nece-sidade da
construção dc um Iríso na rv>
dovia Presidenie Dutra, na entra-
da da cidade de Aparecida, dado
o moiimemo imenso de cairos na
quele trecho.

nos Estaleiros
"Wmisiro do trabalho:
Determino a vcrilica^ào rlgoiusa

da. condiçvies dc trabalho dos ope-
rarios brasileiros, empregados nos
estaleiros da lshikavvajlma e da
Verolme, que estariam sendo pie-
indicados, cm bcncliciu de Iraba
Itiadotc*» estrangeiros*".

Ligação Dom Silverio-
•\o\a Era

da Fazenda. Minas e
\ iaçio e Obras Pu-

'Ministros
Energia, e
blicas:

Aprovo o relatório do Grupo de
Trabalho constituído com a tina-
lidado de estudar a construção do
trecho ferroviário Dom Silverio a
Nuia Era, no Esradu dí Minas
Gerais"*

Recursos Para Obras
"Ministro da Fazenda:
Efetuar o pagamento de duas

parcelas dc 10 milhões de «.luzein..-,
destinadas ã ferrovia Bananeiras-
Piem e a rodovia Saial-Angicos".

Operários Para

Mocanguê
"Diretor do I.oide Bra-úleíio:
Acolhendo csposiçio sobie a ad-

m.nisTaçào dc pessoal para pm.
ceuer a reparos em oito navios que
sc encontram parados, evitando,
deisa turma, a cutieg* dos reto-
ridos icpaioi a estaleiros estia-
iiívj> ao Loide. auicti/o, subtinhan
di que o pessoal atingido por essa
medida, deve ser crripicgado nas
atividades dos estaleiros Ce Mo
cangue.

Costeira *
' ¦ ¦ ' ' - - ??

'Presidentes do Ban.o do Bra- X
sil e da Cia. Costeun: J

Concedo o praio de -tji hota» Jj
pavia encontrarem solução que pei- ••
mtta a \enda a Companhia Stdc- -,
rúrgica Nacional, das sucatas da *
Costeira*. s

Ponte Sôbre o Rio das »
s

Contas í° :
"Diretor geral do l)epar:amení;j ?,

Nacional de .licitadas de Roda- ij
gem: J

Deiermino seja projetada e or- s
cada a ponte sobre o Rio da*. *
Comas, cm Itajuru, no Estado ca ?
Bahia'. ss

Motores para Navios s
11 ¦'¦¦ ¦ ' *

'Presidente da Companhia de s
S'avegaç3ó Costeira: *

Recomendo sejam instalados, s
imediatamente, c-s motores nos na- J
vioa "Itanage" e ¦Iiape", bem co- ?
mo autorizo a encomenda de tris s
navius de 5.1XX) a 6.000 toneladas. '
declinados aos serviços de*<a cem ?
panhia. J

Determino ao ministro da Mari- %
nha Informar, no prazo de 15 dias, J
MSrnc a conveniência de ser ins_ J
raiado um do*í motoreft admnri- s
dos no ex-navio escola 'Almirante %
Saldanha* deslinando-o ao serviço Jj
de oceanografia c pesquisas de pes- s
ca, através dc convênios com %
Minislírio da Agricultura e o Ban- {
co de Crédiio da Pesca e com as J»
universidades do país". ss
Andamento de Serviços j

e Obras
' Cjabinete Civil:
1) — Enviar circular a Suas

Lsceièn.ias os ministros de Esla-
:q solicitando que façam venfi-

cações ocasionais, do andamento
-ins serviços e execução das obras
públicas, nos vários setores das
lespectiva» pastas:

;i — Insisvir junto de Suas Es-
ceién.ias para que desburocraü-
íciti, no mávimo, as atividades
¦ias repartições.



...ni,,. i|i a a a' m.n mm i i *nm.'m*\»»M mmmmmmmwu  iiwn »pajji»»x-a««««.ip |i 1 uai

Tarifas de bondes aumentam se CL desejar
Lacerda doente nao
recebe professoras

KIO . , , .¦¦". i
Sele mil e quinhentos professoras primárias do listacto,

atualmente classificadas nas letras "G" c "J", representadas

por uma comissão de cérea dc cem mestras que ontem esteve

no Palácio Guanabara, reclamam sejam respeitados seus dl-

reilo.s adquiridos dentro do principio constitucional que esti-

pula 
"critério igual ile vencimento ou remuneração para os

cargos ou funções de Iguais denominações. ..".
A numerosa comissão, que linha a li ente a professora

Helena Mendonça, presidente da-União dos Professores In-

nuirios do Estado tia Guanabara, não pôüo ser recebida pelo

governador, sendo-o pelo si Vidal Leite lübciro, assessor, que
ntormou que o sr. Culos LuceiJa "está docnlc . As profos-

sotas entregaram, ao assessor do governuiior, um extenso me-
rnorial em que expõem as suas reivindicações.

Elctricos do Estado

Diário Oariocâ n°impasse: dâo lucro

CL tirou
20% dos

pracinhas
RIO —
O governador sancionou (em

casa) ontem, a lei que coii"C-
de aposentadoria intoo'nl aos
cx-pracinhas servidores Co
Estado aos 25 anos de serviço.

Velou a vantagem que con-
cedia mais 2(Kr sobre os ven-
cimentos percebidos à época
da aposentadoria, pois a >i
(de autoria do sr. Saldanha
Coelho) proporcionava aos ex-
pracinhas a mesma vantagem
que a Constituição do Est:t-'o
proporciona aos funcin ,ários
que se aposentam com 35 anos
de serviço.

TERMO SUICIDA
N.i memorial, frisam as mcsit.-is

que a Secretaria ile Educação esti"
obngando-as u assinar uin teimo ile
opção, pira efeito ile fuliir.i rc-
classificação, d: ndo dualidade dc
vencimentos i classe, isto 6, letra
J (ní.cl 13), com aumentos i|tim-
quenais d' i0%, ou letra I «nível
15), com aumentos trienais dc 4,3J,
u que rcpicscnla, na primeira hi-
púttsc, CrS 15.000,00 iniciais c ..
CiS 3.00U.00 dc aumento de cinco
cm cinco anos, ou na segunda hi-
pólcsc, CrS 18.000,00 iniciais 
(r$ 775,00 ile Ires cm três anos.

Reclamam ainda, ns professoras,
a flagrante injustiça que a Comis-
são dc Classificação pretende fazer
com as antigas incsttas, po's, ou
permanecem no nível 13, com nu-
mentos qüinqüenais dc 20r;-. ou sc-
rão compelidas o optar pelo nível
15, perdendo os qüinqüênios que
percebem.

Congresso

servidores:

reuniões
Reuniram-se, ontem, nn se

de cia ASTic. os delegados das
diversas se,ores das Ministérios
do Trabalho e da Previdência
Social d da Indústria e Comer-
rio, n fim de discutirem a po-
siçfio qne adotarão no Con-
gresso Narlona' dns Servidores
Públicos, a se Instalar, depois-
de-nmanh8, nesta cidade.

Várias teses serão apresen'a-
dns pelos representantes das
Ministérios referidos, destacan-
do-se n.s que reivindicam a jor-
nada de seis horas; sindicaliza-
cão do funcionalismo; anistia
nos servidores demitidos conse-
quêncla dc movimentos politi-
cos on pela alteração do regime
de 19311 n e.sta daln; vanta-
gens Iguais nos funcionários lo-
glslntivos o judiciárias.

TA ELA PROVISÓRIA
N.i reunião de onlem, toi

elaborada uma tabela de ven-
cimentos de civis e militares,
estabelecendo a Igualdade com
rs servidores dos oura*- dois
Podères, tendo como base o
quadro do pessoa! do Supremo
Tribunal Federal, aprovado pr-
Ia Lei SãOO. de 18 de abril Úl-
limo. A tabela elaborada, não
é ainda definitiva. Os claros
verificados resultam da falta

(Conclui nu 7.1. página)
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"AMOR LIVRE": FOTO PROIBIDA
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Debendrendo dc um pronunciamento do governador Carl.-s

I aeen à quê 7 quem pode OU nào. permitir « aumento nus

iu\íisdoa bondes os trnbuhudores cm carris aguardam an-

U ,' ,,e e o è. mp mento do acordo salarial firmado pelo
•Grup;, 

"igbt", 
que'., condicionou a majoração percentual mente

Idfintlca nos preços dns passagens.
Por outro lado, .1 dúvida dos trabalhadores reside nas

declarações 
™o 

pessoal da Junta Administrativa Provisória

dos Bondes da Zona Sul, que ali,mau. estarem os bondes per-

e u:et és ao Estado dando lucro de 100 mil cruzeiros diários,

!; que sc- torna incompatível com o aumento das lanfas pre-

tendido pelo 
"Grupo Ligbt .

LACERDA OUTRA VEZ
e proporcional à majoração doa »«
lírios pretendida pelo» trabalhado-
res.

LIXO PRECISA DE "PULSOS DE AÇO"

* flt ?í* ^alaãfafC '* *W^ K- Uai l^aflE \ <_

RIO - O Serviço dc Censura e Diversões do Estado da Guanabara, cm despacho assinado

por seu titular sr. Asceudino Leite, resolveu liberar, sem corta mas com proibição a nato-

res de IS anos o filme 
"Amor Livre" ("Ueau a Ia houche") produzido pela Ctncac e inter-

prelado por Benadelte-Françoise Brion e Alexandra Slwart. Na entanto, no mesmo despa-

c,o enviado à Super Cinema S/A. que apresentara a fita no Brasil o sr Asceudino Leie

proíbe rigorosamente a exibição, con, fins de propaganda, de Ires fotografias decaia

se filme, cenas estas que receberam a aprovação de seus censores e serão exibidas niteIa

A oto c uma das ires proibidas pela Censu ra. c mostra uma cena que pode,a se, vista na

tela, mas não na porta dos cinemas

Cibulares tranqüiliza: 208
não aumentará o pão agora

Enquanto o Departamento Na-
cional do Trabalho vai estudando
uma fórmula conciliatória para
atender às condições do acordo s.i-
larial firmado pela "Rio laRM'
com os Sindicatos dos Empregado» |
,-m telefones, Carris. Energia Pie- í
trica e Produção do Gás, a questão t
do pessoal dos telefones também
só poderá ser reaolvlda Pelo go- i
vcrnidor Carlos Lacerda, que é i
a única pessoa autorizada R pernii- ;
tir a majoração das tarifas naque-
les apjrelhos.

Dest.t feita, voltará a toco »
promessa (dar telefone*, aos c-irto-
ca.s) do governador Carlos La-
cerda, que já enviou uma rrt-nu-
sem il Assembliia naquele sentido.

DÚVIDA
Em conversa com a reportagem

do DIÁRIO CARIOCA diverso*
condutores e motorneitos da es-
Cia. Ferro Carnl do Jardim Bo-
tánico foram unanimes em afirmar,
que duvidavam muito que 0 go-
vernador viesse a permitir a ma-
jorjçáo das tarifas dos bonde por-
que a Junta Administrativa Pro-
visória des Bondes da Zona Sul
vem se mostrando satisfeita com os
lucros obtido, na exploração dos
elétricos, apesar das faltas de con-
diçâo pira a manutenção dos mes-
mos.

MINISTÉRIO OPINARA
Com respeito aos aumentos pre-

tendidos petos Sindicatos dos Fm-
pregados na Produção de Gás e na
1-nergia Elétrica,- a condição fio
aumento nas tarifas dependerá de
uma futura apreeiaçãi do Minis-
terio de Minas e Energia, que re-
ceberá unia minuta du acordo fir-
mado, no sentido de efetuar as in-

! vestigaçóes nes:essárias.
Como nos outros casos, o má-

I simo que poderá ser concedido no
1 aumento das tarifas, será idêntico

Corretores
de seguro
vão a JO

RIO —
Oi corretorea dc seguro de to-

do o pai* vüo enviar ao presidên-
te da República um memorial ei-
pressa ndo o ponto-de-vista da d<«-
se em (ace da anunciada autarqui-
ração do seguro, sio contra e in-
vocam uma série de ra*ões, ern
posiiião firmada em recente con-
gresso realizado no Rio.

Mostram-se preocupados com
notícias que dâo como e«Uimlo
nos planos do sr. Jânio Quadro»
a eriaçãc, pelo Ministério da Indus-
Iria e Comércio, de uma autarquia
federal que ficaria encarregada de
reali-ar os seguros das empresas es-
tatais e para-estntak

REGULAMENTAÇÃO
— Nesse memorial, os correto-

res solicitarão a atenção do sr.
Jânio Quadros paru vários proble-
mas que envolvem o setor dc se-
guros, quer com referência direu-
mente à ciasse, quer cora referên-
cia aos altos ínterfHses nacionais
que devem ser preservados acima
ile tudo — esclareceu o if. Cris-
tós-So de Moura a reporugem, ao
ser aboidado sobre o assunto,

— No documento a ser ent '- ie
(Conclui nn 7». pagina)

KIO —
Pelo menos, no momento, não haverá alteração nos

preços vigentes do pão, como conseqüência de gravames deter-
minados pela Instrução 20S. da StíMOC, tieclarou ao DIÁRIO
CARIOCA O major Maurício Cibulares. que regressou, onlem,
de Sâo Paulo, c, boje, scgulrti para Cuiabá, dirigindo os En-
contros Regionais de Abastecimento,

As quantidades de trigo cm estoque, acentuou, nao

furam atingidas pelas novas condições cambiais, embora, lu-
nuamente, as remessas do produto que forem chegando vt>
nluim a promover, nos derivados dü Inco. um aumento da
onlem de 6 a 79b. Assinalou, a respeite, a satisfação que

VIERAM NO PIO

teve ao saber que os empregados dc padaria sc
cuidar com os nairôes num beneficio solari
a aumento i

RIO .- O aovernadoi Carlos Lacerda necessita de "pulsos dc aço" para resolver o proble

ma do lixo In 0/ 'W an outras gestões, encontrou no seu governo uma aceleração q,„

e d , ma a afogara edade ,,„ uma montai, Ha de detritos. As carroças puxadas a burro-,,

%tSStUeult7apasfadas,comi»uani no seu vaivém que nao tra: solução e torna dis-
'pendiòo 

a a leia do lixo, Foi o próprio gove, nador Carlos ,«cerda que haq i. o

declarou te, sido o lixo o seu maior fracasso. Hoicjmda, se mantêm o fracasso
-- "puhos dc aço

os patines num
le preço do pão.

COFAP, l M
Di.s.se, a propósito, estar fu-

; Kindo i\ orientação de passadas
S adminlstrnções em reluçáo a ta-
j bclamento de «êneros, feitas sob
I lnjunções polltica.s. uão repre-
I sentando, portanto, a conjuntu-

recusai am con
.1 condii ionadi

Músicos x
Distei: hoje

a decisão
Alberto Gania, em
na 2a. Vara Civel,
ao DC que somente

RIO
O juiz

exercício
informou
ontem recebeu os auto; do
mandado de busca e aprecn-
são solicitado pela Ordem dos
Músicos do Brasil cortra a
Cia. Brasileira de Discos.
Acrescentou o magistrado que
levará o material para casa

para estuda-lo e dar-lhe orou-
ta solução, com detoache no
dia de hoje, provavelmente.

serra
O caso surp.ni quando a Or-

riem dos Músicos do brasil
(Conclui na 7a. prtglnn)

Dinheiro será todo
fabricado no Brasil

— "O programa é mudar tudo. O presidente da República

jú determinou cm memorando a formação de un, grupo ile

trabalho, com representantes da Casa dn Moeda, taixa de

Amortização, DASP e Ministérios da Aeronáutica, Guerra e

Marinha a fim de tratar do reaparelhamenlo das instalações

da Casa da Moeda para a crlção da futura I ãbrlc;. Nacional

de Valores. Dessa maneira todos os outros valores de cédulas
serão lambem Inteiramente fabricados aqui".

•\ declaração é do sr. Silvino Martins, diretor da Casa da

Moeda em sua entrevista na manhã dc ontem, pouco antes dc

l SEMINÁRIO

ir superintender o transporto das primeiras 12 séries

mil novas cédulas dt
tização

cinco cruzeiros para a Cai\;i d<

INFORMAÇÕES SEGUIRAM

dc 100
Amor-

Documentação detalhada .sobre
as atuais condições das oficinas da
Casa já foram remetidas ao dire-
tor-gcral da Fazenda, sr. Alonso
Mmiro, que ficou autorizado pela
Presidência da República a dcsig-

DATAS DEFENDEM MOREIRA DE SOUSA
—¦

[»., 
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nar os men.bros do grupo dc tra-
b.jlho. A Fábrica Nacional de Valo-
ics resultará assim das conclusões
.1 qut chegarem os membros do
grupo, que fatão uma análise minu-
ciosa das atuais condições técnicas
c financeiras dc nosso aparelrmmcn-
10 gráfico.

d i'()Kt)l G Ds Ml DANÇA
— rinhomos que mudar de pa-

drão. Reprodução do desenho an-
terior seria uma quase falsificação.
A razão básica foi a diferenciação
do padrão.

Á nossa pergunta, sobre sc a mu-
dança dos outros valores seguiriam
orientação semelhante, com a subs-
liiiiiçãu dai efígies de nomes Mus-

(Conclui na 7a. página)

loíitíira dc Fo

"PALAVRÃO"

I ra real, com a fixação de preços
Ilusórios, puramente demagógi-
cos «Tal prática, acrescentou,
concorreu multo para desmora-
llair a COFAP, tornando-a um
verdadeiro «palavrão- e desa-
credttaudo-a pcmntc à opinião
pública

Ne momento, como esüi ncon-
tecendo eom o leite, ns próprias
ussóclaçõeí regionais de classe
se encarregam d» tarefa de lis-
calisaçfio procurando conhecei'
as problemas dos produtores e
promover o atendimento de suas
necessidades reais, ntravís de

(Conclui na 7u. piflna)
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0m,md0 0 trinado dos pássaros, os meninos da foto tanto fizeram que sua mãe teve que

levá-los para ver a exposição da União Nacional dos Criadores de Candrws

Esgoto transiormaruaiNamorados e namoro

em lago: Enaldo sumiu (le canário: exposição
\ Rua Sacadura Cabral esla transformada, ha mais de

15 dias, em foco de provável surto de epidemias. Encontra-se

Blasratíá pelas áimas contaminadas que estão vazando do es

goto quebrado, que serve àquela rua. Enquanto Isso acontece

numa rua de grande movimento, localizada¦ bem "«centro

dn cidade o Departamento de Esgotos Sanitários não toma

nenhuma providencia para reparar o defeito ocupando-se o

è or daquele Departamento, com a exposição fotogral.c»

estatística sobre os problemas da Guanabara, por ele montada,

mira o IV Encontro de Governadores,
Secundo declarações dos moradores, a rua tem sido ab. n-

donada, mas agora o problema atinge um grau mais elevado

, ,òue i. foram chamados ao local varias autoridades, que

Surram suTresponsabilidade par., outras. O Departamento

de Acuas disse que o problema é do Dcpartamenw de Esgo

His e êste até agora não nos deu o ar dc sua graça

SUJEIRA E MM) CHEIRO
local a. Alem do mau cheiro e da sujei-

O professai Ni .
ria (na foto), pronunciando
sua conferência, visando me-
lhor rendimento no trabalho

do serviço público

Padronização: debates
no Seminário do DASP

Dando prosseguimento onlem aos trabalhos du I." Semi-

nario para Chefias Administrativas, que esta sendo realizado
no auditório do DASP, fizeram uso da pah.v.a os conferèn-
clstas professores Nogueira dc Paria e Válter Hartholi. tendo

I O primeiro abordado o tema "Padronização do Serviço Admi
I nlstrativo", apresen tando, na ocasião, um quadro sobre a tee

nica a ser utilizada no serviço publico.
O professei Váitei Bartholi, da Rcmmgton Rand. te/- ai-

.¦umas considerações sÒbre o trabalho que esta sendo exe-
'¦ 

cutado pela referida empresa, em colaboração com o Ponto'¦ 
[V e o Instituto Félix Pacheco, c que se destina a uma divisão

dó Ministério da Justiça, em Brasília, frisando que o citado
i serviço acarretara o mínimo de despesas para o governo, re

i presentado pelo aproveitamento dc área equipamento, per
i tetices, operador etc., "o 

que poderia, também, ser realizado
' no Estado da Guanabara".

TREINAMENTO

l),/c;n os morado! es do
qu.- o problema começou com o
entupimerilo de um ralo, situado

quase na esquina da Rua Sacadura
Cabral com a Rua do Livramento.
Depois de ficar muitos dias entu-

piuo, varando água c sujando a roa,
aconteceu o rompimento do esgõ-

ra, a rou pode transformar-se em
centro de epidemias, porque a água
que corre livremente, impedindo a
passagem c atrapalhando o tráfego
de giande numero de caminhões
que por ali passam diariamente, é

i Conclui na 7a. pagina l

Exibindo canários das mais variadas espécies, 
£<njle

peixes e plantas ornamentais, a exposição da União Nacional

los Criadores de Canários ven, sendo bastante visitada, nao

r-nenas por pessoas Interessadas em aumentar suas criações,

comoTtambém por crianças, a.ra.das pelos trlnados, e casais

de namorados, que pasam longo tempo vendo pássaros na-

m°Texposição 
apresenta cerca dc 70(1 canários, classiticados

,m cõr -• isabelinos, ágata, canela, branco, amarelo, laranja

vè me ho mosaicos e outras _ c tri/ados Antenotemcntc a

, u ci cão da mostra, os pássaros entraram em competição,

s u do medalhas de ouro, prata domada, prata, bronze

Sao honrosa, o que lhes aumenta em muito o valo,

h ivVndo os que chegam a alcançar o pre,-o de CS 10 mil

L-MAO PROMOVE

Promovida pela União Nacional
,k Criadores de Canários, entidade

; filiada à 1-cderação Brasileira de
i Canai icuiuira. esta c a quarta cv
: posição de canários de côr e fu-

/.ulos. Dela participam inúmeros
i canarküliores catiocasi expondo

quase mil pássaros Além dos cana-
rios, a exposição da Rua Gonçal-

1 ces Dias exibe lambem alct.raas ou-

TODO MUNDO MENOS EU

H/ri - lá no dia 25 dc abril passado, comerciantes estabele

Cd s -u, arut.1 área do Mercado Municipal recebuvn incisiva

aposta do secretário da Agricultura, sr. José Cândido Moni-

raVe Sousa desvinculando qualquer doação à Fundação O,d

vio Manvabeira, ou qualquer outra tnstttutçao de caridade.

\ p que marcara em dezembro do ano passado, para de-

mLiumo do local por onde cassarão as obras da SURSAN

¦Secundo o quadro de Tecn;-
ca de Padronização apresenta-
do pelo professor Nogueira da
Gama os seus objetivas princi-
pais abrangiam: padronização
de mé odos. processos e crtte-
rios; de tipos: de dimensões;
de qualidade e de desempenho.

Numerosas sirjie.stóes fornm
npresen.adas e debatidas du-
lante a reunião, de ontem, do
Seminário, concluindo, o ciUdu

eonferencista. sua dissertação.
salientando que "ninguém sa-
be o suficiente e todos podem
aprender mais alguma coisa,
pois o treinamento è a melhor
forma de aprendtzagem".

ASSISTÊNCIA
Estiveram presentes ao Se-

minário diversas conferenclstas
e chefes de Serviço, tais como:
sr Josc Meneses Lousada. re-

| Conclui an 1». páitna,

l

Todo mundo jd viu o aspecto da f"'^**''*™^ ITrecJqtle ToSarirTntfde^l
¦,0110 ou ^^ , toarem a daeüo

iras aves. enlre as quais periquitos.
bei 1 como plantas cedidas pelo llor-
to Florestal c peixes de uma firma
comercial f-.stcs estão em aquários
olocadcs í entrada

A mostta i financiada com a
\enda dc ingressos (10 cnueiros ca-
da) ao público, bem como por uma
taxa que os criadores pagam à
União »o vender seus pássaros. F,s-
ta taxa é paga a título de colabo-
ração, uma vez que a exposição
não tem como finalidade a venda
de p.issarcvs, sendo isto feito entre
o interessado e o criador, sem qual-
quer interfeiência da entidade.

Dificilmente um canaricullor s»
desfaz de um pássaro premiado em
exposição. Estes não têm preço, só
sendo vendidos aqueles que náo ob-
tiveram uma soma de pomos muito
alta. Mesmo assim, chegam a ai-
canear o preço de 10 mil cruzeiros.

um, XIII. CRUZEIROS
Segundo informações obtidas pela

reportagem no local, somente em
um dia foram feitos negócios num
total de 100 mil cruzeiros, entre
criadores c visitantes da exposição.
Geralmente, ao término da mostra
o movimento está pela casa dos 600
mil cruzeiros.

Durante o dia inteiro o n. 48
da Gonçalves Dias è visitado por
ciiadores de canários, que passam
horas inteiras examinando as ave«
expostas. Divididos em liuha clara
e escura, os canários dc côi sao
bastante admirados pelos leigos,
nus os criadores não escolhem ape-
nas pelo que vêem. mas sim basca-
do< cm longa experiência.

Enquanto os especialistas pensam,
crianças percotrem a exposição,
sem se prco.-upat senão com as co-
res e o car-o- para elas, os favo-
ritos são aqueles que agradam *
vista c ao ouvido.

E' interessante observar o gran-
iCoocluI na 7a. paglo»)


