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"iVlO FO/ .FWA t/M_4 limpeza total

iiirii-O : ticou
RIO, 1? (Inlerpress) — Urgente — 0 mal. Taurino de Rezende

limou, hoje, que o termino do prazo de vigência do art. 10, do Ato
licional, não permitiu uma limpeza total no país, atirmando:

"Existe muita gente do lado de fora, principalmente corruptos".
Revelou, ainda, que a (omissão Geral de Investigações eslá exa-'

liando inquéritos realizados em 39 órgãos e entidades. Entre os pro-
ms msis conhecidos revelou o mal. Taurino de Rezende que figura a
importação fraudulenta de uísque a meio-dolar.

0 mal. Taurino designou o fenente-cel. Habib Murad para sisb-
coordenador da Comissão e requisitou, lambem, mais dez oficiais das
te Árnuidas para aluarem na CGI. Revelou, por outro lado, que é
lirario a qualquer revisão dos atos que cassaram mandatos - fma-
filando: "Era preferível que a revolução não tivesse acontecido".
M-*^

D "I
ES^^3(LEIANA2aPAG,NA) ij»

;; * ".

*S-S___^ -„,,, iimiin'ni>iimni'r—vrmsr.—nrTrrgr"~T^il*l II ul ' T"K-Tirr'*''i1'*Vi'l/"*^Trn7^^~t**r,*rg-i|^*'^/
FERA DE GUARULHOS l™^^^^^^^^^^^^" mm 

Aa í

lá^^fflS»Pl8. I I o JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S PAULC

WÊÊÈ^^W- ¦ i \"ORAy Diretor: EDMUNDO MONTEIRO

lÉpIlSifi '¦¦%^Ê$Êk Ano XL s- p,,ul0' 5-',-,':i,a' ,8 dc iunho de 1964 N' ,2096
^I^^^MSÊ^^^Ê^Ê ¦ ,...:'¦'¦¦ '' I„Bani__Bgfl3_^

49ESl__ÉH_^__! r^'''' DUPLO HOMICÍDIO NUM CORTIÇO, EM GUARULHOS ,n
^^-_^r!,_-)V'''* ^-¦¦'' 'cá-ffi*"™- ¦¦¦¦-¦ tJ&lÊs$ki£jgtjjf&um tam* tia.

íllí_GERALDO PEREIRA LISBOA, o criminoso (le Guarulhos, que
assassinou liarbaramentc um casal dc vizinhos c feriu mais duas

pessoas,

Violenta cena de sangue horai', da tarde, no interior diatamente removidas pa-
ocorreu ontem, às ultimas de um cortiço situado na ra o PS do Jatuapo e

rua Lourenço Rico. em dali para o Hospital cias,,
Guarulhos, onde Geraldo Clinicas, onde foram iti-

_'

Acredita a Policia ter desvendado o latrocínio dc Sáo Judas Tadeu

Ainda não há prova material
contra "Nena" e "Metraiha"
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SÍLVIO VIEIRA MACHADO confessou ter participado do latrocínio ocorrido em 5oo
Judas Tudeu. As autoridades da Delegacia de Homicídios mostram-se reservadas

quanto a essa confissão.

Até agora a Delegacia de Roubos está baseada apenas na confissão de

uni dos prováveis assassinos — Frieza na recordação dos escabrosos

pormenores do hediondo crime — Estavam sob os efeitos de entorpe-

cehtes — Festim de vândalos — (Texto de DIRCEU ALVES — Fo-

tos de ARNALDO LAGANARO) (LEIA NA ULTIMA PAGINA)

Pereira Lisboa, de 4 teimadas,
anos, casado, ali residente, O assassino, depois de
matou, a tiros de revolver, cometer o duplo homicídio,
o casal Teofilo Bento dos fugiu, lendo sido preso,
Santos Silva, de .1 anos, meia hora depois, pelo de-
sua esposa Carlota Con- legado Pascoal Manteca,
ceição Silveira,de41 anos. quando procurava refu-

Após atirar contra o ca- giar-sena casa de um seu
sal, que era seu vizinho conhecido,
com o qual teve, momen- No momento em que en-;
tos antes, uma desinteli- cerrávamos esta edição,
gencia, o bárbaro indivi- aquela autoridade estava
duo voltou a arma contra tomando providencias no
os dois filhos menores sentido de autuar em lia-
das vitimas, ferindo-os. grante o assassino Geraldo

As crianças foram ime- Pereira Lisboa.

PSD com Castelo •
para as
(Leia Mauritonio Meira em Brasilia Informa na 2." pag.)
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XEMPLARES
ESTA FOI A

CIRCULAÇÃO LIQUIDA DO
• jj

Q JORNAl OE MAIO- CIRCUIACAO EM S. PAULO

E ONTEM (17-6-64)

BRASÍLIA. 17 (Sucursal)i_«a_>íj-í'v. .i ...L.-L.....W - O general Rapliael de Sousa Aguiar, comandante-ml-
litar de Brasilia e presidente do inquérito policial militar de Brasilia, reafirmou o con-
teudo do depoimento do general Assis Brasil estarrecedor. Adiantou que esse depoimento
foi laquigraíado e gravado. A declaração íoi feita a jornalistas, em seu gabinete hoje à

Disse mais o comandante-militar de Brasilia que o inquérito já tem subsídios sufi-
cientes paru provar a corrupção e a subversão durante o governo João Goulart, no Dis-
trito Federal Instado a divulgar alguns dos aspectos da corrupção apurados por ele, de-
clarou que não pôde fazer porque não é.sua atribuição. Mus deixou entender que se ne-
cessaria a divulgação será feita, com dados concretos. _

"Só prendemos alguém quando a pnsao e absolutamente necessária à elucidação de
iiiauma peça do processo" — disse o general Sousa Aguiar, refutando nota da imprensa

local. Concluiu suas declarações dizendo que 6 maior do que se imagina a corrupção em

Brasiliii
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ia Inglaterra: 4,5 milhões
de doses da vacina Sabin
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Castelo .sob os iogus

cr lixados: ludo contra
Menos de 72 huras depois de consumido 3

o peiiodo das punições revolucionárias mais §
drásticas, o presidente Castelo Branco se vê =
a braços com as perspectivas de unia opo- ã
sição que se arregimenta paia o atingir por 1
vario? angulo!:. Começam a querer comer |o presidente peia perna, tanto por ter gato gcomo por não ter «ato. Na verdade, uns se §j
opõem ao presidente por medida que ado- §
tou ou deixou de adotar — c outros, por §
projetos simplesmente anunciados. N'o pri- 5
meiro grupo, situam-se os militares da clia- E
mada "linha dura" que. insatisfeitos com É
o minstiado volume das listas de caoaçOes =
dc domingo passado, começam a soltar ba- s
lões rie ensaio, anunciando que o presidenta S
ria Republica pede, sigilosamente, a seu Ica- I
der no Congresso que elabore um projeto §
lie anistia, embora parcial. Este grupo tem 1
um porta-voz ostensivo na Imprensa carioca: §
o jornal -Tribuna da Imprensa", cujo rom- B
pimento com o presidente dn Republica <• =
um sintoma por demais explicito, ja outro s
grupo, esto com assento no Congresso Na- a
cional, volta suas iras contra o presidente §
da Republica, pelo simples fato lie ter anun- =
ciado, para esta semana, mensagem de emen- =
da constitucional que viabilizaria o voto B
dos analfabetos e praças de pró. Neste setor É

te destacam os udcnlstaB, em grau ile uma maioria esmagado- §
ra, embora o lider do bloco UDN-PL não seja oulro sendo o §
lider do governo na Câmara Federal, sr. Pedro Aleixo — autor, =
aliás, da sugestão cia emenda, acolhida pelo presidente cia Re- =
publica. Como sobrecarga o presidente enfrenta unia rejuve- E
nescida oposição do PTB, oposição marcadamente imposta pelos =
acontecimentos históricos de fins rie março. No PaD, o pre- §
üldcnte Castelo Branco, sú a muito custo e a troco de muita =
conversa — e, quem sabe .de "flslologlas" mil — poderá en- B
cont rar um cirlneu para ajudá-lo nesse caminho que se apre- =
senta áspero e penoso. Tudo isso que ai está indica, pode ser =
trocado em miúdos nestes lermos reduzidos: 3

UDN
GASO

0*^S*3P

BRASÍLIA. 17 (Sucursal) — A reunião da UDN. pela manhã, concluiu por uma ad-

vcrtencla ao Governo: "Reformas-, mas em termos". A nota oficial distribuída á tarde aos

jornalistas, demasiado lacônica, teve por objetivo, exatamente, retirar, na medida do pos-
si vel, a repercussão do.s debates travados in Iramuros. na agremiai;ão oficial. Foi aliás ou-
tro lema saliente da reunião o exame do ponto de vista das perspectivas da UDN em face
da sua identificação, verdadeira ou aparente, com o Governo, produto da revolução.

Os debates se desenvolviam com relati vn interesse porque versavam sobre temas pro-
priamente politicos, mas ganharam significa <;âo no instante cm que o representante do Pa-
raná. Jorge Curi. levantou uma questão de ordem para saber se o partido, ê por deüuc-
ração de quem, havia revogado a decisão hls torica da convenção de Curitiba. Referia-se o
deputado paraense — à proibição de que fosse votada qualquer emenda constitucional pa-
ra permitir a reforma agrária, que deve ser assunto exclusivo dc* lei ordinária. Alertado

por representantes da bossa nova", que sem pre st» colocaram a favor da revisão cia lei
magna". O presidente Bilac Pinto destacou cia redação do vencido na convenção de Curitiba
as palavras 

"na atual conjuntura".

PEDRO
ALEIXO:

Emcndj
contra UDN

j UDi\ - contra Castelo
Outro seloi que oe insurge

agressivamente contra o presi-
dente Castelo Branco e a ban-
cada ria UDN na Câmara Fe-
deral, Por dois motivos: a)
náo querem permissão de voto

Intriga
fSa anistia

A noticia de que o presi-
dente da Republica começa-
va a pensar em anistia, para
que já havia incumbido teu
lider Pedro Alei::o rins con-
sultas preliminares, é absür-
da — mas nasceu, na vertia-
de, de áreas militares rie alto
bordo, incrustadas dentro
dos quadros revolucionários,
Foram forjadas com efeito,
por elementos descontentes.

No "listão" basta dizer,
que levaram ao presidente
sugestões de 3. (iílO cas-
saçóes, interessados em in-
compatibilizar o chefe rio go-
verno com a opinião publica.
Para certos militares ria li-
nha "ultra-riura" não inte-
ressa o comportamento elo-
giavel do "presidente consti-
tucional", marechal Castelo
Branco, queriam que ele fos-
se, ao Invés disso um "presi-
dente revolucionário". O li-
der do governo desmente in-
dignado a suposta missão
presidencial — mas entre a
noticia e o desmentido, fica
a confusão e disso se retiram
os rendimentos rie efeiro
psicológico. Em suma: íoi
um boato de procedência mi-
litar, mas um boato que deu
seus dividendos...

no analfabeto c bi não acel-s
Iam reforma da Constituição^
para permitir a reforma agra-a
ria. no capitulo rias dosapro-g
priaçôes mediante titulos cias
divida publica, com correção =
monetária. A reunião rio on-3
tem cias bancadas udenistasS
foi uma sessão ele verdadeirag
mulhação do governo. Uma!
frase rio deputado Allomars
Baleeiro traduz, fielmente.g
embora em termos rie ironia, al
opinião geral: "Fizemos umas
revolução contra uni presiden-=
le que queria pagar terra COtnS
títulos e agora estamos naS
obrigação cie íazer revolução!
idêntica contra o atual presi-§
ciente pois ele vem com a mes-ü
ma idéia..." Na verdade, clu- =
rante a reunião ria UDN foig
feita nma sondagem, homem a|
homem, para saber se aceita. =
vam ou não n emenda presi-=
riencial cie facilidade para volo =
aos analfabetos, O resultado!
foi uma maioria maciça rie="não" contra dois minguados!"sim" e quatro "depende",!
num colégio consultado rieS
cerca rie 40 pessoas. No, setor!
da reforma agraria, rl.ora!
não se tenha feito um Tevan- —
tamento idêntico, a grandes
maioria se pronunciava pela =
negativa quando surgiu uma!
barreira providencial: O pre-S
sidente ainda não havia decl-ü
dido aprovar o projeto Ro- 5
berto Campos que acolhe a tese!
ria reforma constitucional. Ej§
se ficou ni«so, isto é, á esprei-5
ta. Não obstante, vários par- =
lamentares insistiram agressi
vãmente que somente uma =
convenção udenjsta poderia =
mudar a posição adotada pela
UDN. contra a reforma consti-=
tucional para a reforma agra-!
ria, nn convenção rie Curitiba, 3

O deputado Aliomar Baleeiro
foi, porém, veemente na defesa
rio ponto rie visia do seu colega
do Paraná a muito explicito: a
revolução, a ritjor nascera dn
riccl-ião udenista na convenção
<la capital ds Paraná rie opor-se
à emenda constitucional que ter-
minaria por sepultar os princi-
pias c a.s garantias consagradas
a Iniciativa particular. Não
falava como um prlvatlsta, mas
em defesa rie unia ordem luri.ll-
ca democrática. Os debates ga-
nhar.im cm dimensão, verificai)-
rio a direção rio partido oue se o
governo porventura enviar ao
Congresso um projeto cie reforma
agrária em molde, semelhantes
no do governo passado, Isto é,
Insistindo pela preliminar da
revisão constitucional, terá contra.
si a maioria ria bancaria nele-
nista.

Ainda nma vez o pensamento
dominante entre os udcnlstas
fot conliárlo ao que i;c atribui.
através de porta-vozes creden-
ciados, seja a vontade rio c?o-
verno. Trata-so rie emenda mie,
eliminando privilégio, politicos,
lavará a votação de projeto rie
disciplina ao voto rio analfabeto
e rcslflnglndo-o aos pleitos mu-
nlclpais, Apenas quatro deputa-
cios da DDN defenderam o voto
rio analfabeto, os srs. DJalma
Marinho, José Carlos Guerra,
Guilherme Machado e Tourinho
Dantas, .sendo que apenas o pri-
meiro aceita qiie o.s analfabetos
possam votar cm todos os piei-
tos. Indiscriminadamente.

A reunião ria UDN Inlelou-se
pelas critica:; rie «lois represou-
tantes rie Santa Catarina, Laer-
te Vieira o Haroldo Carvalho,
ambos considerando oue ns pu-
nlçôes em seu listado haviam si-
rio fracas, quando não injustas.
Entre os arrolados como coni-
ventos eom a situação passaria
e que continuam não só impu-
nes, mas na Intimidado da ro-
volução, apontou-se o nome rio
governador pessedista Celso Ra-
mo... cujo mandato jamais fora
pedido, por um entendimento
alio cio jogo político.

Superado o episódio, o depu-
tado Djalma Marinho, do Rio
Grande rio Norte, destacou que
a UDN sustentava a nova situa-
ção, apesar rio que, não sendo
ela própria o governo, havia re-
cebido historicamente os ônus rie
sé-lo. sem 33 benesses cio poder.
Foi então proposto que as li-

dei ancas do partido se encarre-
gossein de um melhor entrosa-
mento entre o partido «_> o go-
verno.

a tarde, « secretaria do par-
tido distribuiu a seguinte nota
á imprensa, bastante sintonmti-
ca das apreensões que o divi-
dem-"O Diretório Nacional da
UDN. em sua reunião dc hoje,
presentes as bancadas do Sena-
do e da Câmara, resolveu:

ai — Designar uma comissão
composta pelo presidente Bilac
Pinto, lideres Pedro Aleixo, Da-
nlel Kriegcr c Emanl Satyro e
o secretario geral Rui Santos,
para formular o ponto de vista
administrativo o político do par-
tido em face da vitoria ria re-
Volução de abril, ratificando,
mais uma vez, o pensamento ria
UDN quanto ás reformas estru-
turals, desejando-as com urgen-
cia c objetividade;

b) — Louvar o deputado ller-
berl l-ovy por sua ação como
relator ria CPI do Café, esperan-
rio que seja Instaurado, quanto
antes o processo crime Indicado
contra os dilapidadores da eco-
nomia nacional.-

DECISÕES DO PTB
Em reunião cia véspera na

qual se firmou pelo binômio "li-

berdade e reformas", a banca-
ria trabalhista viveu momentos
agitados. O deputado Paulo
Freire interpelou o líder Doutcl
ile Andrade tao qual depois em-
prestou-se solidariedade) pelo
seu inesperado encontro com o
presidente cia Republica, en-
cpiamo o deputado Breno ria
Silveira, defendendo uma opo-
sição radical, levou suas acusa-
ções aos companheiros que ha-
viam sufragado o nome cio ma-
reelial Castelo Branco.

O representante; cearense Fia-
vio Marcilio reagiu afirmando
que, na oportunidade, não ha-
via questão fecharia e que o.s
congressistas haviam sido cha-
mados a escolher entre salvar o
possivel ou, impotentes, assis-
tirem ao enterro rio regime. Em
defesa ria linha cie independeu-
cia completa rio governo fala-
ram, entre outros o.s deputados
Cid Carvalho e Joáo Herculino,
este para propor tambem uma
manifestação rie solidariedade
no ex-presidente João Goulart,
transformaria em solidariedade

a lorios os companheiros atiu-

,! Prorrogação do i
Bilac explica

_l(|U!Ílliat9
favorável

O presidente da UDN, sr. Bilac Pinto, disso =
sobre as duas questões: a) — E' conira a per- s
missão do voto do analfabeto "porque é fa- =
rovavel á alfabetização". E mais: "já que o go- I
verno tem um plano de, até 1970, reduzir o =
analfabetismo a (i por cento, por que fazer uma =
reforma dessa natureza?" A duração elos ofei- =
tos seria do apenas 3 anos — e funcionaria so- =
mente para as próximas eleições presidenciais; !
bi — Em relação à Reforma Agraria, não de- =
fende a "reforma comunista" nem a "reforma =
americana". E' pela "reforma universal", pela !"revolução agraria" traduzida "no combate ao =
minifúndio" e no aumento da produtividade !
das áreas ora cultivadas. Tudo dentro da tese =
defendida pelo alemão Frilz Baarie em seu li- =
vro -The Race to the Year 2.000". "E por que =
o presidente da UDN não leva essas idéias ao =
governo, logo agora que o "Estatuto da Terra"!
se acha em fase d? elaboração?" — indagamos !

do sr. Bilac Pinto. E ele: "Não vou procurar o sr. Roberto B
Campos para isso. Não somos governo: somos do Poder Legis- =
lativo". Entretanto, o presidente da UDN deu a entender que !
tem transmitido tais idéias ao presidente da Republica. 3

BILAC
PINTO:
Condena
voto ao
analfabeto

RIO, 17 (Inferpress) —O deputado Nelson Car-
neiro (PSD-GB) confirmou antes de regressar à Bra-
silia hoje que, como relator na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara dos Deputados, dará pa-
recer favorável ao projeto do deputado Pedroso Ju-
nior (PTB-SP), que prorroga pura e simplesmente a
atual lei do inquilinato, cuja vigência expira dia 30 de
junho. Ao mesmo tempo, aguarda-se o envio da men-
sagem do presidente Castelo Branco ao Congresso Na-
cional propondo uma nova lei do inquilinato antepro-
jeto elaborado por funcionários do Ministério da Jus-
tiça, à frente o procurador Caio Brandão, lhe foi
entregue pelo ministro Milton Campos.

PTB junto com PSD
Diante de ludo isso, avulta uma manobra politicamente

hábil do PTB, em detrimento ainda do — cada vez mais soli-
tario e mais necessitado do apoio dos democratas — presiden-
te Castelo Branco. Numa reunião que se prolongou até ás três
horas da madrugada de ontem, os petebistas resolveram con-
diclonar as discussões sobre reformas ao "restabelecimento
das liberdades publicas". A manobra è visível: a iniciativa pe-
tebista das reformas, agora teria o poder de juntar PSD e
UDN no mesmo propósito de combate ao PTB. Ao contrario,
a luta pela liberdade terá a força de atrair para o campo rie
esforço petebisla o "independente" PSD, cujos correligiona-
rios, conforme nota publica pessedista, estão sendo "vitimas
de graves perseguições".

Castelo com PSD |
V\«_VVVSA/VA/VI^WVW\_VVVS_VV<_VVVVVVVVV^ ZZS

Dentro desse quadro, ganha uma excepcional =
expressão, o encontro entre o presidente Castelo =
Branco e a cúpula rio PSD, por convocação do §
chefe do Governo. Com efeito, hoje à tarde, 3
presidente receberá no Palácio do Planalto, 3
presidente do PSD, Amaral Peixoto e os lideres 3
pessedista* Filinto Muller (Senado) e Martins =
Rodrigues (Câmara). Os pessedistas convocados =
por Castelo (Amaral foi chamado às pressas no =
Rio ontem à tarde) confirmam o encontro mas =
se mostram reservadissimos quanto aos objetivos 3
que o motivam. Parece, entretanto, evidente, 5
que o presidente deseja, senão o apoio do PSD, j=
pelo menos ganhar psicologicamente nas man- s
chetes dos jornais: isto é, mostrar que está aber- §
to o diálogo com essa agremiação partidária, no j§
momento em que o PTB recrudesce sua dispo- !
sição oposicionista e a UDN volta-lhe as costas. 3

»

Muito embora, a assessoria de
Imprensa cia presidencia ria Re-
publica e o Ministério da Justi-
ça não tenham expedido comu-
nicado sobre o retardamento no
envio da mensagem, admite-se
que o fato se prende à carga
desfechada por proprietários e
inquilinos sobre o anteprojeto,
agrupando trabalhos do.s depu-
tados Pedro Aleijo e Tancrerio
Neves e do Conselho Nacional de
Economia.

A prorrogação da lei do In-
quilinato foi solicitada pela
Aliança dc Solidariedade e Pro-
teção dos Inquilinos. Mario R.
Carvalho, da ASPI, há sustenta-
do a necessidade de prorrogação,
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AMARAL
PEIXOTO:
PSD com CB

"Castelo é do PSD
yWVWWWVVMWVW^r^AMArMMM/MMMV^r^^ ££

Comentando o decreto presidencial de proibição de |
nomeações até 65, dizia ontem o sempre curioso Ultimo |
do Carvalho: |

— "Ai está a prova do que eu dizia: o Castelo é do |
PSD. Vai deixar estas vagas pro PSD nomear gente em |
1966..." I
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considerando que os debates e
discussões não poderá ser equa-
cionado num problema que data
cie 1U40. A atual lei do inquili-
nato foi prorrogada pelas leis
1.3(10, rie 28 de dezembro de
IflSO, 1.402, de 26 de outubro de
1951, 3.912. de 3 cie julho de
1961, e 4.240, rie 28 rie junlio de
1963.

O sr. Nelson Carneiro ao jus-
tificar seu parecer favorável á
prorrogação lembrou a exigul-
dade rio tempo, a complexidade
da matéria e manifestou a ten-
oencia da Câmara dos Depu-
tados e mvotn-la. Por outro lu-.
rio, caso o presidente Castelo
Branco envie h mensagem, cie
acordo com o Ato Institucional,
o Congresso Nacional terá 30
dins para aprová-la. Nesta hi-
potese, o projeto P-ídro Junior
seria um suporte de sustentação
ria atual lei do inquilinato até a
aprovação e sanção da nova le-
gislação. sustando a aplicação
dos dispositivos do Código do
Processo Civil e do Processo Pe-
nal como normas legais para ns
relações entre proprietários e
inquilinos.

Mario Rodrigues cie Carvalho
que enviou em nome da ASPI
ao presidente Castelo Branco e
ao ministro Milton Campos te-
legramas pedindo a prorrogação
pura e simples da lei do lnqui-
linato, vai se dirigir aos presi-
dentes do Senado Federal, Mou-
ra Andrade, e da Câmara dos
Deputados, Ranleri Mazzilli, so-
licitando apoio para a medida
Por sua vez, Caio Brandão há
defendido o documento elabora-
do pelo Ministério da Justiça
das criticas dos proprietários e
inquilinos.

girtos pelo Ato Institucional.
O leader Doutel de Andrade,

de acordo com as decisões da
reunião, liberou o tarde a se-
guinte nota á Imprensa:

"A bancada do Partido Tra-
baihista na Câmara Federal,
ontem reunida, resolveu desig-
nar uma comissão especial in-
cumblda de elaborar um mani-
festo à Nação, definindo a sua
posição diante da atual conjun-
lura da vida brasileira e fi-
xando, diante dela, as linhas cie
seu comportamento.

Resolveu ainda:
li — Apresentar solidarieda-

rie ao eminente companheiro
João Goulart, bem como aos de-
mais correligionários injusta-
mente atingidos por medidas de
cassação cie mandato c suspen-
sâo rie direitos politicos, sem
oportunidade rie defesa, nos tor-
mentosos dias que marcaram a
deposição c!a Republica e a ins-
taurnçao do novo governo;

;>, — Reafirmar sua posição cie
lula pela completa restauração
da.s liberdades Individuais, rios
franquias democráticas e pelo
respeito ao. dispositivos consti-
tuclonals ainda vigentes;

3) — Alterar a Nação para a
necessidade rio fortalecimento do
poder civil, indispensável â cie-
fesa e preservação das institui-
ções democráticas;

•li — Repelir com energia to-
da e qualquer tentativa cie adia-
mento de eleições epie devera s-ít
pelo voto direto 0 universal, uni-
ca maneira cie traduzir fiehiH'n-
te a soberana vontade popular;

ãi — Prosseguir na linha In-
flexível de oposição ao atual go-
verno, ressalvados sempre oa al-
tos interesses rio povo o ria Na-
Ção;

ii' — Manter a luta histórica
pela solução, â luz do progra-
ma rio partido, rios problemas
brasileiros, objetivando á eleva-
ção rio nivel rie vicia rio povo e

a independência econômica e po-
iitica do Pais;

7» — ncafirmar sua sohdane-
decle confiança na liderança
exercida, com acerto e dignida-
de, pelo companheiro Doutel de
Andrade".

AUMENTO DE SUBSÍDIOS
O plenário da Camari» apro-

vuu. um tanto em silencio, pro-
jeto de r-?íoluçâo pelo qiiül os
subsídios dos deputados, sem as
extraordinárias, situar-se-á num
nivel aproximado cie I milhão
de cruzeiros a 1 milhão e du-
juntos mil, a partir de março. O
projeto liascou-se numa corre-
ção de snbsiclios tomando-se por
base o salário minimo do.s ulti-
mos anos. A proporção encon-
traria, justificou o aumento.

Outro projeto resolução
deverá ser votado nos próximos
dias atribuindo-se aos parla-
mentores que tiveram seus man-
ciato< cassados a parle fixa dos
vencimentos até o final ria le-
gislotura. O autor da proposl-
ção é o deputada Ouilhennino
de Oliveira, Dlscutiu-se a in-
constituiionaliri.ide desta re.o-
luçáo desde que cria despesa,
mas rio caso do aumento dos
atuais parlamentares esle as-
pacto não prevcieccu, A In-
conBtitucionalldnde foi disfarça-
da sob o expediente cie que os
vencimentos nfio estavam sendo
aumentados, mas simplesmente
corrigidos."

CORDEIRO DE FARIAS,
NOVO MINISTRO

Em fontes udcnlstas confirma-
se que doverfi ser o general Cor-
deiro de Farias o ministro sem
pasta para o coordenação dos
órgãos regionais. O nome do
general Cordeiro apareceu tam-
bem cm consultas dentro rio
PSD para fazê-lo possível can-

dldato a íuce«So do marechal | dstgm
Castelo Branco, «ib a alegação bueo
de que foi por esta legenda que I EitB*)

wje

Transporte
aceitam os
decisão

O Sindicato dos Condutores
rie Veiculo.. Rodoviários e Ane-
:;os cie São Paulo, mais J) Sin-
ejeato dos Carris Urbanos e Ca-
bo.s Arcos, reuniram-se na noi-
te de ontem, no Sindicato rios
Metalúrgicos, cm assembléia ge-
ral. para debater o acordo sala-
rlal firmado na ultima terça-
feira no Delegacia Regional cio
Trabalho.

A assembléia transcorreu bas-
tanto tumultuada nfio foi po.-si-
vel obter-se pronunciamento al-
guni. Dirigentes sindicais pro-
cessaram ii votação a qual, po-
rem. não pode ter validade por-
que foi fraudada.

Os dirigentes sindicais volta-
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BOLSAS - CARTEIRAS
Preciso colocador ele armação o umn mor:! par;
pratica. ft. Mntias Aires, 190 (Trav

Fone: HI-1)1117.
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EM TODO MONDO SE TOMA
MAS EM SÂO PAULO V. TOMA 0
MELHOR CAFÉ DO MONDO:
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cujos aviões;
rficsbéfíi sínos

Comprove pessoalmente a grandiosidade da Espanha • üm tesouro
incomensurável de tradições; sua beleza clássica e sua arte, das
mais notáveis do mundo. E berço também dc muita história. A
Espanha oferece tudo isso por tão pouco. Vá à Espanha com o
conforto e a segurança que a Ibéria lhe proporciona. O esplêndido
serviço, o ambiente de luxo e a excelente cozinha fazem você
esquecer que está voando. Os jatos DC-8 Turbofan da Ibéria
têm esmerado serviço de manutenção e estão sob o comando de
pilotos experientes, muitos com mais dé 1 milhão de milhas dc vôo.

Vôo Bi-semanal: RIO-MADRI sem escalas
Para reservas, consulte o seu Agente de Viagens ou os nossos escritórios:
Conexões imediatas de Madri para os principais Centros da Europa

Conexões diretas de Congonhas para o Aeroporto
Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.
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TECIDOS! JUrsjHO... GRANDE VENDA PARA O INVERNO DE 1964

A CASAS BCBI
Artefatos de °rocure a filial do seu bairro ou de sua cidade

RETALHOS ÇQM DESCONTOScama e mesa

Compre já: Lãs-Flane,!as
Cobertores e veludos
por preços reduzidos
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RE: ADIADAS AS ELEIÇÕES COMISSÃO MLAZZZU PARA
IflCIPAIS PARA 0 MES

MARÇO DO PRÓXIMO ANO
Conforme noticiamos, há, nos bastidores do Palácio Nove de

.lullio. um movimento objetivando fazer com que o Parlamento paulis-
ta funcione durante o mês de julho próximo, para o fim de votar propo-
situras governamentais que se encontram aguardando pronunciamento
há mais de um ano.

Todavia, nos entrechoques de interesses politicos que envolvem
csfc possível funcionamento da Assembléia durante o próximo mês —
destinado ao recesso por força do que dispõe expressamente o Rejrimen-
to Interno — foram levantadas algumas duvidas sobre a possibilidade
ou nao daqueles trabalhos.

flCitVirliflrlII

, duvida», porem, parecem' 
f^c; movimentadas
uEtBei de gruP'»S "o

to WHÜCO, ou talvez por
.Sãos O"*- J* "av,am

^o suas ferias, com pas-
, íicuríófs, ele.
Jbl-í ertobcleceu, pelo

sÜsT Interno, as ferias
War« de julho, diz que
fZ realizarão ses.-oes nesse
! ora, como te trata do pe-
Sweendldo numa sos-
fi|atíva,^R'"'ri»I'**e"i»*»
Siçao-K» Bslado as

>i legislativas ordinárias"reato''." entre 12 «le
,, u de* dezembro), nao

evidentemente, haver
-«ção de trabalhos. Mas
fi-ioedc que a Assembléia

, colocada extraordinária-
lB«e perio*-*0* ,
í, obstante, parece que al-

parlamentares procuram
¦Mlítl interpretações leRais

JtVnham dificultar essa con-
atio extra.
S segundo fe «abe, a quês-
;«':ãt sendo colocada nos se-

!
guintes termos: o comando ma-
joritario parlamentar busca fa-
zer valer o dispositivo legal pa-
ra a convocação extraordinária,
em Julho próximo, quando em
pauta seriam colocadas diversas
e importantes proposituras go-
vernamentais, a começar pela
criação de novas secretarias.

Todavia, se houver dificulda-
des, cm ultima instância o go-
vernador usaria dc sua faculda-
de constitucional, convocando
extraordinariamente o Parla-
mento paulista para o próximo
més,

Nos próximos dias, essas du-
vidas deverão ser dirimidas,
mesmo poi que a chefia majori.
tarla não pretende* feri • disposi-
tivo regimental, como igualmen-
te (o que é mais importante),
atingir uma espécie de "cam-

po etlco", pois, na realidade,
neste particular, náo se pode-
ria falar em convocação extra-
ordinariamente numa Assem-
bléia que praticamente não fun-
cionou desde o inicio da presen-
te sessão legislativa.

IEMAR DEFENDE
PRORROGAÇÃO

I MANDATOS
Nos jardins dos Campos Elisios, ontem, o p*overna-

«rAdhemar de Burros concedeu entrevista a uma equi-
tde oito técnicos da Televisão de Londres, comandada
do renomado cronista injrlés James Cameron. Essa
•tripé veio ao nosso país para colher impressões sobre
realidade brasileira em face do movimento de 31 de

èço, devendo ainda entrevistar em Brasília, dia 24
(s25, o presidente Castelo Branco.

Adiadas as eleições
municipais

Ontem, i, noite, o Tribunal
Regional Eleitoral rcallrou Impor»
tante sessão, para o exame das
eleições municipais que foram
marradas para os dias 25 dc
outubro e 22 de novembro deste
ano. respectivamente, nara a ca-
pilai e diversas município do In-
terior do Estado.

Depois dc longos debates que
versaram sobre proposta ante-

rior da desembargador Justino
Maria Pinheiro c representações
posteriores da UDN e de outras
ugreinlações. a Justiça Eleitoral
de São Paulo decidiu reformar a
decisão anterior que marrava
as datas rie 2."i de outubro e 22
de novembro deste ano. acima
referidas.

Na mesma oportunidade, o
TRE fixou para 7 rie março do
próximo ano a (lata nara a rea-
Íi7aç5o das eleições em inunici-
pios do Interior do Estado, com
exceção de Santos. Determinou,
também, o dia 21 de março do
próximo ano para as eleições
nesta Capital e no Município de
Santos,

Como se sabe, essas noras da-
tas não Implicarão cm prorroga-
ção das mandatos dos atuais
prefeitas. Parti exemplo, na Ca-
pitai, o mandato do sr. Prestes
Mala terminará a 8 de abril rie
1965. Apenas, as novas datas
Irão criar maiores dificuldades
ainda para o Tribunal Regional
Eleitoral, no desenvolvimento
do seu complicado c Importante
trabalho de preparação, realiza-
ção, apuração, prazo ixvra remir-
sos e proclamação dos eleitos,
pois tudo isso terá que ser feito
cm prazo exíguo.

S) decorrer de sua fala, que
:u 15 minutos, o chefe do
jtivo pnuli.sta, após dirigir
isaudação carinhosa ao povo
;aico. discorreu sobre a re-
iaçig brasileira, focalizando,
lítoente, a situação que deu
!(« ao movimento, referin-
•s à marcha acelerada do
.< para o que chamou de caos
;-omico e para o domínio co-
áilsta."A Revolução — afirmou —
a ai restabelecimento das
líaiiciras liberdades democra-
:«. co regime federativo, da
rte empresa e rias condições de
.'envolvimento dentro ria jus-
! social, recolocando lambem
Brasil no lugar que lhe cabe
rando livre".

Mencionou ainda o sr. Adhe-
" dc Barros o fato do movi-
ato não ter provocado derra-
fflwto de sangue e ao apoio"lhe deu o povo. Falou sobre
lisura do presidente Castelo"Mo, "que merece o respeito*; confiança de todo 0 pais" e
»í a fiarantin cie eleições li-
^ e diretas. Finalizando, o
Wnador afirmou que o novo
jwio irá, sem duvida, "abrir
rail ao mundo, integrando'Mitivamente na vida demo-'ta "5 milhões de brasilei-
A palestra do governador de'Paulo será transmitida não

P>ta a Grã-Bretanha, como*m liara o.s Estados Uni--Canadá, Austrália e Afri-
lio Sul.

| VOLTARA' A TV
. «teriormente, o sr. Adhemar""ros, falando aos jornalis-

;. credenciados nos Campos
fws, afirmou que na pro-** semana ou nos próximos'M ira à televisão e às ra-
J Para defender 0 regime fe-¦wivo que, segundo suas pro-

Trabalhadores
e Empregadores

TERÃO NO

DIÁRIO SINDICAL
amplo noticiário de
real interesse.
DIÁRIO SINDICAI

a partir do dia 22, no seu

Diário da Noite

Faça como já estão fazendo
os grandes negociantes...

Casas Pernambucanas
Erontex

Ik Casas Buri
\b\ Lojas Riachuelo
IÉÉ *-°Ías Ducal

Casas Fausto
Lojas C«abra
Tecidos V. Soares
Casimiras Nobis
e outras...

•tonorize com equipamentos Delta os carros
"8 seus vendedores e viajantes e tenha a
"¦ais econômica e eficiente propaganda

• instalações rápVJaa e que não danificam os carros
•'uncionamento perfeito, ligado à bateria

*> próprio carro ou numa tomada de luz

Fabricado! ¦ garantido» pflo

—¦*- S.A. ¦ Ind. e Com. de Aparelhos Eletrônicos
"HA 20 ANOS FABRICANDO O MELHOR EM ELETRÔNICA
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o Aimimo
Mais alguns deputados, na sessão de ontem da Assembléia

Legislativa, vieram colocar-se ao lado do funcionalismo cs-
tadual na luta, mal iniciada, para a conquista de melhoria
de vencimentos.

O sr. Raul Schwinden (P. S. B.) propôs à presidência,
que é ocupada pelo sr. Ciro Albuquerque, partidário dc fide-
lidade inconteste ao governador do Estado, que designasse
uma comissão especial, integrada por um deputado de cada
bancada, a fim de entender-se com o executivo para obter
um reajuslamento de 100 por cento para os servidores pau-
listas.

Em defesa de sua iniciativa, o parlamentar socialista, alem
de argumentar com o próximo atendimento das reivindica-
ções dos servidores federais, citou, ainda, dados estatísticos
que demonstram que "jamais os vencimentos alcançaram a »
Inflação". O presidente ficou de diligenciar para o atendi-
mento da solicitação feita.

Do diretor de Departamento Estadual de Administração-
o sr. Jamil Gatlia (P. T. N.) reclamou o prosseguimento dos
estudos para o aumento do funcionalismo do Estado, estudos
esles que, inexplicavelmente, foram paralisados.

Tambem o sr. Pinheiro Junior (P. S. D.), na qualidade
de presidente da União dos Servidores Públicos do Estado,
voltou a insistir na necessidade do aumento para os funciona-
rios que "já não podem viver com os atuais niveis de salário".

Além disso, o representante pessedista encaminhou ao
executivo, através rie indicação, proposta para a rceslrutu-
ração da carreira de inspetores dc alunos, que passaria a ini-
ciar-se no padrão 34 e a terminar na referencia 4G.

De interesses rio funcionalismo ocupou-se, tambem, o sr.
Leonldas Umburanas (P. R.) sugerindo a realização de es-
tudos, com urgência, para o estabelecimento do "seguro-

saudo". . -j-
Depois dc apresentar alguns subsídios sobre a matéria, o

parlamentar republicano acentuou, ainda, que a sua inicia-
Uva "não deve ficar vinculada a nenhuma majoração de qual-
quer taxa, mas deve ser retiraria ria porcentagem dos 3 por
cento que o Estado já arrecada do funcionalismo".
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prias impressões, não foi ainda
restabelecido no Brasil.

Reafirmou o governador ser
favorável á prorrogação dos
mandatos e às eleições em 1966,
caso isso resulte em beneficio
direto da tese de coincidência de
mandatos. Asseverou o sr. Adhe-
mar de Barros que em caso con-
trario, será mesmo favorável à
realização de eleições em 1965.
Revelou, em seguida, o governa-
dor de São Paulo que o próprio
presidente Castelo Branco é de-
fensor dessa idéia, "pois já dis-
se u alio e bom som, que entre-
gará o posto ao seu sucessor em
31 de janeiro de 1966".

Ainda em suas declarações, o
sr. Adhemar de Barros deu en-
fase à afirmações anteriores de
que é mesmo a favor de eleições
diretas "pois não tem cablmen-
to tirar do povo brasileiro o di-
reito de escolher os seus diri-
gentes, e entregar tal delegação
a um grupo reduzido de poli-
ticos".

DENUNCIA CONTRA
DEPUTADO

Apreciando o comportamento
dc muitos parlamentares, quan-
cio da ameaça da cassação dc
mandatos, o sr. Arruda Casta-
nho (U.D.N.) revelou que pon-
cos foram os que náo se ame-
(ironlarom c emudeceram. Alguns
chefiaram a ter receio, ate, de
cumprimentar seus colegas mais
suspeitos.

A revelaçilo mais grave do ora-
dor. que requereu até uma co-
mk-são especial pata apir.a-la.
foi a de que o suplente do sr.
Cid Franco Chegara a correr
uma lista no abc para a cassa-
cão do mandato da(|ii<*le parla-
mentar o pleiteara nesse^enü-
do. a Intercessâo de '»*'"™t 'e
Santo André, ao qual Prometta,
em troca, destinar a paiAqu a
l"cal Ioda a sua verba dc auM
lío pessoal, no montante, anual,
ds 50 milhões.

FABULOSAS
EXCURSÕES"FUTURAMA''

à
Feira Mundial
de New York
Com 3 alternativas visitando

PHILADELPHIA - WISHIKSTON
BUFFALO (NlldARA FALLS) e

TRANSPORTE AO LOCAL DA FEIRA
SOBREVOANDO-A EM CONFORTÁVEL
HELICÓPTERO COM CAPACIDADE
PARA 25 PESSOAS - Exclusivo da I.T.P.

PARTIDAS:
3-10-17 E 24 DEJULHO
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INSCRIÇÕES E RESERVAS NA

International Travei Promotion
CENTRO OFICIAL DE VENDAS

E INFORMAÇÕES DA FEIRA
MUNDIAL DE NEW YORK

RUA 24 DE MAIO, 35 — SOBRELOJA
FONES: 37-9634 e 36-9957 — SÃO PAULO

o denunciado neu/iu, com
veemência, a acusaçüo, a qual,
todavia, foi confirmada e mais
pormenorizadamente explicada
pelo sr. Roberto Cardoso Alvos
iP.D.C), que é limão, c>:a'a-
mente, do sacerdote daquela ci-
dade.

A propósito, outrosslm, de
acusações ao comanda rcvoluclo-

dicr>. para a urssiaçKO di
teneía aos respeeíivcs a»
o imrJaattnf-ar lamentou t
rou o DOPS t*or haver t
do a scúsacjSo, s "i a
cautela.

VT.TO BEJEITADO
Com p;.rúcer contrario da Co-

ml sâo tíe Educaçiio, o plenário
rejeitou o \:io iúíal a projeto
pura a criação de uma Faculda-
iie de Medicina Veterinária na
cidadã de .'aiioticabal. A rej.lção
foi recebida com palmas, s*--m
qualquer discussão sobre a ma-
ti*ia.

O restante da sessSo, era cuja
pauta ílsuravam, ainda, do;s
outros vetos totais, foi cb-itruido
pela minoria que continua com-
batendo a criação ti*.» Secreta ria
tío Interior.

Pela maioria parlamentar, que
foi até convocada telofonlcamcn-
ta para esse flm. foi programada
uma ses:fia extraordinária ciesti-
nada aa exame de projeto do

: ..ecutívo que visa a conressJo
di Isenção tributária e faclllda-
cies fiseai? para a exportaciio de
produtos man-.-fnturaííos cm P.iio
Paulo.

O projeto, que está em fase
Inic-b! de apreciação, não sofria
restriçDas cia minoria e a;s!m,
tem a sua acolhida assegurada,
A sc;."sio. entretanto, uão ;:e rea-
ll-r.]i pn*' ''"'Ia de quorom.
ORADORES
O Analisou, o sr. Jacob Zvei-

bit. "a fare critica do qua-
dro da economia brasileira",
condenando as ultimas medidas

tío g-m-rao ícdcral ao setor eco-
nojíiico-financeiro, que "nenhum
benciicio trouxeram ao povo".
A orientação seguida, de econo-
mistas clássicas, alheios à reali-
dade, é uitr; p ada e antiqua-
da, e, quando aphcadas, recente-
mente, oa Argentina, deu como
rciultacio o desempreso de 2 mi-
lhóes <íe trabalhadores, a de-
grmgolada du comercio e gra-
ves conseqüências, num pais de
grandes ponsibilidades. O mes-
mn c?pera não venha acontecer
no Brasil.
0) Reafirmando que considera

o iiinistcrio da Agricultura
o mais importante setor do go-
vírno federal ,o sr. José Casto-
lano reclamou medidas para am-
paro ursente e credito aos la-
vradores, assistência técnica,
mecanização agricola, eletrifica-
ção rural, construção dc arma-
zens, silos e frigoríficos.
O Dirieiu, a sra. Conceição da

Costa Neves, telegrama ao
presidente da Republica dc pro-
testei contra a atitude do cel. Al-
fre tio Correia no embarque do
cx-*'cnador Juscelino Kublts-
chek para o Exterior.
B A propósito de solicitação

cia presidência aos parla-
mentares, a.fim de que compare-
çam á Assembléia, o sr. Haul
Schwinden considerou "verda-
de;ramente doloroso" o espata-
culn, diariamente oferecido, de
apenas um pequeno numero es-
tar presente ã abertura dos Ira-
balhos. "Alguns só aparecem no
dia do pagamento" — comentou
o orador, ao mesmo tempo cm
que acentuou a necessidade cia
maioria cumprir a sua obrigação
de compareclmento ao Palácio
1) de Julho.
<i As anunciadas sanções da

SUNAB contra os especula-
dores do leite, sonegadores do
açúcar e alravessadores "erimi-
nosos" da farinha de trigo, fo-
ram apreciadas pelo sr. Cosia-
hile Romano, que acentuou: "Sc

a época e a de se corrigir trans-
greasões. que a SUNAB assuma,
com energia, a sua tarefa, com-'
batendo por todas as formas •_
recursos os tubarões do leite, do
açúcar e da farinha de trigo. •-
fim de que se preserve o povo*
do atual drama tm que eslá lan-.
çado. pagando preços extorsivos-
por esses produtos, sem que, no -
entanto, sejam os mesmos encon-'
trados com a d:vída normali- .
dade".

Em indicação ao Executivo,"
o sr. Juvenal de Campos so--

licitou providencias para que jseja posiu em funcionamento, .*
com urgência, o serviço de Raios
X do Palácio da Saúde de So-
rocaba.

Condenou, o sr. Francisco
Franco, "o desprezo do atual

governo pc los assuntos de Inte- e
resse do Interior", destacada-
mente pelo abandono de obras
iniciadas em administrações an- ¦
teriores. Como caso concrelo. e "
citando a "Folha Democrática"
de Mogl cias Cruzes, o parlamcn- -
tar republicano reclamou melho--
res instalações para o dispensa-"
rio de tuberculose daquele* mu- .
nicipio.

Pleiteou, o sr. Horncaux de".
Moura, que a Assembléia

nfio recorra da concessão do
mandato de segurança contra a
criação do município de Praia
Grande. Também o sr. Osvaldo
Mari ins apoiou o não desmem-
bramentò daquele território do
município de São Vicente, cn- :
quanto o sr. Osvaldo Massci con--
siderou "uma necessidade" a
criação do novo niunicipin, que
é completamente abandonado
pela Prefeitura vicenlina.

A campanha do "Ouro para
o Bem cio Brasil" sofreu res-

trlções do sr. Jaime Dalge, que
propôs sejam os recursos arre-
cadaclos destinados às Santas
Casas dc* Misericórdia, sobretu-
rio ii de São Paulo,
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GENERAL COSTA E SILVA: "Manda brasa, nvnir.tro"
CAP.LOS LACERDA: "Queria bater JK nas urnas . ."

CASTELO E O PTB
Q PRESIDENTE Castelo Branco está se re-

velando no intimo um grande pessedls-
ta... Está tentando acordo cam o PT!!, a
fim de atrair os peícuistas, numa política
trabalhista sadia para a arca governamen-
tal. ..

Tj1 UMA dns tônicas cio sua conversa com o
governador interino da Guanabara, foi

pedir a colaboração nesse sentido. . . Aliás.
o PTB carioca já se entregou de corpo e
alma, numa aliança eom o governo cario-
ca... O acordo foi tão desmoralizante que
um ligadissimo assessor de Lacerda comen-
tou: "O nosso acordo com o PTB é uma
desmoralização"... Rafael de Almeida Ma-
galhães não escondo e tem revelado: "O
Castelo pediu e essa é uma da.s razões por-
que estamos trazendo o PTB para a nossa
área".

Y POR incrível que pareça, hoje o partido
mais ligado e mais docíl ao governo Caç-

los Lacerda c o PTB carioca. . . E Rafael,
com sua manha de negociador, sabe disso e
faz alé ironias com o assunto, comentando:
"E' uma delicia trabalhar sem o Carlos
(Lacerda). Aliás, uão é apenas ele. Vários
dos auxiliares diretos dc Lacerda respiram
aliviados a ausência de Lacerda, que é um
chefe com capacidade tremenda dc traba-
lho e está sempre mandando braza...

COBRE o "listão", que tanto decepcionou
por ausências importantes, cinco dias an-

tes de sua publicação, conversei com o ge-
neral Costa c Silva sobre o assunto. O mi-
nistro da Guerra adiantou-me que alguns
nomes quo eram esperados não seriam in-
clttidos e confidenciou-me: "Por mim. te-
ria incluído todos eles na primeira lista que
fiz. Mas quando cu falava em fulano, o kc-
neral (não mencionou o nome por questão
de ética) pedia: "Este não. Quando citei ou-
tro, tambem se opuseram". E com sou sor-
riso malicioso, concluiu: "Eu teria incluído
todos eles na primeira lista que fiz".

m
POMO os leitores podem concluir desse

"nano" do colunista com o ministro, nâo
foi por ele aue a "lista" decepcionou. Man-
da braza, ministro.

@
T ACERDA, antes de deixar Lisboa, com-

prou cerca de mil gravuras do Rio anti-
go, para expor durante os festejos do IV
Centenário do Rio. E ao descer ontem á
tarde no aeroporto Kennedy, em Nova
York, declarou que o governo brasileiro é
um governo que sabe o que quer e acima de
tudo é uni governo de todos e não de um
determinado grupo.

©
CEM comentário: O dr. Eriinan Jardim,

principal assessor jurídico do desastrado
coronel Onaldo, que preside o IPM da Cai-
xa Econômica Federal, foi secretario do
IBADI5, que foi denunciado nelo então
deputado Eloy Dutra, em uma Comissão de
Inquérito Parlamentar, a qual teve como
relator o deputado Pedro Aleixo, atual lea-
der dn governo na Câmara, e que tambem
votou contra o IBADE, que foi um órgão de
corrupção eleitoral.

®
Q sr. Eloy Dutra deverá ter hoje ou ama-

nhã o seu salvo-conduto concedido pelo
Itamarati... O sr. Eugênio Caillard, que
pediu asilo na Embaixada do México, revê-
lou a um amigo que a viver degradado por
ter sido apenas leal a um amigo "Jango"
prefere viver no Exterior. Caillard foi se-
cretario particular de Jango e ora hostiliza-
do pela célula comunista do Palácio do Pia-
nalto, chefiada pelo "bonzinho" Raul Riff.

Q Embaixador Hugo Gouthier chegou a
Madrid, onde foi avislar-se com JK. O

sr. Osvaldo Penido parte hoje com desli-
no àquela Capital.

9
TfRASE de Lacerda sobre JK: "Não gos-

• taria de falar sobre JK, pois se aplau-
disse a cassação dc seu mandato, poderiam
dizer ou pensar que eu estaria feliz pelo
afastamento do concorrente. No entanto,
gostaria de batê-lo nas urnas, coisa que
tenho certeza, aconteceria. Por outro lado,
se não aplaudisse sua cassação, poderiam
pensar ouc estou cm desacordo com o pre-
sidente Castelo Branco, que é justamente o
contrario do que acontece, pois achei o ato
dc bastante coragem nnlitica".

Q jornalista David Roussel, do "Figaro",

entrevistou ontem à tarde o presidente
Castelo Branco. .. O ministro Roberto Cam-
pos tratará na reunião Ministerial de sex-
ta-feira da reformulação da Lei de Remes-
sa de Lucros, para possibilitar melhores in-
vestimentos eslrangeit-os em nosso país.

0 Teatro de Arena dc S. Paulo vai mon-
tar no Rio a peça "O Processo" de Kaf-

ka, que conta a história tcrrivcl dc um ho-
mem acusado sem saber de quê...

®
plIEGOU ontem no Rio, acompanhado de

sua esposa Eunice, o embaixador Lolò
Bernardes, que esteve servindo na ONU. . .
A bancada do PTB reuniu-se ontem, em
Brasília, para traçar posição a scr adotada
pelo partido ante o novo governo. Aliás, os
petebistas moderados deviam aderir ime-
dialamentc, o que seria o maior castigo
que poderiam Impor ao desastrado ex-Pre-
sidente Goulart, responsável por tudo o
que se passou. Mesmo porque o PTB não
tem outro caminho; aderir direitinho...

@
Q general Levi Cardoso é o novo chefe

dc Provisão Geral do Exercito. O co-
ronel João Pina Machado c o novo coman-
dante da Escola de Comando do l*:;tado
Maior do Exercito. E o coronel-aviador
Aloisio Lontra Neto c o novo presidente da
Fundação Brasil Central. Todos esses atos
foram assinados ontem pelo presidente
Castelo Branco,

JMPORTANTISSIMO o depoimento que o
"O Cruzeiro" publica hoje do ex-ministro

Jurema. Pelo citie sc deduz do l.o capitulo
de seu livro, o.s principais responsáveis que
forçaram Jango a dar força às revoltas dos
marujos e sargentos, foram Riff, Assis Bra-
sil, Darci Ribeiro, e, naturalmente, o "Ica-
der de que?", o traidor Brizola.

QNTEM à tarde, o marechal Lott, de terno
escuro, parado sozinho na Avenida

Atlântica, dava a impressão dc que procu-
rava algo... Amanhã, o jornalista Hélio
Fernandes fará uma conferência na Fe-
deração das Industrias dc Minas, sobre a
Revolução.

#
Q presidente CB antecipou sua ida ao Cca-

rá para o próximo dia 21, a fim de par-
ticipar dos festejos do Bi-Centenario da ci-
dade de Crato. Ontem pela manhã, o chefe
do Cerimonial da Presidência da Republica,
sr. Paulo Paranaguá, manteve contatos tele-
fonicos com o governador Virgílio Tavora,
acertando detalhes da viagem presidencial.

®
J_OS cearenses que vão receber o Presiden-

te: Castelo Branco gosta muilo do pas-
teis de queijo e banana. Aproveitem para
umas "puxadissimas".

9
PELO TFLEFONE
pARA intensificar o turismo em Brasília, a

NOVACAP está estudando uma medida
que faça baixar em cinquena por cento os
preços das passagens Rio-São Paulo-Brasi-
lia... Os contínuos do senador José Ermi-
rio dc Moraes lambem andam apreensivos,
depois que foi publicada a ultima lista do
Ato... O casal Arnaldo Niskier de malas
prontas para uma viagem à Europa, a con-
vite oficial... Dia 20, "Arraia do Fantas-
ma", em Petropolis, no Castelo Country
Club.. . Cauby Peixoto sendo muito aplau-
dido como "condutor" e cantor no "Drink".
Moacyr e Arakcn, que tambem são Peixoto.
integram o musical.
J)OMINGO, mais uma "matinée" da Or-

questra Sinfônica Nacional, no Munici-
pai... Está confirmada a noticia que ante-
eipamos cm primeira mão: Mareia Kubits-
chek easa-se dia 30 de julho, em Portugal,
na Igreja de Fátima, em Covilhã... Foi
prorrogada a atual Lei do Inquilinato (ini-
ciativa Nelson Carneiro) até o dia 30 de se-
tembro... O general Cordeiro de Farias ao
colunista: "O que se roubou neste país foi-.una'barbaridade".. . Do almirante Silvio
Heck: "Vai a quatro trilhões as verbas mal-
baratadas no pais... Durante recente jan-
tar, o general Lima Brayner revelou-se um
profundo conhecedor dos assuntos amazo-
nicos. Enquanto falava, um grupo de mili-
tares ouvia atentamente...

O
|JM dos pontos a ser tratado no reexame

da Lei de Remessa de Lucros é o sigilo
bancário, que não existe na atual Lei e deve
scr reexaminada... O sr. Antonio Galloti
de malas prontas para Toronto, Canadá
(Assembléia da Light). . . Partindo hoje
para os "States" Nehcmias Gueiros... A es-
treia de "Qualquer 

Quarta-feira" no Teatro
do Copa, com Tonia Carrcro, será em bene-
ficio da Casa da Criança. As elegantes es-
tarão presentes... Até o sr. Gustavo Corcão
esta protestando contra a prepotência doDiretor do Transito do Rio, que continua
executando a sua "oneração-molecagem"' .

•
JJOJE, 

"stop". Esta coluna c publicada si-
multaneamente em onze capitais. .

<W
O PENSAMENTO DO DIA
l_ metade do mundo tem prazer na maledi-

cenria c a outra metade em acreditá-la
(Deraldo Padilha). . •

Chegaram 1 milhões de doses

E 22 â 27B
MAmã . Vl»'l «I fiâL MLmJ- -*•- HJr MJmmW '

Chegaram, ontem, em Viraccpos, a bordo de um
DC-8 da Panair, procedente de Londres, 4 milhões de do-
ses da vacina "Sabín", 

para ap'icação em tedo o Estado
de São Paulo, durante a semana de 22 a 27 do corrente
mês. O sr. Salvador Julianelli, secretario da Saude, recebeu
pessoalmente os medicamentes. Esleve presente, tam-
bem, o sr. Aristides Vaüejo, diretor do Instituto Bufantã.
Recordamos que esta ultima entidade encorregar-se-á da
diluição das vacinas cm seus laboratórios para posterior
encaminhamento à Secretaria da Saude que cuidará da
sua distribuição aos móis longínquos pontos do inferior.
Para a entrega oficial dos vacinas ao sr. Salvador Julia-
nelli esteve em Viraccpos o sr. Richard Taylor, represen-
tante da Fundação Burroughs, fornecedora do produto.

zona rural. Cunorc resultar
que-, antes, vacinavam-se crianças
nle i idade de 7 anos. D«:a
feita mermo os tjlie jã tiverem
cnmplrtacío o* nove unos clovc-
ráo pasrar pelo traíntnemo.

Vira-fe com ns medidas ado-
tndrf — secundo dcrlarou o
próprio resreiaraio da Saude —
a erradicação lotei da noliomle-
lite cm São Paulo dentro de
pnuco tempo, imunizando a to-
dos do terrível mnl. Anro-:ima-
tíamento 4.500 nnn do>e* deve-
rão ser aplicadas de 22 a 27
próximos.

Dlssc-nos o sr. Salvidor Ju-
lionclli que cm 10 dia.; estará
em condições de divulgar plano,
lambem c!o grande profundida-
do. nn combate a outras moles-
tias Infecto-contaglosas, vaci-
nando a todos em grande es-
cila.
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VACINAÇÃO PABA TODOS
ATE' 9 ANOS

A quantidade de vacinas "Sa-
bin", ontem doH-mbarcadiu cm
Sâo Paulo, £• .. maior já recebi-
da cm todo o Brasil, Faz parle
da segunda etapa dc vacinação
contra a pollomlollte em massa
cm nosso Estado. Novas doses
deverão chegar cm setembro e
dezembro próximos. O Fecrcla-
rio da Saude apela a população
cm neral para que não deixe,
de forma alguma, de vacinar
s us filhos, do II meses de idade
ntr 9 anos. Todos os grupos es-
colaies atenderão as crianças.
Cerca de 1C0 postos serão ins-
talados nc -. mais diversos luga-
res para receber os clientes. Uni-
dades volantes percorrerão fa-
zondas distantes e os locais de
mais dificil BCCSSO para vacinar,
lambem, a população infantil da
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Traje: passeio
Condução: SIMCA TUFÃO
Horário: das 8 ás 18 h
Objetivo: demonstrar sem compromisso as
vantagens exclusivas de um carro de classe.

mais desempenho-mais conforto-
mais segurança !

Nâ£ - Comercio de Automóveis Si.
Loi.i: R. Scb.nti.io Pereira, 226 Fones: 51-2779 o 52-7929
Oficina: R. Rocha, 343 — Fones: 32-0124 o 35-8326
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Para nós, nada é fácil, até mesmo dar um simples
passo. Cada movimento exige um sacrifício. É preciso
ter fé e ser perseverante para vencer as adversi-
dades. Mas nós o conseguiremos. Principalmente se
V. nos ajudar - contribuindo para a Campanha. Nos
Centros de Reabilitação aprendemos a vencer to-
das as dificuldades: andar... ler e escrever... e ser
útil e feliz! Ajude-nos! Cada contribuição sua é um
novo passo para nossa reabilitação. O que é pouco
para V.,.será muito para nós.

CAMPANHA PRÓ-CiHANÇA DEFEITUOSA
(Associação Brasileira da Criança Defeituosa)

Envio sau donativo para a Tesouraria da Campanha, h
Av. di Libardaiie, 834. Tel. 35-0946, SSo Paulo, deposila-o
om qualquer banco de Slo Paulo om nomo da Campanha Pró-
Criança Defeituosa ou.fomota-o a um dos seguimos endoreços:
Associação Paraná™» d» Rtabllilaçâo
Rua Iguaçu, 811 - Curitiba, Paraná.
Associação Nofte-Paranaenso de Reabilitação
Av. Brasil, 4313 - Maringá, Paraná.
Associação Casa da Esperança do Sanlos
Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Santos, S, Paulo
Escola Nossa Senhora de Lourdes
Rua Cláudio Luiz Cotta, 50 - Santos
Associação do Assistência ã Criança Defeiluosi
Av. Ancendino Roii esq. Pedra do Toledo - S. Paulo, S.Pt
Associação Sanatório Infantil Cru; Vordo
Av. Jandira, 1002 - S. Paulo, S. P.
Soclodadg Camplniln da Rteuperiçao da Criança PaiaMicl
Rua Lusitana, 369 - Campinas. S. Paulo
Associação Mineira de Reabilitação
Av. Afonso Pona, 2698 - B. Horizonte, Minas Gera *
Fundação Araplara Para o Progresso da Reabilitação
Av, Conlôrno. 2983 - B, Horiionto, Minas Gorais
Inslilulo Baiano de Reabilitação
Av. Gelúllo Vargai, 544 - Salvador, Bahia.
Associação Pernambucana de Reabilitação da Criança D(l*«'
Rua do Espinheiro. 730 * Recife, Pernambuco,

PmitdentB da Campanha t Trajano Pupo Netto.
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I0VAS EXPLOSÕES DE VIOLÊNCIA
tf CHIPRE; DOIS MORTOS

ESTAMBCL. 17 ?UPI! - - O
presidente d-s Esu-do*. Unidos.
Lviid-m Johnson, envóri a eita
í ; .*. . um aviào do governo nor-
tt-amcricano. para kíar a Was-
hington o primeiro-ministro tur-
co. Ismev Iimhíu. E<te viajará
coir.tngo, com o objetiro de con-

DIPLOMACIA MUDOU'
ferwM*iar s»r*>re o problema de
Chipre, segundo anunciaram
hoje, fr»**U*s fidedignas do Minis-
terio de Relações Exteriores.

Os informante* disser**** «rs» •
avião especial norte-*unericanok
capital c 5 Estados Unido».

Inonu pensava fazer a ría-re***.
em ariio da linha regular, -*U
Londres, onde se entrevistaria
cí*» personalidades do governo
britânico.

CF UU. I '

F"" 
¦ t* iliPH - ° presidente Llndon li. Jonh-•.J.TI--7'' '' 

h )S a .-tomar novas medidas*' em suas
-, t* empregados, a lim ae assegu-

&tca. ,™ios os iione-ainericanos qualificados. Em
¦GPf* Jrr, trmi a 26.a Convenção anual dos Tra-
e*,*-?ScaCâo dos Estados Unidos, o presidente
H <-" ccr.,m!,a de que os tniballmdores. 05 emprega-
***** __ln_7 «laborem pan* estabelecer uma politica

I • II1

í
í
Sr

I
*-**

iHI
II

NK.OSIA, 17 (L'P1) — Na maior explosão de violência ocorrida

uai* ultimas M'iiinnns verificou-se, boje, intenso canlioneio rm quatro

ponta* críticos do Chipre, e -.r informa quo «loi* cipriolas gregos mor*

roram. As Nações Unidas revelaram que nm cipriota fíroj-o foi m**/lo no

tirotoio ro**ii*tra«lo nus proximidades «Ia al.Ioia lurco-eiprlota «Io Yoro-

vasa, próxima «lo LímasHiI.

-"¦ÍÍ. 2; necessidades futuras e «Judur a realizar
J(ílr;r wv.w i)as da lr( ¦.,„..„..,,„ r cducnçuo -
»* S« - -pan-1»1"'*' cobrir (>síu8 ',",c«"id,lt's *
¦*¦*' PvJihk n ÍUPti - O tíovernador da Ouanabara,
ffitwTrdà <'!"'!*"•'' «• **stí* ciái,ú''- pr*>"'<"'»"í<i'' U«-
•2^/SoSar uma excursão pela Europa. Em declara-
¦<**» ri-. L-ada ao iicroj-orto Internacional John v.
LÍKrrtto declarou que ao passar nela Itália, Orei-la,*"*. 

. >Stuiral pude comprovar que p sentido da ro-
^HvÂ que derrubou o ex-presidente João Oou*
&'_Xi bem compreendido.•f5i »-iiTl> - o <*hefc militar de 75 mil cubanos
-1..« rllrersas partes do mundo, manifestou que o pró-
•"..»?. âo realme de Cuba serã '-uniu operação de pri-

bK ai principio ao fim". «Quanto maior for a nos-
À taii'0 inaior será o npolo que receberemos das for-

¦¦&S1em território cubano - disse Brneldo Oliva.
Mus 17 (AFP) — Foi adiada paro uma data pos-

r^ttrminada « audiência sobre o estudo mental de
eSÍ iimndo solicitação de ontem do novo advogado §§
'^'„ d»' ("vriiii. Cloyton Forb«3, que Indicou à Im-
S^eMavii se<*uir paro a defesa de seu cliente unia
¦?fíte dn-iuelá dos anteriores advogados de Ruby.

STfiV Forbes parere ser a de seguir o processo lenni
1 «D-hiiilo no tribunal do Juiz Brown, que condenou
ícadeira elétrica, rm mar»;o passado.

INGLATERRA
tflvnntS 17 (UPI) — O "Financial Times" diz hoje
Kxtaas semanas serão "criticas" pura o mercado
fSl do café. Em um estudo da situação çafeelra
,t'°ú-, rio teus redatores o periódico diz que parece
,7,7'a dos especuladores de que havia uniu escassez
.-'•„ era errônea. Afirma, em seguido, que se pro»»-
fr Sm crancle aumento "as colheitas africanas para n
S, «tacao <• acrescenta que o Brasil pudera aumentar
it*exportável, de cerco dc n milhões de sacos na
.«dade 1004-05, com seus excedentes. Colculo-Se que
yítera armazenados entre 20 e 25 milhões de sacos de
[Jequalidade para exportação.

I FRANÇA
pi»IS 17 (AFP) — O casamento da princesa ÇlBUao

T-rca filha cio Conde de Paris com o Duque de Aosta,
llíli» «ido adindo em conseqüência da enfermidade do
iHumberla da Ualia. padrinho do noivo, Fera realizado
& »22 de julho próximo, em Cintra, perto de Lisboa.

iFmilàlemãís
©memoram levant
IQNTRA OPRESSORES

BERLIM, 17 (AFP) — Cem mil berlinenses assisti-
:m esta tardo a uma cerimonia realizada ao ar livre
c praça John Kennedy para comemorar o décimo
rrirr.eiro aniversário do levante popular dos alemães
! leste contra o regime de Pankovv no dia 17 de ju-
;o de 1953. Este levante foi reprimido com a inter-
i-ção de forças blindadas da União Soviética. O pre-
:ente da Republica Federal Alemã, Heinrich Luebke

1 prefeito de Berlim Ocidental, Willy Brandt, presi-
lí*le do Partido Social Democrata da Alemanha Oci-
teal, pronunciaram interessantes discursos.

Outra nota d:»* Nações Unidas,
confirmada, imediatamente, dis*
ie que um ripriot.i turoo íoi
morto cm Giiíkou, aldeia ciprio-
ta turca .situada na costn. Um
Informante das Nações Unidas,
disse que pelo segundo dia con-
aecutivo houve combate entre
os habitante* das cidades ciprio.
ta-s de Aplo» TlKodor.s 1 turca l e
Pqyrria iBrcK.i». Um cipriota gre-
go íicou lerido durante o tiro-
teio. .Reforços de tropas suecas
dius Nações Unidas forani envia-

dos apressadamente a Ka Zibal)
pnra apoiar unidades que ali Jà
estavam procurando restabelcrer
n paz. Fui inlormado que ciprio-
tas gregos haviam atacado n
aldeia cipriota turca de Keu-
murju, no lado sul drts monta-
nhris Clrcmia iKyreiria). Não se
teve informaçfto Imediata Fobre
baixas na luta. Os observadores
disseram que os tiroteios, que re-
tletem crescente ten.são na ilha.
foram ns mais serias violências
ocorridas nus ultimas semanas.

O BAKGQ AUXILIAR DE SAO PAULO S. A.
IUN0AOO (M 1:;»
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ENTREGA AO PÚBLICO

HOJE, DIA 18

SUA FILIAL

MATRIZ, «UA BOA VISTA. 19}

RUDGE RAMOS
ESTRADA DO VERGUEIRO, 4809

(Edifício Próprio)
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1 APRESENTA PROPOSTA
E

RA, 17 (UPI) — A
io Soviética distribuiu, ho-
m Conferência de Desarma-"¦o úe 17 Nações, uma pro-i nmiuiista proibindo ar-1 nucleares tanto no Orien-"janto no Ocidente ria Ale-
aa.

'¦ Proposta foi feita em car-
."» ministro do Exterior da

Oriental, sr. Otto Win-
!¦*" 5'jbsccretario do Er;te-i.aa União Soviética sr. Vn-'•"» Uorln. Este n distribuiu¦»çoc!miento 

da conferência,
vtiaçõès ocidentais na con-("cia se negaram a aceitar,ler, pelo menos, a carta.;im funcionários das delega-:! ocidentais que tudo é me-
.propaganda. Este é o pro-«"to oijservacio sempre pe-«nrrinha Oriental ao envl-¦omunlcaçSes 

de tal nature-'conferência, uma vez que'reconhecida 
i*clo Oeste.

Sr,úiz em s'la cart:i QuePPOSta da Alemanha Orien-
,« renuncia das duas Ale-

««¦«¦armas nucleares foi" "rn dez de janeiro ultimo,'Mortunadamente, a Re-ca FCdcrai da Alemanha O-
;7,' ""iiorou esta generosa

» rw}Viilzcr l'ue a Alemã-
._0c.dental não fez caso daW' por acreditar em que
..*»»¦'• nota dela, Bonn cor-
.,.» »;sco de dar seu reco-¦MWito 

tácito ao GovernoAanha Oriental.¦:;• íntimos meses e semanas»«a carta - demonstraram
^Republica Federal da Ale-
„'-Ocidental esta concen--•Modo o seu esforço para
á-,??556 °u o controle de
7n>ncear_es. Esta politica do
7rn al™iir> ocidental, liga-
7,7 ne nao reconhecer ns
i,r„„(ex'ste,ltcs ° formularmi1 e reclamações territò-
r-1 °"u'os estados, constitui
jÊVe ameaça para a paü

[ Acrescenta que a meu-
«Li=manha Ocidental de

,. TOaséna realidade opo-
«caecrn °rÇ0S comun'- em
fiü faarmf***ento.»
Wnl artcarta:Assegüra ques*híL.c t0,da a Alcma*
IWarvS-nucleares Poderia) • crhr ll°, em tod0 omun-
«'ocSn _ amble'ite favorável
mL^f?.**!*»*» para en-
JlladoT 

e4n(t,r'- os estados cioltAí.J 
*"> Atlântico Norte _

!D'l*ilsiv.0ie,S,tados à« Alian-
lle»'»JhHVí,,ril0viI,'''Acar-

•,'tiol. "ao ^apresentou se-
í *VnclS ^«mento ofi-
*B quer, 

"°S "«'dentais aer%'««íS0 (lado p°r z°-
,:!hoje'n1t7cn,0"«l. »ma vez
*¦** Oc entalJU,lh0' a Ale*-uental comemora o
*-> náo L?e 1953' A c°níe-10 «teve reunida íor-

*¦ rmytn*: l "janta:

das sessões semanais estíi marca
para amanhã.

LER, DIARIAMENTE,
A PARTIR DO
PRÓXIMO DIA 22, O

Diário Sindical
é viver bem informado
do movimento sindical

paulista

.»»)«¦•••••*•*•••••••••¦•••-yfié
'.........! _¦"•••• •

Va ao
ANÍBAL ZACARIAS

E CALCE SEU CARRO
OU CAMINHÃO COM

A SEGURANÇA

fTr^ltfsl
^UlHADOSPNfl1-
*#• IIV. RIO BRANCO, 1.400

(ESO; m. NOTHMAHH, 400)
FONES: 51-4909 E 52-7105

SAO PAULO

OFERTA EXCEPCIONAL
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Instalações e assistência
técnica

inteiramente gratuitas

¦ n —— i I. ii.. —.**—. \

270
LITROS

...compre a vista ou a prazo com desconto
mínimo de 20%art'9os ^ tlualtluer

marca!

*M
rw
><

Voei concorre

DE GRAÇA
30 CARROS GORDINI

mais 100 milhões em prêmios
durante 30 meses

^}iíi\j^^QiMmi
. 
BRA- CENTRO TATÜAPE 

". PARAÍSO BRÁS BRIGADEIRO (em 
frento n0

Àv Rangel Pestana, 2151 
' 

Rua Barão de Itapelininga, 213 Av. Celso Garcia, 5000 Pr. Osvaldo Cruz, 1911 Av. Rangel Pestana, 2079 Av. Brig. Luiz Antônio, 1200 Ho,el D<*n*»b»°)

K <•
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O pruf Carvalho rimo ii',:s\i\ gnrcln) «tir.-iça n sr. wiutí Joseph
Wijns, o homenageado, que ontem se despediu dos paulistas.

ti parllr da es-
Carvullin Pinto, srs.

APÔS 7 ANOS DE SERVIÇO E PROMETENDO VOLTAR, NAS FERIAS, COM A FAMÍLIA

Diretor-superintendente da Philips
despediu-se, ontem, dospaulistanos

A diretoria das Industrias Brasileiras Reunidas Phi-
lips ofereceu ontem, no principio da noite, no Autonio-
vel Club, um "cocktail" em homenagem ao seu diretor-
superintendente, sr. Lcuis Joseph Wijns, que irá assumir
a direção da importante empresa na Alemanha.

Estava o salão ornado com fino gosto, dsstacado-se
£ decoração com camelias em dois tons de rosa. A entra-
da recebendo os convidados, que eram dos círculos re-

prerentativos de Sao Paulo e des colônias holandesa, bri-
tanica e francesa, viam-se o homenageado, sr. Wijns e
esposa, dona Liddi, e quem o substituirá nas funções de
cii.-eíor-superiiitcndontp da Philips de São Paulo, sr. J. W.
G. Oífcrçètt e soa esposa, dona Anee. O sr. Wijns parte
depois de ter servido a firma sete anos e o sr. Offergelt
toma o seu lugar dopois de exercer, aqui mesmo em São
Fauio, por doze anos, as funções de diretor-financeiro.

MAGISTÉRIO DIRIGE-SE A
ADHEMAR: REAJÜSTAMENTO

Flagrante apanhado no "cocktail", vendo-se,
querda, o sr. Uhlrnjara Martins, duna Volanda
Jciãn IÜIiüs da Custa e Camilo Ansurali.

O presidente do Centro do
Profcfsorndn Paulista, deputado
Solou Borges dos Reis, esteve
ontem nos Cnnipos Ellslos n fim
de entregar no governador do
Estado, representação da enti-
cinde, na (|iml í pleiteado novo
reajustamento de vencimentos
pura o magistério paulista, O
memorial contem três pontos
básicos: aumento nas mesmas
bnses do reajustamento n ser
concedido no funcionalismo em
geral; transformação em gratl-
ficnç&o móvel, da bonlílcnçtto
concedido no magistério prima-
rio; e, extensfio da gratificação
do magistério, ás demais cale-

gorins de professores, f|tie nSo
foram beneficiados no ultimo
reajustamento.

CONGRATULAÇÕES
AO NOVO MINISTRO

Ao professor Muno de Alimi-
da Leme, novo ministro du
Agricultura, o sr. Fernando
Penteado Cardoso, secretario da
Agricultura dc são Paulo, en-
viou o seguinte telegrama:"A democracia persiste quan-
do seus cidadãos se dispõem a
servi-lo e o tlefendí-ln. Aceito
meu abraço de congratulações
c a manifestação do meu espe-
ciai apreço'.'.

PARA O ADEUS
Em torno do diretor-superin-

tendente que s? despedia acha-
va-se Ioda a diretoria da Phi-
lip.s «!? Sã'» Pauto. srs. P. J.
Penntng*. li. du Pré. G. Ituiter.
E E. Matarazzo. Jo5o Ribas da
Costa. Jacques Auberi. Agosti-
nho Auricchio. Domingos Mar-
tlns Junior, h. C de Sou/a e
Silva e Eduardo Gama WrlgllL

Entre as pcffOM que acorre-
ram para a despedida, o que en-
rlieram de calor c amizade o
salão do Automóvel Club, fa-
zendo esquecer os quatro graus
do inverno paulistano, viam-se
os srs. Carvalho Pinto c esposa.
Camilo Ansarah, Arthur Ben-
nett, representando o sr. Paul
,\\ Alb-ig:it. presidente da Ca-
mara Americana de Comercio:
Edmundo Monteiro, diretor-su-
perlntendentc dos- "Diários As-
soclados"; Napoleão de Cana-
lho. diretor dns "Associados";
vereador Ary Silva. 1'birajara
Martins. Ituy de Melo Junquei-
ra, Aceaeio Ramos, represenlan-
te do sr. Dagnbcrto Salles;
Emanuel Whltakcr, Allan Mac
Hae. Humberto Dantas. Antliotiy
Assumpç/io, Manoel do Costa
Santos, Rafael Noschose, sra.
Blanche Gothcr, Juvenal Rodri-
gues do Morais. Arnaldo Amarn,
representante <lo secretario da
Agricultura: Francisco Vizzoni,
Gilberto Aleaide Vais. Eril;
Ilumberg. Roland Camargo
Santos. Alexandre Kohanevitch.
Luis Penido Burnler, presidente
da Comissão Naval de São Pau-
lo: casal Miguel Sons, Ariosto
Buller Souto, coronel Coriolano
C. de Almeida, César Sáboia
Pontes, Leo W. Cochrane. Tede
Eston, Victor Civita. Eudoro
Berlinck, Afonso Kennel, Guy

Maris, José Maria Cabelo Cam-
' pos e Ignacio Abdiilk&drr.

Aliás, o salão do Automóvel
Club estava repleto, numa calo-

i rosa manifertaçSo de carinho e
I de amizade ao sr. Louis Joseph
j Wijns que. cm sete anos. na di-
i rcção da prestigiosa Philips.
! soube enrai7.3r--e através dos
| vínculos de estima, uo coração

de São Paulo.
"PARTO (UM MUITA

SAUDADE"
Quisemos ouvir as ultimas pa-

lavras do sr. Wijns. o qual. pe-
dindo licença aos que o rodea-
vam. assim se expressou:

•Quero dizer que, saindo do
iM:, .1. após ter vivido e traba-
lhado em São Paulo por sete
longos anos, levo comigo muita
saudade.

Mas. embora profisshmalmen-
te deixe as funções de diretor-
superintendente da Philips neste
grande c progressista Estado,
não serã em definitiva oue dn-
qui me afasto. Nas minhas fe-
rias, voltarei. Voltarei em todas
os minhas ferias com a mulher
o os eineo filhos por sentir que
não posso viver afastado de São
Paulo e dos paulistas".

! QUAIi 0 RUMO
A tomai;

S T U  . r
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DIARiO SINDICAL
fganiasi

Será uma secção jornalístico ó altura <jo movimento
dical paulista, com noticiário objetivo, de modo 

'

zer o leitor o par do que ocorre nos
representativas dos trabalhadores e de t
na Justiça do Trobalho, na Delegacia Regi
bolho, nos Institutos de Aposentadoria » p(rv.'

demais setores que possam interessar

DIÁRIO SINDICAL,am
úo dia 22, no sen BlariO da Bj|

Cinasio ou Colégio <*mi 1 ano
vUltfl*nos.

— Cursos diurnos <' iinlnriiu,
Ro v. ;s desola «er aprovado nes exumes, visite-nos. Matrículas nbertaj

par» novas turmas. Venham conhecer nomo sistema <i" Ensino, Métodos mo-
domtsitmos, com ns novas conqulfttaii du ensino moderno: 1'rojt-cfics lixas,
nuins itiistraCns etc. Horário multo mul.s romodos. Profossoroa iiolerloimclfis
por concurso. Apostilas de tnilas an matfrliis VÃQAS LIMITADAS, Ectíio
tambem ii').-rias ns matrleulns parai CONTABILIDADE MODERNA, curso
pntlco e aprovado por gnindes Firmas Industriais o Comerciais do s.lo
Paulo em Hpeniis á mosca. SECHETAEIADO. DESENHO: Arquitetônico, me-
canteo, artístico o publicitário. Cursos em CLABSE a imr CORRESFONDEN-
cia. sc monir no Interior, oscrova-nos, — dom itosco ESCOLAS itEU-
MtDAS — Hh.i Formosa, n.o 393, 4.\ andar — PRAÇA .ioío MENDES, n.o
5'J — 3.0 indnr — Conjunto 301 — Fone.: 37-11)20 — Sfio Paulo — Fillnl em
OAMPINAS: AvPTlliIrt Frnnclpco Ollrprin., HKí — Pono.; P-fiíVü

Clinica de Hemorroidas
TRATAMENTO SESI OPERAÇÃO

DR. LEVY .SODItt
Chefo doa Etpectailttai ün Stn. Cusa

Av. niicnilrlro l.iii/ Antônio, st.s
Fone 32-1075
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TRADIÇÃO EM FOTOCÓPIA
Quif anda, 129-ilb. Badaró, 297-;
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UVÁVEL NÂO MOFA

FÁCIL DE PINTAR^5>v^ FÁCIL DE PINTAR A/7

IEME; Tel: 9-02l5|
I

RVCONOt^ FUPlíf ÍM, 29*»<CÍP. Í430-. S. PÀÜlO
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TINTAS E VERNIZES "GOID"
ACABAMENTO FOSCO

LAVAVEL NÃO MOFA
PLÁSTICA ASSETINADO

1Wm
m'r> TnTTíll P

P. V. A.

LÁTEX

Marca Registrada

Tintas o Vernizes

Rua Ingu, 113 - Penha - Cx. Postal 633
Fone 8-4286 (Recados) - São Paulo

ACO 5.000

RESHSTltllL
AÇOS ESPECIAIS PARA
CONCRETO ARMADO

FONE: 32-5950
Pr. Anionio Prado, 33 - ll.o - S/ 1107 - Sáo Paulo

Emp. Osny de Assoalheis
Sob a direção do Engenheiro OSNY

(Patente Federal n.o 378.0361
LIMPEZA E RASPAGEM DE TACOS E ASSOALHOS

P1S0PLAST - SUPER SYNTEKO
- DUXÃO - RECOL MÁXIMO

Fiscalizamos e fornecemos laudos técnicos na
aplicação de RECOL MÁXIMO e DUXAO por

sermos a única empresa autorizada.
ATENÇÃO: Cuidado com ns fulsas empresas as quais
dizem aplicar Duxão c Kccol-Maximo. Exija visitar

umn aplicação dessas resinas

ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO
GARANTIA DE 3 ANOS

RUA PARAÍSO, G3 — FONE: 31-1032

»&L0tdS> RE ClMENTOr ^
motores elétricos

ou a gasolina, com ia-
cllldiidrs do pagamento.
Fabricamos máquinas
para produzir blocos, lo-
jotas, guias etc com
perfeito sistema de vi-
braç&o e recalque — 4
tamanhos para super-

DIRETAMENTE Dü FÁBRSCfl

TUDO EM FÓRMICA-(pelo mesmo meço da madeira)
ARMÁRIOS EMBUTIDOS

Revestimentos de portas e batentes, cozinhas ama-
ricanas, peças especiais para banheiros, gabinetes
para pias, com tampo de aço inoxidável, mármore,
ferro esmaltado e Fórmica. Fórmica não é mais caro
que madeira. Qualquer medida e tamanho.

VISITE A EXPOSIÇÃO DA FABRICA OU SOLICITE-NOS
UM ORÇAMENTISTA SEM COMPROMISSO

30% DE DESCONTO EM TODA A LINHA

S.A. DE MIRANDA
Av. SSo JoSo, 1940 - Sio Paulo

Tels.i 51-4307 • 52-9856 e 34 5514

i^>r——'"^v LAGES. COM'MAIOR ECONOMI* •

XJS Jx> /t /^ãsíl ÍSjff) **fs PARA PISOS E FORROS

\feilamis*liw / ê? & 1 ^V> GQSPer Libero, 383
S !;'"'»»:••"¦ \í3HWB?aÍ4 P *S____* __, 7.o andar -Tel.: 35-3245¦ Aceitamos encomendas líSaSS^^Í«fí2Sil __IZZirTZriZZ!IIZR de qualquer tipo de bio- V^v^Sf^Jr ri /Tr BI co de cimento V \7^*"^ÍTj ID pat. 5:mo V y 

*^^^^^ Válvula 
^^H Hydra

^^ffl MODERNISSIMA! l^] >^^P s Paulo
»^^pr valvulaí —•

VÁLVULA E REGISTRO
NUMA SÓ PEÇA!

¦ir Maior estética e beleza para seu quarto
de banho

¦jf Economia no encanamento e Instalação
-£• Assistência técnica domiciliar perma-

nente
A vencia nas boas casas do ramo

'^,'i^Á'AyüM PRODUTO DA 
' 

, .
feiMETALURGICA.ORIENTE S-Ai

. Aví.&úW Gà'icinr?.8(j'a-T.cls 93-1634 '-'..93.7479

97-1540 - End Tcl.,,, [lOIORIENTt - Soo Paulo

, AÇOS E FERROS
TREFILADOS E
RETIFICADOS

'•'ARA 
ÃINDOSIRÍAOE AUTO

HtCASE MECÂNICA LM GERAL

, PISOBIENAL 64
V" RECIFE S/A
AU. JABAQUARA, 800

TEL: 32-9362

XAICA IIOII"»»

FECHADURAS
mm_r_m

FQIf MASSA
;AR'<â4^Â'SSA. FINA

AZULEJOS
KLABIN

Pedidos pelos telefones
61-7962 - 37-6571 e 34-8763

com o sr. Victor.P-

çfiõnrZAJ'!

«EDONDa
quadrado"¦5extavado
CHATO E'
ESPECIAIS
IND. E COM,

IPIRANGAVa
Rua Gonçalves Dias
n. 91 - Cx. P., 7311 iTelefones: 93-1216,
93-1360 e 93-8246
Endereço telegrafi- i
co: "Elen iido"
SAO PAULO

Rua Capitão Salomão,
87 — Fones: 34-0521)— 86-7943 — S. Paulo

DECORAÇÕES
Serviço» gorais de revestimento om"FORMIPLAC

Motsfial • acabamento de primoinssimu
ordem PRgÇOS ESPECIAIS - Orçamenta

sem compromisso

Indústria de Rflóvess
& Filhos

  Lida.
FXBWÇÂJ E&CRrrORIO R.TttÍ6rs/37/47<Tel.93-4346(Trcvjc'a rJoão Teodoro,i.?5S)

AZULEJOS
— CONJUNTOS
SANITÁRIOS ETC.

Taco de l.a CrS 1.030,00
Cnno plástico 3,4 com rosca

c luva CrS 350,00 mts. ria
Mnrflnlti completa cm cores,
Cl'.? 23.500,00.

VÁLVULA PRIMOR — LE-
G1TIMA — CrS 1.050.00, pas-
[ilhas íoscus para piso e fa-
cilada CrS 1.250,00, pastilhas
sextavadas do l.a. rosa, azul,
verde e branca CrS 1.050,00,
pastilhas esmaltadas CrS ....
2.050.00; conjuntos sanitários
coloridos, com 13 peças cores
bonitas CrS 20.800,00; conjun-
tos, completos brancos, CrS
10.800,00; banheira branca CrS
25.500,00; colorida CrS 
.18.500,00: bacia branca de l.a
CrS 2.050,00; lavatorio CrS
1.550,00; nssenlo plástico re-
forçado CrS 1.000,00; Exaustor
Princesa CrS 25.000,00; chu-
veiro elétrico Corona CrS
3.450,00; aquecedor central
elétrico automático CrÇ 
45.000,00; azulejo branco 15x15
Cr$ 1.550,00; azulejo ultimo
tipo, martelado nas cores ro-
sa, verde, amarelo, azul 15x15
Cr$ 1.550,00; cerâmica verme-
lha Mogl Guaçu CrS 1.450,00;
cacos de cerâmica Cr? 
1.050,00; rodapé de cerâmica-
CrS 350.00; fechadura Blim
Blim marca Fama, CrÇ 
2.800.00; torneira tipo CRE' CrS 2.600,00; cal hidratada.
CrS 380.00; massa flna CrS

Cr$ 380,00. Temos 40 tipos de
azulejos decorados para re-
sidencias finas. Jogos de tor-
nelras para lavatorios e "bl-
dot" Cr$ 9.500.00; chuveiro o
torneira PAME ou LOBEN-
ZETTI, CrS 8.100,00; Fecha-
dura Aliança 2.200,00: Con-

duit 80,00 o metro. Taco do
l.a CrS 1.000,00. Hua Quintl-no Bocaiúva, 81 — Telefone:
32-0607 — 32-1348.

VULCAPlTÕT
FORNEÇO E APLICO
Em S. Paulo e Santos
PREÇOS MÓDICOS

TELEFONE: 33-3082

pmnu, MBiim, mm, soda, coalho, sulfato
CHAPAS GÁLY.r TUBOS, ARAMES LÍSOS

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA: parafina americana e aliitl
sulfato (lo cobre Mercy-Hraml. breu, litniioiiiu brisa, fíiI do Glauberl, Ml'
amargo, blcarbonato du sódio i: amonla, anil Ideal, sodas ilo todos os llpM
ciixorre em pó americano Star-Brand, naftalinas cm bolas, noz inosníi,
velas, canela, pimenta, erva-doce, coalho em pó dinamarquês marcn "Sllli1
mãos" e papei laminado Estanliol, arame farpado belp.i üm 30 kl, 400 tH
arame Alntto de aço, fio 1(1.400 mts., arames galv. dc 5 a :í0, arame de at»
galv. e polido, reco/.ido, chapas oorrugadas ns. 21, ZG. 'IS. 30, chapas liai
italv. ns. 1(1, 18, 20, 22. 24, 20, 28, HO, tubos Ralv. Ue 1,2 a :i". arame pT»W»
14xlfi, l;>xl7 e 16x18, filas de aço para embalagens, rodo, corda ile siffl
maquina dc picar carne, moinhos para café, bacias, chave dr pressão, («
forcados, limas, lixas, machados, pás, picaretas, pregos, (clbetros, IBJI
para canos. — DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS para todo o Brasil»
inigualável COALHO "SETIRMAOS" — CONSULTEM NOSSOS PIIEÇOS,

Bua Cantareira, 1.079 — Tels.: 30-3373, SWm
37-6403, 35-8808, 37-1045 e 34-0844 - São P»f
Endereço Teleg.: "SETIRMAOS"ZAMPROGNA S/A.

FERRAGENS
E

HECHADURAS

miiiifl
fundada ím 1927 OE BELEZA FUNCIONAL E SEGURANÇA

í ESCR IIUA 7 DE ABIltl. Ü30 - 10: KW. - TÊL 35-V176-&Í

ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE
Àporplhós de Alta

Qualidade

| COSTA NETO &CIA.LFEÍ-ME7ALÚRGICA CONTINENTAL
Fone 93-6514 - Rua Rodrigues dos Santos. 609 - S.?a___.

AZULEJOS INCEPÂ
^RECIFE S/A

AU. JABAQUARA, .800
'TfcL: 324362,

PARA ANUNCIAR NESTA
SECÇÃO TELEFONE PARAi— 34-4181 — RAMAL 57 —

IOFOSCAL
IODO

FÓSFORO
CÁLCIO

S/â. Ind. e Com.
Ferro e Aço T,e'

filado, Redondo,
Sextavado, Qf

drodo e Pe^fis "S'

peciais
Tambem ioWH""f
maquinas «^

sob ciiromend»

FABRICA E ESCRITÓRIO
BUA DOS ITALIANOS. 280 - SAO

Tels.: 53-7388 - 61-8001

lr«ííl freis

x-^mmmWmmV^áSf^
[FABRICA DE LUSTRES 11 JA VHM I

^1 ^^^^^^^^fe mmmm\
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EGOCIATAS DE LUPION VÃO
SER APURADAS PELA CP~
Fr >> •«_•_ :_» :• »^_ ,__  j_ /- i:_ -ri  /-_i -a_ yj~ Dr,.n*.n Cl indevidamente. Grane.

^ 17 (Sucursal) — Mais de vinte mil titulos
Lfll superior a 20 milhões de hectares de terra, fo-

^^o* durante o governo do sr. Moisés L-jpion, no
^Geralmente, essas vendas, ou cessões, foram fei-
¥_* ,rma iffegular, havendo casos em quc a mesma
*J\ '\ent*ida 

quatro e cinco vezes. Essa declaração foi
^SL coronel Basilio Marques dos Santos Sobrinho, da

SSw-kjria Federal, e que foi o diretor do Deporta-

mento de Geografia, Terras e Colonização do Paraná. O
ex-dirigente paranaense depôs perante a Comissão Parla-
mentar de Inquérito sobre a agitação nos meios rurois e a
politica de ferros, que se reuniu sob o presidência do sr.

Cunha Bueno. A reunião contou com a presença dos depu-

tados Paulo Freire, José Richa, Oscar Correia e Austre-

gesilo Ribeiro dc Mendonça.

rcador contra o impeachment:
eriticas aos deputados da UDN

Loao após a consolidação do Movimento Revolucio-
¦ instalou-se em São Paulo o chamado "Sindicato do

_) cuio objetivo precipuo é atingir a pessoa do gover-
>, do nosso Estado", disse ontem o vereador Figueiredo

uri ocupando a tribuna da Câmara Municipal. "Assim,

„ 
' 

iu manifestam-se os cordéis para, através de um
¦___% dc "impeachment" afastar do governo o sr.

__Zf de Barros".
Salientou, depois, que os que antes, na fase revolu- -

___ apoiavam a sua ação pessoal no comando civil
¦Cimento ontem timidamente e ho|e ostensivamente, *

LAam se contra o governador do Estado na esperança
'ílotinqir 

o mandato daquele que, mais uma vez, mos-
à\_ o altura da alta investidura que o povo paulista lhe

|L Observou que esse movimento estendeu-se tam-

S na Câmara, onde tem sua sucursal. E frisou: E que
«iicáo ideológica assumida pelo governador do Estado

£rcionou-lhe o titulo de defensor da democracia .
"Quem quiser afastar do go-

verno o sr. Adhemar do Barros,
pode fazê-lo, e at* apontamos a
formula pnra simplificar o pro-
blema*. basta quc se inclua na
lei do "impeachment", entre os
crimes de responsabilidade, o se-
guinte inciso: "Participar de mo-
vimento revolucionado vitorioso,
a favor da Democracia — Pe-
na: perda do cargo c incapacl-
dade para a vida publica por 30
unos". E concluindo: "Sc colo-
carem na lei de rcsponsobl-
lidade cs.se grande crime de ta-
zer com que a pátria viva seus
grandes dias, o governador do
Estado de São Paulo poderá per-
der seu cargo, porque trabalhou
para a vitoria da Democracia".

PROJETO UE LEI
Ainda na sessão de ontem o

tr. Jaymo Rodrigues Justificou
projeto de lei dispondo sobre a
nttiallzaçiío do valor dos impôs-
tos, licenças, laxas e adicionais
que nào tenham sido recolhidos
upás o vencimento com acresci-
nio, t da. outras providencias.

Disse o depoenle. que. ao as-
sumir o governo do Paraná, o
sr. Ney Brasa, lodo o Interior
dc Estado era um barril dc pól-
vura. O trabalho do governo,
criando um organismo capa/, de
pacificar, permitiu que o Estado
não deixasse o problema de ter-
tai- a outras lideranças que nao
a do governo. O governo con-
quietou a confiança dos meios
rurais. Deixou um -dossler'.

com documentação sobre as ali-
vidades do departamento c pre-
CODlzou a assinatura de um con-
venio entre o Estado c o governo
federal, para a solução final dos
problemas. A politica de terras,
os litigios. os problemas da faixa
de fronteira o a reforma agrária
nio assuntos que deverão constar
dr; convênio. Relatou <> trabalho
do Conselho dc Magistratura que
declarou nulos todos os títulos
iornecidos pelo governo Lupion,

!
indevidamente Crantí parte
dona titulações jâ está organi-
z-«ia. Falou iobrt» as negociatas
do cunhado do ex-governador e
rx-deputado. feitas com 8 coni-
m ¦ i . da Carteira de Mobiliza,
cão Bancaria do Bane» do Brasil,
o que levou o Banco do Estado
a. nu solução do problema, pa».
tur a Intervir nos negiicios dj
lerra.

A Comissão vai examinar t>"dossicr" e dirigir um apelo no
Executivo, por Intermédio da
Casa Militar, para que o conve-
nio proposto pelo Estado eeia
leito, para a mais rápida solução
«Io problema.

Preso ex-diretor
da Radio Mauá
RIO. 17 «Meridional» — O sr.

K:,.- -ti Sobre de Almeida,
cx-4iretor da Radio Mauá. foi
pre*© hoje pelo DOPS, «ís-Vq
se spreíentava à Comissão de
Inquérito que investiga atos de
corrupção no IPASE.

CURSOS DE CONTABILIDADE
mJmmmtttttSrfmmtt S2M
""oZVX&Í* CÓCTABIÍSOAM DE DOM EOSCO - F**™*^

Mf-ctjlM ãbértM. DOIS BOSCO ESCOLAS RIXMDAS - Bu formam
ra m - «*> •»*-' - ftmmt n-ieae - seo p-j».

NOTE ISÍO:
Se o sr. «a» deseja adquirir

um automóvel, faça ainda
hoje sua inscrição l!0 plano
que lhe permite cm teimo
brevu ler o veiculo desejado:
Auto, perua, caminhão ou
Iaiv.bicla.com apenas 10''
de entrada c o .saldo até 42
meses, com juros- de 1 '.'• ao
m6s. Informe-se á Rua Dom
José de Danos, 337. *2.o an-
dar. laia 217 OU pelo fone:
30-4200.

"Lisboa em São Paulo"
Os Transportes Aéreos Portugces-rs (TAP) no desejo de colabo-

rarem com a campanha 
"DÈ OURO PARA O BEM DO BRASIL" organi-

zaram para hoje, às 22,00 horas, na Casa Portugal, uma

noite artística, que contará com a presença da sra. Maria Tereza de

Noronha, Condessa de Sabrosa, cuja voz é a mais expressiva e castiça

que o fado conhece. Será acompanhada pele famoso "Conjunto de Gui-

tarras Raul Neri". Dá também a sua colaboração além do conhecido

artista Raul de Solnado o eximio acordeonista Antonio Mestre.

Contribua para a campanha 
"Dè Ouro para o Bem do Brasil"

comparecendo hoje, às 22,00 horas, no Casa de Portugal.

Ingressos a venda: Casa de Portugal — Panair do Brasil — Casas

R. Monteiro à rua Santa Tere7a c-sauina Clovis Bevilacqua, rua

24 de Maio, 77 e à rua São lui?, 50.

.ta Qlle a união de ontem
Se num divlsloinsmo ai-
mi. prejudicial para os In-

sa cia Naçfto. "Infclizmen-
irrewntoti - alastra-se

_ Na Assembléia Legisla-
Siuns deputados da União

ÃMentica Nacional, sem maio-
fmtiros, senão o de apare-" 

s --o cobeçalho dos jornais,
i-m contra o governador

emstt <ie "impeachment", Nao
ah«o os delitos políticos con-
ri o Governador, nos termos
i lei vigente, porque ate ano-
j o assunto referente ít sua
IgpoMíblllilade politica • esta-
oolrido em denso sigilo".

Depois de falar sobre o cli-
] ic sgltaçfio existente no
li orientado pelo governo de-
ti, observou o sr. Figueiredo

Ftrríz que ns ecos da revolu-
ií ie março, por força do

já n&o têm mais a res-
anciã inicial, o divLsionismo
ipera e p odlo alastra-se. Ago-
i - frisou — o grande alvo

( Governador do Estado. São
ininclas infundadas, noticia-
i malévolo, tudo para atin-
ii uni dos chefes do movlmen-

; ritorteo. Vasculham do-
auitos, diligenciam, e com
•t presteza i: avidez, para tra-

i tona fatos já passados,
i pretéritos. "Põe-se até em
«isque negócios com a Caixa
Ònomlca e CMTC — acres-

toa - tudo sol) a capa de
pirei llicltudo ou Irregularida-". E acrescentou:'Sabemos perfeitamente qual
) jra::de crime cio Governador

Sâo Paulo: í o de ser can-
iüito à presidência da Repu-
Bita, direito tia legitimo quan.
lo o do sr. Carlos Lacerda, com
«ra pequena diferença, ou se-
la, > candidatura do sr. Adhe-
sar dc Barros já foi lançada,
i candidato oficial pelo Parti-
to Social Progressista, enqunn-
Io o sr, Carlos Lacerda mio íol
ipádo ostensivamente pelo seu
Partido e sequer registrado. Mas
o direito dc ambas 6 liquido e
isto. Marcada a clelç&o, ambos
PJtitrto disputar, c outros mais,
i suprema curai presidencial. O
t. Adhemar de Barros não po-«taceitar, nesta oportunidade,'¦aposições ou insinuações, dal
b baterias políticas contra ele

assentaram, O certo é —
a verdade deve ser dita —

IM sem o seu auxilio, apoio e
tonando, a revolução sequer iria
«ruas e Jamais seria vitorio-ta.
TITORIA DA DEMOCRACIADisse, ainda, o sr. Figueiredo"tra* que, o ministro da Guer.
p. general Costa c Silva, ia-"""o ao povo de São Paulo,

«lli a este Estado 605 do
1 da Revolução.

I I _\__\ _^_\ í M m\

II WWr ii

|jnanho não é documento
^quenosgê'ni'QS..:dandou,show"dé cuttuTra 1

HOJÊ;ÀSl8l]20HS.iNOtANAL 4

Churrasqueiras, de diversos modelos

OJerla: modelo 
"Pic-Nic" 6.750,

Fogareiros à carvão, diversos modelos,

desde 990,

Caldeirões para cozinhar batatas, can-

gica, etc. desde «s.UoU,
Panelas para estourar pipocas, ele.

desde. 1.695,

®i*,,* r^

==____^

A maior variedade de espetos para
churrascos. Diversos tamanhos, com

cabos de madeira ou argola, avulsos ou

cm carlelas, desde  05»

145Colheres de pau, desde

Facas para churrasco, desde 99>
Conchas, para servir canjica, enchei-

caneqúiiiiias de qiientão, desde.. J0,

Tcirinas de porcelana pnra servir can-

gica, desde Z.Jo\J,
Pralos 1'iuidos, para servir comida

típica, desde  liv,

Peneiras de diversos tipos c tamanhos,

pnra virar pipoca, desde ^00,
Cúscúzeiíós de alumínio, diversos la-

iniiiilios, desde 2.0'IU,

Chaleiras de lodosos tipos e tamanhos,

para quentão, desde  1.000,
Bules pequenos, grandes e médios,

para café ou qtieiitão.i/csi/c.. 1.10o,

Xícaras e ligelinlias para quentão,
qualquer quantidade, desde 2o,

Canecas de barro, desde 15o,
Copinlios canelados,})/ balidas, 36,

1

Viu como é fácil achar os apetrechos para festejar junho ?-E que ofertas! GG. tem 3 endereços; Não devoltas!

GABRIEL GONÇALVES
no ano de seu cinqüentenário
Lad. General Carneiro, 67 e 129 - Av. da Luz, 774

ípTplilrbí
íbuElfflfÍ!

¦^V^ Gabriel Gonçalves é a loja!

K\s
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Itamarati ouer ouvir Gouthier

Bombeiros fizeram demonstração
de salvamento para as crianças

RIO. 17 'Sucurãali — Os di-
plomatas Hugo Gouthier. Jatvr
Rodrigues e Antonio Houasd,
cujos direitos políticos foram
suspensos; embora chamados ao
Itamarati para os tramites nor-
mais das Inquéritos que hSo-de
ser Instauradas para -;...-..-. de
suas responsabilidades, ainda
nio comunicaram ao Itamarati a
data de seu regre&o ao Rio de
Janeiro.

Pelo Estatuto dos Funcionários
Civis, se os convocados não com-
parecerem ao Itamarati no pra-
zo de trinta dias, serão citadas
por edital, e não atendido este.

entrariam na condição de aban-
do.ia de função.

0 sr. faz barba?
Se o sr. fai barba com la-

mina, conheça ainda hoje o
maravilhoso, aíiador para la-
minas de Uarbear e navala,
que lhe permite fazer 100
barbas com uma só lamina.
CrS 2.000.00 preço de venda.
Rua Dom José de Barros, 337
— 2o andar. s. 217.

HOSPITAL MATARAZZO |fy
PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DIA K \<,|TE

SERVIÇOS A DOMICÍLIO
Serviços especializados com moderníssimos aparelhamentos

ALAMEDA HIO CLARO, 190 — FONE: 37.2121

Ontem, pela íi-.nuliS. t. petlziida ilo
Jardim do Infância "D. itrika", dl-
vertlu-so a. valer. Sçua ulhliihos,
hastanto arregalados, deixavam
transparecer toda a sua alegria. Ex.
terlorlz-avam, n travas das palmas en-
luslástk-aí e das risos, um üentlmi-n-
Io: a clegrin. Atú o mais peralta do*
les, wn. garotlnlio louro, cheio do vi-
vacidade, naquele momento queda-
va-se calado o quieto. Alguma coisa
o Impulsionava para um outro mun-
do, bem diferente do nosso. £ram
os valentes "soldados do fogo" que,
numa. demonstração especial para os
alunos do curso pré-primarlo daque-
le estabelecimento do ensino, rcall-
zavam a Já bastante conhecida "opa-
ração-salvamento", no pitlo Interno
do quartel do Corpo de Bombeiros,
na Praça Clovis Bevllacqua. A "ope-
raçSo salvamento", a cargo do snr-
genlo Batista, pertencente àquela
corporação, como 6 do conhecimento
geral, poLs por diversas vezes íoi
apresentada ao publico, consiste na
travessia, por meio de unia corda, rio
vtm prédio (ondo hi slmulaçSo do
Incêndio) a outro, com trinta me-
tros de altura, e onde ne percoir»
uma distancia de, aproximadamente,
aessenta metros. Tal operação cons-
titui tm» treino constante para oa
soldados do Corpo de Bombeiros e é
realizado quase que todos os dias,
visando unicamente a manter a for-
ma dos mesmos.

Entretanto, os alunos, "candidatos
ao primeiro alo primário", não so-
mento receberam aulas práticas do»
bombeiros referentes a como se por-
tar em caso do incêndio. Outras coi-
saa lhes foram ensinadas, como por
exemplo, as explicações que rece-
beram do aspirante Bittencourt que,
prazerosamente, ministrava aos pe-
quenos estudantes conhecimentos 60-
br» « diversas peças que compõem

o vt-.ituirlo do.i "toldado! dn /nuo".
capacete, cinto, dispositivo de Itgll-
rança t outras. Autentica Rovfdld*
parj m garotai qu» anistiam a tudo,
tnter&ifidlfslmofl.

O "Jardim de InfnncU D. r.r'.ka",
dirigido pela professora Êrlk» 0.w>-
fticcki. devJe que fui fundado, hA
trós mios atrás, não «e limita apenu
a dar Bitfw tcáricif, BMMundo*ia no
fato de que "mais vale a pratica ,'.a

que a tfrftm.V.Ica**, toda* at temanu
freus alunus empreundein una viiiu
a diversos locais, wndo Ji vúllado
o Instituto Bioíógico. o Puquo da
Aipia Brinca, o J.jckcy Club 1'aulli-
Itn0( o Jardim Botânico * tambem
Inúmeras Industrias. Dentro <ie dhs,
bs crianças tlcveKia efetuar uma vi-
sita na "Fundação do Livro do Ce-
fto", A rua Dlo^r» de F/iria. no luitrto
de Vila Clementino.

KARMAN GHIA - 1963
ULTIMA SÉRIE

Vendo com 9 mil km. todo vermelho, completamente equl-
p.ido, com nidlo americano, trova e ciipa protetora do estofa-
mento. Ver A rua Frimciseu Mlquellnn, 307 eom o zelador do
predin Kr. Silva e trator A nia 7 d» Abril, 230, 7.0, c| 750 —
íono 32-7304 com dr. Haytnundo.
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PAGAMENTOS
iguais-sem entrada

isto só é possível
em LOJAS SIMIS
como oferta do
seu
21.° ANIVERSÁRIO

APARELHOS ELETRO-
DOMÉSTICOS DAS
MELHORES MARCAS

LOJAS
SIMIS

Av. São Joào, 481 e Filiais
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i HUJt fe^jlâpi^O;
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eesiaj juniius
ST QUERMESSE ^7

^> PARQUE DE, DIVERSÕES|^7
\ CONCURSO DE BANDAS J>

.BARES E' V
<? RESTAURANTES TÍPICOS X.

BAILES CAIPIRAS1 C"^
7L 

'CINEMINHAr- CIRCO A
j^ Fogos Caramurú p<4
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Uma cidade de "antigamente",, em eatilo,
colonial foi inteirinha construída para a sua
diversão, no Ibirapuera (ao lado do ginásio)/
Você 9 a família vão adorar,!

k CIDADE COLONIAL DA TUPI;
estará aberta ao público

DIARIAMENTE (Exceto às 2.as.íciras),
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/ Mala uma promoção aat

TV TUPI CJUMLi
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-' sob o alto patrocínio da
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\a\\$C1 macejó/J
. ^ÜKU -.> ÁW SALVADOR^A ^Wlm^ BRASÍLIA //

SÂO PAULO ^^^

BRASÍLIA
TEREZINA
SAO LUIZ
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% VIA RIO DE JANEIRO

QUADRIMOTOR COM
TARIFAS REDUZIDAS
Agora 12 cidades do Brasil são servidas pelos poderosos quadri-motores DC-6B da Varig, oferecendo TARIFAS REDUZIDAS. Você
economiza 40% sobre as tarifas de jatos e 20% sobre as de
primeira classe. No Rio, o DC-6B da Varig pousa no Aeroporto
Santos-Dumont. Consulte seu Agente de Viagens ou a VARIG.VAR IG REDE

AÉREA
NACIONAL
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. «^cursai) — Pagando do próprio bolso o
KIO. ,7 i1 ^aéreas nio-Paris-Bilgrado CrS 

i eu "*•** . naui Byíf e Bocaiúva Cunha deixaram
i^.^.Sando «um DC-8. da Panair do Brasil,

« e B«f -7^,3 e de lá seguirão para Belgrado, num
f»c,r;'> rra»ce. como asilados políticos.
ié»''1-'

UfJSftff :$*£$?£:5BQUII uh
mr.

i pssra elgrado

\y

Por volta das 13 heras, o cx-secrctãrio da Imprensa do
governo João Goulart, e o c-x-deputado íederal Rubens Pai-
va, chegaram ao Calção vindos de Brasilia, num avião de
carreira, em companhia de um funcionário da cmbatxada da
Jugoslavia, sendo recebidos no ai reporto pelo secretario do
Itamarati, Cuido Fernando Silva Moraes e ainda o adido de

imprensa e cultura da represcnt.-.çâo iugoslava no Brasil.
Em rápidas declarações ao repórter, e evitando abordar

assuntos políticos, declarou o sr. Raul Ryfí que "ainda nao
tinha planos definitivos para o futuro", achando que deveria
continuar a exercer a profissão de jornalista em Belgrado,
como correspondente de órgãos da imprensa sul-americana.

SEU TRABALHO REQUER INGLÊS?
"IMMEDIATE CONVERSATION IN ENGLISH" .

ESCOLAS FISK
TKL. 35-4493

XV de Novembro, 228 - Francisca Miquelina, 118
Santo Antonio. 454 — Al. Santos. 2528 .

Rtbouças. 2942 — Dr. Antonio Bento, 231 isto. Amaro)
Dr. Ernesto Kuhlroan, 152 (Campinasi
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ELÁSTICA
LEVÍSSIMA
VÁRIAS CORES
CONFORTÁVEL
QUENTE- MACIA
RESISTENTE - SU AVE - PUR A

Adapta-se a vida moderna
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JAPONAS, fabulosa oíeria.
Desde 980,

mensais
Crédi-Pirani

MANTEAUX TOPAZIO, gola cha-
le com pele chinchila.

Desde 2.590,
mensais

Crédi-Pirani

CONJUNTO DE 3 PEÇAS, blusa
em stylom estampado.' Desde 4.900,

mensais
Crédi-Pirani

(4) VESTIDO EM IA BOUCLE, linha
tubinho.

Desde 1.980,
mensais

Crédi-Pirani

(5) MANTEAUX TWEED BRANCO Ew PRETO, lindo modelo.
Desde 4.900,

mensais
Crédi-Pirani

(q) TAILIEUR EM TWEED SPORT,
77 botões e cinto em pelica, saia

"Dior".
Desde 3.950,

mensais
Crédi-Pirani

(7) GORRO EM PEIE NUTRIA.Desde 890,
mensais

Crédi-Pirani

(§) TAIUEUR P1ED-C0CH, gola cha-
le em astrakam. Saia "Dior".

Desde 3.900,
mensais

Crédi-Pirani

O mais compleio Departamento

de roupas de lá para o inverno
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"A GIGANTE DE SÃO PAULO"

AV. CELSO GARCIA, 292

AV. SÃO JOÃO, 869

*!* m&~> .111 vi
FESTÍmCONOSCO OS 64 ANOS DA PIRAM £

T" GANHE PRÊMIOS, PRÊMIOS E MAIS PRÊMIOS.

T COLABORE COM A FUNDAÇÃO DO IIVRO DOS CEGOS NO BRASIt
"nollv..: 

,U,D..fl.d.fQ,la,i5a.Sa0Paulo. 
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Delegados
repudiam

1

t
TI 1rnlli^ln
JU. Vf Jí. •*• V/ J"- ^/T-1 xifC São Paulo'

1 I í| 1 ttlWCI. de Oi colega
Os jornais dc S. Paulo em

DIÁRIO DA NOITE, apontaram,
vezes, as continuas e craves falha
e vêm sendo cometidas pelo
<|iiim Huin.i-rt o Morais Novais

oespecial
inúmeras

que vinham
delegado Joa-

titular da 6.«
Divisão Policial, que, ao ser empossado na-

quele cargo «Ie alia responsabilidade da Po-
licia de S. Paulo, entendeu que poderia inuis-
formar todo o órgão sol» sua direção em unia
maquina que pudesse satisfazer apenas e ex-
clusivauiente seus desejos. Cometeu os maio-
res e os mais inconseqüentes atentados contra
homens c mulheres. Investiu contra a proprie-
dade privada, causando danos irreparáveis,
com o fito de demonstrar sna inteira autono-
mia dentro do setor que dirige c que. em varias
ocasiões ultrapassou os limites da lei.

Os danos que aos poucos vinha
causando it Policia de São Paulo,
c que estavam sendo apontados
publicamente ontem elu. aram ao
seu ponto máximo, Em uma en-
trcvlstn concedida ii Imprensa,
aquela autoridade policial fez de-
clarações que absolutamente niio
poderiam, eomo realmente não
foram, aprovadas pela totalidade
dn.i delegadas de policia do Estu-
rio dc B5o Paulo. Como conse-
qucncln, a Assnelação dos Dele-

findos de Policia do Estado de S.
Paulo enviou, ontem, n iinprcn-
sa o seguinte comunicado:'•Tomando conhecimento d:is
sugestões pnra a reforma da Po-
licia apresentados no Exmo. Sr.
Secretario ria Segurança Publica
pelo bacharel Joaquim Humberto
de Mora ca Novaes e hoje riivul-
gados pela ''Folho de são Paulo",
sobre o titulo "Reforma Policiai":
••Força Publica teria plenos pode-
res"' — A diretoria da Associação

dos Delegados de Poliria do Bs-
tado de Sào Paulo vem u puíi.ico,
cm defesa dos Interesses da ciasse
e do tom nome da iiistiüiÍ7..o a
fim de: li manifestar o seu re-
pudio fts opiniões externadas p;'io
bel. Joaquim Humberto de Mo-
raes Novaes, que não representa
o pensamento dn classe; 21 ma-
niíestar o seu Integral apoio íis
comissões técnicas da Secretaria
da Segurança Publica que, num
ambiente de elevada compreen-
são e espirito publico, estudam 03
assuntos pertinentes a pasta no
sentido de cada vez melhor capa-
citar a policia a bem servir a ro-
letlvldade,

Outros.*, n comunica n A. D.
P. E, S. P que, na próxima fia
feira, dia 1!>. n Assembléia Geral
ria classe tomará conhecimento <•
debaterá amplamente o assunto.
São Paulo, 17 tle junho cie lfl(_.
Emiliano Leopoldo CardOFO de
Mello, presidente da ADPESP"*,
Repudiei elo

A ASSOCiaefiO dos Delegados
tle Policia do Estado rie São
Paulo, conforme o comunicado
acima, vai se reunir amanha, em
usscmbleia.com a finalidade uni-
ra de adotar medidas contra o
delegado Joaquim Humberto
Morais Novais.

A méis grave de todas cias,
segundo algumas autoridades
que participarão dn assembléia.
será a que deverá ser votada
por unanimidade ( que implica
no repudio dos delepidos de po-
lida rio Estado 110 delegado ti-
tular da 6.0 Dlvlsfio Policial.

Não representam o pensamento da classe as
opiniões expendidas pelo Bel. Humberto Morais
Novais a propósito da "Reforma Policial" — As-
sembléia geral da As. dos Delegados de Policia

para tratar do problema criado pelo titular da
6.a Divisão Policial

Atiravam fora as carías, tiravam os cfaques e recebiam o

Presos.mais três funcionários
ei. violavam correspondências

Três dos participantes da quadrilha que
vinha agindo no Departamento «Ios Correios c
Telégrafos, violando cartas e furtando cheques,
foram presos na tarde dc ontem por investigado-
res «lõ lio distrito policial. São os funcionários
da repartição federal: Nelson Barbosa de Sonsa,
de 25 anos, casado, morador na rua Dias de Oli-
veira, 23, na Vila Espanhola; Dario Rodrigues
do Nascimento, de 36 anos, casado, domiciliado
na rua S. Paulo 24, e Geraldo Barreira Maciel de
Rezende, de 39 anos, solteiro, residente na Av.
São João, 966.

bros, que ninriu não foram des-
cobertos, Pelo menos trôs outros
[uncionârlos rio DCT estão sendo
apontados eomo autores de vio-
Iaçóes de correspondência postal
e furto rie cheques, Com sua
prisão, que se espera a qualquer
momento, pelo que acreditam as
autoridades que presidem o In-
quérito, desmantela-so uma rias
maiores quadrilhas que já agiu
naquela repartição federal.

Dario Rodrigues do Nascimen-
to é o responsável pelo saque,
em uma casa bancária, do che-
que no valor rie 300 dollars, de
que era beneficiado Luis Pinto,
de 35 anos, casado, residente na
rua Aurora, 6. Este, sentindo-se
prejudicado, foi quem apresen-
tou queixa à Policia.

Prisão do avalista
Ao cair da noite, em prosse-

guimento às diligências iniciadas
anteontem, os policiais consegu-
ram deter também outro compo-
nente da quadrilha de que fazia
parte Alfredo Ramos de Oliveira,
funcionário dos Correios e Telé-
grafos, que jâ confessou o seu
delito. Trata-se de Renê Jeioni-
mo, de 20 anos, solteiro, mora-
dor na rua Etrusca, 62, Utinga,
çm Santo André. Esse era quem
íalsificava as assinaturas e fi-
gurava como avalista dos títu-
Ios recebidos criminosamente pe-
Ios demais gatunos agora nas
mãos da Polícia. Já íoi ouvido
na Comissão de Inquérito Admi-
nistrativo, no DCT, que instau-
rou inquérito para apurar as ir-
regularidades praticadas pelos
funcionários.

Outras vitimas

A íim de apresentar queixa
sobre a falsificação de sua as-
sinatura no verso do cheque
descontado pelos funcionários,
compareceu à Delegacia do l.o
Distrito, no periodo da tarde, o
sr. Luís Pinto, que teve seu che-
que íurtado de correspondência
que lhe fora remetida da índia.
O titulo, no valor de 300 doi-
lars, foi furtado de um envelo-
pe por Dario Rodrigues do Nas-
cimento, que o confiou a Geral-
do Barreira Maciel de Rezende.
Este, utilizando-se de carimbo
adrede preparado, ludibriou a
casa bancaria e recebeu os doi-
lars. Como das outras vezes, Re-
né Jeronimo apôs sua assinatu-
ra como avalista, uma vez que

INQUÉRITO NO
MINISTÉRIO
DA GUERRA
RIO, 17 (Sucursal) — Come-

cará a funcionar até o íim da
lemana a Comissão de Inqueri-
to que, no Ministério da Guerra,
apurará atividades subversivas
de seus funcionários.

A Comissão será presidida por
um coronel e ficará localizada
provavelmente no oitavo andar
do Palácio da Guerra. Deverão
ser ouvidos chefes de secções e
a ela serão também encaminha-
das denuncias contra funciona-
rios envolvidos em atividades
contra o regime e contra a se-
gurança nacional.

O inquérito deverá atingir o
pessoal das fabricas e arsenais
e ao Departamento do Pessoal
Civil do Ministério da Guerra,
ao qual será enviado oficio soli-
citando a relação de todos os
empregados e funcionários da
repartição.

é correntlsta cm estabeleci, on-
tos bancários, mas com impor-
tar cias de pequeno vulto.

Outra vitima, que tambem
compareceu à policia, é Alber-
to Rachid, de 47 anos. casado,
morador na rua Domingos de
Morais. 1..87. na Vila Mariana.
Era beneficiado com um che-
que no valor de 150 mil cruzei-
ros, que íõra remetido de Ca-
tanduva, para ser descontado.
Foi o titulo, como muitos ou-
tros, furtado do envelope por
funcionário rio DCT. Geraldo
Barreira Maciel não só falsifi-
cou a assinatura de Alberto Rn-
chií. como conseguiu desconta-
lo. Como se verificou, o titulo
levava o aval de Renê Jeroni-
mo.
Moedas furtadas

Na residência de Alfredo Ra-
mos de Oliveira, o primeiro a ser
preso anteontem, os policiais en-
contraram cheques, selos e moe-
das estrangeiras que se destina-
vam a colecionadores. Caixa de
grande valor, contendo milhares
de selos postais de países es-
trangiros íoi descoberta na mo-
radia do desonesto funcionário.
Todo esse material era vendido
pelo malandro a íilatctistas.
Mais membros da
quadrilha

Pelas detenções realizadas a
Policia tem conhecimento que a
quadrilha possui outros mem-

| /'- :- -• \ ¦ * '¦-' *-.-.-. -** r ¦ ¦ -J^M^M '

Alunos c mestres cstfio preparando a mostra, que será inaugurada
dia III, ús M horas, cnm a presença de varias autoridades.

DADE UNIVERSITÁRIA VAI TER
ICÃO DE GEO-CARTOGRAFIAEXPÔS GE

O diretório Regional de Geografia do Es-
lado de São Paulo, eslá preparando unia exposi-
ção de geografia e cartografia, a ser realizada na
Cidade Universitária, com inauguração prevista
para às II horas do próximo dia J 9 e que contará
cinti a presença do sr. Secretario de Cultura, o
Reitor da Universidade de São Paulo e o sr. Go-
vernador do Estudo.

RECRUDESCE A CAMPAR
DO (MO HO ÍNTERIM!

Jus suis tfrM

uwitmha ,TS£*teares. m*TP* *

poluído de vmmZfJgkIa u-rru que nnEtl***.

Campinas trouxe na noite de ontem, em grande comitiva.
a tua contribuição à campanh» "Ouro para o Bem do Brasil".
O povo campineiro sempre presente ás cami. uha.s clvico-patr.-
fica*, mais uma vez. deu provas do seu elevado sentimento civíco
fazendo doações em ouro, dinheiro e cheques. Campinas trouxe
o íeu coração de ouro para o saeuâo dos Diários e Emissoras
Avoclados. depositando nos cofres, que seráo remetidos ao
Tcouro Nacional. 17 quilos e 750 gramas em ouro e mais
38 V. 006 70 em dinheiro e cheques. Foram enlresiies também
mais de cem quilos em moedas de niquel. alumínio e cobre,
algumas bem antigas. 

^^^^
A campanha do "Ouro Para o Bem do Br. ii" na cidade

A-araquara alcançou sucesso sem procedentes. Todo o jiovo
acorreu ao Fórum para depositar sua.*, alianças, jóias e anéis
rie «ronde eslimaçio, nesta campanha de redenção nacional.
Soni»ntc ns professores e alunos secundárias deram uma i-ramte
roíitrlbulçâo em dinheiro, que alcançou a soma de 986.(100,00.
Ontem o sr Francisco Uofredo Junior, Juiz de Direito. Salvador
Gonzaga Morbark, presidente do Rotary Club de Araraquara, o
sr Oscar paiomone Lopre, em comissão vieram entregar a
arrccadacüo do curo feita naquela cidade. Foram entregues 12
tiullo* de ouoro c 40 milhões 526 mil e 4 cruzeiros e 40 centavos.
Foram entregues tambem 120 quilos de moedas dlversns.

JAHOTICABAI-
Tambem na tarde de ontem

compareceu a comitiva da cida-
de de Jaboticabal ao saguão dos
Diários e Emissoras Associados,
integrada pelos srs. Arscnio Pa-
gliaríni, Dorival Borsari, Fran-
cisco Arre. tenente Ary dc Cai-
valho Pinto e do vereador Fran-
cisco Frasca, que fizeram a en-
trega de 1.251 gramas de ouro
e 5.«62.154,60 em dinheiro e
cheques. , „
INAUGURADA A CAMPANHA

EM LEME
Revestiu-se de grande brl-

lhantismo o inicio ria campanha
"Ouro para o Bem do Brasil"
na cidade de Leme, ontem. As
10 horas, no sai*uão do cine Al-
voraria, presidida pelo juiz de
Direito ria comarca, sr. José Au-
¦justo Marin, e a presença das
autoridades civis, militares o
eclesiásticas c enorme massa
popular. A corporação musical
rio maestro Ângelo Consentlno
executou 0 Hino Nacional. Fi-
zciam uso da palavra Josó Au-
Kusto Marin. Na-jib Tauflc, em
nome do Rotary; estudante Luis
Bezerra, Vitorio Bomfnnte, pre-
feito municipal e Alberto de
Moura Hlldebrande. presidente
da Câmara Municipal. A pri-
meira doação foi feita por José
AuRusto Marin, que deu um mês
rie seu salário rie juiz eleitoral:
Rotary Club. 2(10 mil e o casal
Vitorio e Aparecida Bomfante
deu o primeiro par de alianças.
Outras contribuições: Cândido
Hures, um milhão de cruzeiros;
Tauflc Nassib. '100 mil; Rui dc
Sou^ri Queiroz, alianças; Terma-
to, 200 mil.

Grande tem sido a freqüência
dos lemenses ao saguão do Ci-
ne Alvorada, tanto de homens

como de »enhoras e crianças. As
urnas viajam sob a guarda rio
Tiro de Guerra 2B9. A campa-
nha encerra-se no próximo dia
21. Arrecadação do primeiro• lia aproximou-se de dois mi-
lliôes em dinheiro.

INIUSTIIIAS VOKK S.A.:
liXHHA DE OURO DE 1.600

GRAMAS
Cerca de 200 funcionários das

Industrias York rf.A - Protlu-
tos Cirúrgicos. Juntamente com
os diretores da empresa, srs
Ernesto Assad Abrialla, WiikíIi
Assad Abdulla, F.lias Jnbrn e
Djalma Raposo Jordão de Mu-
gnlhães, compareceram ontem
no su|{Ufio dos "Diários Associa-
dos" para fazer entrega dc sua
contribuição ã Campanha do Ou-
ro pura o Bem do Brasil.

Os funcionários entregaram
suas alianças e várias quantias
cm dinheiro, resultantes de nm
movimento Interno espontâneo
c de suu próprio iniciativa.

Os diretores depositaram na
urnn uma barra de ouro maciço,
pesando 1.600 gramas, verdade!-
ra relíquia da família do co-
mendador Assad Abdalln, íun-
dador riu. York. conservada por
sua viuva, sra. Corgie Assad
Abdollo, desde 1942.
Falando nn ocasião, o sr. Djal-

mu Raposo Jordão de Magalhães
recordou a historia dessa reli-
quia, nas seguintes palavras:"Senhores da comissão tia
Campanha de Ouro — Diretores
da Industria York de Produtos
Cirúrgicos aqui vém doar tuna
bnrra de ouro. Essa barra tem
uma curta historia. Singela. Em
1942, o Governo Brasileiro for-
mulou opelo para que lhes com-
prassem ouro de que estavam

lamente aos «e«raSH
mado de um mmSS*»tào brasüelm, tf^»*barra de ouro ar Zf*
pois OS srus nio i;V, V*separar-se. m ^ f.espiritual que n*£ ,?£*<Api-ouve nos fcuWJ?*
pudesse ser. porm^JEÍ'*vassi m paru ela •->,.- *»
destino

liojej passada; ,,
York de Produti» (>?¦num miei!timrmo ea£E?de seus diretor.-- o'i.«'.„'t-va. filhos e genros1 do^iedor Assad Abdaiia, «nS
tar uo cofre das doSL?*!sagrado em altar lia C.t
quanto dure a CaS**mesma barra de mirfi-Para os doadores q'ib«espiritual sobrelcvn u SLSDe não men.», úm£.1 presença d- duas «Siempregados da Yorl: . :
tos Cirúrgicos que r*™ .
eles. trazer suas oíei-tsttol;alianças de «lamento Té?minios e iiuiçii 05 um-i- et?de ouro Jamais possuita í!doadores. .São Parcelai //:
salários que ne WloriiantiS
dida em que desfalcam oe!mento doméstico, SS081S
ção dc uma fé insbnhT?»
destinos do Bniíil

Empregados e diretora
York de Produtos cm»aqui comporecernm pfftentretanto, senhores da c~jsão, sito eles que agmàttea»
11 maravilhosa onortuniâsdí
dar que lhes propicia.''.-..

Esse rstiub dc üra'iüj(doadores é o aspecto
do movimento -élpsd .(iidecem por que se tomiunea
ziio deste ato. titulares r,üado privilegio dc terem &"Ouro para o liem do tf-

CONTRIBUIÇÃO HO f\\
TORIO <IIIKi

A diretoria (!n -Snr.ait
rio" de Campos d» JordSo iãt klo pnr um lírtipo dc lísbei
da colônia síria ú" st So ?|Vdecidiu Incorpomr-se 3 Cc-i
nha rio "Ouro pura o 89't
Brasil", fazendo entrega, cra
através de sua presidente.tnNabilia Abdalla Chohfl, ii»
cheque de 15'í mil cnurlrci?"
sultado de uniu coleta cj
membros da diretoria

\j0mmsMm\m^^km\\MãMt^m\ » WOÜ^^B H

DELICIOSO...
INCOMPnMVEL

ESTE Ê 0 CAFÉ MAIS GOSTOSO OUE JA TOM.
NATURALMENTE, ÊLE SE REFERE AO

Brasi

CAFÉ

há mais de '/> século o cale mais goatnso do

A mostra, que está sendo pre-
parada por alunos e mestres,
pretende informar sobre o cs-
tado atual dos conhecimentos e
estudos geográficos e cartógraíi-
cos em São Paulo, abrangendo
não só os trabalhos antigos,
como as realizações mais atuais,
dentre elas as primeiras folhas
resultantes de novo levanta-
mento aerofotogrametrico do
Eslado. Participarão da exposi-
ção varias instituições dos go-
vernos estadual e federal e de-
parlamentos e institutos da Uni-
versidade de São Paulo.

Os visitantes poderão apre-
ciar grande e variado acervo de
mapas, fotografias e publica-
ções e tomarão conhecimento de
materiais e técnicas do ensino
da Geografia. Poderão ainda
assistir à projeção de films e"slides", ou examinar íotogra-

IWm^^mf^m^rf^Xmmi^^mt. ¦
maWa%Wiw^Êmmí^^^í^^MàêMá'ÊmâM^m.p.. <

fias aéreas, diretamente ou ao
eslereoscopio, assim como apre-
ciar contribuições das ciências
afins e instrumentos para os
trabalhos de campo, alem de
plantas, planos e fotografias da
Cidade Universitária, cujo"campus" terá ocasião de co-
nhecer,

A mostra eslá sendo organi-
zaria pelos professores Ludovico
Taliberti. Ary França e J. Epi-
taeio Guimarães e será realiza-
ria no novo e monumental edi-
ficio "Geografia e Historia",
em fase de acabamento na Ci-
dade Universitária. O local se-
rá aberto ao publico entre os
dias 1!) deste mês e 5 de julho
das 15 às 21 boras, com exce-
ção dos domingos, quando o ho-
rario será entre fl e 18 horas.

PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

wPMIAC" AGRADEC

ROTODATE

AUTOMÁTICO • ANTIMAGNÉTICO
À PROVA D'AGUA • 23 RUBlS
AMORTECEDOR DE CHOQUES

INCABLOC

'Üí:íRÉl^pi^.Ü!Çb,;[jÈ':iPÍfl. 
f-ALlDÂdteí;ABS.L|^/f

Fabricado por

INDUSTRIA
ELÉTRICA
BRASILEIRA S/A

EST. VELHA DA PAVUNA, ÍOS
TEL. 30-9860 — RIO - GB

GENERAL JARDIM,. 2 -4.°AND.
CO NJ. 43 - TEL. 35-4524 - S. PAULO

.em eletricidade
símbolo de qualidade

Tendo recebido as mais variadas e surpreendentes manifestações
de solidariedade, tanto morais e espirituais como também materiais,

após o sinistro que destruiu totalmente as instalações de
nossa Casa Matriz, vimos, reconhecidos, agradecer às excelentíssimas

autoridades, ao povo de São Paulo, aos nossos amigos,
aos nossos clientes e fornecedores, bem como aos amigos do Interior c

outros Estados. Aos sempre abnegados componentes do Corpo
de Bombeiros, tanto de postos de comando como executivos, os nossos

agradecimentos especiais, extensivos à Corporação da Guarda Civil.
O estímulo recebido de todos c o conforto moral, nos encoraja para

que prossigamos na marcha que de há muito havíamos
traçado, de crescer com São Paulo, procurando acompanhar de perro

sua pujança sempre confiantes no destino exuberante do nosso Brasil.

Muito, muito obrigado!

"pmÍu:
A DIRETORIA:

José Duarte d'Oliveira
Antonio Alves Pissarra
Armando Pavão
Irineu Alves Machado

José Aníbal da Fonseca Pinto Motta
Mario Mugnaini
Ottorino Umberto Rossi

M

:Ò PALÁCIO DOS PNEUS
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.artik UE MAKÇO

Deputados e senadores
com subsídios inoveis
Guiara aprovou cleeroio legislativo, eoiii efeito r»»lroalivo — Matéria vai au Senado

_ o íuluiálo _ t aju-

r4ch \\. 17 (Sucursal) — A ("amara apro-
k > os subsídios moveis para os deputados e

tíSet Que - partir df agora .serão aumentados.
• Vnte de acordo com "a desvalorizado da

*\_T elevação do custo de vida", em forma «lo
js»* Irislativo 121. de 1964, «• tem efeito retroa-
-*1*10 riir de 15 de março tle 1964, subindo, agora,
*•*_f,0onde será votado,

nA"l reto aprovado, na forma do substitutivo
A,;', do sr José Bonifácio, relator da mate-

tem a j-eguiWrednç&o:
A aprovação ocorreu tranqui-

lamente sem discussão, na sessão
matutina de hoje, e a proposição
foi colocada na ordem do dia co-
nio projeto "que dá ex.-cuçüo
ao ArtlRo 47. parágrafos l.o e
2.o da Constituição Federal",
pelo que quase passou dcsporcC-
bido. Apenas uma consulta ã
Constituição mostrou que o Ar-
11---¦ trata da flxaç&O dos subsi-
dios, tendo a seguinte redação:
"Art 47 — Os deputados e se-
nador*?» vencerão anualmente
subsidio iRual e terão iKtinl aju-
rin rie custo".

Afirmando em seus paragrn-
fos l.o o 2.o que "o subsidio se-
rá dividido em duas partes: tuna
fixa. que se pagará no decur-
so do ano. e outra variável,
correspondente ao compareci-
mento", e que "a ajuda de custo

V-rZ doí parlamentares,

f*J___ 1902. ««*•• "»
iiú. 47, paragi-afas l.o

t.__lZ M aplicado
'Sn.--., dos correti-
'JSníorlMçao da moeda e

K% cSio de viria, de
*»" % índices on.ee-

i£ orca'» »'i<*i',is c,,m"

..__osfWto,d.estsd?:

H^devM» 
a P»r"r de "

^-Revógaro-seosdís-

BflíSffifrfr tm -
Macio, relator .

k Mitutivo foi aprovado

p o subsidio terão fixados no
fim de cadn legislatura". Por-
tanto, ao contrario do que dt-i-
xa perceber, n projeto não tem
apoui no Artigo 47 da Consti-
tuição, ma_s. oo invís. fere o re-
ferido Artigo que. em _x'ii para-
grafo 2o. afirma: "A ajuda de
cuato e o subsidio serio fixados
no fim de cada legislatura", Não
se permitindo portanto, altera-
Ioj no decorrer da mesma, ma-
jorando-os tm cerra de 4110 mil
cruzeiros, doze horas antes de
o Congresso te reunir para («•
tar o aumento do funcionalis-
mo civil da União- e ainda sob
a forma de decreto de eleito re-
Inativo, a partir de 15 de mar-
ço do corrente nno.

Votando na Comissão dc Cons-
tituiçáo o deputado Ujalina .Mu-
rinho manifestou-se pela incons-
titucionalidadc do projeto orlgl-
nal (menos inconstitucional que
0 aprovado), que difere do subs-
(itutlvo aprovado apenas porque
enquanto o original, de autoria
da Mesa ria Câmara, "depois do
Um estudo de seus órgãos tícni-
cos", determina que o decreto'entrara em vigor na data de
sua publicação, revogadas as
disposições cm contrário", o

I lubstitutivo faz retroagir os efei-
I Um do decreto a 15 de março,
í fazendo com que o aumento seja

ii.nccdido a partir dessa data.
KW seu voto vencido o sr. Djal-
n-r. Marinho 'UDN — Rio Gran-
pe do Norte» declara: "Sem a
revisão constitucional, por mnis
nue se dissimule n proposição, é
impossível, nos quadros vigen-

] tei-. que no curso de uma legls-
I latiira. se possa nlteraf u forma

de pagamento dos subsídios <• da
r.;nda de custo contidos no artigo

seus parágrafos da Consti-
tuição brasileira". Pode-se criü-
car — acrescenta — que não foi
ítüz o constituinte quando de-
terminou a forma de remunera-
ção dos parlamentares, que, ao
invés de fixar taxativamente co-
mo regm imutável, devia permi-
t:r no legislador estabelecer esse
fagamento em lei ordinária.

O voto do sr. Djalma Mari-
nbõ foi subscrito pelos srs. Ron-
don Pacheco e Wilson Roriz. vo-
tos vencidos.

FINANCIAMENTO
A LONGO PRAZO

DO COMÉRCIO E R INDUSTRIA

PARA DUPLICATAS
ACIMA DE 6 MESES

i

VS

ISSTda Câmara; em sessão
Sf£,brild. 1964

1FES DE PESSOAL
[CEliElUO 0 TITULO

"ADMINISTRADOR

IITO DE PESSOAL"
lAaoclaçâo rios Chefes de
«1 promoverá no próximo
p is I8.no horas, na alame-
Mo de Piracicaba, n.o 740.
írega de diplomas de Eme-
lAdministradores, dentro da
-iia "Promoção Diogenes ',

_i oue representa os homens
__\ *: destacaram na fun-
it chefia de pessoal rie em-

\ Wministração de Pessoal,
• UJ estágios atual das con-
a sociais e econômicas ria',(. 

trabalho brasileira e a
j'.xa estrutura rias moder-
organizações, e. .sobretudo,
«cargos sociais que recaem
jo capital e outros fatores,
__ de ser somente uma
ãjão e passou para o cam-
tamente especializada. O
átimo eslá sendo substitui-
jor critérios tácnlco-clen-

¦R0MOÇAO DIOGENES"
^Associação dos Chefes de

-.! que congrega profissio-
..que mUita.il em qualquer
:: da administração de pas-
i,tem por finalidade aprlíio-
¦ u conhecimentos técnico-
ililicos desses profissionais •
w lem procurado lazer a
tjintentação maciça dos ad-
iíltadores de pessoal, para
IM objetivos programados
a plenamente alcançados.
promoção Dioiíeiics tem essa

"recura homens, homens de
¦sal dc alto (íabarito, reuni-
im torno de idéia e proposi-
(levados. Em administração
pessoal, entende os dirigen-
daquela entidade, o homem

i um só tempo fins e meios,
cio as necessidades e aspira-
í, como na. empresas. Eis
:(ae. a figura quase mitologi-
io filosofo Diogenes, a pro-

»t com sua lanterna, cm pie-
ta do dia, um homem, pare-

: aquele organismo a mais
suada para e.-se tipo de pro-
(iõ.
Piia isso, a diretoria ria Asso-
;io dos Chefes de Pessoal or-
azou um júri de homens e
íiades ligados à administra-
) cio pessoal e convidou a in-
item nomes que pudessem
slher os melhores entre tan-
i que seriam considerados os

homens de gabarito em adminis-
tração de pessoal. Posterlormen-
te, entre esses seriam escolhidos
os "Melhores do Ano", que além
de diploma receberiam o troféu
respectivo.

O JÚRI
Foi a seguinte a designação do

júri para a escolha dos melhores
em administração do pessoal pa-
ra o ano de 19(14: "O Dirigente
Industrial1', Bureau de Organi-
zação Racional do Trabalho,
IDOUT, Instituto Superior do Es-
turio.s de Liderança c Direção,
A. II. F. Publicidade c Rela-
ções Industriais Ltda., Ema do
Brasil S. A., Instituto America-
no de Seleção, Instituto Psico-
técnico de Orientação e Seleção
Profissional c representantes ria
Associação de Chefes de Pessoal,
áreas de São Paulo, Guarulhos,
Sáo Bernardo rio Campo, São
Caetano e Santo André.

Cerca rie cinqüenta cidadãos
receberão, dia dezenove, o ti-
tuto rie Emérito Administrador
rie Pessoal, cie acordo com a es-
colha e votação rio júri acima
referido.

RIO-PETROPOLIS-
TERESOPOLIS

DIAS 27-28-29 de JUNHO,
Excursão especial de 3 dias,
com tudo incluído.

Reservas de lugares na
TURISMO SAO PAULO-
RIO, Rua Barão de Itapeti-
ninga, 50, 2.0, s| 221. Tel.;
37-09P.7

OMENDA
M EXISTÊNCIA
EGAL
BRASÍLIA, 17 (Meridional) —
sedando que a comenda en-
i'" ao ministro cubano Er-
p "Che" Guevara não tem
Itacla legal, o sr. João Cal-
Representante pessedista ca-sba teve hoje aprovaria pela«são de Relações Exteriores'Câmara o seu parecer favorá-1 '"' projeto rie lei do ox-
Putado Othon Mader (UDN —
* Catarina», que anula a''"eoraçfio 

conferida nos ulti-¦'¦ dias do governo Jânio Qua-
2ao ministro de Economia de

So seu parecer, sr. JoSo
BJjn deixou consignado o ex-«nta Jânio Quadros além¦ws conferiu n Guevara uma«noa inexistente a "Grã
J.Vj 

"° ('U(í há é o "Grão

Sou CrU7'elro tto Sul" —

Ajuntou que, alóm do ponto
rvi!*a jurídico, razões de na-
*!a Política se somam a fa-'r da anulação, pois que o Bra-

•01 brutalmente insultado por1 el Castrn, após a revolução:ail"lpadora rie abril.
í^wnclo n tese do relator,:¦' «wmundo Padllha 0JDN —
,_-,. Janeiroi. prcsirienle do'*. disse Vie ao mesmo cabia
% *,,« caráter essèn
»r nÍLP,0lltico e <*ta vinha
'ACoS^.Vnanlmemente-pe-
f «fiih, í1 Pr°P.°slç5o vai
irlo ri7',!.da 4 decisão do pie-'M 

dta, Umnr» nestes prôxi-

K

MORTO AGENTE
DO GOVERNO DO

KRAQUISTAN
CHAME O

3* HOMEM

0*3° HOMEM
HOJE nó

CANAL 2
ÀS 22:00 H.

O 3.° HOMEM sempre
é chamado, quando se es-
gotam as possibilidades
das autoridades normais.
Hojo no Oriente, amanha
na Terra do Fogo, êle
eslá sempre presente
onde precisam dele.
NSo perca, V. vai goBtar,

EM
WILLYS BR-100-CINETV

Modificações nos altos
comandos do Exercito
BRASÍLIA. 17 iSucursal» —

O general Costa 0 Silva, ao
Chegar hoje a Brasilia, confir-
mou sua disposição rie fazer mo-
riificações nos altos comandos
rio Exército, adiantando mais
que essa modificações atingirão
comandos do unidades subordl-

nadas a esses altos comandos.
Quanto ao problema de reversão
aos quartéis, de militares que se
encontram em cargos civis, dis-
.se o ministro ria Guerra que rie
dois de abril a esta data, 42 on-
ciais foram devolvidos ao servi-
ço ativo.

CONSULTEM-NOS

-y®__*> t

AUXILIUMS.A
Financiamento, Crédito e Investimento - Carta de Autorização da SUMOC N.-104

Capital e Roservas: CfJ 266.070.000,00

Rv_ Bo.i Vista, 18-3 —6.» and. Tel.: 36-2996e34-8493—Sâo Paulo
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(Não!... Não!...
Veja assim mesmo.
STIVALE
fica bem
em qualquer época.
E em qualquer posição.
Uma nova bossa

para quem tem bossa.

É calçado durável,
resistente
e, sobretudo,
elegante.
Lançamento de
Calçados TERR8),
Venha conhecer
STIVALE

ffi^jp-à
CALÇADOS

TERRa T^Rkww*^ s m
para guiar seus passos

BARÃO DE ITAPETININGA, 128 «BARÃO DE ITAPETININGA, 162 (saldos) • SAO

BENTO, 235 • AUGUSTA, 2499 • DOM JOSÉ DE BARROS, 181/193 • QUINTINO

BOCAIÚVA,246/248 • CONS.CRISPINIANO.91 (saldo») «12 DE OUTUBRO.319/323
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Cctn Lwusie Dale sconteceu um curioso caso de desasso-
ciaçâo eo nascer, Enquaato reu ccrpo vinha ao mundo era
pleno Estado* Ccidus aa América áa Norte. _*u espírito nascia
na BrasiL Trazendo no corpo toda a tradição de dois wculos
de ~_tQW-buíiness", fazendo do bailado moderno o seu ambiente
dançando os ritmos do norte como ninguém, um dia ljennie
Dale descobriu o Brasil.

E reu espirito revelou então com a gíria nacional <nSo fora
tua origem. Nunca houve um seu espirita oriundo de um mor-
"gringo" que afíimilasíe o sam- ro carioca qualquer) mesclando-
bã como Lennie. Nunca um so- se ao linguajar típico do sam-
taque ianque casou-se tão bem bista. Em Lennie somente o cor-
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Mesclando a técnica ds bailarino da Broadway, com a bossa
de sambista do morro, Lennie Dale criou estilo próprio para
o samba. Cantando ou dançando, tem seu lugar no mo-
vimento da Bossa Nova. Seu ultimo "show", antes da
viagem temporária quo fará aos EE. UU., lota diariamente
a boite Djalma.

u_B.i_.y_
o único adesivo para colar

FOiÉMC
sem prensa
e custa
a metade
porque cola
o dobro

¦IpORIIi™
liCOLAfl

A.CARBOZ© Sâ?__?*_¦"* 
mail completa linha do máquinas porá madolr»

O mais completo oltoque de Formlplae

Rua Florèncio de Abreu, 227 e 231 - Tol.: 37-7511
Caixa Postal 3763 - São Paulo .

po e a técnica são americanos.
Espirito « bos_a sâo bem bra-
süeiros.
A BOSSA NOVA

Hccem-chegado. Lennie Dale
«¦c-r-1—iu a ha<;a nova. Passou
a inlerpretá-la como bailarino.
cr.au uma coreografia nova.
com passos novos para o ritmo
no%'o. Não contente, ""síntindo"

a bossa, passou a cantar. Com a
graça e a autenticidade que sua

pronuncia dura, seu sotaque car-
regado nos "erres" ianques, em»
presta aos sambas de Vinícius,
de Tom Jobim. de Boscoli e dos
demais donos da nova onda, ago-
ra ja nâo tão nova assim. O
Rio foi conquistado em dias. De-
pois foi a vez de Sâo Paulo.
Taatros. televuôes, boates,
"shows" em clubes e também a
cinzenta e sizuda Paulicéia ren-
dia-se à arte do "gringo" sam-
bista.

I I.TIMO -SIIOW
Lennie porém sentiu >auda-

des". Palavra que aprendeu no
Brasil, mas que se aplica -o ao
que sente pelos Estados Lnidos,
tea pais de origem. E L*nnie
vai até lã Matará as "saúda-

des" e voltará a seguir, pois seu
espirito brasileiro não o deixa-
ra longe daqui. Como despedi-
da o bailarino está fazendo seu
-<how" na Boate Djalma. dando
o melhor de si nesta sua tempo-

raria despedida. Cantando, dan.
cando, contracenando com o fa-
moso patinho, hoje no seguro
por um milhão de cruzeiros,
após SHI antecessor ter sido co-
mido por um gato. *>u com a
sensacional morena Eneida Jale-
na, Lennie Dale estará até aba-
do na sua despedida musical do
Brasil, encantando a todos os
que procuram divertimento nas
frias noites de junho, ali pela
praça Booscvelt.

Kr_a*E?
BOSSA NACIONfli
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Veja! Há algo de exclusivo neste sapato,
V. nota logo que é um calçado de classe.
Feito para homens de bom gosto. E só em
pegá-lo V. sente nos dedos que o couro é
diferente. Muito mais macio e flexível que os
sapatos comuns. Pudera! Éo famoso couro
Anfíbio Impermeável.

O salto é de borracha. As cores são as mais
indicadas para todas ocasiões - o clássico
preto e o novíssimo marron-café. E os mo-
delos são tantos e tão distintos que V. se
sentirá tentado a levar 2 ou 3 pares. Mas
não exagere... o certo é levar 2: um social
e um esporte.

Para seus filhos a Linha WINDS0R-64 re-
serva uma grande surpresa: novos modelos,
igualmente elegantes e duráveis, por preços
bem mais baixos.
Veja: de 28 a 33 por CrS 3.300,'
e de 34 a 37 por CrS 3.900,00.
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UM PRODUTO CROMAX
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r. O. - V. talvez estranhe que um sapato desta qualidade
possa ser vendido, nos dias de hoje, por este preço. É simples.
A Linha WiNDSOR-64 foi criada muito antes dos últimos aumentos
de custo da matéria prima e da mão de obra. Corn isto V, sai
ganhando e nós também!

.4HEC

tf

N(
04,Pe
avinhí

VIDA

Luizinbo i

lencido. Fe
laortns do 1 a
ÍQuiscram ati

p,ra o iootb

•ÍANSÀO"

CONTRATA
f, Fcilerac&o

llll Informou,
| rfpnrtaBcm
ICiiditada hai
pidoi os ente
(Ikpartamcnt
febitro Aírton
- Sansáo — q
Integrar o rói
fontratndos pe
I direção, na
_l 1.64, dc j .
jíclal. cujo ce
pentado a par
tom o jogo cn1
«juventus,

$

A pa
E o pior
senta!

Influem
muniçúes, a
fallzar a rt
ligo de um:
Vezes maloi
mentiatas.

Ouço
um desfal
milia na i
não é a f
fugiu!

í.íi n»
Vive-se sob
mitiu embu
Quilo que o

O llOIlK

¦'¦'¦.¦¦:::>;>:^?^H

J S-

I TENORK

fi Jâ se f
Vencia da

tt Pdegiiista
If*» ,1o v,

E' conn
I
$L Ainda
Branco, 0 _r
;, a do Brás

911 seJa, ent
A03 am

?f"a. No Bi
Jcompativé

Carv{
!er Carva

Conta-r
restauran

ue, no Ext0 governo' dobro.

Está
P<» de g01
fmeaçand

do an
S_3SK

, .-»,,:. -_*.._i'..-;.-'*-- ..,_,,'•—*--*•'.*¦• 
•--*•*¦»* •>•

¦•-.-;.. ... . .,.. . «tòiAW:.^.___i,^ai;i^v|A':i



«¦¦ «_¦_¦¦¦ t, ¦mm'miii.mrmr?r'^?«mr-*T.**»'im&.jm*rvr*r***+ >¦' »--».'*,^-i|-,»V*V>»*^-^W-M
¦

WMMMjÍMWVrJíkJ !'>Fprr*7 9 r^^s^^ms^^mn

ÍUlEfE
11 EVITO A.

n-__3_g____Bi_»Ha_^

,UIZINHO NOVAMENTE
NO PARQUE S. JORGE
n ••i»t»qin*no Fole^ar" dcspcdc-se domingo cios .seu*, companheiros
atulhados em I tapei iningu

Todos devem estar lembrados.., Luizinho saiu do Corinthians
de maneira a não deixar duvidas de qne o consideravam um jogador su-
perado ou em franca decadência. E, mais ainda, trataram-no nos seus
últimos dias, lá, onde havia sido um Ídolo, como se fora um indesejável.
Nem tudo foi obra de circunstancia. Varias pessoas cujos nomes agora
não vem ao caso, estiveram envolvidas, ou melhor, se envolveram na
übjecta trama que tentava pulverizar o famoso "Pequeno Polegar".

VIDA NOVA

luizinho nüo se deu por
Jfidy Fecharam-lhe as
£tu do Parque SSo Jorge.
Eberam até «na* •*•<* enten-
£» aua Ele bavia morrido
Zi o í-oiba». No entanto,

SANSÃO"

CONTRATADO

\ leitrtclo Paulista dc Foot-
_ informou, ontem, à noite,
riportagem desportiva nela

m_IU-> haverem sido coa-
i oi entendimentos entra

r>;p3ríampnt<> 'le Árbitros e o
tütrõ Aírton Vieira de Morais
____(to — qw. assim, passa a
£mt . rói dos apitadores

«liados pela entidade, para
c.«cáo na temporada oticial

ifis.1, dc JOJO- da divisão es-
«lil, cujo certame ser,, movi-
attldoa partir de -t de junho,
3 o jogo enlre o Sâo Paulo e
i,.ventii5.

sua forca de vontade e. por
que não dizer, também o seu
football, fizeram com que as
portas do Juventus se abris-
sem para dar seqüência á
sua carreira. K o mlgnon
atacante, pequeno no porte,
mas Krandc na bola, reagiu
e brilhou. Sua rápida pas-
sagem na agremiação avi-
nhada foi pontilhnda de su-
cessos. Luizinho foi, sem fa-
vor algum, um dos grandes
do Juventus na sua mngnifi-
ca campanha do campeona-
to passado. E, assim, não pou-
cas vezes apareceu nus man-
chetos, recebendo o que me-
recia. Não faltaram, então,
aqueles que, verberando a
conduta dos seus detratores,
pensaram em ve-Io novamen-
te, no esquadrão mosquelci-
ro. A idéia íoi ganhando cor-
po c agora está materializada.

PAKECE MENTIRA...

Sim, parece mentira, mas

¦tmmw&mswms^mmKig?]
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aW EDUARD0_PALMÉRIOj

A partir do julho, ônibus a sessenta cruzeiros!
E o pinr é que a gente paga sessenta, mas não se
senla!

Influenciados por grandes fabricante., de armamentos -
munições, alguns jornais norte-americanos procuram desmo
rslizar a revolução brasileira. E' natural! Afastou-se o pe.
ligo de uma. outra Cuba na America, e uma oulra Cuba, 101
tnts maior, renderia 100 vezes mais dinheiro nos arma-
Realistas,

Ouço dizer que o camarada que deu no Instituto
um desfalque de 100 milhões, e fugiu, deixou a fa-
milia na miséria! Ora, se isso é verdade, miserável
tio é a familia que ficou, miserável é o patife que
fugiu!

U iiii Espanha, está. o .Juscelino dizendo quo no Brasil
tive.sosob o regime do terror! Quo terror 6 este, que o per-
mili» embarcar lépido o fagueiro, sem prestar contas da

ilo que o acusam".'
0 homem confunde terror eom avacalhaçüo.

SE É FOTO É FATO

é verdade. Luizinho está no*
vãmente na Fazendinha. Foi
para lá ontem e tudo está
assentado para que ele volte a
ser o grande eorintiano dc

ser; ele deverá ser. Não lhe
faltam predicados para tanto.
Não tem o mesmo vigor nas
pernas que tinha antes. Mas,
tem experiência. Bem apro-
voltado, continuará a ser efl-
ciente para a equipe, grande
mesmo.

DESPEDIDA
Luizinho se despedirá dos

seus companheiros juvenil-
nos no próximo domingo,
quando o team grená jogará
contra o DERAC, em Itnpctl-
ninga. Essa peleja marcará
a saida do valoroso atacante

outras épocas. E ele poderá I das fileiras avinhadas.
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Itália, Grécia e
Dakar na rota
dos são-paulino.

Conhecidos os pioxi.nos compromissos do Sâo

Paulo — Dia 28, o regresso

Ue acordo com os últimos informes, o São Paulo
deverá jogar hoje na Itália e mais uma vez no próximo
sábado, participando do torneio de Firenze. E, assim, o
valoroso esquadrão do .Morumbi, que se mantém invic-
to pelos gramados europeus na presente temporada, ten-
tara contra o football peninsular colher outros resulta-
dus que mais enaltecerão sua conduta nesse giro. .

DEPOIS NA GRÉCIA
Estava certo que o São Paulo, cumpridos os compro-

missos na Itália, jogaria em Viena. No entanto, pelo
que se Babe agora, isso não acontecerá. O quadro diri-
gido por Oto Vieira, depois de exibir-se no país das li-
ras, vai jogar na Grécia, tendo jogos marcados para 08
dias 22 e 21, em Atenas. Somente na hipótese de não
realizar o segundo prelio contra os gregos, é que os tri-
colores enfrentarão o Rapid, de Viena.

DIA 27 EM DAKAR
Encerrando a presente temporada, o Sáo Paulo de-

verá jogar em Dakar, dia 27 do corrente. Será seu ad-
versário a seleção de Senegal.

REGRESSO
0 regresso dos tricolores está fixado para o dia 28

do corrente, data em que a delegação deverá chegar em
Viracopos.

LmmmmmmimmmKKÊmmtmmmmmmmmmmm

Palmeiras também
i

; ,y........ .

mer mttajjlia!
*& *>'

Dirigentes do campeão paulista confirmam interes-
se pelo cx-crcck do Corintians — Acerto final po-
dera cconteccr quando do retorno do jogador ao
Brasil — Enfcndimentos já foram iniciados entre o
representante do Palmeiras na Itália e os dirigentes
oo Juventus de Turim.
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PACAEMBU CONTINUARÁ
ABERTO: REFORMAS SÓ
DEPOIS DO CAMPEONATO

A decisão da administraçfio do Estádio "Paulo Machado de
Ctirv.lhc" — Pacaembu — interditando o respectivo gramado até
o final do próximo mês, para reformas, que se tornam indlspen-
saveis, criou, naturalmente, problemas para a Federação Paulista
dc Football, em face dos jogos do certame cia divisão especial.

Na mentora do football paulista, o assunto, desde lo;;o, foi
objeto de exame, juntamente com os clubes interessados.

Desde lojjo, foi confirmado o inicio cio campeonato para os
dias 4 a 5 de julho, com alteração, naturalmente, dos locais dos
jogos, assunto que já está sendo objeto de estudos para uma in-
formação definitiva dentro de muito pouco tempo, talvez ain-
da hoje.

A grande solução, desde logo aventada, está na inversão de"mando". Assim, o jogo Juventus-São Paulo poderá ser reali-
zado no Morumbi. Quanto ao confronto Portuguesa de Dcspor-
tos-XV de Novembro, se não fôr levado para Piracicaba, mediante
inversão de "mando", poderá ser realizado no campo do Juveii-
tus, mais do que suficiente para receber o publico, que deseja re-
cebê-lo, ou, então, no campo do Nacional.

Para a peleja Palmeiras-Guarani a solução, que está pare-
cendo mais viável, seria a inversão de "mando", Assim, o jogo
pode ser transferido para Campinas.

De qualquer modo, o que cumpre ressaltar é que não houve
nem haverá qualquer adiamento. Os jogos seráo realizados den-
tro das rodadas anunciadas através da tabela já divulgada.

Alviverde cobrirá qual-
ouer proposta que o
Corintians venha a fa-
zer pera o jovem extre-
ma direita — (Leia
maiores detalhes na
secção "20 Noticias")

TEN0RIO CAVALCANTI —• Perdeu uma tribuna, mas
já encontrou outra.

Hjfn. 
S(! fala na oanflldatura de Mauro Borges para a pre- .

Spelpri RePuWica! E assim sendo, todos os comunistas f
Mm i s" ° os ,,cS0C'stas também, devem estar esperan- .«sao voltar brevemente ao poder.* «orno di7, ci ditado: «Há Mauros que vêm para bem». ;'

"f"Jicòníla ni"-° Mlou ucl'editand0 _ue o marechal Castelo i
cia j '° m.ais culto dos cidadãos que já ocupou a presiden- í
W eoí. 

Si1, l1*6'1'*- dar " direito de voto aos analfabetos, :
r< cnl''cgar aos analfabetos os destinos do Brasil!

toia N 
a"alf!lhetos, em todos os paises civilizados, dá-se es- |

tacomrl.. asil* vamos dar votos... Será que revolução \""•¦•vel com evolução?

s., ,,arva"*o Pinto não quer ser nada, ou seja, quer5er Carvalho Pinto só.

! m_u?,^*n,os ° Ibral'lm que, com a Revolução, as buatei.
?«*. no Ext \ 

tle IllX0 estao às moscas- Isso n0 Brasil, pciu
io Eovcm _10r' para onde fol'ara algumas figuras de proa
Nobro l,eP°sto, tais estabelecimentos estáo faturando

"*N_S a *.Ve"10 e DOn(,oso professor sendo chama*
"«leacai * Pe'°S a,unos* Explica-se: está sempre
fim dn 

"°_ de exPuls5°» de reprovação; mas nr
toZ 

no' da boas notas para todos eles.
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CRUZEIROS
DE ENTRADA
E UM FOGÃO BRASiL
NA SAÍDA!

i!_...-
c^fe £ 0 SALDO

pljw;::çry DESPESAS:
MP OLlflACRÉSCIMOS!

Conheça o Mercado de Trocas SERVA RIBEIRO. Telefone
para 37-9913, ou 36-6384.

T.

L
Compare todas as ofertas e conclua:

Somente SERVA RIBEIRO lhe dá mensalmente
um DKW-Vemag "0" Km INTEIRAMENTE GRÁTIS

ente 1
IÁTISI I

tornam.
_w__K__í_5S^i_.-_-*_!'

mam SmmmQ S.A.
.SJTTÍsL.lt3A*.OS=SS _=» OIII l-T Í3 TI CS J\ «3.

Pça. Ramos de Azevedo, atrás do Teatro Municipal.

E UMA LOJA TAMBÉM EM SEU BAIRRO
¦„ _, :' i

^ elegante... i

rrabalhados em couros do

qualidade, em formas do

absoluta perfeição anatômica, são

tevês e super duráveis, proporcionando

completo conforto. Sempre nas cores da

moda. E compare os preços....: o sou calçado.

experimente um

._._____.
it íi
MU

nas boas
c e _ casas do ramo

FABR. e ESCR.: Rua Saldanha Marinho, 72 - Fone : 93-8827

VENDAS: Av. da Luz, 676 - Fone: 32-06)3
-e---*s><_3**-S'

.
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¦leque vai correr mais em S. Paulo; ioturfc<*
mas ganhar de Quibor c dificil"

. -í *~rsJ$ffi j ¦ jfiúj

mo ele é^

João de Castro Godoy fala <Ie seu- pupilo*
inscritos destacando Zarin como a melhor
carreira — Dois estreante.-: Nurini e Coara-
zidea — írondolo pode chegar colocado, sen-
tio (Jun» Pálido seu maior rival

Como atrativo básico da pro-
xlma domlngueira turfistica, cm
Cidade Jardim, teremos o Gran-
de Prêmio -Rapltael de Barros",
prova clássica que reime, ao lon-
po dos 2.400 metros, Quibor.
Coaralde, Kaitu, Caio, Harakiri.
Leque e Jadilia. campo restri-
to, mas congregando algum va-
lons .Inclusive o Quibor, que
retorna como favorito, em dis-
tancia de seu agrado e ainda
beneficiado em relação ao "ban-
dlcap". pois deslocar.') 57 qui-
los. contra 110 de seus mais
categorizados rivais. Enlre
estes colocfl-M o cavalo Leque,
um pupilo de João de Castro
Godol. quo esteve na Gávea do-
mingo ultimo, onde fracassou.

Sobre a chance desso animal
• a dc outros seus pensionistas,
nn corrente .'emana, ouvimos o
conhecido treinador, na manhã
dc ontem, durante os exercícios
matinais dc vários parelheltns:

Naturalmente não fiquei
satisfeito com a atuação de Le-
que nn Gávea. Correu pouco,
mas tudo pode ser explicado fa-
cilmente. A pista, em face dc
fortes chuvas nue caiam sobre
a cidade, estava impraticável,
completamente desfavorável no
animal.

Ao lembrarmos que, naquele
hipodromo, Leque jã ganhara
na raia pesada, esclareceu:

Sim, eu sei, mas vale no-
tar que a pista, então, estava
pesada, mas firme. Agora, en-
tretanto, tudo era diferente, A
rala estava muito má, mesmo.

Correra mnis em Cidade
Jardim, domingo?

Espero que sim. Ou melhor.
acredito mesmo que faça
hoa carreira, mas entendo
que nenhum dos concorrentes
poderá ganhar de Quibor, que
atem de ser força natural da
prova ninda recebo três quilos
dc vários adversários, inclusive
do meu. Mesmo assim Leque

cumprirá, estou certo, boa atua-
ção. chegando junto aos primei-
ros colocados.

Quanto aos demais?
Respeitamos Coaralde e

Caio. sem desprezarmos a chnn-
ce da Jadilia, única égua do pa-
reo, «ue vai com 55 quilos.

ZARIN, A MELHOR CARREIRA
Passou cm revista, depois.os

seus demais pupilos, inscritos
esta semana afirmando inicial-
mente:

Dos demais inscritos ia-
riu, numero um no segundo pa-
reo da jornada domingueira, é
a melhor carreira. Está bem
preparado e dificilmente decep-
clonará nos 1,000 metros da
raia de grama. O pareô está
numeroso, pois reúne 11 con-
correntes, mas acredito que,
ainda assim, ganhará o meu. Ja-
f.ilnh e Evening World, a se-
guir.

ÍRONDOLO VAI FIGURAR
Em seguida citou o nome de

Írondolo, Inscrito na sexta pro-
va, esclarecendo:

—O sexto parco, também da
reunião domingueira, parece ter
em Ouro Pálido sua maior fi-
gura. mas acredito que Irondo-
fo estará com eles no final, po-
dendo mesmo surpreender, tm
qualquer hipótese, deverá fi-
gurar com realce. Bandar tam-
bem é grande nome.

DOIS FSTRr.WTES
Sobre Nurmi e Coarailde».

afirmou:
— São estreantes e. como tal,

podem sentir a primeira corri-
da. Naturalmente procuramos
prepara-los devidamente, nias
estreia é sempre estrela, embo-
ra o Nurmi pareça-me mais
aguerrido. A outra está meio
verde, ainda, mas tem boa li-
nhagem.

TROTE DIÁRIO
— A Sociedade Paulista rie

Trote, conforme publicação feita
em seu órgão oíicial. "O Tro-
tador". procura incentivar a im-
portação de animais puros, das
raças ".•¦tandard-brid" <? "Anglo-
normanda", para melhoria das
suns programações hipiens e pos-
terior aproveitamento dc novas c
cxcelsas corr-tntes sanguincus na
criação nacional, dando especial
ênfase n esta ultima parle.

De fato, os nossos rebanhos,
dessas raças básicas do trote, ca-
recém de caldeamcnto de no-
vas correntes sangüíneas, para
que se evite, o que já se proje-
tn como Inevitável, ou wja o
aviltamento da raça. com os
cruzamentos sucessivos c pobres.

Assim, causou a melhor das

Moniarias prováveis da noturna

Impressões o atual empenho da
diretoria da Sociedade, visando
incrementar a importação de
animais dessas raças, de puro
sangue.

— Tamivin foi baixado novo
regulamento para enquadra-
mento dos animais importados,
que serão inscritos cm provas
nacionais que estejam marrando,
na época, 1'27" para cavalos e
l'_!8" para éguas.

— Não há duvida que a vinda
de novos valores, quer da Ar-
gentina. que é o nosso maior
centro fornecedor, quer do.s Es-
tados Unidos, ond? a criação
atingiu o ápice, será de vital im-
portancia para o trote atrelado
entre nós.

VERSO E RF.vr.RSO

A vitoria de Egoísmo na "Seleção dc Potros". bastante espe-
rada «Síi decepíào aos que aguardavam um triunfo tt^P«
wrios contos. . Todavia, se bem analisado o sucedido, o «toem-
„'nto 

"o 
füho de Urgência, longe de «r decepcionante, c deve-

Eu èntu"ia"mador. Afinal dc contas, é preciso encarar as coisa»
«,ndo^5 ângulos Justos: em primeiro lugar, a ra.a estava
r"T., e «ouele não era terreno ideal para que um cavalo se

emúr"'!^ 
*afundo": 

«Sm rendo, o comportamento rie Ego.smo
éT™ meritorio. poU teve ele oportunidade dc evidenciar co-
agem o -""pirito de luta**; em segundo lugar o pensionista de

' 
ar o de Almeida voltou a deixar claro que nâo se trata de um

rívMo iMWmcnte precoce: ao contrario, tende a evoluir, sobre-
íudo cm limiio do aumento do percurso; finalmente, á nçcessa-
Ho ate tnr píra as figura, de Rcthurkan e Zaluar. que atuando
de manei" ****** valorizaram o desempenho do animal que oí

derrotou.

ESTREANTES E TRANSFERE^
Estrearão esta semana, no Ili- | lho, % tmn

podromo de Cidade Jardim, os j Four Ilill«
s*guinte.> animais: j dor; Gt-fâ:<

V1V1NIIA. feminino, castanho, S:iva. pr^j
2 f nos. dc Sào Paulo, por Ham- j iro Ri<tcas
dam e Ovacão. Criador: Irmão» I viatti Nrita

•£

5o PAREÔ — 0. P. "Haphael üe
Barros" (Claulca) - AS 15,30 11
CrS 2.500.0'JO.OO — 2.400 .11 (gramai

Ks.
t~l Quibor. J. Alves ..... 57 4
2—2 Coaralde, F*. Irlgoy tio 2

3 Kiilto, O. V, Andrade . . 57 7
3_j| Calo, C. Taborda .... 60 3

5 Harakiri, A. Artln ... (tu i
4-0 Leque. D. Garcia . . . . mi fi

Jadilia, A. Bolino .... 55 3

(l.o PAREÔ — Prêmio "Xasco —
lDliO" - AS 10.10 II - 1500 M

(Jíliilllll )
Ks.

l—l Bandar, C. Taborda ... 57 2
Gunrlbu, L. P. Silva ... 53 D
Stopan, J. O. Silva F.o . 54 —

5-4 Plen, O. Relchel .... 50 B
5 Batnclan, F. Peros ... 53 5
o Katinka, J. O. Souza . . 5:i li

3-7 Ouro Pálido, J. Carllndo . :>« I
írondolo, J. M. Amorim . 56 6

Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes

Estrada de Ferro Sorocabana
— D T R E T 0 RIA —

Aviso no Publico
Relação dos trens de subúrbios, que chegaram à Es-

tação de JULIO PRESTES com atraso, no dia 17 de junho
de 1964:

\\ (*) U- 2
(•) U- 4

(•) U-16
íi (•) U-18'.; (•> uv-2

(•) UV-4
(*) SP-2

Horário 5,01
5,25
7,15
7,30
6,46
7,45
8,10

Chegou õ,25
5,43
7,45
8,09
7,02
8,01
8,26

Atraso 24'
18'
30'
39'
16'
16'
16'

(•) Os atrasos acima se deram em virtude da queda da
rede aérea, que ocasionou a interrupção do trafego.

São Paulo, 17 clc junho de 1964

HUMBERTO NOBRE MENDES
Diretor Administrativo

Secretaria dos Serviços e Obras Publicas

Departamento de Águas e Esgotos
Concorrências Publicas Abertas pelo D.A.E.

— Concorrência Pub. n.o 169-64, p| aquisição dc ma-
terial para pintura. Ene. dia 22-6, às 15 horas.

— Concorrência Pub. n.o 170-64, p| tacos de peroba.
Ene. dia 25-6, às 15 horas.

— Concorrência Pub. n.o 171-64, p| aquisição de Cera-
mica. Ene. dia 1-7, às 15 horas.

— Concorrência Pub. n.o 173-64, p| aquisição de azu-
lejos brancos. Ene. dia 26-6, às 15 horas.

— Concorrência Administrativa n.o 174-64, p| aquisi-
ção de cofre de aço. Ene. dia 22-6, às 14 horas.

— Concorrência Pub. n.o 175-64, p| aquisição de Gaxe-
tas. Ene. dia 1-7, às 14 horas.

— Concorrência Pub. n.o 176-64, p| aquisição de Cha-
pas de vidro. Ene. 2-7, às 15 horas.

— Concorrência Publica n.o 177-64, p| aquisição de
Cartolina. Ene. dia 3-7, às 15 horas.

— Concorrência Pub. n.o 178-64, p| aquisição de ma-
terial odontologico. Ene. dia 6-7, às 15 horas.

10 — Concorrência Pub. n.o 180-64, p| aquisição de man-
gueiras e mangotes. Ene. dia 15-7, às 15 horas.

11 — Concorrência Pub. n.o 179-64, p| aquisição de ro-
lamentos. Ene. dia 8-7, às 15 horas.

12 — Concorrência Pub. n.o 181-64, p| aquisição de Aço
e Ferro Ene. dia 7-7, às 15 horas.

13 — Concorrência Pub. n.o 182-64, p| aquisição de gra-
xas e óleos lubrificantes. Ene. dia 2-7, às 14 horas.

14 — Concorrência Administrativa n.o 183-64, p| aquisi-
ção de livros técnicos. Ene. dia 25-6, às 14 horas.

.15 — Concorrência Pub. n.o 184-64, p| aquisição de ci-
mento. Ene. dia 18-6, às 14 horas.

16 — Concorrência Pub. n.o 185-64, p| aquisição de Cal
virgem. Ene. dia 19-6, às 14 horas.'-17 — Concorrência Pub. n.o 186-64, p| aquisição de ma-
terial para construção. Ene. dia 19-6, às 16 horas.

18 — Concorrência Publica n.o 187-64, p| aquisição de
areia lavada. Ene. dia 26-6, às 14 horas.

19 — Concorrência Pub. n.o 188-64, p| aquisição de Peças
e Acess. p| Mercedes Benz. Ene. dia 30-6, às 14
horas.

20 — Concorrência Pub. n.o 189-64, p| aquisição de ferro
redondo para construção. Ene. dia 3-7, às 14 horas.

21 Concorrtncia Administrativa n.o 190-64, p| aquisi-
ção de Acess. p| chapas de cimento amianto. Ene.
dia 6-7, às 14 horas.

22 — Concorrência Publica n.o 191-64, p| aquisição de
trenas de lona. Ene. dia 7-7, às 14 horas.

23 — Concorrência Pub. n.o 192-64, pj aquisição de Cabos
de Guarantã p| pás, Picaretas e enxadas. Ene. dia
8-7, às 14 horas.

24  Coricorrancia Administrativa n.o 193-64, p| aquisi-
ção de Tkiner. Ene. dia 23-6, às 14 horas.

25 — Concorrência Administrativa n.o 194, p| aquisição
de lâmpadas especiais. Ene. dia 22-6, às 16 horas.

OBS Outras informações e demais detalhes poderão
ser obtidos com a Secção de Compras do DAE. na Av,
Santos Dumont, 555 ' 

" * 
Ponte Pequena — Capital.

DAE, junho de 1964.
MARIO DORSA

Diretor Geral do DAE
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9 Llmogene, A. Masso .
4-10 K.lbllo, J. r. Olguln . .

II Pernóstico, C. Lombardo
" r.rldRc. D. fiarei.-! . .

7o PAREÔ
Dllcmma -

54 7
.'.fi 10
54 4
50 3

1'rfiiilo "MaJor'i
1902" -- 1.400 M -
(arama)

Ks.
1—I AWOCOto, J. O. Silva F.o 56 1

NUOVO, A. Ilolino .... 50 2
Polarll, C. Lira 56 1"

2—1 Diluculo, D. Garcia ... 50 4
5 Urdo, It. Machado . . . 56 o
o Qulolo, A. Cavalcanti . 50 8

3-7 Éden Wood, J. noldllo . . 56 9
(Caran, s. P. Dias .... 50 12
Maraco, J. Alves 56 11

4-10 Knrmonn Ghla, D. Silva . 59 5
ll Datlvo, F. Irlgoycn . . . so 7

" Diplomo; J. M. Cavalheiro 56 3

fl.o PAItEO — Prêmio "Leigo -
)%:!" - AS 17,311 II — 1.400 M

(nrelu-vnr.)
Ks.

1—I Parabólico, C. Lombardo 57 9
" Jururu, D. Garcia . . . 57 1

2—2 Saltarlco, J. O. Silva i'.o 57 2
3 Karat, E. Amorim . . • 57 6

3—4 Chlmango, F. Pores . . . 57 8
" Corumbá. .1. It. Olguln . 57 10
5 Portal, F„ Le Mener F.o 67 .'

4-6 Dois Vinténs. O, Relchel 57 7
7 Palomar, L. Rlgonl , . ¦ 57 3
" Turt, K. Machado ... 57 4

— Paru esclarecer devidamen-
te o assunto, a Sociedade Pau-
lista de Trote fez publicar, na
Integra, no aludido boletim nfi-
ciai, Lei o o derreto regula-
mentador que regem a matéria,
de acordo com os quais deverão
ser, rigorosamente, processadas
as importações.

LEADERf
Via dc regra, quando um po-

tro nâo consegue se impor de
forma esmagador» aos seus
coctancos. vencendo sempre
com dificuldade, tal como acon-
tece com Esoifmo. ele 6 enc.i-
rado com pouca confiança, nao
apenas ele, mas toda a geração.
Todavia vale B pena lembrar
que uma geraçf.o pode fornecer
mais de um valor, e esta_ lupo-
tese no coso presente, nao oe-
ve *er desprezada. Tanto Rç-
thurkan quanto Zaluar sao ani-
mais promissores que ainda
não permitiram a Egoísmo apa-
recer como dominador nbsolu-
to d<> sua nlo. Todavia, r perfel-
tamente compreensivo! que se
considere Egoísmo leader. nao
apenas em funçfio dos argumen-
tos já cltadt», mas também em
virtude de sua esplendida, orl-
gem. "TEDBIGBEE"

Egoísmo é parte integrante
da primeira geração do repro-
dulor italiano (já desaparecido)
Alberigo. importado pelo sr.
Peixoto de Castro para o Haras
"Mnidcsir". de Lorena. Cavalo
qne teve uma campanha admi-
ravel. Btliondo sempre na este-
ra clássica, correndo durante
varias temporadas, e eviden-
ciando tintes de tudo resisten-
cia fisica. Alberigo havia sido
uma compra magnífica. Só o
aparecimento de Egoísmo deixa

bem claro o quanto dele poder-
se-ia esperar, não tivesse mor-
rido. Pelo lado materno, o po-
tro de dona Zélia provem de
Urgência, ótima égua nas pistas,
filha do Swallow Tail. Esta
aliança loi com que os dotes do
resistência impostos por Albe-
rigo fossem somados aos de ve.
locidade fornecidos p<>r Swal-
low Tail. sendo que os filhos
deste ultimo reprodutor não são
tamW-m desprovidos de "staml-
na". Trata-se, pois. de uma orl-
gem deveras sedutora, quo faz
eom que mais ainda se tenha
confiança em Egoísmo, um ani-
mal que deverá produzir mais
e mais à medida que a dlstan-
ria se alargar. Resta, pois. ii in-
dagaçfio: Zaluar e ílethurkan
poderão, da mesma forma, ir
cnm exilo ás distancias mais
alentadas? À luz de suas ori-
gens, sinceramente, não se po-
de esperar que tal coisa venha
n ser realidade... Zalunr í* um
filho de Eboo, animal que dá
quase que exclusivamente velo-
cidade aos seus descendentes; e
Rethurkan, por John Arnby,
não pode ser apontado como pa-
relhelro fundlstn, John Araby é
um "Esquinialt", e os animais
produzidos por este reprodutor,
ninda que alguns deles tivessem
mostrado nlguma resistência,
como Kraus e o próprio John
Araby, foram antes de tudo 11-
geiros. No mais, é esperar...

Assumpção. Proprietário: Stud
AiSUmpçfiO. Treinador: J. a.
Gonvalw»

IMBA, feminino, alarilo, í
anos. de Sào Paulo, por Faublas
e Kumba II. Criador: Ore,t«s de
Arr.:da Almeida. Proprietari-j:
Slud Caju Treinador: J. Molina.

1.0RHA1NE. feminino, tordí-

NOTAS ME TUIIF
Segundo informações já di-

vulgadas. tramita pelas comis-
soes técnicas da Câmara Fe-
deral projeto que dispõe sobre
taxação das corridas de cavalos
no pais. na base dc IS',! do movi-
mento bruto de apostas. E' o que
se informa.

A medida, uma vez aprovada,
seria uni forte golpe principal-
mente para o apostador. pois é
liquido e certo que tambcm
essa porcentagem seria tirada
do publico, totalizando a retira-
da cerca dc 50'! do movimento
rie apostas, com sensível que-
bra dos ratblos.

A par dessa noticia, talvez
pouco alvissareira para as entl-
dades, que teriam a queda dos
ceus movimentos, mas compre-
enslvel nesta época quando se
exige de torios ÒS maiores sa-
crlficlos, para reerguimento eco-
nomico do pais, circula outra
que confirmada, seria uma au-
tentica "bomba" nos meios tur-
fi.sticos. Trata-se nada mais na-
ria menos (Io que uma projetada
Intervenção federal nos princl-
pais jockeys clubs do país, vlsnn-
do a um completo exame da si-
tusição de caria entidade atingi-
ria, quer quanto ao exato cum-
primento das suas precipuas íi-
nalidades. quer quanto á situa-
ção economico-flnancelra, com
vistas ao pagamento de Impostos,
taxas e outros compromissos fis-
cnls, Inclusive de ordom traba-
lhista,

Ui

ü
CE

J- V

São noticias que circulam, a
primeira com fundamento em
projeto que concretizaria a medi-
da, umu vez aprovado e trans-
formado em lei.

l.o PAREÔ -- Prêmio "Irlíh Sweet"
13.30 HORAS — 1.500 METKOS

(grama)
Ks.

I—1 Qulnt, O. Reichcl .... 50 6
'* Nipur. J. Alves ... . 56 4

2—2 I.ove You, A. uollno . . 50 7
3 Clgale, D. Alves . 50 5

3—t Joccllta. J. R. Olguin . 56 9
5 Quilona, S. Lobo .... 50 1

i—fl Qulba, J. M. Amorim . 56 3
7 Jandcrlza. H. . Machado . 50 2
" Joybelle -''0 3

2.o PAREÔ — Prêmio 'Jarbosa"

AS 14,05 HORAS — 1.300 METROS
(gramai ,

Ks.
1—1 Mouclie, M. norges ... 50 6

" Yomar, N. Carrara . . . 50 9
2—2 Senzallna,' D, Clareia .50 1

3 Coaromlta, J. M, Amorim 50 5

\Frogramaparãi SABMJO
3—5 JroquÔ*. J. Alves . .

Juchero, K. Machado
Helo Illco, J. P, Souza

A—K Tonantc, J. O. Silva
<i Jurídico, D. Garcia .
" Jolnbü, C Massoli ,

. . 50 3
. . 56 4

. . 50 1
F.o 50 10

. . 58 8
. . 50 7

CORRIDAS DE TROTE

PROGRAMA PARA AMANHÃ
1.0 PAKEO

A'S 20.00 HORAS - DISTANCIA
2.000 METROS

Al
80
•10

100
1—I Luperclo, A. Petta .
2—2 Prima Dona, O. Silva

" Malba, A. Tognlnl
3—3 Harmonia, P. Mello ... —

4 Caiuá, P. Santonl ... CO
4—5 Hercules, A, F. Leilão . 40

6 Pook. W, S. Costa . . 100 .
II.o PAKEO

A'S 20.25 HORAS DISTANCIA
2.000 METKOS

Hanover, W, S.
M

1-1 Cnnq. .
Costa '•O '

2 Draculn, K. P. Santos U0 2
2—3 Maravilha, P. Valaska . 40 2

Fldalao, Am. Carpinelll . 40 4
3—5 Rincão, L. C. Lira , . 00 1

fi HUmgltó, A. Luis .... 40 3
4—7 Ouro Lindo, A. Cheia . . 20 1

Remo. C. Borrlello . . . — 1
.*t.o PAREÔ

A'S 20,50 HORAS - DISTANCIA
2.000 METROS

M
40J—l Douradinho, A. Manzlone

2 Florida, O. Clncclo . . .
2—3 Esponjo, A. Tognlnl . .

4 Sandudrin, O. Silva . . .
3—5 Canela. G. Borriello . .

6 Dura, P. Mastrandca . .
4—7 Filantc, A. Petta . . .

" Essay, P. Santonl ....
8 Qulné, A. Luis

4.o PAKEO
A'S 21,15 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS

80
80

00
20
1,0
20

M
1—1 Alian. Hanover, J. líl.

dos Anjos
2 Estrelila, P. Mello

2—3 Essapê. O. Silva . . •
4 Calumby, A. Luis . . •

3—5 Lucky Lou, A. Petla . .
6 Silhueta, A. Manzionc . .

4—7 Sabaúna. J. N. da Silva .
" Júpiter, R. F. dos Santos
8 Destemida, W. S. Costa .

M
40
40
40

5.b PAREÔ
A'S 21,40 HORAS -- DISTANCIA

2.000 METROS

1—1 Lobo, J. M. dos Anjos .
2 Spinazzola, W. S. Costa .

2—3 Venus, O. Silva ....
4 Engenho Novo. J. N. Silva — 1

3—5 Havana, P. Mello .... — 3
fi Gentil, K. f. Santos . 20 2

4—7 Jane, A. Luís — í
8 Adil. A. Petla .... 20 1

G.o PAREÔ
A'S 22.05 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS
M
20
40

20

CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA

A diretoria da "Legião Brasileira
Ami-Comunisla". convoca seua as-
soeiados para se reunirem cm Assem-
bléia Extraordinária, a se realizar à
rua 7 de Abril. 282-fi.o andar - con-
junto 64. no dia 19 de junho, as 15
h"...s, em primeira reunião e, a se-
gundo, mela hora depois, para deli-
berarem sobre: _,.'¦.. o

a) — Altcraçito dos Estatutos So-

bi — Alteração da Denominação
Social. , .

c\ _ Deliberarem sobre a tundaçao
do jornal 

"Voz Democrática" e elei-
ção de sua diretoria. •

d) — Criação de Titulos de Sócio
Proprielario.

cl _ preenchimento das vagas exis-
tentes na diretoria da L. B A. C.

São Paulo. 15 de junho de 1964.
Legião Brasileira Antl-Comunls'.a

Joel Ferreira dos Santos
Diretor-Presidente

1—1 Leme. A. Manzlone' Marylin, O. Silva .
2—2 Formiga, A. Luis ... —

Discreto, Am. Carpinelll 40
3—1 Fr. Darken, J. M. Anjos 60

Fenelon, A. Peita ... 20
4—6 La Fort Palco, L. J.

Santos 20
Caxambu. J. A. da Silva 20 2

7.0 PAREÔ
A'S 22,30 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS
M

1—1 Moonless, R. F. Santos . — 3
2 Sensação, J. N. da Silva 20 1

2—3 Fr. Royallst, W. S. Costa — 4
Lucky Strike, J. A. Silva — 1

3—5 La Fort Jim, P. Mello . — 5
Linda Hanover, L. J.
Santos 20 2

A—1 Leeo Hanover, Am, Car-
plnelli 20 3
D. Raposo, J. M. Anjos — 2

8.0 PAREÔ
A'S 22.55 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS
M

1—1 Spot Llght, O. Silva ... 40 4
2 Stella Dallas, R. F. Santos 40 2

2—3 Rubi, P. Santonl 40 t
4 Holanda, A. Luis .... 40 3

3—5 Lua Nova, O. Cinccio . . — 1
6 Manoelina, A. Tognlnl . . 20 1

4—7 Húngara, A. Petta ... SO 2
8 Balena, P. Valaska ... 20 3

9.0 PAREÔ
A'S 23,20 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS
M

1—1 Tornese, A. Petta ... 40 2
2 Atlantic, J. M. dos Anjos — 1

2—3 Tapajàs, . P. Mello . . — 2
4 Galeno, C. Salvo .... 20 1

3—5 Imp. Hanover, L. C. Ura 20 3
6 Sonla, L. J. Santos ... — 3

4—7 Diamantina, O. Silva . 60 1
*' Batuque, A. Manzlone . 20 2
8 Flor da Serra, R. F. dos
Santos 40 1

3—4 Ilena, S. Lobo . . .
5 Irlsh Sweet, A. Bolln..

4—6 Jahult.-i, It. Machado
7 Quiiahona, L. Rigoni
" Ool, (i. Almeida . .

3.o PAREÔ — Prêmio "Jaguarluna"
AS 14,40 H — 1.000 M — (grama)

Ks.
1—1 Lybarlne, A. Bolino ... 55 3

Viruica, F. Sobreiro . . 55 9
Loquette, D. Alves ... 55 1

j—4 prisca, E. Gonçalves . . 55 11
6 Imba, J. P. Santos . . . 55 12
6 Lorralne, I. Antonio ... 55 8

3—7 Uchala, L. Rigoni .... 55 5
Vlvinha, J. Alves .... 55 2
Até Quando, N. Carrara . 55 7

4-10 Fillpiea, J. Carllndo . . 55 4
11 Emprcss, F. Peres .... 55 6
12 Coarazidear, S. L. Silva . 55 10

56 9 La Bruna, G. Massoli . 55 10
50 4-10 Jutle. E. Amorim . . 55 II
50 11 Espátula, A. Tempone . 55 6
50 12 Dnincto, E, P. Costa . 55 12
56 8 

4 o 1'AREO — Prêmio "Jafltnda"
AS 15.20 11 — 1.000 M •- (grama)

1—1 Cbo/jin, J. Alves .... 55 9
Aldeíi, J. O. Silva F.o . . 55 7
Finila. D. Silva . ... 55 8

2—4 Lépida, 11. Machado . . . 55 2
D Dllva. J. Santos . ... 55 3
6 Dletrlch, J. M, Cavalheiro 55 5

3—7 Jurubaiha. M. Borges . . 55 1
8 Caarozinlta, S. L. Silva . 55 4

II

Sindicato dos Trabalhado-
res nas Industrias de Ins-
trumentos Musicais e de
Brinquedos do Estado de

Sâo Paulo
EDITAL

Pelo presente edital ficam con-
vocados os associados do Sindi-
cato supra, a se reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se em sua sede social,
à av. Celso Garcia, 1546, no pró-
ximo dia 24 de junho de 1964, às
16 horas em primeira convoca-
ção, cuja ordem do dia constará
de:

a) — Leitura, discussão e
aprovação da Ata anterior;

b) — Discussão e aprovação
da previsão orçamentária para o
exercicio de 1365.

NOTA — Não estando presen-
tes à primeira convocação nume-
ro legal de associados quites com
os cofres do Sindicato, fica des-
de já marcada a segunda convo-
cação para as 18 horas do mes-
mo dia e local, realizando-se esta
com qualquer número de asso-
ciados presentes.

São Paulo, 15 de junho de
1964.

Lauro Porta
Interventor j(u.i

CAMPINEIRO GANHOU
EM HALTEROFILISMO

Com a participação de quatro
clubes foi cumprido o Campoo-
nato Paulista de Exercícios Bá-
slcos, da Segunda Categoria. Sa-
grou-se vencedor o Campineiro,
com escassa margem sobre o
Pinheiros.

Vários records foram supera-
dos por Airton P. de Souza, De-
nilton Calado, Antonio Pimen-
tel, Vicente Valentim, Edmar
P. de Carvalho, Américo Ayala
Ferreira, Sebastião Greco e Adir
Ferreira.

Eis as resultados gerais: ga-
los — Edmar Souza — 375 (50-
100-100-145; plumas — Denllton
Calado - 442.5 (50-100-137,5-150).

j^ves — i.o, Antonio Pi-
montei — 497.5 
(60-100-152.5-185); 2.o, Carlos
Firmino - 485; 3.o, Moacir Pre-
vide — 475.
Médios — l.o, Américo A. Fer-

reira — 552,5 (65-115-160-212,5);
2.o, João P. do.s Santos — 512,5;
3.0, Vicente Valentim — 510.

Pesados ligeiros — l.o, Sebas-
tião Grecco — 482,5 
(60-140-182,5-200); 2.0, Antonio
L. da Silva — 480.

Meio pesados — José C. Honó-
rio — 532,5 (12.5-120-140-200).

Pesados — Adir Ferreira —
577,5 (62,5-107,5-187,5 e 220).

A classificação final dos clubes
foi a seguinte: l.o Campineiro
45; 2.o, Pinheiros 40; 3.o, Ipê
10; 4.o, Junriaiense, 7 pontos.

S.o PAREÔ — Prêmio "Eclana"

AS 16 H — 1.000 M — (grama)
Ks.

1—1 Hlncenada, G. Almeida . 55 10
3 Dama Loura, L. Taborda . 55 3

Ualua, A. Cavalcanti . . 55 1
2-4 Jarrlge, L. itlgoni . . 55 5

Joilo Fcmme, M. Borges 55 11
Svenka, J. Alves .... 55 2

3—7 Jolie Brlse, J. O. Silva P, 55 0
Emlroy, J. Roldfio . . . 55 6
Vertente, J. P. Santos . . 55 12

4-10 Eboncttc, J. K. Olguln . 55 8
11 Berlbá, J. M. Cavalheiro . 55 7
12 Tagana, E. Amorim ... 55 4

6.0 PAItEO — Prêmio "Quamoclit"
AS 10,40 II — 1.609 M — (grama)

Ks.
1—1 Janjltn, U. Bueno .... 50 6

2 JcquItA, E. Amorim . . 56 3
2—3 Sllrone, J. Rold&o ... 56 3

Deado, C. Taborda ... 56 9

7.o PAItEO - Pr. "Força Er.pe-
diclon&ria Brasileira" (Animação)

AS 17,20 11 - 1.600 M — (urela-var.
Ks.

1—I I.ausanuc. F. Irigoyen . . 57 7
2 Doce Magia, J. M. Amorim 59 4

2—3 Protesta, A. Cavalcanti . 57 8
4 Cantalou, J. R. Olguln . 50 6

3—5 Neocádlo, D. Garcia ... 57 2
0 Cantora, C. Taborda . , . 55 1

4—7 Horkhan, L. Rlgonl . . , 50 3
8 Montemanâ, O. Relchel . 53 5

8.o PAItEO — 1'remlo "Dana Turca"
AS 18 HORAS — 1.4»0 M (areia var.)

Ks.
l—l DJakarta, O. Massoli . . 50 —

Baby Lucv. J. Carllndo . 50 2
Mllu, D. Alves 56 4

2—4 Neuza. J. O. Silva F.o
5 Eléra. J. Gentil ....
0 Tell Me E. Amorim . .

3—7 lamara, J. M. Ainorlm
r, Ugra, N. Carrara . . .
9 Aporfi, J. R. Olguln . .

4-10 Nutriz, R. Machado .
11 Prlncluessa, A. Cavale.
12 Fusilcira. J. Santos . .

50 3
56 1
56 6
50 11
50 10
56 7
50 1)
50 5
56 a

Progtamapara Mimo
1 o PAREÔ — Prêmio "Pontlac —

1956 - AS 13 II - 1.300 M (gr.)
Ks.

1—1 Toxina, J. Alves 50 4
" Moonrush, J. Gentil ... 53 5

2—2 Fogarata. J. R. Olguln . 50 7
" Aíter Two, J. P. Santos . 50 3

3—3 Bragia, J. O. Silva F.o . 56 2
4 La Mlslonera, I. Antonio 53 —

4—5 Marralne, R. Machado . . 53 1
6 Argent. J. Santos .... 53 6

Canavial —
- 1.000 M

2.0 PAREÔ — Prêmio
1057 - AS 13,35 H —

(grama)
3—1 Laurel, H. Machado 55 5

Ks.
55 8
55 1
55 10
55 11
55 9

PROGRAMA PÂRÀ SARADO
l.o PAREÔ

A'S 20,15 HORAS — DISTANCIA
2.000 METROS

M
1—1 Ancora, R. F. Santos . . 40 1
2—2 Fair Lady, O. Silva . . — 2

" Luna Rossa, A. Manzlone — 1
3—3 Amaz. Hanover, A. Petta 100 1

4 Chllenlta, A. Tognini . . 20 1
4—5 Mara, J. O. Forte . . — 3

6 Jnnda, A. Luís 100 1
2.0 PARDO

A'S 20,40 HORAS — DISTANCIA
2.000 METROS

51
1—1 Flamengo, R. F. Sanlos 20 1

2 Caju, Am. Carpinelll . . 60 1
2—3 Manguarl, S. Miyashlro . 40 2

4 Icarai, G. Borriello . . — 2
3—5 Itatiara, A. Luis .... 40 1

6 Honduras, L. C. Lira . 60 2
4—7 Babilônia, H. Henrique . — 1

8 Calipso, P. Santnni ... 40 3
8 Sagitário, P. Valaska . . 20 2

3.0 PAREÔ
A'S 21,05 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS
M
401—1 Paraguai. R. F. Santos 40 1

2—2 Tronadora, A. Peita . . — 4
" D. Hanover, P. Santonl 20 1

V-3 Blue Moon, A. Manzlone 40 1
4 Helliodora, W. S. Cosia . — 3

4—5 Moema, O. Silva .... — 1
6 Quine, A. Luis — 2

4.0 PAREÔ
7VS 21,30 HORAS - DISTANCIA

2.000 METROS
M

t—1 Fiel. P. Santonl .... 60 1
2 Helvetia. P. Mastrandca . — 4

t—3 Iraja, J. M. dos Anjos . 80 1
4 Jaca, A. Luis .... — 2

3—5 Beata, Am. Carpinelll . 40 2
Flabelo. P. Valaska . . —.3
Lupercla, L. J. Santos . 20 2

4—8 Miragem, S. Miyashlro . 60 2
9 Mexicana, A. Tognlnl . 20 1

10 Principe, J. Vicente . . 40 1
5.0 PAREÔ

A'S 21,55 HORAS - DISTANCIA
2.000 METROS

M
1—1 Ecossuero, A. Lula ... 20 2

2—2 Balena. P. Valaska . . . — :
8—3 Moreno, A. Petta .... 40 1

4 Flor de Maio. L. J. Santos 20 :
4—5 Adalia, R. F. Santos . . 40 :

6 Goiôre, S. Miyashlro . . 40 :
6.o PAKEO

A'S 22.2o HORAS — DISTANCIA
2.000 METROS

M
1—1 Fr. Santa Fé, J. M. Anjos 40
e—2 Sherlock, R. F. Santos 40

" Fr. Janet, O. Silva ... 40
1—3 Rex, P. Santonl .... 80

4 Discreto, Am. Carpinelll 20
4—5 Fr. Transparent. A. Luís 60

6 La Fort Palco. L. J. Santos —
7.0 PAREÔ

A'S 22,45 HORAS — DISTANCIA
2.000 METROS

M

20
20
20
20

l—1 Moonless, R. F. Santos ." Gazeta, A. Manzlone . .
B—2 Bela Flor, A. Petta . . .

3 Sensação, J. N. da Silva
1—4 Formiga, A. Luis . . ,

5 La Fort Jim, P. Mello . —
4—6 D. Raposo, J. M. Anjos —

7 Slarlit, L. C. Lira ... 20

8.0 PAREÔ
A*S 23.10 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS

20

l—1 Relâmpago, J. M. Anjos
2 Tormento. A. Luis . . .

2—3 Botafogo, O. Silva . . .
4 Gltano, W. S. Costa . .

3—5 Lucky Strike. J. A. Silva
6 Fineza Hanover, L. J.
Santos

4—7 Legitima, A. Manzlone .
8 Jurema, R. F. cios Santos

9n PAREÔ
A'S 23,35 HORAS — DISTANCIA

2.000 METROS

1—1 Blklll, O. Silva . . ,
2 Adonis, P. Valaska , ,

2—3 Gulf, R. F. dos Sanlos
4 Manchete. A. Manzlone

3—fi Gõa, J. M. dos Anjos
0 Veloz, J. N. da Sllvu

4—7 Belramar, A. Luis . .
8 Hebraica, \V. S. Costa

Dl
60

40

40
40

GO

1—1 Zarln, D. Garcia . .
2 Rojão, A. Tempone .

2—3 Jafalah, J. P. Santos
Panisse, J. O. Silva .
Omlrio, I. Antonio ,

1—8 Neorama, U. Bueno ... 55 5
Imboré, S. L. Silva . , 55 7
Resam, C. Lira ..... 55 3

4—9 Evening World, J. Roldfto 55 6
10 Guadalcanal, J. Santos . 55 4
11 Rhaphis, M. Alonso . . 55 2

3o PAREÔ — Prêmio "Narvlk —
1958" — AS 14,10 H — 1.000 M

(grama)
Ks.

2 Holyday, M. Borges , , . 55 9
2—3 Ori, E. Gonçalves .... 55 4

4 Mangetout. J. P. Santos . 55 7
3—5 Jecle, L. Rigoni . . . . 55 10

Nurmi, D. Garcia . . . 55 6
Delcu, A. Cavalcanti . . 55 2

4—8 Quelcoaraze, U. Bueno . . 55 3
Trlpoli, JJ. RoldUo ... 55 8

10 Bolvcdo, D. Silva .... 55 1

4.0 PAREÔ — Prêmio "Lohengrin
— 1950" — AS 14,50 H — 1.00U M

(grama)
Ks.

1—1 Rasputin, R. MarUnez . 55 4
Reno, D. Silva 56 6

2—3 Angel. J, O. Silva F.o . , 55 2
Acalento, A. Cavalcanti , 55 9
Peteddy, J. P. Silva . . 55 11)

3—6 Biscainho, A. Xavier . . 55 5
Gold, J. P. Souza . ... 55 11
Catalitlco, J. Roldão . . 55 3

4—9 Mockingblrd, E. Amorim , 55 7
10 Salmal, J. Santos .... 55 1
11 João Sem Terra, U. Bueno 55 8

l.o PAREÔ — PRÊMIO "JUMUMBA"
AS 20.20 HORAS — 1.200 M

Ks
1—1 Demão. C. Taborda ... 56 3
2—2 Marie Lú, J. M. Amorim . 56 2
3—3 Indonésia, U. Bueno . . 56 —
4—4 Bulgária, A. Bolino . . 56 1

5 Miss Turf, J. Santos . . 56 4
2.0 PAREÔ — PRÊMIO "OPIPARO"

AS 20,55 HORAS — 1.400 M
Ks

1—1 Impacto, J. O. Silva F.o 56 3
2—2 Darlmoor, F. Peres ... 56 4
3—3 Lucky Guy, E. Gonçalves 56 2
4—4 Quatambú, J. R. Olguln . 56 5

Telecoteco, J. Roldfio . . 56 1
3.0 PAREÔ — PRÊMIO "HAZEL" —

AS 21,30 HORAS — 1.400 M
Ks

1—1 Olenka, J. Alves . .'" Dulcinha, O. Relchel .
2—2 Oklta, M. Antunes .

Grelha, R. Martinez .
Nllú, M. Borges . . ,

J—5 Orazlm, L. Taborda . .
Minha Nena, J. Roldão
Misternia, L. F. Silva

4—8 M, Rubin, E. Gonçalves
Hetnm, N. Carrara , ." Nina, C. Lombardo .

4." PAR1CO — PRÊMIO "ENF.RVAN-
TF." - AS 22,05 HORAS — 1.300 M

Ks
1—1 Traqulnas, J. O. Silva F.o 57 4

2 Lauda, S. Lobo .... 57 5
2—3 Brablnha. J. Santos . . 57 8

4 Fllhinha, J. O. Sousa . 57 1
3—5 Keep Smlllng, F. Peres . 57 6

6 D. Argentina, R. Machado 57 3
4—7 Prineess Rced, A. Artln . 57 7

Nagarl. A. Cavalcanti . . 57 2
5.0 PAREÔ — PRÊMIO "OURO

PÁLIDO" — AS 22.40 HORAS —
1.000 M

Ks
1—1 Bellz, D. Garcia . . . 58 8

2 Hclcco. O. V. Andrade . . 60 5
2—3 Old Boy, C. Lombardo , 58 7

4 Onassés, F. Sobreiro . , 58 6
3—5 Nar, N. Carrara . . . , 58 1

6 Blg Grey, J. p Marinho 58 9

7 L. Luciano, R. Machado 60
A—8 Onlx, S. P. Dias .... 58

9 Br.iz Cubas. J. R. Olguln 58
" Berimbau. M. Antunes 5S

S.o PAREÔ — PRÊMIO "ESPOLIM"
— AS 23.15 HORAS — 1.200 M

Ks
1—1 Olandl, E. Gonçalves . . 57 I

2 Atraente, R. Machado . . 57 9
2—.1 Rauss, M. Freire .... 57 —

Turiassu, J. P. Santos . . 57 10
Lorenrox, M. Borges . . 57 8

3—6 Cérbero. C. Taborda
P. Branco, O. Relchel
Nyon, S. P. Dias . .

4—9 Tabefe, L. Rigoni . .
10 Piquirl, F. Sobreiro .

" Arlston, C. Lombardo-*-
T.o PAREÔ — PRÊMIO "ERNAN" •

AS 23,50 HORAS — 1.400 M
Ks

1—1 Pau Rosa. J. M. Amorim
2 Mais Nosso, R. Machado

2—3 Clutch, O. V. Andrade . .
4 Altlno, J. Santos ....

3—5 Tahoc. D. Garcia .
Itambò, U. Bueno ....

4—7 Oásis, L. Taborda ....
8 Atiglo, J. R. Olguln . . 57 —

57
57
57
57
57
57

57
57
57
57
57
57
57

ATÉ QUA
lanhü g ar,,
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proprírt ;>,• í (,
pos,» Sleycr
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Mima, Cr a
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Treinador;marrai:
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Gulf Strva
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narior: C. Bor

COAIlAZIÜhA i
zio, z ano •,.
Coaraze c Hora (
prietario: SI ui '
dor: J. Godo\

NYON. maVcuh
anos, do Iti*) Grandi
Croydon e Lapcla. (
6o Cru/ Carvaihal
Stud Rainbow Tr
Bcrnardini. Campa
Alegre
vitorias. 1 sefiundo ,
Prêmios: 245.0(iÜ,un
I)3.iHHi.0(i em coloca'

necrologia'
SUA. JOSEFIXA VlLim— Faleceu ontem,

tu Capital, ao.í 71 a: n
de, a sra. Josefina Villi
va do sr. Armando VilU
xa os filhos: Orictp, ca :.
o sr. Anterlc i ';.'•-•.
Edmúa, casada c< . ..
Martin Junior e <,''¦¦
ra. Deixa netos, 0 !:n ¦¦¦,
liza-se hoje 'ilm I!
ras, saindo o feretr i a • •• r,
nuto do Vai, 31 (5
para o cemitério S;

SR, NELSON LOPES DAT
VA — Faleceu tmtcra, ; .';¦'
nesta Capital, no o ,:.;;¦
Idado, o sr. Nelson l ¦'.-. cs;,
va, viuvo de ii. Ni.:... ia.Si:
tos Lopes. Doí'-::_ i
son, Ncreit. New !¦..:_. :
son e Nellv. O ei turro i vs,
ho.le (dia 18), às li ho
lorlo da Igreja dc •
Largo Santa Oí

Sr. MANUEL
FILHO — Fale.
17), nesta Caplt;
do Carmo Filho,
nuel tio Carmo e
Cândida do C;i"n
O enterro reali-/
18), fc 13 hora;, i
tro do Sanatório ii:
fi ruu Icuateml
tério de Vlla For

SRA. AMA SAMPi
RA DF. REZENDE
— Faleceu ontem,
nos 7't anos de Ithid
Sampaio Pereira d
(Slnhnrn), viuva tloKeiwalAS
lio Pereira de Rez
tinta cru filha áa sr, Ons
Pacheco de Almeida «nptòi
da sra. Ana Umbelina de A>
ruda Sampaio. Delxàosteg»
tes filhos: sra. Maria Rara
Rezende de Barros, casada ca
o sr. Armando de Bar
Armando Sampaio do RBttff
casado com n sra
Carvalho Sampaio fie Reze»
Cassio José Sampaio Re»
de, casado eom a sra. 5iM'*'
brega de Rezende. Deixa a*
Era iiiTiã de Sebastião baffif*
Bueno, viuvo da í BraM
Mesquita Sampaio Bue:
ria Elisa de Arruda Sara
desembargador João BaR''1 a
Arruda Sampaio, cs «"'
sra. Maria Aparecida Soara a
Arruda Sampaio; José de A&
da Sampaio, casado coman
Ináh Veiga de Arruda sant»
Leonor de Sampaio Ci
sada com o sr. Gentil ce
queira Castro; Elvira de ss
paio Ferraz, viuva do sr. !¦-
dito de Sampaio Ferraz e*
cio de Sampaio Bueno. 0 e
terro realiza-se hoje, Ss 13^
ras, saindo o feretro dn nu»
to de Andrade. 228 (Jardim^
lista), para o cemitério S, PM

MISSAS DE 7.o PU
ENG. JOÃO BAPTISTA|

ALMEIDA PHADO - Al»
dia IU, íis Kl horas, na MP
do Colégio Sao Luiz, i •«••""'
lista.

JOSE' VITO FERRAREE-'
Ser
às .
raudo, no Lgo das P"™

UO CA

Del

U0 Vir.
(SIJilíAi
?sía Capi
. a sra. i

Rea

juat viiu v__,,....•• •- ..i
irá celebrada 6.a-£eira. ob^I
i u horas na Igreja de Sfflfl

58 1
55 2
58 7
55 3
55 10
58 4
55 5
58 —
55 9
55 B
55 8

^t
A FAMÍLIA DE

RO GALA»ANTONIO MONTEI
cumpre o doloroso dever de participar seu fale'1'

mento ocorrido ontem, nesta Capital, e convidap*

rentes e amigos para acompanharem o enterro qu-

sairá hoje, às 12 horas, do Hospital Santa

para o Cemitério do Tremembé.

Adelaide,

^^
A familia do

Eng.0 JOÃO BAPTISTA DE ALMEIDA
agradece sensibilizada a todos os que a confortai^m (g0S pari
so transe por que passou e convida os parentes ;..*$$&.&
assistirem à missa de 7.o dia, que fará celebrar «' LU|S a
19, sexta-feira, às 10 horas, na Capela do Coles iu ^ a8.
av. Paulista, 2324, Por mais esse ato de religião .
tecipadamente, agradece.

^t
Os colegas de formatura da Escola '^'''"."âpheire

mente pesarosos pela perda dc seu saudoso C" •
profa»

Eng.0 JOÃO BAPTISTA DE AIMEÍDA
convidam parentes e amigos para a missa tic.,',(Arvi[À. if ".'
sufrágio da alma do extinto, será celebrada aih Ulis, i >
sexta-feira, às 10 horas, na Capela do Colégio s dc ,D«o
Paulista, 2324. Por mais esse ato de religião c ¦'
padamente, agradecem.

,_i;v>^*a&,^;.
/v-.,í^^ .....,; ;„.,-, ..._. É
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TREINA PARA
gJR EM VOTÜPORANGA

4 jogar* 
¦» próxl-

%Ji Vottipansii-^a,
..iria o q-adro

£-• fg Saras* Sabf-se

PlMas «*¦¦' '-"ífTj. MieMas.
• í que os defcm-

., ,. io do earque
h^ títâo em ati-

SOVIÉTICOS
VENCERAM
SjECELO.V**. 

17 'UPI'

i, («viiiia
^.^ para disputar a

,i •» TKa Européia de Na-
<* , Eípanha. oo derro-
(S? "oitr. a Oinan-arcu.
i.fl O primeiro tempo
IJerminado com a conta-
it 2 a 0-

vidade. Nào tém aparecido em
Jcgas. inas vêm treinando. Ainda
anteontem, eles tiveram um
treino coíeUvo. Ontem, Pinlo
levou seus pupiles a campo, para
uma prática individual. E. assjn.
censervando-te na sua melhor
forma, poderio, realmente, oa
proli.-íiona-i» alviverdes marcar
boa performance na contenda
de.-ta semana.

MAIS TREINOS
Para hoje e amanha eitao

marcadas outras práticas para
OS periquitos. Julinho, Vavá e
Uialma Dias nao poderfio parti-
cipar desses ensaios, porque es-
tio em tratamento. Os demais.
Inclusive Geraldo Scoto. que f«
contundiu levemente num dos
ultimo-; exercidas, deveras citar
em açio. para que aatim Silvio
Pirilo pavf=a montar uma Brande
equipe para dar combate á Vo-
tuporonguen».

Para hoje, está marrado um
JoRo-trelno com o Nacional, no
[tramado ria nm Comendador
Souza. Sexta-feira, o ensaio será
leve.

b^bHLW > a^a^afl HaV^-^Ha^ila^u'- ' —Ur- 
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De ANTONIO GUZMAN

HOMENAGEM A MARCHETTI
Aproveitando a data do aniversário de seu diretor, sr. V aldcmar Marcheüi, anteontem, a diretoria do Palmeiras

prestou-lhe uma homenagem, na Cantina Capuano, ò r ua Major Diogo. À lesta, que se prolongou durante a noite,

compareceram as mais expressivas figuras do Palmeiras e do esporte. Vários oradores saudaram o dedicado diri-

gente esmeraldino. "A Gazeta Esportiva" ofereceu-lhe um troféu, e do Palmeiras, Marchetti recebeu um mimo.

As fotos de Nelson Jurno registram o acontecimento. À direita, aparecem, da esquerda para a direita, o sr. Nino

Criscuolo, o jornalista Milton Peruzzi, o professor Ferruc io Sandoli, o aniversariante Valdemar Marchetti e nosso

companheiro Antonio Guzmán; à esquerda, na mesma o rdem, o vice-presidente, sr. Paschoal Byron Giuliano, An-
tonio Guzmán, Valdemar Marchetti (em pó), o presidente Dellino Facchina e o médico Cosmo Barbato.

rol Inuwferldo cie (.aliado para domingo à tarde, na rua Ja- 3
¦ a encontro entre os veteranos do Corintians e Pai- §

" ',„,, 
renda para a campanha "Ouro Para o Bem do |

¦n» Kl irá 'in ills-mla o troféu •-1.040" oferecido pela |
Slp*'de isjiorti-s da Kailioj! Televisão Tupi. |

PortuBueía Santlsta e São Cristóvão Jogarão amanhã á noi- |
!,, ,1, "Ulm-o Muría" em prelio que colocará cm observa- |
i« Cláudio e Samarone elementos pretendidos pelo llumi- g

lto>an que BC projetou na Ferroviária e esteve no Palmei- |
transferiu-se de Presidente Prudente para o Comercial =

à> Ribeirão Prelo. Por outr lado. o medio Ademar, passou- §
Jí0 comercial para a rnidentlna. g

Antoninho, ex-Integrante dà equipe do Santos e campeão |
bnuilelro por São I'aulo será o novo auxiliar de Lula. fi- |

mindo no po.*t<* deixado por Alfredinho quo assinou contrato, g
\"-_ técnico com o Comercial rie Ribeirão Preto. |

Sáo mais será fechado o pácaembu. As reformas somente |
lirâo processadas após o encerramento do campeonato pau- g

Sslí « pn feito Preste» Maia atendeu a um pedido da Fe- |
irririu Paulista dc Foolball. §

í Flamengo quer conqulstor o avante Berico. Para tal Já |
'» dirigiu á diretoria do Guarani. O campeão carioca de- =

«'veria o ponteira Osvaldo e daria ainda considerável impor- |
linda cm dinheiro. Assunto será estudado. |

Depois tia homenagem prestada a Valdemar Marchetti, na |
nlllma terça-feira, Tomos parar, ji dentro da noite, na bolte =

fttnour levados pnr amigos da S. E. Palmeiras. Casa agra- =
ilblUsslDia, foi a eomplemcntaçüo dc um dia bastante agita- =
io f Inesquecível para nós. Quando a noite desaparecia, Ja |
tinilnlio tlc casar fomns relembrando passagens que marcam g
ewjcâo tio homem, porque, não sc pode dizer o contrario, a ho- g
tatuagem a Valdemar Marchetti serviu para congraçar ainda g

l as Usuras mais expressivas do clube do Parque Antar- g
ti».' Sentimo-nos perfeitamente Identificados entre a gente g
tiBtralilina. =

Rafael esteve ontem à tarde no escritório do sr. Mario Pre- |
tlato Ele quer "passe" livre para ingressar no Juventus. |

Do contrario ficará fora do football dedicando-se à industria de |
,íu genitor. 3
¦ Corintians, que já atendeu a diversos Jogadores, bem que g

poderia, neste caso, fazer o mesmo com Kafael, que du- g
note 11 anos deu o quo tinha de melhor ao club do Parquo |
Slo Jorge, IVadib Ilelu apagaria, com essa atitude, a Imprcs- =
lio ile vingança sobre Kafael. S

fl Homero Oppi pediu Mnnuclzinho, fazendo com que Helu g
" puta^e da cadeira: "Você que me pôr fora do Corin- g

tas!" Presidente rcafiiu intempestivamente: "Esse, não! Mais g
atao, quando Homero citou o nome de Rafael, Helu disse, sim- g
[tenente; "Esse, pode ser!" §§

I 0 mundo dá muitas voltas. Anos atrás o mesmo presi- |
1 dente, sr. Wadih Helu, dava dinheiro ao Juventus para g

tal com I.uisinho. Não servia, segundo teoria do sr. Wadih g
lltlu. Ele tinha, então, 30 anos dc idade. Agora, cm pleno ano g
it 1361, o Corintians se socorre daquele mesmo homem que =
tle tantn desprezou. —

10 Rafael que é, ainda, mesmo'inativo, um dos mais perfeitos g' "meias" do Brasil, foi atirado à rua da amargura pelo atual |
residente do Corintians. Tecnicamente achamos Rafael su- =

['rior a Lülslnho, São essas coisas que não chegamos a enten- s
cer na administração do sr. Wadih Helu. Esperamos, sincera- g
mente, que Luisinho venha a acertar no Parque São Jorge. g

15 Juventus não criou dificuldades para a transferencia de |
Luisinho. Segundo os jornais. Não acreditamos nessa his- =

teia, porque "algum", por "baixo do pano", deve ter sido ||intrigue ao club da Mooca, que não Iria abrir mão, apenas na g"conversa" de um jogador que clc recuperou na rua Javarl. gSabe-se que o alvinegro emprestará Osmar (garoto que tem =
futuro) e o zagueiro Augusto, além dc reembolsar o club avi- g•liado ilas luvas pagas a I.uisinho quando da reforma dc con- ^1'alo, ha t meses atrás. g

li Ü sr. Sérgio Penazzl, que trouxe, anos atrás, para o Co- g
rinlians, os paraibanos Salomão, Martinho, Delgado e Da g

Silva, disse, ontem, ao colunista, que no Botafogo, de João Pes- g
»*, há um lal de "Coca-Cola" que joga o fino. Ele recomen- g
ta esse atacante (tem 20 anos) ao sr. Valdemar Marchetti. g

J5 Scrgio Penazzl revelou, ainda, à reportagem que o me- g
di" Salomão, depois de ter sido testado pelo Corintians, foi g

oferecido au são Paulo F. C, mas o sr. Manuel Raimundo Paes g
w Almeida não quis o jovem crack, por quem, o Náutico pe- g«, hoje, 100 milhões. g

IJ Cum um lápis e papel na mão, surpreendemos o professor g
Kerrucio Sandoli, na homenagem prestath ao sr. Valdemar g

Marchetti, anotando a formação do quadro do Palmeiras para g
[ft* ano, com alguns nomes que não pertencem ao elenco "mi- g
lionario" do Parque Antártica. Senão, vejamos: Claudiney (do g
Wentus); Carlos Alberto (Fluminense), Djalma Dias e Ge- g
Pito Seotto; Dudu (Ademir) e Tarciso (Valdemar ou Alde- g
W Roberto Batlaglia, Servillo, Mazzola (Mllan), Chinesi- |
í"? e Rinaldo. Professor tem bom gosto. Escalou uma ver- scsaeira seleção. §

11 Olavo, uni dos mais corretos profissionais do football bra- g
• s'leiro, nfio ficou Indiferente ã campanha "Ouro Para g
""» do Ilrasil". Esteve no saguão dos "Diários e Emissoras g
jj»oclados" para trazer a sua contribuição. A vida de Olavo =

m s|d« pontilltada de atitudes dignas e honradas. g

18 ° medieo Miguel Conrado, palmeirense de quatro costa- g
«is e velho amigo do repórter, tambem é de opinião que g«im anca de métodos íisicos pode motivar distensões, bem co- =

,1,1. S(,1"'e barreiras. Aliás, vale citar, ainda, que o dr. Mi- =

"Saida de Luisinho trará
dificuldades ao Juventus"

Juventus sempre concentrou seu jogo cm Luisinho, que
era sua figura tle maior expressão. Homem experimentado, cio
grandes recursos, não su pode negar que Luisinho levou o
clube da rua Javarl a algumas boas vitórias. E agora, com a
volta do chamado "Pequeno Polegar" ao Corintians, abre-se
uma lacuna no Juventus."Seria bobagem dizer que Luisinho não fará falta'1 —
disse-nos ontem o técnico Homero Oppi.

Continuando:"Pelo menos no inicio, leremos dificuldades. Mas ]á en-
Iramos eni entendimentos com Rafael. A contratação deste
joaador representará muito. Com ele, a ausência cie Luisinho
será sanada. Rafael é Üm crack em todos os sentidos, c poderá
perfeitamente entrosar-se na Mooca".

E tem, também, Jair Francisco. . .
"Exato. Jair Francisco também pode jogar na meia can-

cha, que. allúg, é sua posição verdadeira. E que "quebrador
de galho"! Jair Francisco é um crack, que tem posição garan-
tida em qualquer club. Além do mais, é eclético, c pode ser
aproveitado em outros postos. Se não for possivel a vinda de
Rafael, não tenham duvidas que Jair Francisco passará a ves-
íir a camisa do Luisinho".

Juventus decaiu?"Realmente, nos últimos jogos o lime não tem apresen-
tado a mesma efetividade do ano passado. Entendo que isso
é normal em football. Dizem que alguns jogadores estão aco-
modados, o que é possivel. Mas há vontade de todos, e assim
a recuperação será rápida. Jogaremos domingo em Itapetinin-
ga, contra o Derac, e acredito que a produção será boa".

.Homero Oppi. técnico do
Juventus.

Bicampeão volta a jogar hoje na Cidade Luz

Santos pode ser
terceiro em Paris

Homero completa:
"Já falamos com Ra-
fael, e ele poderá
perfeitamente subs-
tituir Luisinho" —
"Temos também Jair
Francisco, para qual-
quer eventualidade"

COMISSÃO TÉCNICA
REÚNE-SE HOJE

RIO, 17 (SP) — Estará reu-
nida na noite de hoje a Comis-
são Técnica, da Confederação
do Desportos, num jantar no
Hotel Gloria para debater as-
santos relacionados com a Taça
das Nações, a próxima excursão
à Europa c a Copa do Mundo
de ÍDCO.

V Campeonato Industriario Infanto-
Juvenil de Futebol de Salão
Continuam abertas as inscrições —

Documentos
O Serviço Social da Industria — SESI promoverá

no mes de julho próximo, a realização do V Campeo-
nato Industriario Infanto-Juvenil de Futebol de Salão,
organizado o dirigido pela Federação Paulista de Fute-
boi de Salão. As inscrições, gratuitas, serão realizadas
no Serviço de Esportes do SESI, à Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, 277, 3.° andar, sala 32, devendo ser feitas em
fichas fornecidas pelo Serviço de Esportes nas quais
constará: nome da empresa, nome e endereço do res-

ponsavel, nome e fotografia de cada concorrente. No
ato da entrega da inscrição deverá ser apresentada a
Carteira de Identidade do atleta, fornecida pelo Serviço
de Identificação do Departamento de Investigações.

Cada representação constará no máximo de 10
elementos, de 14 a 17 anos, sem limite de altura. So-
mente poderão ser inscritas equipes vinculadas a em-

presa industrial. O Campeonato será disputado pelo
sistema determinado pelo Serviço de Esportes do SESI,
o qual levará em consideração o numero de concorren-
tes, tempo e local disponível. Os horários, locais e ta-
bela dos jogos, bem como o tempo de duração de cada

partida, serão estabelecidos pelo SESI a seu livre cri-
terio e divulgados com a necessária antecedência.

O SESI conferirá aos vencedores os seguintes pre-
mios:

COLETIVOS — l.q lugar — 1 troféu e 10 me-
dalhas de vermeil; 2.° lugar — 1 troféu e 10 medalhas
de prata; 3.° lugar — 1 troféu e 10 medalhas de

bronze.
Maiores informações no Serviço de Esportes, a Av.

Brigadeiro Luiz Antonio, 277, 3.° andar, sala 32, tele-

fone 36-6901 ramal 17.

PARIS, 18 (Especial para o DIÁRIO DA NOITE)
— O Torneio de Paris será encerrado hoje com a reali-
zação de duas partidas. A partir das 19 horas estarão
jogando as equipes do Santos F. C. e do Stade Reims, na
preliminar do cotejo entre o Borussia e o Anderlecht
que decidirá a sorte do titulo do certame promovido
pelo Racing.

Itação do Santos deixará Paris
viajando por via férrea para
Salnt-Ettlenne, onde, ria tarde
de domingo, saldará o seu ter-
teiro • compromisso, jogando con-
tra o clube do mesmo nome. Se-
gunda-feira n comitiva praiana
seguirá para a cidade alemã de
Dusscldorí.

TERCEIRO LUGAR
O Santos, que íoi surpreendi-

do pelo Borussia na sua estréia
no Torneio de Paris, dará hoje
o máximo dos seus esforços no
sentido de não só obter ampla
reabilitação daquele insucesso,
mas também de conquistar o ter-
ceiro posto do torneio.

ESCALADO
Ontem os santistas não tive-

ram nenhuma atividade. Foram
liberados pelo técnico Lula e

M CoFait: rado esteve, há pouco, para ingressar no Palmeiras. ^™ pouco para o seu retorno ao footbal' profissional, já que g
«o»? cle S01'viu a0 c- A- Juventus, deixando o clube da
Mh. P""1UC n5° dispunha mais de tempo para continuar tra-"•'ancio im (V,-,n,cii

19

j[yatrts elo"scrvíu~ao C."a7 Juventus, deixando o clube da ="Wa porcluc não cl isi—' ' *- «-.,-.?»«- a
:an*> no foolball.

c°ulinho e Geraldino deverão retornar ao Brasil, uma |í'"; <|tic sofreram lesão no joelho e deverão ser operados =
!,olini Aml,ns deverão scr operados pelo dr. ítalo Con- 3
•>¦ ioV''"' '' im,is<'"tivcllnente, um dos melhores ortopedis- 3

Interesso do Palmeiras pelo extrema direita Roberto Bat- |
""tine™ tci..co,lf'1'mado por elementos de responsabilidade do =
ítlegramli . a' Soul*e***o,s inclusive, que já houve troca de j§
la Pelo ino c,stand'' o Palmeiras de posse de uma proposta fei- =
üa vinda n fi.cando' ° acerto, de ser resolvido quando de =j

Bahia perde no
campeonato e fracassa
no Torneio N. Y.

SALVADOR, 17 (SP) — A
imprensa baiana vem comen-
tando <e censurando) as "per-
íormances" do Esporte Clube
Bahia, no Torneio Internacional
de Nova York, onde fracassou
inteiramente, apesar de estar
com uma equipe de bons valo-
res, como Vevé, Abilio, Valen-
ça, Ita, Miro e outros, que não
vêm correspondendo. Alguma
coisa faltou ao chamado "tricô-
lor de aço", que não encontrou
até agora, seu melhor jogo, pe-
cando. sobretudo, pela falta de
conjunto e a má pontaria de
seus atacantes, como ocorreu
domingo ultimo, contra o Hearts,
da Escócia. Até uma inibição
injustificável, caiu sobre todo
o time do Bahia.

Outro lado amargo da situa-
ção do Bahia, é que, ainda poi
cima, deixando um time misto
para disputar o campeonato, do-
mingo ultimo perdeu para o
Leonico por 4x2, passando para
á terceira colocação. Para quem
já perdeu o titulo no ano passa-
do, para o Fluminense de Feira,
convenhamos que é uma posi-
ção pouco cômoda, ao campeão
brasileiro de 59, interelubes.

1*1

vinda
campeão

Ino
,- ao Brasil, o que deverá ocorrer na. próxima semana. j|

juni l)ílLllisla, segundo seus dirigentes, esthria disposto =
| '"quer proposta que venha a ser feita ao jovem crack, =

"rinlians estaria pensando, para formar, em seu Squal o rj,

Paulista,' segundõ"seus dirlgentes,"est!.ri"a"disposto a | AfT|6rÍC3 V3I PFOCSSSSf

empresário José
da Gama

Próximo campeonato paulista.
"aVie, „o

""¦"IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIIillllllllllllllilllllllllllMHIil^

RIO, 17 (SP) — A diretoria
do America, do Rio de Janeiro,
resolveu processar o empresário
José da Gama, tão logo retorne
da Europa. Por não cumprir
com suas obrigações com a de.
legação que se encontrava sob
sua responsabilidade. O club ca-
rioca continua sua excursão ten-
do como responsável o chefe da
comitiva.

aproveitaram a oportunidade pa-
ra realizarem passeios e compras.
Em seguida foi reiniciada con-
contração rigorosa para a pele-
ja de hoje contra o Stade Reims.

O técnico Lula informou que
o quadro para iniciar a peleja
i)c. hoje está escalado, devendo
formar com Gilmar; Lima, Mo-
desto e Ismael; Zito e Joel; Pei-
xinho, Mengalvio, Toninho, Al-
tnir e Pepe.

SAINT-ETTIENNE
Amanhã, às 12 horas, a dele-

Almir

MOTORES ELÉTRICOS

0Êm0-^^m_
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POL1AS E MANCAIS
Para todos j-*»,osíins Im
A.ÇflRD0Z0S.II.

<-' COMÉRCIO ,E IMPORTAÇÃO •:

Rua Florêncio de Abreu,- 227 à 231
Tel; 37-7511-Irêde interna) -São Paulo

rí'- 
"*FILIÀL.EM 

C6MPINAS...
Rua Saldanha Marinho, 295 - Fone: 8316

B*-S l'I. B. O. F. jk.,
PESQUISA DE RÁDIO - AUDIÊNCIA
CIDADE: SANTOS - DIA: 3-6-64 - MÉTODO: 

"RECALL"

l — STTUACÃO GERAL DA AUDIÊNCIA DA IRRADIAÇÃO
DO JOGO BRASIL X INGLATERRA

EMISSORAS
RADIO TUPI 43,5%

B 23.0%
7,9%
6,4%
5,9%
4,2%
2,9%
2,6%
2,4%
0,7%
0,5%

II — SITUAÇÃO DA AUDIÊNCIA SEGUNDO AS
REDES DE EMISSORAS

Rede de Emissoras lideradas por

RADIO TUPI 44,2%
25,4%
10,6%
5,5%

Outras 14,3%

a
maneira
mais
fácil de

"calçar" o
seu carro em

OS PNEUS VELHOS VALEM TAMBÉM COMO ENTRADA!
Crédito aberto na hora... sem demora... em

ESTACIONAMENTO GRÁTIS

fl0M Matar/a
"As Lo|as Famosas da Cidade"

AV. SÂO JOÃO, 1S23 - RUA BARRA FUNDA, 841
RUA FAUSTOLO. 679
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APARTAMENTOS

QjBj ¦—l^X^.W IO

§EU APARTAMENTO
JUNTO AO MAR!

condomínio edifício
"TACRUS

MMHMMMj
../ * 'fftr/ *— ;

!?$gjH8^

NA DIVISA SANTOS — S. VICENTE —

Cr$
E prestações

mensais de CrS 2

PRAIA JOSÉ MENINO — ITARARÉ

De entrada

inicial

8.500,00
Pequenas parcelas intermediárias

APARTAMENTOS COM:
r Living — 1 ou 2 dormitórios — Cozinha —

Banheiro e hcx — Area com tanque — Ga-

ragem coletKo.
* Todos de frente * Vista permanente pa-

ra o MAR * Predio de esquina com am-

pia visibilidade 
* Acabamento de l.a

" Condições exce*. dcnais de pagamento e

totalmente sem juros.

PROJETO — CONSTRUÇÃO — FISCALIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO

Eng. CARLOS AÉCIO HERNANDEZ BAILÃO

* PLANIFICACÀO E VENDA9?

MÁRIO GÍL EMPREENDIMENTOS*

Em SÃO PAULO: R. Dom José de Borros 17 —
5.° and. — Saio 51 — Tel.: 36-8904

Em SANTOS: R. General Camara, 5 — Conj. 503
— Tel.: 2-2751 (Sede Própria)

J.()t'.\l,l7..\(.'A<) mi (Hvími San-
tos Sfio Vicente — Itiia 1'iince-
sn Isabel esq. lt. Cel, Cândido

Gomes

PLANTÃO XO LOCAIj

APARTAMENTOS
JARDIM PAULISTA .— RUA GUARARÂ

PRÓXIMO AO IBIRArUEUA — Vende-se
cm predio em construção, face norte, contendo:
vios living com recanto para musica, sala de ja
quarto de empregada com banheiro, lavanderia
dc serviço, garagem para 2 carros, 2 elevadores.

Preço de custo, base CrS 3.000.000,00 rie
de CrS 1.000.000,00 e 20 prestações mensais de Cr$

Tratar na IMOBILIÁRIA LEON LTDA. —

apartamento (1 por andar) de lino acabamento,
hall, vestibulo, 3 amplos dormitórios com arma-
nlar, lavabo, 2 banheiros em cores, ampla cozinha,

com 2 tanques e instalação para máquina, área

entrada a combinar, 5 prestações quadrimestrais
300.000,00 e parte a combinar.

Ilua 7 de Abril, 342 - 2.o - Fones: 35-3G00 c 35-7517

HIGIENOPOLIS
RUA CONSELHEIRO BROTERO

Em fino predio, ótimo apartamento conten do: vestibulo com armário embutido, sala-living,
3 dormitórios com armários embutidos, 2 banhei ros em cores, copa-cozinha, ótima área de serviço
com instalação para máquina de lavar, quarto e W.C. de empregada. Aquecimento central indi-
vidual — Garagem para 2 carros — Farta conda ção à porta.

Preço: CrS 27.000.000,00, sendo 50% de entrada e o saldo em 30 meses a combinar pela
Tabclíi PricG

Tratar na IMOBILIÁRIA LEON LTDA. — Rua 7 de Abril, 343 - 2.0 - Fones: 35-3600 e 35-7517

IMPORTANTE: COMPRAMOS APARTAMENTOS, CASAS E TERRENOS
BEM LOCALIZADOS.

CONSULTE-NOS SEM COMPROMISSO SOBRE VENDA OU
COMPRA DE IMÓVEIS.

__S?^__
Ê9* »Sn>__ IMOBILIÁRIA LEON LTDA.

RUA 7 DE ABRIL, 342 - 2.°
gjgg) FONES: 35-3600 e 35-7517

(DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS N.o 54).

CASAS - VENDEM-SE

CIDADE ADHEMAR
FINANCIAMENTO EM 10 ANOS

Vendemos grupo de 20 residências térreas, no-
vas prontas para serem habitadas contendo 1 e 2
dormit. e demajs dependências, com luz e água do
D A E ligada, próximo à feira, colégio e com far-
tá-condução. Preço acessível, com pequena entra-
da e o saldo facilitado em 10 anos. - Tratar na
Tmoh Sidnev Ltda., Praça da Bandeira, 40 - 6.°
and?'- Fones 34-9045 e 32-0648 - (CRECI - 605
— 'Sindicalizado).

CASA TÉRREA VENDE-SE
No centro dn Penha está vaga: a 80 metros da Rua

da Penha com 2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro
Jardim, entrada para enrro, quintal grande. Preço, (.rs
12.000.000.00 com entrada de CrS 4,000.000,00. Restante a
combinar. Tratar na Rua Com. Coutinho, 1515 — PENHA.

Sobrados - Tatuapé
VENDEM-SE

RUA FRANCISCO MARENGO, 531
Sobrados novos, c/ dois dormit. e banhei-

ro com azulejos em cores até o teto, apare-
lhos em cores, e embaixo, sala, cozinha azu-
lejo alé o teto e pin de mármore, jardim com
entrada para carro, quintal e W.C Predio
de estilo moderno. Tratar no local ou na
Praça Silvio Romero, 250.

Praia Grande - Apartamentos
CONJUNTO ATLÂNTICO

ENTRADA (FACILITADOS) OS «JW
CHAVES  * ^ 200.01)0,00
PRESTAÇÕES  CrS 30.000,00

OS PAGAMENTOS SÃO UNICAMENTE OS ANUNCIADOS ACIMA
uaii ne ...in nl_ — Sala — Quarto — Banheiro eom box

Otlmo, apartamento, em wnstruçfio - HaH « «ntra« __«• 
W™ iza(Ja _ A ,

~ C°TUL~: i^ 
d"i!Tz PE«o£ - feiES? na portaria. Condução gratuita aos interessados

encanada da serra - Luz- «WJ»^ 
a Urdfl „ Jh domingos pela manha.

RESERVE SEU LUGAR COM ANTECEDÊNCIA

PLANEJAMENTO E OltCAM/ACAO DE VENDAS

AV. LIBERDADE,

IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO
U _ 8.0 ANDAB - CONJUNTO 808 - TKLl-IONKS: *M-25»9 E 32-4011

CASAS - VENDEM-SE

APRESENTAMOS 3 ALTERNATIVAS PARA
FACILITAR A AQUISIÇÃO DE

sua CASA PRÓPRIA
VÁRIOS TIPOS DE RESIDÊNCIAS

Financiadas em módicas prestações
mensais ate 10 anos pela TABELA

PRICE

VERIFIQUE EM NOSSOS ESCRITÓRIOS

COMO SÃO CONFORTÁVEIS E FUNCIO-

NAIS OS PROJETOS QUE OFERECEMOS

5âo residências modernas, térreas com 1, 2 e 3 dormitórios. 1 ou 2 salas, cons-

truidas com material da mais alta qualidade, e que tem cemo complemento.

Banheiro completo, com azulejos de côr -Tacos de ¦ (»b\-/'» 
^.^r'"

moro na cozinha — Esquadrias de cedro ou peroba — Telhas t.po francesa

?
G
r?

1
m*£máM fl

Tipo ALVORADA

Tipo BRASÍLIA

i I '^-^i* """¦ -

i.°
Se V. S. possui um

lote dc terra com apenas
Cr$ 100.000,00 assegure
Imediatamente sua Inscrição
para dar inicio à construção
de .sua CASA PRÓPRIA.

Se V. S. tem um emprésti-
mo hipotecário com a Caixa
Econômico ou qualquer ins-
tltuição financiadora pro-
cure-nos que nós construlre*
mos sua CASA PRÓPRIA.

3.°
Se V. S. não tem essa pos-

slhilidade procure-nos da
mesma forma para trabalhar-
mos no sentido de proporclo-
nar a aquisição de seu terre-
no e da construção de í.ua
CASA PRÓPRIA.

. _

Tipo IPANEMA 10 ANOS DE BONS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES DETALHADAS:

EVEBESTmskk ltda.
RUA 7 DE ABRIL, 296 — 1.° AND. TELEFONES: 33-1808 e 35-6558

RESIDÊNCIA JARDIM AMÉRICA
Ótima residência isolada, de esquina, entre Rua Estados Unidos, Avenida Brasil e Praça Por-

tugal, contendo: jardim, terraço, hall, sala de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, copa e
cozinha. Em cima: 2 quartos sendo 1 duplo, ban heiro completo, 2 terraços. Fora: quintal, quarto
de empregada com W.C. e chuveiro e garagem.

Preço: Cr$ 25.000.000,00, sendo 50% de entrada e 50% em 12 meses a combinar T.P.
12% ao ano. Maiores informações na

IMOBILIÁRIA LEON LTDA.
RUA 7 DE ABRIL, 342 - 2.°

[Ü_Õ~N) FONES: 35-3600 e 35-7517
(UO SINDICATO DAS EMPRESAS DE CO MPRA E VENDAS DE IMÓVEIS N.o 54)

__£>?v___*? . ummmmw- *** f^____

ii|||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllll|!¦__¦' ¦
I MELO PIMENTAiiDA.imi

z
= HUA CAKUKAL ABCOVEKUfc, 0211 1-ONfc 80-51411 =

JARDIM PRUDÊNCIA
Sobrados novos ainda nfio habitados! contendo: 2

amplos dormitórios e demais dependências. Ituii asfal-
tada, com farta condução. Aluguel CrS 00.000,00. Maio-
res detalhes na Imb. Sldney Lldn. Praça da Bandeira,
40 — (l.o andar. Fones: 32-0648 e 34-11045 (Crccl -105,
sintllenlizíido).

CAXINGUÍ
AV. 3 PODÉBES, 345. A SUA OPORTUNIDADE, ;

LOCAL RESIDENCIAL POR EXCELÊNCIA, confortável ;
resldencln térrea, de esquina, com 3 dormitórios, bom j
living, cozinha, banho completo, dependências para cm- j
pregada, garngo, 2 entradas. Preço 10 milhões com 50 % ;
a combinar e o saldo em 3 anos. Rcf, 480-G4.

RUA FRANCISCO PERROTI, 125. EM LUGAR AL-
TO, COM MARAVILHOSA VISTA, DE ESQUINA, resl-
ciência acolhe d orn» com 3 dormitórios, sala de Jantar,
cozinha e banho azulejntios, armários embutidos, jardim
c amplo quintal. Terreno com 6 metros, alargando nos
fundos pnra 22 metros. Preço 6 milhões com condições
de pagamento para compra Imediata. Rcf. 482-64.

APARTAMENTOS — PRaIá
tjocilliMdin entre Itriji mMeacta , ,
parla — -tguj dc ¦*¦-.. <_ lu* — <
MITOHIO, COZINHA, BAMIElRU .
DE SERVIÇO. Eritra<Ja: Crt ;*k..
pr»»uç4« de Crt tt.wi.ve, :....
lem jurui. Sáo iem í»ajíí!»f« >.;
pata adquirir mu atartarat-nU) rj ; •
luüa »o» lnt«Trt»d<M. Kua ItnUn., >,^.,.,(

1 « andar, «ala 3, fanr 3 >****#•#, fjunta * *¦¦

APARTAMENTO - CIDADE jjqf
Elítr. t milh6«. Arelí.1-'* \:-,.,-.

privilegiado Junto a praia. Sala. qujr,denclat.. Mobllladn c geladeira. Trai
Kl .is 18 h nu sab. «• dom no local
and., ap, 307 com Francisco

Junto à Av. Angélica
Apto., rum ki

ragem. Belíssimo lonjinuu artuitteir,
f-.i ililailo em 50 iiii-M--, ,<L(iei!as (.'?$
aala, tem «viirailn. Preço: i« milh
1'lantiK e Hemals Inía. em SAMUKI. 5
IMOVBI8 B ADMIMSTIIAÇAO. KuaS7 — 4 „ _ 402. foni*i: 36-0813 e íi
llz*iilo CKKCI no 838),

AV. PAULISTA, 1195
74. liu
dormi

Alugamo. aptos. 33 e 74.
blindo* contendo 3 amplos dormi
demais dependências. Piscina, naíão
ground t> garagem coletiva. Ví*r i
lml>. Sldney Ltda.
ne«i .12-oills

• P<;. «lá Bandi
3-t-üiii:. iCr-rl i-,»:,

|llllllllll||lllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini

| ¦^iiiiHiiiniiiiiiiiiimjinimn
'•".i. CARDEAL" ÃH«*oVEItnn, 02n FONE SU-5HU

PINHEIROS
ESI LOCAL VERDADEIRAMENTE RESIDENCIAL,frente à praça Benedito Callxto, confortável residência,

com 3 dormitórios, living, sala de Jantar, copa cozinho =uzulcjnda em cores até o teto, banho completo, salfio =
«le festas com 3o m2, entrada coberta para carro. Preço §base 22 milhões com condições do pagamento a sua es- 5colha. Rof. 453-64, =

NA RESIDENCIAL RUA HENRIQUE SCHAUMANN, =
1.138 — casn 25, distinta residência com 2 dormitórios e =
demais dependências. Preço 9 milhões com amplos con. =
dições de pagamento. Rcf. 481-04. =
PRÓXIMO A RUA JOAO MOURA, apartamento no- =

5 vo, com 2 dormitórios, soln-llvlng, ampla cozinho, pi- =
b sos troholhodos, ondar alto. GARAGE. Preço 12 milhões 5
3 com facilidades para venda imediato. Ref. 708-04. §
fflpijHI IH IIIIIIIIIIIJMIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIlilllllHI nill

CASAS - VENDEM-SE

PRAIA GRANDE)
VILA CAIÇARA «PEDRO TAQUESi

Vende-se uniu enfu c/ 2 tom., banh, e c-rh
e entr. p/auto. Crs (1.00001)0,00 c/ 50rc. íué.ith
Umn ra.sa c/1 com., banh, e co/inlia. Cr$¦!.:ioo.ooo.uo. c/ 50';-;. facilitados. Umlotec/
Ci-s s.ooo.ofio.oo. cl 50r;, facilitados. Um
2.500.000.00 c/ 50',i facilitados, inforu
MAURO, nia 37 II." 410 — Vila t'0i(

'Mi.
tat ci

Çôes i

MÓVEIS

CASAS E TERRENOS;
JARDIM SÀO PAULO

Terreno vende-se cj 18x20, pri.cn por ml K
mil estuda-se facilidade, ei nnua e luz, a ponta
metros do p. final.

JARDIM SÃO PAULO
Terreno vende-se 12:í5Ü preeu 4.500 m:i i

vista ou estuda facilidade.

JARDIM SÃO PAULO
Casa térrea vende-se c| 2.500 mil do entr, «!•

do a combinar, c| 2 dorm. sala, co;.. e banh.
Casa vende-se V. Gustavo c. 2 dorm. sa!t

coz.-copa, banh. compl. e garagem terr., de es-
quina. 10x20. Preço 12 milhões com -I milhõesd(
entr. saldo a coinb.

Casa térrea vende-se ao lado do Mercado«
Tucuruvi, ci 2 dorm. sala, coz. banheiro, térrea
10x50. Preço 12 milhões c| 5 milhões de entt.
saldo 100 mil por mês.
JARDIM SÃO PAULO

Sobrados temos diversos ci entrada a parti
de 2.500 mil, c| 2, 3, 4 e 5 dormitórios.

Casa vende-se V. Gustavo c| 2 dorm, sala. o
pa-coz. banh. compl. e garage, cascolac comtr;-
ção de l.o, terr. 8x20. Preço 10 milhões c| 4 ir_
lhõe, de entr. saldo a comb, Tr. Av. Leoncio(I
Magalhães 773.

Casas e terrenos, vendem-se
RUA DR. ZUQUIM, CASjVS VELHAS, em torrem '¦>

1.1,80x14. Preço tia* duas: 18 mtlhões, entrada iíI
mitbòes, saldo a combinnr,

RUA AMOROSO COSTA, pegado è Conselheiro S>:i.rt
CASA com 1 qiinrlo, sala, cozinha, banlielroJ *
r.-iço; na parle Interior, as mesmas acomodai»
Preço: 9.SOO mil de entrada e 3.500 mil salco*:.'
íinos, sem juros,

PINA RESIDÊNCIA NO JARDIM S. DENTO, com!»
mitorios, sala-livlnfi. copa-cozinha. banheira, P
gem e mais as edlculas, em terrena de lüslO. •&
30 milhões, entrada de 40% e o saldo era írc> *-'

CASA TÉRREA NO CENTRO DE SANTANA, na r*
Aviador Gil Guilherme, com :i dormitórios.»»"
v.lnha. banheiro e terraço, com entrada wasn
2.50 metros. Preço: 15 mllhSes, com 50rr ne «•
da e saldo em três anos.

SOBRADOS COM 2 E 3 DORMITÓRIOS, prontíj;
tremi, na Agna Fria. Santana, de :.calwn-.i-n.si -_
rado, otlmo local. Entradas ri,- 2.SOU mil n l-«m-
c o saldo a combinar.

CASA TÉRREA NA PARADA INGLESA. COT gar»
2 dormitórios, sala, cozinha e banheiro, nou e
Preço: 7.500 mil, entrada de 2.500 m
70 mil por més, sem Juros.

SOBRADOS AO LADO DO PONTO FINAL DA §
ALFREDO PUJOL. com 2 quarto*., b..i™ ¦ 

„.
cozinha e w.c. Preço: 8-000 mil e '¦¦'"() "-
40';;, de entrada e o saldo a combinar,

SOBRADO EM TERRENO DE 9x60. Cl
no tcimno. na rua Marechal Hei nw<. cia Fome»-,""

com So'» «e e:-.»-*1Santana. Preço: 15 milhol
o saldo a combinar.

TERRENO NO CENTRO DE SANTANA na rua
antes da rua Dr. '";;„. „
a vista, 5.700 nidc Azevedo,

0x30. Preço.
12 vezes.

DÓI)
tediK*

facilita;!! «f

Tratar „ .-ri»t \
RUA VOLUNTÁRIOS DA PATK1*-

FONE 3-8826. com HENRIQUE

1603

Ê_B^fffl^CONDOMÍNIOS
MILEA

c' íet'V«-S«
a» r>»lü -

ANIONINO PAOtO MlttA SlmH»»'"*»'

RARA OPORTüHIDftJ,,
pin JU*

No progressista bairro Caxlngm a p
540 próximo ao novo Palácio do Goyen 0:]l,,¦ centro Dezcn»" umitWttm

SSPFC, a 30 minutos do

to
to

do centro Dezcu.» -„ar(»raeSW

Ãnliangabaú e de Pinheiros. Ven*f'"Meicla!-.g
com le 2 dormitórios, sala e ^'«Slid»*?trada desde CrS 80.000,00. Pre.-tacoes »m (|I] afeWi«
28.000.00 Financiamento ale 8 «nos. v» ,,,, >»cu*'
andamento. 1'roprleilailc e lnc-i'M» ; 

• „ v0,„l,i:
Predial Caxlngul l.tda. - Orpm^__

CASAS - ALUGAM-SE
BOSQUE DÃlÃÚD(Ec,

. . T ., . -i -, ,l,irm torto' <• ,Alugamos résldenola c| 2 dormltono*.-; 
-^w

pendências sita à rua Fco. Gomes «M Au*«!^
Chaves no n.o '672 (antiga rua Mro««• si** .^
40.000,00. Ver no local e tratar « 32.Bj| e*1
Prnça da Bandeira, 40 - 6.0 - VOM
ÍCrerl W15, slndleall/adoK

W*>. ¦••¦•*¦-'¦•'-" '-'i";*' ..-¦-¦¦ I 
.. V. (.,.., )**•...:; .;;..„„,. :...,;..,....:„ .' ...,.„..,



São Paulo, quinta-feira, 18 «le junho del964 DIÁRIO DA NOITE - 2.» Caderno - Pagir»
fui

5 —
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AROIM ITAPARK-MAUA
SENSACIONAL!!!

140 LOTES VENDIDOS NO 1." DIA
Belisimoí lol* a partir de CrS 10.000.00 ile entrada e CrS 4.000.00

.: «il M IUROS e 110 mr»o.« para pagamento. Ônibus <• luz à
nidi**-"* • '* '

Informações à HUA BARÃO DK MAUÁ, n.o 5 — em frente à

£laçâ0 ,1, Mauá - PKNSK «KM! NÃO PERCA KSTA OPORTUNI-
DADE.

jjaii un. empreendimento da EMPRESA IMOBILIÁRIA LUTFALLA
LTDA. — (Sindicalizado CRECI -N.o 179).

Terrenos na Praia Grande
. ,<. t Cidsce OC1AN. lotei com diverti» mclho-

^W, inclu.lvi- »gu« « lut. Pre«OI . partir de CrJ

»•(«!« |ns.n(i> em «0 pre*t»Ç0C«. Levamos o» in-

i(1, u ifttül lodfif. o« domingos, lmoblll.il ia W.

5 A. ~ t'r*c« Joío Mendci. SI - 10o andar —

-;ki:i-'<i -- CRECI No W- Trator cnm o Sr.

ttSTOS. cu ptflo fone" 34-1270,

CASA PRÓPRIA
Construiremos para V. S. cm terreno «eu.

ainda «jiie nfto esteja Inteiramente pago, a casa dc
seu gosto, totalmente financiada, no pra;o que V.
S. dosojar, sem qualquer entrada inicial.

Visite-nos, iem compromisso, dai 8.30 ás 10.30.
SAGITÁRIO — GRANDE CONSTRUTORA Lida.
R. Libero Badaró, S04 - 16o - Conjs, 1013 a 1623.

MUSICA - RÁDIOS - DISCOS

—llV CONSERTOS
TEIS. 34-6045 e 34-4690

NÀO COBRAMOS CONSULTAS

Consertos e reformas eom garantia: Alende-
I cot no di» e em qualquer bairro, Inclusive AI3C.
luwrstorlo Técnico ile Eletrônica Nacional. —

Ltodemos lambem aos sábados, domingos e fe-
:í;oí. Mantemos plantões até as 24 horas. Paz-
¦ lambem Instalações de antenas por processo

lÊHronlcO, Escritório: Hua Aurora. 244 — 4.0
¦andar, cunjiinto 2,

JIDIOS - VITROLAS I

gdc, liquidação
ikaát K p lí mil! de }

; a mil; ttdlo vitrolas

fcp a mil; de '.T,o p| ti

, eitereolôrdco d,: 360 p|

i mil, «!ta fidelidade de

1) ltO mil: rtilliis trau-

At portitl! p| 12.500, ds S
i.''«J0, gdè. cxposiçfi.0

K.ia k Rua Sta Isabel.
tio ar.Jjr, junto bo Lgo.

Ani:hf.

PARA
ANUNCIAR
RAMAL 57
LIGUE
3 4 - 4 1 8 1

AUTO RADIO
IMPERIAL

Miam
,&']y-.¦¦¦'¦¦¦¦,¦'¦¦¦¦'' ¦¦¦" '¦¦ ¦¦•¦ 

m"'p

Rádios para autos cm gorai. Instalad'.

com enlcno dc chave, desde CrS
35.000,00 no seu VOLKSWAGEN.

AVENIDA RIO BRANCO N.o ¦.r>3 I
RUA IIKIWETIA N o 158-A

RÁDIOS

W^ím^ ;

Hi-Fi - SOM ESÜREOFONICO
DIRETAMENTE DA FADEI CA

iii Ksloreofonlco .. de 050.000,00 por 105.000.00
Uto Fidelidade  do 350.000,00 por 125.000,00
lãülo Vitrola de 220.000,00 por 80.000,00'oca Disco Automático da 70.000,00 por 20.000,00
Inillo Translstorlzado de 00.000,00 por 18,000,00
:i'.\ TRÊS RIOS, 157 — TH1,E1*0NH :ui-23;i4

DIVERSOS

ISQUEIROS QUEBRADOS
A Industria técnica de Isqueiros Ipiranga

MM, matilem uma secção do consertos com peças«ferramentas originais para consertos de isquei-tos a gás de todas as marcas. Vende peças avul-Us para todas as oficinas do Brasil. Temos «áspara talas as marcas de isqueiros. Somos Reprn-«antes das Fábricas DUNHIL, MONOPOL,ro«SUL, PHINCE, NICHICA. A maior Organi-«?So no ramo em toda a América do Sul. Rua«o jesouro, 47 - n.o andar. í.a travessa da Hua« de Novembro.

SANDÁLIAS
JAPONESA E MEXICANA

DESDE CR* 150,00
í'.".\ I".ca da praça, sem cheiro. &7^kl...4 Cores firmes • Nào enco- {. W/l
Y\'\ '«em • Fornecimento por P?i.7_\
f),'\\ a,acado. com garantia. /0"íj_\
Ml.WÍ, VentJa àe borracha e ^?ÀT ívü
KMíA_'iras den/fabricação _?\ VJM

màWíWBÊÊm
FORTUNATO ORTOPÉDICO

mi iem "í°'m-?s Qualquer defeito de andar, com
Av r'L„ ",la "lúdica. Rua Belém, 42, esquina...,^'so Garcia. Atende-se terças e quintas à

SÂNíJALIAS
JAPONESA ]E MEXICANA

P'ÈÍRP

mSEMERÜ ,A
ilSlD. È CÒiyjíDl <<^AÍiÇAbÓS liTDA>
%Í JAVAUl^ía-TeC#5823 (Moócd}.; S.^tti)ltr!^

ANTENAS DE T.V.
FONE 52-9828

Colocação c regulagem feita por técnicos
especializados, sistema eletrônico.

Cautelas de Jóias
COMPRO — Brilhantes,

pratarias, antigüidades,
quadros, tapetes etc. SI-
GILO. Atendo a domicilio
— Tei.: .'17-5952 Januário.

c o rYi nã~s
A PRAZO

Levamos roostruárlo a do-
micilio. Orçamento sem com-
promisso. Sr. Zonetti — Tei.:
03-6297.

Sensacional loteamenlo
em São Vicente
Aproveitem o inicio de ven-

das do único loteamento de São
Vicente. Local saudável. Será fu-
luramente o Jardim América de
São Vicente. Luz, Agua e Asfalto.

Reserve seu lugar nas carava-
nas dominicais ao local à rua Dom
José de Barros 337 — 6.° andar
com Barbosa ou Andrés.

Fone - 37-2393.

"ALABAMA"

«coksuucõís c iMóvas nc*.

\ I»IIOI»III A !

VOCÊ TEM TERRENO? NAO PAGUE MAIS ALUGUEL.
O TERRENO NÃ© PRECISA ESTAR TOTALMENTE

PAGO !
A titulo de prepoganda, estornos financiando 50 coíos, SEM ENTRADA, cem peque-
nas prestat,õe< iguais ao aluguel. Pcssuimcs diverso» p'onos de construção.
Faça-nos umo visita sem compromisso, que lhe darmos maiores informações V. b.

encontrara nesta firmo o oportunidade de morar no CASA PRÓPRIA.

ALABAMA CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA.
TERÁ O PRAZER DE ATENDÊ-LO DAS 8 Às 19 HORAS, A RUA BARaO DE ITAPE-

TININGA N.° 273—9.° ANDAR — CONJUNTO 3.

TERRENOS SEM ENTRADA
Vrndem-ie Via Dutra a ÍJ minutos <lo centro. D'vl»

Ci* 8 (XiO.no ii.enrtli. Infomiatôrs: Praça Clo»ls Bevl-
laqua, 303 — l.o andar - «?la 1 - Fonr: M-saGV
IIF.\IU1IT0

PRAIA GRANDE - CASAS E APARTAMENTOS
COMPRE-A AGORA E RECEBA-A NO CARNAVAL OK 19C5

Estamos vendendo ótimos apartamentos e lindas casas com varias dependências, .1 par
ir rle CrS 2.700.000,00. Todas próximas no mar. Entrada dn CrS 1R0.000.00 e prestações dc
*-_{*• in i-iiui rm Y»ve»t.e\ fiví. n ¦nm ríMiiiKlrc nnihiic « Irnin dn K F. S_ h norlíl. Ultimas Ulll-Cr$ 40.000,00. Preço fiso e sem reajustes. Ônibus e trem da E

dades a venda. Mais detalhes:
I M O B 11.1 A R I A I M A

HUA 7 I1E ABRIL, 282. lio andar, sala 82 — FONES !.V*i701 E 34-580*1
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Compramos áreas bem j1 wmm\
— jSfsKw.sfl^iiw!i MEEO PIMEMâuda:>,.''i\*4ín.-.V

í rJ.i.. ¦¦.-¦¦imiiiniiiimii

| RUA CARDEAL ARCOVERDE, 626
FONE: 80-5146

rflIilllllllllllllllllllllllllMllllllllimnlIlllllliHlllllllllltlM

localizadas. Aceitamos
somente administração

ou participação

SOBRADO COM ARMAZÉM VAGO
VkNDE-SE — NA PENHA

No l.-iixo K de Setembro, lem '2 dormitórios, tola, co-
zinho, banheiro e mela um cnlBo p^irn pequenn Induatrln
e Um. quintal. Preço; CrS 15.000.000,00, Entrado, dc Crf
5X00.000,00, llc-.t.'in'c a combinar. Trnlnr na Ilua Corn.
Coutinho, 515 — 1'KN'ilA.

CASA VERDE-
(ÚLTIMOS LOTES)

r5ü5«w«^!í!i LOCAL
T PONT»

CASA VEBDÊ

\^ *>. «10 BRANCO I CENTRO 1

PADARIA SANTANA
Ollmo ponto, ferias de S milhões, InitUlnçJes novas'.

contrato <\t ri onoj, vcnde-s« com 12 mUhfiCí d« en-
ir.ida. Tratar ,\
Rua Voluntário» «Ia r.Uri.i. 1603. com Henrique

Com diversas metragens e todos ns me-
lhornmentos. Entrada a partir de 10% e o
saldo com financiamento de 50 a 100 pres-
tações sem juros. Local eom água, luz, o
farta condução, distancio apenas 100 metros
do asfalto. Vér e tratar diariamente no local
com os corretores de plantão na Av. Walde-
mar Martins, altura do n.o 327 (Ônibus
Parque Perilche ou N. S. das Graças) ou ain-
da na IMOBILIÁRIA MANAUAHA ti Mame-
dn Barão de Umc-ira 204. -ala 5

APROVEITE AINDA UOJlC ESTA OFERTA,
POIS A PARTIR DK 3-7-114 VIGORARÃO

NOVOS PREÇOS.

EMPREGADOS f RCÍÇURAPOS MERCADO DO TRDBOLHO EMPREÇffpQS PROCURADOS

IMiniHiuiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiMiiiHiiiiiiN

1

| Oportunidade para moços ambiciosos
A •'.EMINGTON RAND, tradicional firma disti.buidora de equipamento para | I

escritório, oferece magnífica oportunidade a rapazes cünomiccs e ambiciosos, na am- |]|
piiação dc -eu quadro de vendedores do seu Departanvnto de Máquinas de Escrevn- ||

Scmar-Portateis. | =

Você possui grau de cultura colegial;
Tem boa aparência;
Tem aptidões para vendas;
Fôr ambicioso (desejar ganhar o mais possivel)

•M|||lllllllllli!III|lllllllllllllllllil!MlllllllllllllllllllllJUillllllllllllllllll!lllllllllllllll!lllll^

| Copeira - Arrumadeira |
| Precisa-se para casa de fino |

| traio. É INDISPENSÁVEL apresentar |

referencias de emprego anterior, j
Procurar urgentemente Dona |

Ana, à Rua Conselheiro Crispinia- |
no, 140- II.0 andar, das 9,30 I
às 14,00. I

TERNOS USADOS
TERNOS NOVOS

Alugamos Smokings
Compramos e vendemos
ternos usados. Pagamos os
melhores preços da praça.
Calças desde Cr$ 3.000,00.
Atendemos a domicilio.
TINTURARIA CENTRAL
Rua Boa Vista, 332 —
Fone: 32-2828.

|°jTUNIDADES
'pottunidade"

;t°*>/'««, cie fabrica
K ,rti*^m«0! "or"
*l'orUn g-?! flnos de

¦' ll "«tolma» de 360
rKí n« IM mil etc.
'¦ » roa rv daa 1:i "« 21

pRRALHERÍA
ot!'?Ll"M- Negócio dc,,'.™ior: av, tio Café-•C£ra|* p"'° *

OBto.^»3 - Talar com

SLe Acessórios

Bateria*
"'«' £í,ii l"* l",S;mclc.
& 173 

",H Qeneral
"** - Mo.Paulo

MO VMS - TAPEÇARIA
FABRICA

IIG MOVEIS
LIQUIDA

R. Teodoro Sampaio,
n.o 1.546 (Subsolo)

(Merecemos dorm. de
imbuía e cerejeira de CrÇ
.15 000,01) por CrS 10 1100.00
provençal de CrJ 38 000,00
por Cr* 20 000.00, linha
reta de CrS 34 000.00 por
Cr$ 17 000,00 conjugado d»
Cr? 42 000.00 por Cr» ....
21.500.00. sofns-cnma d«

CrS 30.000,00 por Cr$ ....
16 000,00 movei.1; de copa

de CrS 20.000.00 pnr Crt
11 000,00 colchões dc mola
c| 10 anos de garantia de
Cr? 15.030.00 por CrS 
7 SOO.00.

Animais
Tusuya" sumiu

Cachorrlnha pcqulncs, cor
de plnliüo. Desapareceu do-
mlngo ultimo, da rua Groe-
landia, 272 (J. Paullsla). O
animai arrasta as pernas
traseiras. A quem o encon-
trar pede-se comunicar-se c[
urgência para o Tcl. 8-5097.
qua terá bem gratificado.

MOVEIS
DA FABRICA KSPU1ÍANCA

R. Teodnro Sampaio, 1.VÍ0
Pinheiros — Av. IJIicrda*

de, 783 — Centro e Rua Teo-
ilorc» Snmpnio. fií9

LiKÚIdam: donn, Imbuía dt
7.000.00 por 3.500.00; de
15.U00.00 por ii.5no.Ol); est.
funcional de 21.000.00 por
8.500.00; sala de jantar IV
Ccnlraíirlo ds 13.000.00 pnr
0 400,00: copas por 1.20O.00:
sofá-c«ma por 8.500.00: col-
chão de molas por I..',00.00
etc. Atendemos nt«^ -.'inte e
duas horas RntreRa-se em
todo o Pí»f« 'r-rti srrÍPnlmp

MOVEIS
DF.POSITO DA FABRICA

APROyEITKM: A MAIOR
LKJtlIDACAÒ 1)0 BSTOdIJI"
Bua Teodoro Sampaio, 1.500

Dormitórios funcional» pnr
12.000,00; colchSo de mola
nor 2.800,00; soífts-cama.
fi.500.00; copas, 5.500,00: salas
de Jantar, 8.500.00 Pcçns
avulsas pela metade cio preço.
Atendemos ató vinte e dua3
horas. Entrega-ae cm qual-
quer parte do Pais, aem
acréscimo.

Modas e confecções

Alfaiataria
e Camisaria
Sob medida e consertos.

Alarga-se — estrelta-se —
encurta-™ — troca-se forro
— vira-se gola — transfor-
ma-se Juquctfio em paletó,
recorta-Be para menor, vira-
so avesso etc. etc.
CAMISARIA E ALFAIATARIA

OLIVEIRA
RUA BARAO DB IOUAPE N.

319 — CENTRO

Achados e perdidos

Perdeu-se
Alistamento Militar perten-

cente a Tsuyossl Fujlta. Rua
Frei DurSo, 962. Fone: 63-1897

(Ipiranga).

A ríLMINGTON RAND DO BRASIL S.A., pioneiio ro mercodo de máquinas de |
= escrever, oferece-lhe excelente opertunidad0 dando-lhe* =

RetiraJn fixa mensal; |

Ampla assistência técnica e psicoté eniec. _

Dirigir-Ee ao Deparlamento Resc — Rua José Bcivfócio 233, 2.° andar, diária- §
| mente, das 9 às 11 horas e das 14 às 17,30. |

?iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiuw

I VENDEDORAS \
Ganhe em dinheiro o que jamais pensou em ganhar. Ganhe um gj

| automóvel eomo premio de vendas. |
Plano de vendas com prêmios, inédito no Brasil. Damos condução |

1 em peruas a todas as vendedoras. Não é necessário ter prática de vendas. ;;;

Maiores detalhes na JOTORA j
AVENIDA IPIRANGA, 1216 - 6.° AWHAW |

(SÓ PESSOALMENTE) |

S3 ^

RÜ

l
IMPRESS0R FLEX0GRAFIC0

PROCORA-SE
Para máquina de impressão sobre Poliiiieno

TRABALHAR NA VENEZUELA
iJom ordenado e gastos de viagem pagos.
Entrevistas com sr. Jaime das 19 às 21 ho-
ras no OTHON PALACE HOTEL - api.° 1802

1
I

I
PERDEU-SE

Ced. Identidade e Cart. Mo-
torlsta do sr. WANDEIILEY
VEÜNILI. Pcde-sc a quem en-
contrar, entregar à Trav. Ca-
valhclro n.o 7 (Belenzlnho),
quo terá bem gratificado.

PERDEU-SE
Cart. Identidade n.o RG-

2.423..ri64 c quem encontrar,
favor com única r-sa cj Tcl.
80-0702 c| sr. EDUARDO DA
CUNHA BUENO MEUO,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllUllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll'!

I Colocadores de antenas |
preciso pago bem, com referencias. =
Alameda Glete, 464 — l.o and., s/ 15 =

ilIllllllllllllllllMINIIIIIIIIIIIIIIIIiminilllNllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllHIII^
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| PRECISAMOS (
| MOÇA —- Para serviços leves de j

escritório. Dá se preferencia a quem se- _

ja datiloyran-i. =
| MOÇA — Que tenha algum conhe- |

cimento de secção de vendas, é preciso _
ser datilografo |

| FERRAMENTEIROS — Com pratica |
em mal- zes para plástico. I

| Os rmdidatos deverão se apresentar |

na Alameda Cleveland, 685 com senho- |

rita Cido |

llllllllllllllllllllllllllllllllllHlllimilllHlllllllllllllllllllllllIlilllllllllllllllllllllllllllllllll

IMOBILIÁRIA
Precisa de elementos bem apre- |

sentáveis e conhecedores do ramo, !

para seu Departamento de Vendas. |
Tratar à Rua 7 de Abril, 342 f

2.0-Conj. 21. I

:illllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIE

I COSTUREIRA-MALHARIA I
SERVIÇOS EXTERNOS — ALTA =

S PRODUÇÃO |
3 Precisa-se para malharia fina, com experiência em ¦=

remalhado. Serviço Ininterrupto. Excelente oportunlda- =
_• de para quem possui oficina própria. Paga-se bem. Apre- _\= sentar-se =
| RUA PIRES DA MOTA, 838, com sr. WOLNEY |
rTllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllinr

| VENDEDOR (A)
| CARGO DE FUTURO
íl Exigimos: boa apresentação pessoal, persuasão, dlna-
|| mlsmb, ambição, curso secundário completo (2.o ciclo)

Idade até 40 anos. Oportunidade para 10 elementos nâ
fí Capital e 5 elementos no Interior do Estado. Oferece-

mos: Salário inicial de Crt 70.000,00, mais comissões «
prêmios. Oh Interessados deverão dirlfilr carta manus-
crlta con> dados pessoais, referencias e uma fotoin-afla'Ü atual 

para Caixa Postal 12.9*J3 - Vila Mariana - São
Paulo.

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIII1IIIIIIII1IIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIII1II1IIII|

1 TÉCNICOS DE TV I
= preciso com bastante pratica o referencias. j§

Alameda Glete, 464 — l.o andar, s/ 15. g
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.

II1

1
í

I
ft

)t-l

à

w

•¦V-t-iltiV^' ft f;y.h~*:iàiiX¥M%^^



„ — r;--v **-* v o*1 **> *> *s *# *fimGZZ mjff >*t^**l**-mXU W»W-W«^^

! Pajrina 6 — 2.° Caderno — DIÁRIO DA NOITE — -São Paulo, quinta-feira, 18 de junho de 1944

I

i

¦¦'}¦%

« si

Í.A

Hcie: "Lirbca Em 5ão
Pculo" Porá Ajudar A
Cs*j»f*o.--i*.a "Cuta Poro 0
Bem) Do Brcril"

POS 
"INICIATIVA da TAP —

Trartocites AfiríOs Portugueses
— aSçjjvteccrá na noíts de hoje,
na casa d* Portugal, na avenida
da Liberdade, ainda no progra-
raa íestívo da inatiãuraçâo tle sua
asiapciji cm São Paula «a ma
São Luis. esquina da praça tísai
José pespart, um grande "slioW
com o' participação dos ari*í!n3
Raul Soinado o Antônio Mestre.
além"d!í extraordinária c castiça
ladlita ftue e dona Maria Tirem
dc Noronha, condesra d? Sabro*
sa, 'acompaiiltKda wio conjunto
de guitarras r.tiul Ncrl.

D2'.alhe simpático e impcrtan-
te:- toria a renda do rspt-taculo
será doada ii Campanha "Ouro
Para O; Bem do Brasil".

Acenda De Aniversários
Fazem anos hoje. os srs. Paulo

Ciníi-a. Decio Toledo Leite e Gil-
lio Luiiardelli.

C-rimeca Hojo A Campanha
fJomèc.i lioJe a sétima rampa-

nha*Ém. favor dai pequenas viti-
mas"'-fio. deficiências físicas, pa-
trccinàdo t- orpsnízaria pela he-
ncmeVita Associação de Assi-;tcn-
cia 'A Criança Defeituosa, .S-u o
"slogan": "Ajudo-nos n dar o
primeiro pe-s-so (o resto faremos
sozinhos)."

Ma parte da tarde, como man-
ila a tradição, acontecera a Pa-
rada'do Lirio, dista ven tendo à
írehtl a Eantía dos PuUlctros Na-
vais..: percorrerá os ruas ec-ntra-s
dn cidade.

Também haverá um alo sole-
nc, á noite, na sede ria A. A.CD.,
na avenida Prof. Ascendlno Reis.
esquina da rua Emb. Pedro de
Toledo. Com a presença de au-
toridodes civis e militares.

Ner.ta ocasião, abrilhantando a
cerimonia, a Banda des Fuzileiros
Nnviii.-. executará n "Sinfonia da
Batalha do Rtochuelo", de auto-
ria do maestro Otavln Cabral,

">S9

rebente das Bandas Militares da
Maiüiha Ée Guerra tia Bras:!.

A Campanha Naciina! diste
nno è presidida pilo sr. Tra ano
Pupo Nottí», São seus tesoureiros,
cs srj. V cente de Paula Kibríro
e Jorge Coelho ifciíças. A dire*
ç5o esecutiva está com o sr. Ed-
Eard Cr-iíat. rs rflaçtes miblleu
a carga do »>r. ülyssf** Martins
Fcrr:i.a.

O Ctinsellia de Honra è inte-
grado p:-;os srs. Jayme Tcrres
iHcraenasrenj, P;sturaa», Theodo-
ro Quartim Barbosa. Kel:o C^s-
a'.a Munia tíe Sousa, José Ermirio
de *' rals FHio, Lamír» Natel o
ii .... Helena C, Alves de Lima <pa-
i: , uns campanhas anterio-

A atual diretoria da A.A.CD.
ô a st iJiiiit: presidente, sr. He-
nato Ccfta Bomfim; vice-presi-
drnic, -r JcSo Carlos Nougês;
Lo «cretario, sr. João Catetano
da Silva Jr.; 2o secretario, sr.
Luís PMHpe Resende Cintra: lo

sr. Hsllo Morennti;
2,0 tesoureiro, sr. Vicente de
Pa-ila Ribeiro; diretorr;, srs.
L«ils Fertmnfo Rodrlirues Alves,
Mario Altcníelder Silva. Silvio
Bor-es, Csrlos Pnsquale, Edgard
Ciilfet c dana Dorothy \V. O'
Brcn; can-áhrlros. srs. Paul N.
Aíb.-;-1-í. Camilo Ansarah. F"r-
nandí» Bcccolinc. Luís Caries Vil-
lars-i Barbosa, Theodoro Quartim
Barbosa. Aurélio Campos, Anto-
nio Gcntijo tíe Carvalho, Alfredo
C-a
Car

inan, íinrl Andrade do
Iho. Maurício Ferrais de Ca-

j Nelton Mendes Caldeira,
Roberto Selml Dal, Anton Daka-
nle, Domingos Define, Alb.*rto
FiiTUEircdo, Armando Gallo, Cid
Guimarães, L, Job Lane Jr.. Wil-
liam O. Kelleher, Joaquim Bento
Alves de Lima, José Alcântara
Machado, Jc.-;é Ermirio-de Mo-
racs Filho. Sarlils Mauad, Rena-
to Mcrganti, Laudo Natel, Hum-
berlo Monteiro. Sebastião Ferraz
Penteado Jalrn Ramos, Domin-
gos' Oliveira Ribeiro, Ivan T,
Rembausr, Josá .fulío de Azevedo
e Sá, Jn«é Paula Marcondes de
Sousa, Hélio Cassio Muniz de
Sousa, Eduardo Simonsr-n, Rena-

1

CLUB BA CIDADE DE S. PAULO — Os srs. Marinho Late «¦

Lahyr de Castro Cottl, visitando a exposição de componentes d-.i

decoração da futura sede do novo club no edifício I.ouv-.a, na rua
BiU-ão tie Itapetlnlnga.
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tf> de Trirdo e S iva Filh!», Acta-
nia Tleppa. Jo?ê Gwalda Pula
Vas Leis Güs-.avo vni?rt?iTfr.
E.-nmar.v.el flVltíteíMr. d-nas Vio-
Lia Sc.i.sr.0 Xav«?r. Ensa Wfrü-
ri ri f Manot S*sir,r-r. To-»:s
grandes, suientlct» bísemínUa
d? uma prande obra,
O Casamento Dc Hoje

H*-jr, na Cape!» da P.nt!f'.r'a
Dnureídsde CaseUca, na sua
Monte Aieare. às cinco e tjuare.i-
ta e cinco da tarde, «tara acon-
tecmiio a cj-riü-inia do casam?a-
to religioso f*e Maria Appareclda
e Nelson. Ela. Llha do «r. e da
ira. Paulo E Cardoa» de Mello:
rie, íilho do sr. e da sra. Berte-
nlen Jcsí* Abdo.

Serão padrinhos da nciva, no
religioso, o sr. e a sra. Eldino
Broncanii: do noivo, o sr. e a sra.
Fabo Fasano.

O sr. e a sra. Oliverlo Mestrl e
sr. c a sra. José*- Leite de Al-

meida. as testemunhas do civil,
p:r parte da noiva e do noivo,
reíDcctivamente.

Haverá reeepçSo na casa do»
pais da noiva, na rua prof. Fila-
delío Azevedo, ou.
Lonçcmento De Livro

As sJis c mr-la da tarde de ho-
Je, na "boutique" Rastro, na rua
Atiiíusta. o lançamento do livro
" 1.440 Minutas de Mulher", de Lil-a
Mar'a e Oilda Chat.ilHni-r. com
Ilustrações de Marta Alencar.
Edição de José Álvaro.
Cir.cmir.rio Surpresa

Lembrete acs associados do Na-
cional Club: hoje e dia de cine-
minha, na rua Ane,atuba. O film
è uma "avant-pi-cmlèrc". Lan-
çamento-surpresa,
Esposíçõss

* Hoje. na palcria Duarte, na
rua Am-itota, Inauguração du

eKpeslção de pinturas rie Anna
Morrcne e de xilogravura dc Lu-
cilia rie Toledo Mezzótcro.
5»; As sete da noite de hoje. no

"L*AtelIsr", na rua Augusta,
Inauguração ria galeria de arte
e lançamento da nova linha de
moveis.
:': A Associação Mineira de Ar-

listas Piaslícos. com o apoio
do Banco Nacional dc Minas Ge-
rais, promoverá á partir (iá ama-
nhã, na rua Sio Luís, Trt. uma
exposição dos artistas Ynra Tu-
pvnambá. Estcviio José rie Sou-
sá. Itllmá rie Paula, Herculnno
Campos. Jarbas Juarez Antun-s,
Sara Ávila de Oliveira, Wldc Da-
inaío Lacerda. Iliisu Moreira,
Nely Fraiiile, Viccnle Abreu, ITa-
roldo Mattos, Ione Fonseca, Ma-
ria Helena Andréa. Mario Slleslo,
Pctronio Max. Celso Renato,
Chanlnha Zchomberg, Álvaro
Apocalypse o Nclo Muno Rangel.
Noticies Nisn-.crndas

—Os ami?os tiveram uma "blg"
feijoada, no domingo, em ea- a
do sr. e ria sra. Paulo Lacerda
Quartim Barbo; a.
S — Viajaram para a Europa, o
sr, e a fira, José Tjürs.
3-—Prova das tochas c festa ju-
nina, programada para terça-íct-
ra que vem, no Club Hípico do
Santo Amaro.
4 — pela "Pan America Air-
walls", seguiu para Nova York,
o sr. W. J. Williamson.
B—Depois ile amanhã, os am!-
(!0.i estarão reunidos mais uma
vez, no "flnt" rio sr. Celso Ama-
ral Garcia, na rua Aususta,
O —O acadêmico Aureliano LeiW
falará na próxima terça-feira, no
auditório ria Biblioteca Munici-
pai, ãs seis o meia lia tarde, so-
bre "São Paulo Antigo", encor-
rando o primeiro ciclo de confe-
vendas "Janelas para o Mun-
do", iniciativa da "Wagons-
Lils//Cook", através do seu de-
parlamento cultural.
7 — Ficou assim estabelecido o
programa ria inauguração cio Sa-
lão rie Chá, no verdadeiro csiilo
clássico japonês, que vai sei- Ins-
talado iia tardo de denols de
amanhã, no Centro Brasileiro «lo
Cerimonial rio Chá ürassenke,
no edifício cio Centro Cultural
Brásil-Japão, na rua São Jea-
quim: iia duas horas, cort? da fita
c! benção cio salão; ãs duas e dez,
chá pára as autoridades; ás três,
.sessão solene no salão ri" 3:í:ís
Artes; às quatro, "coclttail" nas
salas do l.o andar.

O.s convites sio fitos pelo Grão
Mestre do Cerimonial rio Chá
Ürassenke e sra. Snko Sen.
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NOTAS À MARGEM-

O PASSEIO >inUs! Se ea p-^,vac* otluíijiiai».-..-- ***»*•
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mTTmâm Jtm -..""«

QUIR1N0 DA SILVA

*™*n fc-ra !.{.,; *-*«•

«ju» -aiiatem! *,;.* "**»!
"** i'ãj i

'«a
par* <uriS>!^»>

Ei» «:. ü 'r. •>. A Urde esta-
va radiai*. U cnitrM dr-stoa-
va numa c*4rasl» pavimenta-
da maririnada par altas ano-
rrs.

O homem olhava * pa»»a-
gem irm nada dizer.

O enlbu* ». .rau. Alsons
pa-.f-iíS.-Ircs cteiter-im c en-
i--::-.:r,:-.ar.:m-s.* para o bar.
O homem centlnacu oiwn-
do a paisag?n>. O outro
patBastlro, que estava a aeu
lado. pcrr.nntou-ihe:

O senhor não desce?
O homrm náo respondeu.

O oulro tíirnau a pi-r-funlar:
O senhor não quer mes-

mi» tarn.-.r nada? Ko quiser,
aciú o mru ccnvlíailo.

O homem, sem desviar os
olhes da paisagem, nada
rcsjjondcii. O outro saiu res-
inundando. O hemem. sem
perturbar-sc, r o n 11 n n uu
«Ihnndo a paisasrem. Uma
mulher gorda, tud:i pintada
dc sardas, persiinitiu nu Im-
mem:

_ O senhor está triste?
O homem nrm s*quer olhou

para cia.
o motorista tocou a bti/l-

na. chamando os i •-•.-• i«. -
O pasaisriro que viajava ao

lado do humrin trouxe-lhe
u. i aanduichi* O hom.-m não
o act-itou, nem senuer acra-
deceu.

O ônibus rorría agora num
vale todo Iluminado. O ho-
mem, «-om is olhos files na
paisagem, parecia sathfe.to.

l'm menino, que vinha ne*
bancos Iraseirei do cnibus,
gritou, apontando para o
hemem:

Mamãe, olha o Denle de
de D u ni!

O homem clhnu para trás
visivelmente indignado. O
passageiro que vinha a seu
lado insistia:

O senhor não quer mrs-
um o sanduíche?

O liomrui levanlou-ae v
gritou:

O sriihor pensa que' eu
vim a<> mundo só para comer?

O menino tornou a gritar:
.Mamãe, o Dente de Ouru

eslá xangadol
O Immein passeava de um

lado para o nutro, falando:
Como nos ê difícil vivi-r

«» m..t-H-,.u «2?* .
Unho, a%;Isi- ""*.*»»> I"Tu rx-i,** 1,,^ |
« «ton* da fu^^f*^-»

ufanara l(t 1Wlí?»>
dar'" ***»»'

O rmltiiH rueri .
Ilumlteiiii I) , .; .
a chamar a ?i •• ¦' i

-^•"^.'.I»e.-..ferS

nnniae: "*»¦
O rn.itr.ri.n tm;cantando, ¦¦ Imr.iTa

o einiiius eiíi-ri-ris!,
—t.l)o—

Desenho ,', r,iu v
da Sils» 
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lhe oferece sempre a mais ti
escolha em modelos e novidades
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SERVIDORAS
DO INSTITUTO
BRASILEIRO
DO CAFÉ

No próximo riia 24, ãs 9 ho-
rns, na Igreja de Sào Francisco,
largo cio mesmo nom" será rea-
li/.aria ii Comunhão Pascal dos
Funcionários rio Instituto Bra.-i-
leiro do Café ria Agencia de S.
Paulo. Para esse ato de fé cri.---
tã :i sra. Odelte Isabel Caraeio-
lo presldento da comissão orga-
hlzadorn estn convidando os «-or-
vidores ria autarquia assim co-
mo os ex-funelonarios c s;us
familiares.

MANTIMENTOS
PARA

D. Leonor Mendes d«> Barros
visitou ontem a Santa Cruz vin-
ria do Jerusalém para Káo Pau-
lo, assistindo na ocasião à missa
rins pobre:-, que se realizava na
Igreja rie N. S. Aparecida, ã
rua Labatut, 781, no Ipiranga,
onde se encontra a relíquia.

A'iós- o oficio religioso, o vi-
Rario Mario Serra, na presença
ria primeira dama paulista, dis-
tríbuiu monumentos o coberto-
res pnra cerca do 400 pessoas
necessitadas.

ssm bú M Pis* a 'w:-â

I Pó e cisco são os maiores
llnlmigos rios tapetes; portan-
=to, a, limpeza freqüente evita
ique.ise" acumulo o pó e que
ipV.ilieules de cisco su incrus-
= tctn r.a base da felpa, Nunca
lescòve o lapote centra a dire-
|çãb, do pêlo; isso não é aconse-
ilhável;- use com freqüência o
laspiíádor nu Uma escova a Xa-
|vor do pêlo. Não procuro ti-
=rar os resíduos rie lã que o ta-
= pete solta, com uma escova du-
ira; nem ric-ve ficar impressiona-
=da, pois o seu tapeto deve
gacostumar-se a ser pisado; a
gpeluaem que se acumula no as-
fpiraüor provem de resíduos,
^Infinitamente pequenos, que
=se òrigiiiEm durante a tosagérri
=de lã: as balidas ou agitações
ivigoresas tendem a enüraque-
= cer 03 íies das ligaduras.

duram mais(
Muitas coisas podem ocorrers

num tapete novo, quo pareçamg
defeitos más, na verdade não c§
são: curtos pontas de fibra pn-g
dem enrolar-se na superfície"!
quando a iâ foi cortaria e to-=
sada; este fenômeno cessa em=j
breves semanas e não afeta cleg
maneira nenhuma a qualidades
e a• durabilidade do tapete. Ass
sombras que costumam, às ve-=
zes, aparecer num tapeto no-|
vo, são provocadas pelas cons-^
tantos e repetidas pressões so- =
bro a lã, a qual é arqueada em=
diferentes posições, fazendoi
com quo a luz reflita de dile- %
rcr.tcs ângulos, provocando uml
efeito de sombreamento. Parti-1
cularmente visivel nas cores |
lisas, diminui com o uso con- =
tinuado; não representa efeito. |=
mas um simples efeito do ótica, g

%ms*mmmmmmmm*mmmmmomm^

A ¥ s À LIS
A.;ua tura. natural, rie mesa. Entrego DOMICILIAR. Pedidos
pelo teleiori-i 32-5049. Para banquetes, restaurantes e bares,

embalagem «í.special rie 1/2 litro

ÁGUA FONTALIS é a SAÚDE no seu Sar
PEÇA ACUA FONTALIS PELO FONE 32-5049
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m 13402 13493 13494 13495 13496
As etiquetas "TERGAL" são
numeradas uma a uma — e,
assim autenticadas, são conce-
didas somente aos artigos que
passaram pelos duros testes cjos
Laboratórios de Controle da Cia.
Brasileira Rhodiaceta. Numeradas

para que? Para registro das es-
pecificações do artigo e do con-
feccionista. Costurada dentro da
confecção, e símbolo de controle
e garantia. Portanto, exija sempre
a etiqueta "TERGAL" — mas
exija-a numerada I
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a máquina de lavar
preferida em 5 continentes,
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" Conjunto de napa, sugestão para as próximas férias |

| 
" de julho, apresentado por Cecília Alves Ferreira, |

| Miss Objetiva de São Paulo. |
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dia n
MOVA MI

I ESCOLHA DA
SS SAO PAULO

.jtote •> ««rito* ruSÍ0
I uaxin» tr.rkl. murido'm 

Jíif.ü-Noviinnd, dü
liatto àe IS68. De In-
•fS e orlüo, aprendeu
/ípnm«r:-í letou, Na

ki ku prirae'"».co!l10
JL,o com o pseudônimo*M"queslgalíte» munr-

toiiand»a eírrevcr, da-
ê^itda nos temna som-
ÍTm alcMÇMido rada

Arenito com seus. con-'.'.'.. . a livras citam»»
,.t ^is limncns c umn'-• *Os deserdados", "Va-
Orãora e cs müívlclim-
e» Brande novela "Mac"

Jat universal. Paclfteta,
«.inte iuíosi na Guerra
ii e (oi ferido. Viveu no
!jo'czar '•• sobrevludo o
ã», aceiwu u nova po-' 

sans obrai completus,
ríuuiís, íuram publica-

lAKcrico Vcspuclo che-
»t.i u Uaboa. foi o pri-

;!ro explorador da
iileiro.

' Batalha de Waterloo
' onde N.ipi.leão Uo.ia-"pane foi vencido pelos

sanos e ingleses,
-x—

nu Hio de Ja-
conselheiro'•Carlos Leoncio da Sil-

CjMlho, proí-ssor e dire-
^ Faculdade de Direito de

tfmlo, Faleceu na mesma
ke 3 3 de fevereiro de 1012.

—x--
ire Morra no H!o dc Ja-
""neiro, Manuel de Car-

-.alho Pala de Andra-
clamou a ConlederoçSo

Êqsaóor a 2 de julho de

ifi Fundaçáa da cidade dc™ 
Ribeirão Preto, neste' 
Estado.

I Morre nestn Capital o
propagandlsta da Re-"publica, 

Manoel Lopes
Oliveira, nusrkio em Ita-
üip, neste Estudo, a 15
'i-.eiro de 1846.

1 Morre no Rio de Ja-
_ neiro o diclonarlsta'Laudellno 

de Oliveira
st, nascido era Sergipe a 2
jmelro (ie 1873. Autor do
naie e Novíssimo Diciona-
d Língua Portuguesa".

A grando íc^ta tle "Miss São Paulo" e-stá próxima.
Dia 27, nos salões da "Hebraica" será conhecida a ru-
cessora de Diree AuglUltlU, que no ano passado conse-
Ruiu o quinto lujrar no "Miss Brasil".

Desta feita. Sâo Paulo poderá ter melhor sorte e
eleger sua "Miss Brasil", que representará o pais ent
Jxnijí Beach.

I)ia 27, tambem será eleita "Miss Guanabara", nu-
ma disputa que deverá marca época. Nada menos de :50
candidatas existem na Belacap, devendo o Maracanãzl-
nho viver uma de suas grandes noites. Os clubs cario-
cas, inclusive organizaram torcidas uniformizadas, quo
darão colorido todo especial a escolha de "Miss Guanil-
bara".

Os demais Estados já ele-
geram suas candidatas para a
final de "Miss Brasil", que se-
rá no dia 4 próximo, ifjuul-
mente no Mnracanfizlnho,

PRÊMIOS
Entre os prêmios que sc-

ráo ofertados às finalistas do
certame, se destacam o.s ador-
nos dn KinR S.A. Industria
<; Comercio. As Misses São
Paulo, Interior e Paulistana
receberão magníficos prêmios

assim como ns 3 primeiros
classificadas no Rio de Jnnei-
ro e que representarão o Bra-
sil em Los Angeles, Miami c
Londres.
JOALHERIA BIM BAM S. A.

Tambem a joalherin Bim
Bom S. A. oferecerá às pri-

S. Paulo serão encerradas
no próximo dia 20. Informa-
ções e inscrições com o sr.
Mareio Paulete ou srta. Cleu-
de. na rua Sete de Abril.
'SiO. 4o andar. Edifício dos
•Diários"', das 10 às 12 e das
14 ás 18 horas.

meiras colocadas belíssimas
jóias e lembranças às duas
outras classificadas como fi-
nnlistas. Esses prêmios se-
rão entregues em um cocktall
que será marcado para depois
da escolha final de Miss S.
Paulo (J4.

RELÓGIO DE OURO DA
"JUNE WATCH"

Jóia de Brande beleza será
oferecida por Julius Neufeld
S. A., representantes da
June Walch às três represen-
tantes rio Brasil no Exterior.
Todas as representantes esta-
duais receberão da June
Watch relógios folheados a
ouro.

ENCERRAMENTO DAS
INSCRIÇÕES

As inscrições para o Miss

íiisr
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Brüíat - Savarin
Principe dos "gourmets"

pur Georpc FRONVAL
e Eu. GIRE

ENTREGA DE CEIiTIFICADOS DA UNIVERSIDADE DE
IUICH1GAN — Vlule c 7ioue esliic/anles da Unido Ciillurnl Bra-
sil-Eslados Unidos, receberam no dia 15 <lo corrente, cm sessão
solene, presidida pelo sr. Egberto Lacerda Teixeira, os ccrlifi-
cidos de. Proficiência cm Inglüs da Universidade de Michigiin.
ü exame para a obtenção dessa certificado è preparado pela
Universidade de Michigan especialmente para estudantes da
lingua inglesa que. residam fora dos Estudos Unidos, A União
Cultural Brasil-Estudos Unidos oferece anualmente no mês de
¦janeiro, a iodos os que desejarem, a oportunidade dc prestar
este exame que é rccmiliccldo em todo o mundo como um
atestado do completo domínio da lingua inglesa. Na ocasião
lidaram aos alunos os srs. Egberto Lacerda Teixeira, presiden-
te da UCBEU: ministro Niles \V. Bond, cônsul geral norte-
americano em .São Paulo; e Eúgene Szeto, assistente especial de
Cursos da União Cultural Brasil-Estados Unidos. No clichü,
aspecto ila entrega dos certificados.
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KW CHARLES
tlem ilm lil.-. lamentável a »u»
nais recente gravação: "IU-
by dimt you iiy". Trata-se
dc um pretenso samba bossa
nova, mas tão ruim que o
apelo (In sm titulo não en-
contra é<". pois í »* '="•"
i-liurar • bables" e sente
gramlc...

C0MPC0PA
Hoje haverá coquetel na Co-

pacabana. Motivo: lançamento
da sua nova linha da serie
"Compacto Simples". O mundo
íonograflco estará presente.
por certo, ali na Av. Casper
Libero n 58, 12.o andar.

Relações Publicas
O novo "public relations" da

Odeon é o sr. Maurício Qua-
drlos. Conhece o mundo dos
discos, militante que í da cro-
nica íono-musical da Guanaba-
ra A propósito, vale comentar
uni fato curioso: os "public re-
lations", dc uma forma «eral,
nfio permanecem muito tempo
nas gravadoras, o que nos faz
pensar que sáo técnicos rcnl-
mente cnm o publico c náo com
os patrões... Ou os patrões
precisam entender melhor re-
lações publicas

HORÓSCOPO
Por SAIIIB

X- DE jrxiio DK l*«

DU p*r» vujír « reiUtir contrato» Propirío f*-
ra !• ventirie* r den^ícdM. ravorivel Uir-.bfir. pu»
to ttitt nm tefWoitft e pe»:M ic^m*.antt*.

.\niKs — 21-1 a !0-4

UESF. — Procwr» nio p»rtlrtp« d* nova» allan-
%ot. Evite o tiial» qu» ni<!er. u con.jJl-
ií,,!** famllian». Ailt» os et irprotnii-r»
RMÕCcIm. K»<la àe naraoro» no dia
de hoje.

TOURO — 21-1 a 20-5

FAV. — Dia excelente l.*ra QUa'qu»r aUvldade.
Tinir, particularmente proiilcia no» a^-
runtoi relativo» à» í i ,::;>• I" ' a
noite com amlxo» e o» íanlliarn de
n:alor Inilmldade.

GE3IEOS — 21-5 a 21-6

FAV. ~ Dedique o dia <"e hoje. a peisua» de »ua
ettlina e ao» parente». Trate de mu» ne-
;..<-:••. partlculare». prlncliialmentr. oa
de ordem financeira. Solte excelente
para resolver o» problemas «entimentai».

CÂNCER — 22-G a 22-7

NEUTRO — Dia estrltarrcnie rotineiro, procure »»r
con«frvadnr em teus negócios. Evite *i-
«Ijiamra» de papel» Importnnlr». Normal
nn terreno «entlmental; a perso» amada
estará multo atenciosa.

IJT.AO — 23-7 a 22-8

FAV. — I'ro<-ure terminar n« tarefe» Importante»
Linda em pendência. Hoje. a vida »o-
ciai scri bastante Intensa; visitas. Noite
n-.ultn aüradível e propicia ao» assim-
to» amorosos*

Piano
A noticia vaie, porque _# de

musica: promovido pela Unlfio
dos Músicos do Brasil, será ren-
lizado cm julho próximo, >'m
São Paulo, um Concurso Na-
eional de Piano — o quinto —
aberto a Jovens pianistas brn-
slleiros natos ou naturalizados,
cuja Idade nüo seja superior a
;i2 anos. O primeiro colocndo
reccbcrA como premio uma
bolsa de estudos em Paris, com
viagem dc ida e volta, e mais
duzentos mil cruzeiros e me-
dnlhn de ouro. Inscrições: rua
24 de Maio. 250. ll.o andnr,
fones: 37-^Sl o 33-5324.

Sucesso

MISS PAHA' — Maria Estlier
Dentes é a nnva "Miss Pará".
Com suas medidas e.scultui-als,
92-B0-92, c uma das forles can-
dldatas ao titulo (lc "Miss Bra-
sil", podendo representar nosso
pnls num dos tri>s certames In-
íernaolonnls de beleza que ire-
inos disputar: "Miss Universo",">Ilss Mundo" e "Miss Beleza
Internacional".

O aplaudido Moocyr Franco,
de tantos sucessos, que o pu-
hlico escolheu parn sor Ídolo
da TV brasileira, volta aporá
às paradas de sucessos con
mais um êxito, que por sinal
O. uma nutra versfto do compo-
sltor Nazareno de Brito, o
mesmo que fez. "Suave 6. a
Noite" e "Doce Amarsura".
Dessa feita è "Calmo Setem-
bro" o nome da musica que o
artista acaba de gravar, o que.
jíi está sendo aceita pelo seu
grande publico o colocando-o
rie volta à cabeceira das para-
das de sucessos.

VIRGEM — 23-8 a 22-9

DESF. — Tenha mal» calma e procure resolver
com mnls tato os seus problemas de or-
dem particular. Nilo discuta com seus
familiares. Nem peme r:rn locar nos pro-
blema» sentimentais, adie Is.io para outro
dia.

BALANÇA — 23-9 a 22-10

DESF. - NSo Insista em sui-s opiniões, voe* pode-
ra ser o err.idr, dc Ioda a história. S»Ja
o rntls tolerante possível. O ncrvosii-
mo, poderá lhe trazer alguma complica-
ção no dia de hoje.

ESCORPIÃO — 23-10 a 21-11

- Não arrisque em ncRúelos imvos, pro-
curo ser conservador em seus empreen-
dlmentos. Nfio prometa nada a ninguém,
tem que tenha absoluta certeza de poder
cumprir. Nefasto no.s casos sentimentais.
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» lr>, quando e\(t|t>i|lram M aioiiMrimrnt"* de IThU.¦*.ií' romidadânv o FUTUrstU |)-n.i tomar |Mrtr na

niisiiiinitt., ma» «'!•* não m* demorou' multu leinpo
cm f.ini. Ui im ii. t ti ilo ,'i irtfliío dn Alli, foi inundado
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i i'ío |Halti* jiiciihlnoh do luuar, |0Vfl <|«<* apilar p.irai<-tit-i. da IiiKii, iiariliidu paia a Kufra.

,j ¦, 'fa'4''3í*s*aB^mmm3

8ÁGÍTARIÕ"— 22-11 a 21-12

FAV. — Bom para ri', negócios relativo» ao co-
mercio. Multo calmo na vida privada.
Na parle da tarlc, cuide dos problemas
econômicos. Favorável às coisas do cora-
çáo — terá a simpatia do sexo oposlo.

CAPRICÓRNIO — 22-12 a 19-1

FAV. — Se aclr com bastante tato e Inteligência;
poderá conscKiiir um dia de multo exilo,
no terreno dc silas atividades. Marque
um encontro com a pessoa amada e con-
verse seriamente com cia.

AQUÁRIO — 20-1 a 18-2

DESF. — Procure Isolar-se caso sentir alguma In-
dlspoMçán. Os assuntos financeiros mais
importantes, devem ser deixados paro
dia de melhor aspecto planetário, Nada
dc questões amorosas.

PEIXES — 19-2 a 20-3

NEUTRO — Controle-se, principalmente, na parte da
manhã. Terá um <Ila normal e rotineiro
no que diz respeito às coisas no campo
de suas atividades. Seja compreensivo •
toleninte com a pessoa aniatln.

9 Tinha Já cavalgado vdrias horos soguldas c a fo-"¦ me começava a atormentá-lo quando chegou acldadezlnha de Mont-sous-Voudrey e cuirou cmuma estalagem quo conhecia muilo bem, pois tinhaestado ali várias vizes. l-'ol direto para u cozinho,como era hábito nas liospcflarloB dc antigamente, oVlU loüo, diante do foij". um longo espeto coberto docodornizes o de snracuras. Bem poVto, viu aimla, lácozido, um desses lobrochos do cabeça redonda, cujonronia perfumaria tuna Igreja. Cumo perguntado o
qtw tinham parn servi-lhe, ofereceram-lhe tomates oum cozido du espúduas cie carneiro, Os pratos de nlel-Cito estavam reservados para altjuiis fregueses impor-tant.^, uns senhores da Justiça, ora, era preclsomen-to destes elementos que cumpria manter distancia,,,IJrlIlnt-Snvarlu porem nem pensou nis-s-o. Encami-nnousa para a mesa dos gastrônomoi e pediu que oadmitissem íi sua companhia, oferecenclo.se para pa-gnr sua parte. Kol atendido, e se mostrou tíio amável,Improvisando á sobremesa uma canção, que; o inanil-vei-am at6 o flm do dia.
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O Ilrlllal-Havarln checou « Sulca, Demorou-so ai-•* guiu tempo em bansanno, onde so achou às milmaravilhas, pois «II so comia ningiifflciiinciile,"()tio ótimos nceplpca preparávamos no I.lon d'Orl",escreveu ele em «nas "necorilat;íies do Kinfiírarão"."Çom apenas 15 batü Unhamos nés bcitIços comple-tos, entre eles a eviclctilc caca das innniaidias vl/.l-nhas, o famoso p'-i.ve do lago, ttulo iss» regalia àvontade cnm um vinho branco, limphln romu ámia dnrocha, que ató um hltlriífohn liclierla cnm |ira»er".Ijaiisnnuo era poiem muito perto dn Frnnçn, <> iHssoemigrado lá náo sc srnti.i lianiiilllo, Na Krançi itavlnill cnnfisrniln Iodos os seus bens. file atravessou a.Alemanha, a Holanda, u embarcou para Nota York,Ganhava a vida lecionando francês o locando violinoem um teatro, liava tambem llçfles do cozinha, dc quo<>« americanos andavam precisando.

* LENY CALDEI-
RA, a quérldissl-

ma "crooner" das
nossas noites, vem
também realizando"shows" no "La Ron-
de", onde é uma Ci-
fíitra p e r manente.
Grande foi a icleia
ria direção da casa.
em dar uma oportu-
nitlade à querida or-
tista, porque confor-
me íoi comprovado,
ela realmente é su-
cesso.

* ROBERTO
AMARAL, o bnê-

mio mais popular
das madrugadas pau-
listanas, vem desta-
cando-se como can-
tor e cartaz na "Boi-
te La Vie En Rose",
onde com o seu
"show" magnífico e
completo, conscfiue
prender as atenções
de todos. Dora Lopes,
artista realizada que
é, continua a ser su-
cesso de sempre, in-

nposições como cantora de

it CARLOS PARA-
NA', cantor-

compositor e muito
simpático na noite,
vem sendo junta-
niente com Anto-iio
Bruno, atração prin-
cipal no "Tio Pan-
na", o endei-eçp
agradável e concor-
rido das noites pau-
listanas, Dahra An-
tonelli, melhor do
que nunca, continua
a interpretar as suas
üamosissimas "mar-
chns-rancho".

* pEk<i RIBEIRO, depois da "lua-de-mel" íez
«bre i 1'í'1'mr'-" no "Ela, Cravo e Canela" —
com h an "nl r,os melhores espetáculos
„,,] .'"}-"'K"- novidades o sempre com sita perso-
les ^marcante, encantou a todos os pre.sen-
laeSn! i a™rnos também as fabulosas apresen-
Ia 'V ,Tri" P!'Kn°. Caco Velho, esse sambis-
tia;\'., » ,Fcido Pnr n*S todos, vem cantando to-"as as noites nes

merecido.'

¦ r r , .7

T-" r \ffitmi

terpreíando suas
gtande gabarito.
'¦¦" ; it - ' "'¦'•'¦¦¦ ' '''¦''¦'¦'- -iy*
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nCsse e,Kle.rp(.'°' oilãe obtém o eu-

ADEGA LISBOA-ANTIGA
t! Bmní^t,c ''lsll"a no «oração dc Sáo Paulo
MnSm In° TonIAS, 280 - DIARIAMENTE
tom| ta» J.""tnr('s A noite, fados o RUltnrradas¦ """Unho Alves, Manual Tavclrn, Mariaiinnn Manuel Marques (guitarra) eAnlonlnhn (vlnlíol

ADEGA DA MOURARIA
Kua Albnqncriiuc Lins, 248 — Fone: 51-8156

Sob a dlrccAo rie Jofio Fernandes. Jantares com
pratos regionais portugueses. Cozinha Intprnnoln-
nai. Faüns e gultarradas com Tony Silva,

Trio Boreal, Maria dc Lourdes.

CANTINA E PIZARIA AL Dl LA'
Largo Ànn Ilosa, (i;i (Esquina da rua Vergueiro)
Uma cusa tllferento para seu paladar exigente.
Almoço a partir do 11 horas, aberto ato 2 da ma-
druRtida. Serviços para banquetes, casamentos.

itnlvcrsíirlos.^S^fiNXrpízzA^^
Bua Neto de Araujo, 45 — Fone: 7-G6J9

(Atr.ls da estação de bondes)
A cantina qi.o faltava em Vila Mariana, onde se
saboreia a rcnl Dlüza napolitana o os melhores
antl-paston, num ambiento o um melhor serviço.

Aberta das 18 íis i horns da madrugada.

IlAIt F. niCSTAtmANTE — DANÇANTE
Una Caio Prado, 47

Todas as noites Jantares dançantes abrilhantados
por: Pnchft Trio c Conjunto "Belisco". "Crooners":
Clela Marques. Atrações: Wilma Moreno e "Swlng".

Almoços diários. Fechado nos domingos.

BOITE "OÁSIS"
KUA 7 DE AHRIL (esquina Praça da Republica)• Fone: 34-7047

Geraldo Otimboa apresentando"EU SOU O SAMHA"
com Ernanl Filho o Conjunto

BOITE CHICOTE
AV. 9 DE JULHO, 614

Hoin e todas as noites o "show"
"UM GARÇÃO, A NOITE E VOCÊ

Com LA RANA. Selesto Alda, Wnlqulrla Luz,
Sonla Batlsla e Carlos Tasrle.

CARROUSSEL BAR
Av. 9 de Julho, G5(i — subsolo — Fone: 35-5306

Tndtu; as art'tes ape-ritivos com fabuloso conjunto
tle rltmo3 modernos tocando varlndlsslmo repor-.
tórlo para dançar a partir das 21 horas Inclusive

nos domliiROs,

DANGER BAR
liua 34 de Maio, íl — l.o andar — 270

(GALERIA PAISSA.NDU - GRANDES GALERIAS)
Todas as tardes é noites aperitlvos musicados,
cn. um do* melhores ambientes da cidade.
Atração permanente Wilson Roberto, notável'cantor brnfiildro.

candeia
RESTAURANTE TÍPICO PORTUGUÊS

Rua Amando de Carvalho, 329
(Prcxlmo ao Instituto Biológico)

Pratos c especialidades regionais portuguesas,
biênio típico e familiar. Especialidades em doces

Fechado ia 2.ns-felras.

Am-

regionais portugueses.

DON PEPE
RESTAURANTE • BAR

Crzlnha clássica espanhola. Don Pepe é no gíncro,
o único cm Sáo Paulo. O Jantar o a cela íaa-sc
acompanhar pelo mágico da guitarra El mexlca-
no", com Bons cançíSes espanholas, mexicanas .

paraguaias,
Run Monteiro dc Melo, 125 — Lapa

"SAMBALANÇO"
I1IG1NO CARLOS

CONVIDA VOCÊ PARA ASSISTIR HOJE
Roberto Luna e o "Trio MontanhSs"

Rua Peixoto Oomide, 39 — Fone: 34-2824

EL G R E C O
Rua dos Tlmbiras, 631 — Fone: 34-3672

O unlco com musica dns 20 às 7 horns dn manha.
Todas as noites: aperitlvos, Juiunrcs e celas mu-
slcndas. Ambiente acolhedor, serviço esmerado,
cozinha Internacional. Musica: Típica dc Ubirajara

e Larilslau e seu conjunto cigano húngaro.

EX-TRAGO BAR
Rua Birüo do Itapetlnlnga, 163 — Loja 20 (térreo)
A partir das 10 ás 2 horas da manhft, drlnlts o
aperitlvos musicados com o cantor brasileiro
Oswaldo Cruz. Ambiente discreto e acolhedor.

Dlreçfto de Mlrta.

508 CHURRASCARIA.
RESTAURANTE E PIZZARIA

DIA E NOITE: Leitões, Coelhos, Cabrl-
tos, Codomns, Frangos e o tradicional,É508 na brnna" — Chopp da Brnhmn.

AV. SANTOS DUMONT, 508 - Ponte Pequena

1060
A TRADICIONAL CANTINA

DE SAO PAULO
A melhor mesn — O melhor

ambiente
AVENIDA RANGEL PESTANA. 1060

A 1.060 metros da Praça da Sé
TELS.: 30-1622 - 36-5613 - 33-7011

••v^^wwww%<^^^v%»*^^*vv^v^^v*/v*^^^«*^%^^v^^**v>^/v^

Hoje

GAROA — DRINKS
Rua Ncslor Pestana, 259 — Fone: 34-1497il Mil .irsiiii loiiiiiii, ..o:j — v wiiu, ji-ii.ii

jc c todas ns noites, Tile o cantor revelação daa
noiles paulistanas. Ynrn Vargas ("hostess").

*»V*^V>^^V</^.WW^^^^^VWWWW*^A^/\^^^A»W<VW^^^

ela, cravo e canela
BAR — BOITE _ RESTAURANTE

Rua Major Sertorlo n. 676
Som 4, Caco Velho, Conjunto do T«o — Claudet*

Soares e Walter Wnntíerlcy

LA RONDE
RUA BENTO FREITAS, 365 — Fone: 37-6328

Todas as noites apresenta para dançar, os con-
Juntos do Waldinho e Hugo. — Às 2 horas,"show" com Jenncy Walner, bailarina fantasista.

R E V E R I E — Bar-Dançante
O bar mais elegante t confortável de Sâo Paulo

Av. 0 de Julho, 152 — Fone: 3G-0206 (esquina
Jolio Adolfo) — Diariamente animadíssimos ape-
rltlvoo-dançante» com Atfrodo Grossl e sua tiplea
"Crooner": Sandra Santos. Fechado aos domingos

INAJA — DRINKS
Av. Brigadeiro Luís Antonio, 2.440

Sob a direção do R. H. MANISCALOO
Grande cspeõídUtiade: "Whisky com Agua de coco.

Ambiente familiar e agradável.

MADISON BAR
RUA AUGUSTA, 1.402 — Galeria Le Vlllage

(Em frente ao Cine Majcsttc)
Todas os noites, das 21 às 4 horas tia manha.

Grande atraçfio: Ivan Frado.
ruTj-uTj*ij-Lrij-LriJ^<*V\r»~^*il%*W*>^i *l"l*i * W ** m m. a ** m.m r.mm * mmmjL^mm^m*» *.

PIERROT — Bar e Restaurante
Direção tio "barman" CHICO

Solon Sales, cantando parn vocô os maiores sucessos.
Ao pinno Serginho e Nlnlnha acompanhando a lady-
crooner: Cllcne Costa. Aberto a partir tias 18 horns.

Av. Vieira do Carvalho, 55 — Fone: 33-0210

LA VIE EN ROSE
AR CONDICIONADO PERFEITO

Rua Major Sertorlo, 114 — Fone: 36-060»
Diariamente dol3 conjuntos de ritmos. "Crooner"»"
Andvnrn Peixoto, Collo Maria e Edllton Lonas -
l.o 

'"show": Roberto Amaral — 2.0 "show"
Dora Lopes.

RESTAURANTE NOUBAR
Serviço a Ia carte e especialidades suíças de Fon-
duci de queijo o Bourgulgnone. Almoço das 11,30
e Jantar das 18,20 em diante. Ambiente familiar.
R. Gen. Deodoro, 236 - Fone: 61-5001 - Sto. Amaro

SELVÁTICO — Restaurante
Av. Washington Luiz, 4.267 — Teleíone: 61-3810

(O endereço orgulho das noites paulistanas)
Ambiente — Conforto — Bem-estar

JANTARES-DANÇANTES com TINO c SEU
CONJUNTO-TIP1CA

A 1.500 metros do Aeroporto de Congonhas.

SOLAR DOS FIDALGOS
A fidalguia portuguesa na capital bandeirante
Bua Dr. DIOGO FARIA, 1 379 t esquina com
Prof. Ascendlno Reis) — Ibirapuera — Tolefo-
ne: 7U-5271 - Todas as noites: FLORENCIA

RODRIGUES E ABILIO HERLANDER

TERRAÇO — DRINKS
Ambiente tropical — diferente — confortável. Uma
nova cosa que «urge na rua Augusta para o seu
conforto e entretenimento. Cantando c tocando
violão: Roberto Braga. Aberto atí as 4 da manh&

RUA AUGUSTA, 2.706

TIO PENNA
(A CASA CABOCLA DE SAO PAULO)

RUA AMARAL GURGEL, 614
TODAS AS NOITES "DRINKS" MUSICADOS

COM CARLOS PARANÁ, LUCY LESSA «
ANTONIO BRUNO

VERMELHO - 47
Av. Vieira de Carvalho, 47 — Fone: 34-2963

Todns as noites — Carmen Jóia — a boncqulnha
das cantoras revelação 64, sendo acompanhada pelo
pianista Diogo Bella. Ao vlolilo o cantor Antonio

Augusto.

ZILL£RTAL - Restaurante-dançante
Av. Brig. Luis Antonio, 909 — Fone 37-6772

Cozinha Internacional — "Chopp" — Aberto para
almoço a partir daa 11 horas — Jantarcr-dan-
cantes — Sobado: feijoada. Domingo: "Shows"

Infantis.
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A Por onde quer que í*le passasse, os franceses ha-
7* viam se revelado excelentes cozinheiros. Em Co-

lnnla, encontrou um fidalgo bretão que, tendo-se
tornado taverneiro, ffiz fortuna, Km Londres, um
certo d'Albli;nai- ganhava a vida temperando salada íl
moda de Grosvesnoi* Square. A vogn des.ee genero elesahvla foi tanta que (1'Albignao precisou comprar um
veículo para poder atender sua numerosa freguesia.
Em Nova York. Briliat-Snvarln conheceu a Capltdo
Collet, que enriqueceu confeccionando gelados c sor-
vetes, que encantaram os norte-americanos. Km Bos-
ton encontrou .lulinn. que havia sido cozinheiro tio
Arcebispo de Bordeoux, e ao qual cie, Brillnt-Savarln,
ensinou a maneira ile preparar ovos com queijo. Em
1707. Urlllat-Savarin roontrou cm seu pais. Devolve-
ram-lhe seus bens, com exceção dn uma vinha, o
que o contrariou níio pouco, pnls ob produzia nm
vinho Inigualável. Ingressando desde logo no Exercito
do Reno, com Angereau, foi nomeado juiz em Ver-
galhos, depois conselheiro na Corte rie CassaçSo. Va-
garosamente, nas horas da lazer, escreveu então um
livro e o publicou em 1825. No ano seguinte, ao assls-
tlr ao serviço dc aniversário da morte de Luís XVI.
apanhou um goli» do ar e morreu dc pneumonia no
dia 2(i(ide fevereiro de 1R2G.

5Brlllat-Savai-In 
tei mais do que Inventar um prato

novo. t?le codificou a arte <Ia boa cozinha, criou
a filosofia do comer-bem e concorreu, mats que

qualquer outro, para estabelecer nn inundo o prima-
do da França om matéria dc gosto e de arte culinária.
Escrcvcn nm «A livro, sim, mas quo livro! A "Tsico-
logla do Gosto" (¦ uma obra definitiva, variada, diver-
tida, Instrutiva, plena de rlAncln exposta dc forma
clara e transbordam» de espirito, llalzac dcclaron cn-
conlrar nela uni sabor inromparúvcl. Foi obra escrita
aos poucos, lentamente elaborada em horas escolhidas,
Brlllat-Savarln a acariciou longo tempo e se ocupava
doia com bastante ternura para um dia levá-la ao
Paliclo da Justiça onde, segundo so conta, se extra-
vlou o manuscrito que, felizmente, foi reencontrado.
Na "Psicologia do Gosto" encontram-se máximas como
estas: ''Os animais devoram; só o homem do espirito
sfibe comer". "O .destino da? nações dependo do como
elas ae nutrem". "A mesa é o unlco lugar onde não
noa aborrecemos durante a primeira hora".
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Mundo dos Livros HEBBEL EM

PORTUGUÊS
Hcrculono PIRES

!

1

ESPELKO DE SÜA ALMA
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LJOLOFERSES oráfna aos seus guerteiro* que*** *aiam da /ila. *e gulserCM jazer quiixt*
contra o rcjiiiJo. Cm de.Y* se atrere. /folo-
femes aceita a queixa e condena os dois ã morte
imediata: ccLsadu e acusador, /l seguir, o le-
mirei oenernl de .Vabueodoiioror. -diante do
qual a Terra se rurra". meuda errecr os seus
camelos. "Já eilúo arrendo*", responde um
oficial, t llololerr.es o cdrerie: "Quem is tu,
que ie atrere- a routmr-me da cabeça meus pen-
sementes? A'ío j»slo dessas naturezas obse-
quioses e metediças. Primeiro, a viinha cou-
tade: depois, os vossos atos; nio o inverto. To-
ma r.ota"'

£ cjsíhi «jue comera a traae'dfa "Jtidite",
em cinco alui, primeira |><*ça de Friedrieh
Hrbbel, nesta primeira coletânea do poeta ale-
mio que ajwrece em portugitC-t. A tradução é
de Carlos Alberto Nunes, esse llolofernes pen-
lista da iruiliic.Io, que depois de en/rtniar
Shakeiípcare e Homero, ambos dr corpo inteiro.
resolveu dc-o/ior Hebbel. O lançamento, mini
1'Olume ciircdcriirdo, de mali dc tre;ciitn* pri-
ííuias. i de Ediçúrs Mellioraiiieiitot. Um mo-
iiuinento comemorativo do centendrio da morte
dn poeta, publicado sob oj au^ifcio- do tintitulo
llaus Staden.

As peças reunidas neste volume «So apeno*

três, mas suficientes, pela grandeza de ear.cep-
São, a riqueza imughiica e o cleznee meieímeo,
Iara nos dnr a medida do poeta. Como Obstrra
« trodulor. em todas enes peças, 'menos e o
«ne o pocla recebe de /ora. do que a sua can-
iribuiçiio pc-soc!". Km "Judite", pouro mi|>or-
ia a história biWica. Hebbel com-ebe. com os
IK-rsonagens tradicionais, wna nora tragédia.
•Va segunda peça áo volume. -Giges e seu anel",
os personagens prh.cipr.is sio Candaules. rei da
Lib.z, saa esposa Rcdope. e o grego Ciges, mas
a aç-..o i Inteiramente mitlca. Sa terceira, "Os
tilbelungot", fe.-.ioj a cosmoriwo de ioda itwa
lase histórica, através de períoncijens medievais
como Sigfrido, Crii.ulda e Bruuítda.

Carios Alberto Sanes apresenta Hebbel aot
leitores de lingua jMirlugucra ntinres de Itffl
preferia bastante iii/orn.atiro. Ndo irat-s «i»e-
ita* da lUjura histórica do porta, iims do sintido
e da natureza da sna obra. Uei-elamlo o atpetto
dialético das tragédias de Hebbel, In/Iiiencladas
pe!» pe;;«aiiie;ilo l:egeli-ino, doiiiínaiite na i.ooca,
nlrriu o leitor juiru a grandiosiile.de das concep-
ções do poeta. As pe-.as reunida* neste rolume
juram escolhidas pelos srs. Carlos Fotiquet e
llnmilcar Turelll. liiretcrcs do Instituto Uans
Staden. e nos lançam de pronto nai profundezas
de Hebbel.

Realizações
na Agricultura

O secretario da Agricultura
ronreüeu. ontem uas Oujspas
Eliííos. c.-iircvista ã tnipreiua.
localizando problemas otiiifli-
tea â tm P-vta. Ressaltou o sr.
Fernando Penteado Cardoso as

realizações prevísuu pela atu-il
adreüilstruçfio. no reíerente a
Pasta «jue dirtse.
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hA mfjlH do "t sôculo
o CQÍ6 mola gostoso do Brw

EMPRÉSTIMOS
Despachando proccvios do Ser-

viço de Cooperação com os Mu-
niciplos, o governador Adhemar
de Barros ntitorizou a Caixa Eco.
nomlca Estadual a processar pe-
didos fie empréstimos formula-
dos pelos seguintes Prefeituras:
Colina, Dulcmopolis. Dracena, Ge-

PARA OBRAS
neral Sal?udo. Itapol:-;, Jtilio
Mesquita, Limeira. Luiz Anto-
nio. Monto Aprazível, Osvaldo
Cruz, Sabino, Sfw Lniz do 1'aral-
tlnga, São Manuel, Scrtaozinho
e Tabofto da Serra.

Todos os cmprcstlmoj foram
solicitados paru obras de nicilio-
na nos respectivos municípios.

'.; uma caninho de
(% Pernambuco quo o
U5Í Brasil inieiro repele!
?* Pedidos te). 31-7527

——— mmnmoamíBmmmmí

As garotas são mclhstcs observadores
que os rapaze-?

H: Os poderea de observação tle ambos süo provavclmen-
to iitiiais. Cadn um observa atentamente c lembra os detalhes
que lhe Interessam. As garotas tendem a observar as pessoas
e suas conversas, roupas, atividades domesticas, flores, etc, Os
rapazes observam mais frequt (-.temente r.s maquinas, Instrumcn-
to< oeroplanos, barcos, veículos e também fenômenos atmos-
ícricos, tais como ciuiva, neve. «elo c sol. Os garotos pequenos
observam os outros garotos; mais tarde seu interesse se dirigira
paia as pequenos.

A maioria das pessoas
está descontente com
seus empregos?

i;: — Provavelmente nâo,
mas muitos dos que têm um
trabalho mecanizado sentem-
se tilíús OU menos neutros
acerca do seu trabalho, A
frustração no trabalho, hoje
em dia, deriva da dissocia-
ção entre o trabalhador c o
produto acabado (com que cio
esteve trabalhando), o quo
lhe nCKit o oportunidade de
sentir-se produtivo. Os car-
pinteiros, sapateiros, etc., e;os-
tavam de suas (1(1 a 70 horas
de trabalho semanais, porque
este lhes permitia uma ativl-
dade criativa compensadora
para o eco.

Os Inexauríveis

1ESGURSS 00

A alimentação diminui
a intexicação pelo
álcool?
R; — Não, mas essa crença

bastante divulgada pode ser
muito vantajosa se o bebedor
crônico parar de beber quan-
do começar a comer. Isto,
contudo, não anulara o efeito
do álcool já ingerido. Al-
guns médicos não vêem com
bons olhos a pratica de co-
mer para absorver álcool.
tem valor alimentício e que a
combinação dc álcool e comi-
da resulta em muito mais ca-
lorias do que a media dos be-
bedores pode usar efetiva-
mente.

O fantasma tle um mundo
superpopuloso c tle uma
humanidade sem alimen-
tos suficientes era o pe-
sadeio dos cientistas (jue
erguiam o.s olhos para um¦futuro quase próximo. Mas
as descobertas da Ocea-
nografia sobre os recur-
sos c perspectivas do mar
afastam para muito longe
esse terrível perigo. Leia
em Seleções dc junho, já
nas bancas.

Ws

SELOS E
MOEDAS

-tr Está sendo organizada para o
' 

próximo domingo, dia li,
grande caravana de fUatelistas,
que irá a Rio Claro, a "Cidade

Azul", onde será realizada uma
grando concentração dos colo-
cionadores de selos de varias ci-
dades. Como aconteceu em iuo-*.
quando so realizou a maior con-
centração de filàtellstas jamais
efetuada em nosso pais, estamos
certos de que a promoção do
nosso amigo Oscar Meyer será
coroada de pleno êxito.
•b Do programa elaborado cons-

tam um almoço no Rio Cia-
ro Country Club. visitas a va-
rias exposições que ali se estão
realizando, recepção no Grupo
Ginástico leilão de selos e uma
palestra filatelica pelo professor
Humberto Cerruti. presidente da
Sociedade Philatelica Paulista.
.V Ônibus especiais sairão da

porta do Club Filatelico de
São Paulo, na rua Wenceslau
Braz, 78, às 7 horas. O regres-
so está marcado para o mes-
mo dia.' , .
A Deverá entrar em circulação,

no próximo dia 29. um selo
eomemorativo emitido in me-
moriam" do saudoso Papa João
XXIII. A taxa será de 20 cru-

Va Republica Árabe Unida" 
lançou em circulação oito no-

vos selos para a serie ordinária,
com motivos diversos.
A Esteve em visita a esta Ca-

pitai o sr. Renato Berbert de
Ca«tro adiantado íilatehsta de
Salvador, Bahia. Conversamos
na.Feira da Praça da Hepubli-
ca e soubemos que esta alta-
mente interessado em comprar
aqueles selos conhecidos corno
"carrapato", emitidos em W?,i,
para taxa suplementar do valor
de 100 réis. O sr. Berbert esta
preparando um estudo sobre o
referido selo beneficente.**-

Toda a correspondência para
esta secção deve ser endereça-
da a
J. L. DE BARROS PIMENTEL
Caixa Postal 8536 — São Paulo
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Agora Você serve à mesa a boa Margarina Delícia, que já conhece (pura, fresca
e gostosa) e ganha bonitos potes plásticos coloridos, para guardar uma porção
de coisas. Você pode juntar quantos potes quiser, pois eles têm lindas e variadas
cores. A Margarina Delícia lhe dá mais, em tudo: em qualidade, em sabor e em
utilidade. Para passar no pão e nas bolachas - é ótima! E por ser enriquecida
com vitaminas, alimenta bastante e faz bem. De qualquer forma (latas, pacotes
ou potes plásticos) é sempre vantajoso preferir a Margarina Delícia

Margarina Vegetal DELICIA
qualidade SANBRA
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CINEMA

VONTADE-em casa
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CANAIS
DAS 2? ÀS 23 HQRAS
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A diicr.io do Serviço do Utilidade Publica da Difusora está

eníri^uJ .10 jornalista Edqnrd de Oliveira Barros (na folo,

tem um luncicin.iiioy Mais de trcs mil avisos foram feitos,

grafiiiiamcnro, durante o primeiro mês de atividades. Do-

(umcnlos c objetos peididos são os mais freqüentes-
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0 ciso do açucar tem dado
trabalho ao SUP. .. ADilu-
será tem ,1 lista dl.iila do
fornecimento feito pelas usi-
nas aos varejistas. De mo-
do que, sc o dono do cm-
porio nogã ter o produto,
basta interrogar o Sorvlço do
Utilidado Publica. O fun-
cicr.ario cncarrcK.ido, C!au-
dio Kuehnc, na foto, aten-
dc a centenas de cham.-.dos,
por dia. 0 fone c 37-15-13.

Servira P
• no

Vi ie Élica V,
\Sm ds

12,30
14.11(1
1--"D
n.on
111.110
18,30
l.l.llt)
19,18
19,30
20,00

2d.:in
üi.nn
21.30
22,00
L*:t.oit
2*J,1 fl

. curso Primário
Curso «le Admissão
Programação variada
Curiosidades
Tcle-Notlclas Br-

gamo
Boletim Alíomarcs
Shnw-Varlado

Onde iremos iioje?
-TV a Quadros
-Curso Alfabetizarão
-Curso de Admissão

Holi-Bciliclie
Flagrantes do dia
Comentário Diário
inventos da Amai.
Revelações Lorenzel-

ti
Vnce já viu Isto?

-Lorenzo Madri
Iíorln do Samba-Willys nn-inn

• O Crime cio Dia
l.o EdlçSo «Io Diário
da Noile

uma inovação de grande sucesso
O Serviço de Utilidade Publica da Radio

Difusora está, realmente, dando novos rumos
ao radio do São Paulo. Não somente programas

destinados pura e .simplesmente ao entreteni-
mento, mas lambem à informação útil, atual,

de interesse pratico e imediato.
Um exemplo: com 11 falta

(• nçucrir, milhares de te
üteraas estáo sendo fei-
tcs ao fone 37-1513, tnterro-
pndo onde localizar o "pre-
titío" produto,.. com a
Ka fornecida pela União
te Usineiros, o funciona-
to do -sup" informa com
preefsüo us entregas feitas
B bairro. Se o dono cio
?porio niio quiser vender
c açucar. basta um telefo-
tuna às autoridades, pnra
jue atuem o espertalhão em
terante.,.

A mídia de telefonemas,
por dia, Ue pessoas interes-
fadas no açucar, tem sido
de 2:)I1 ligações.

Mas não sé sú nesse se-
tor t|ue o "SUP" funciona.
Também nn procura de
pessoas desaparecidas, de
objetos e documentos per-
cJiclos ou achados de car-
ros roubados, etc. Os avisos
são feitos gratuitamente.

Nós também, usamos o.s
serviços do "SUP". Num
desses sábados, toi organi-
zada uma tarde de uutó-

grnfOS, à ciual deveria rom-
parecer o elenco da tele-
novela "A Gata", du TV-
Tupi. Infelizmente, pnr
esses azares, não consegui-
mos avisar justamente 11
atriz principal do progra-
ma, Mariza Woodward. E
para culminar, não Unha-
mos o endereço da artista.
Apelamos para o Serviço
de Utilidade Publica, a flm
de que milhares de pessoas
não ficassem sem 11 presen-
ça da bela Interprete, na
fc:.la que teve por local o
Clube Esportivo da Penha,
A Difusora transmitiu o
aviso duas vezes, apenas,
quando um telefonema de
Mariza informou que já
tinha sido avisada por vi-
zinhos, q u e ouviam n
PRP-3,
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1 feíf está repetindo o sucess® de "isua Cigana" ;
Rão há duvidas: a te-

?!Na "A Gata" está
Windo o excepcional
?s» de "Alma Cigana''.
medida que 0S capítulos

passando, é muior o*etesse Popular a essa
lotação da TV-Tupi,
ariiini™le, 110 horário
M«. Vida Alves e
£ 

Lima têm papeis de
gj.íertaqué. Na foto,r«m sendo dirigidosf Geraldo Vietri.

CANAL 4
12 1)0-TV nos Esportes
12..1U- BdlçSo Exlra
i:i,(!0- Novela Palmolive
13,30-Reprise
i-i.no - Antolne e Voei
1 sm- Revista Feminina
10,30- Bailei
17,30 -Filmo
17,40- Desenhos Animados
18,20 • Tamanho não k Do-

cumento
1B,5S - Showzlnho KelIog's
10.011 - Popeye
lü 30 - Bolso do Repórter
]fl,'40 - Opinião Esportiva
19,45-Repórter Esso
20,(10 - Novela Palmolive¦l>.).?,a ¦ Rota fifi
21,30- Patrulha Rodoviária
22,10 - Brasiliana'^'J.riii-Dta:1'! de S, Paulo

no TV
2:1,00- DInrIo de um Re-

portrr
23.30- Bar Mola-Nolte
24,00 - Nos Bastidores 'Ia

Gloria,

CANAL 5
lfi.no - Oui, Madame

17.1(1 - A moda d!ta beleza
17,35-Encontro c/ Gioia Jr.
ITTiO - O Semeador
18,05-Jornal Feminino
ir.:ui- ivonhoé
ín.OO-Tema para dois
l!),3ã - Movietono
20.00-Coelho Pernalonga
21,00 - Tele-Alualidades
21.20-Nelson Gonçalves
22.00 - Gafe e Etiqueta
22 4ã - Tele-Jornal
22,5(1- Boletim
2:i.0.*i - Camera de Vordafe

CANAL 7
11,30-Amigos se encontram
ía.OU - Record em Noticias
12.30 -Praça 11
i:U(l - Record nos Esportes
13 40 - Programa Innny .Ir.

14.50-J. da Mulher
15,50 - O assunto é Virgínia
1(1,0(1- Espetáculo
l(i:i0 - O Zorra
17,00-0 Chicote
17,30-Sonho de Amor
19,05 - Mahdrake
19,30-Raul Solnado
20.30 - Peter Gunn
21.11O-Impacto
22.00-Vip Show
22,30-Blota «Tr.
23,05 - R. em Noticias
24,00 - Inspetor Burke

CANAL »
Í2.00 Sbow do Meío-D'a
13.00 -Reprise
13,30 - E Agora Papai?
14.00 - Matinée Execlsinr
1(5 40-0 Padre e os Pais
17.00-Tealro da Tarde
17.30-Alegrin d? Cozinhar
18.00-Cine-Show
18,30-Eu e Você
lfl.OO-Novela
19,30 - Astro-Show
19.40-A Mvrc.h" Cn M""tlo
20.00 - Moacvr Franco Show
21.00-Dr Kildare
22.00-Encontro com Luiz

Vieira
22.30 - Aristoc. e o sucesso
22,40-Show de Noticias
23 00 - Cinema em Casa
24,00 - Camera Um
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Conceição presente em "BrasilianaV

A serie "Brasiliana" focaliza-
rá, hoje, uma das figuras mais dis-
cutidas da política brasileira: a
sra. Conceição da Costa Neves.
Mas, como se sabe, "Brasiliana",

através de seu esquema inovador,
não é um programa de natureza

política. E', isto sim, um progra-
ma humano, onde o entrevistado
narra momentos particulares de
sua vida, mostra o lado simples,
destacando suas preferencias no

campo artístico. O desfile de can-
rores, bailarinos' e músicos, é jus-
tamente, orientado pela persona-
lidade focalizada. Quais serão as
preferencias de Conceição no ge-
nero? Que confidencias ela nos
fará esta noite? E' o que assisti-
remos em "Brasiliana", a partir
das 22,10 h, pela TV-Tupi. Apre-
sentação de Aurélio Campos. Um

programa de Erly Hecker e Regis
Cardoso.
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VEJA HOJE, pela TV CULTURA — CANAL 2

22;C0 h — TESOURO DO SÉCULO — 3.o Homem

22'?0 h — A ECONOMIA — Toppes-
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Üi.ZEÍ Y PEGAR UMAS FRO-
ONDE ) TAS DO,PCMAR,
VAI?/DO*NHO-' NlTOj I
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ACHO qu&
O NHO'NI-
TO NÂO
ANDA GOS-
TANOO.OIS

'ELE AC14A
QOE PE-
GAMOS
FRUTAS,
DEMAIS—IX

^g^H^ÇgOBAGEM-

,—^r7 rrs i
/SE ÊLE / 

"AS VEZES NAO E *\

/ «So GíUISES-\ V PRECISO FALAR! )
SEQUE A V^ _^SC£NTE FOS- 1/ -e 4

\ SE • '-FA- y*^ ;
VLVKIÍ.y t. ,
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ASTRONAUTA E O HOMEM-(3ELEIA 0IRI6E/,,-
SE *A MiSTEKICSA ESTr?EtA '61** OA CCNS-
TELAÇÃO OO CICNS.NUMA ASTRONAVE
MAIS RÁPIDA OO QOE A VELOCIDADE DA LUZ!

MAS ENQUANTO A VIASEM PRÓS-

5EGOE NOSSO HERÓI ENTRA NUM ES"

TRANHÓ ACORDO COM SEO COMPANHEI-
RO! .

\( exato! .

f, BBIA-.Bü ESTCOMORREN-
PO OE SAUDADES DO D|-
TÃO ! VOCÊ NAO PODERIA
FICAR PARECIDO COM

ÉLE*2
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Rock Hudson e Anthony Quinn
juntes no filme "Ssmincle"

A "Universal International" nnuncia
feira próxima, no "Art Palácio", o filme
filme epieo dc iiçáo c aventura, com
lhony Quinn. Barbara Hale e Richard
A direção 6 üe Budd BocUicher.

para segunda-•Seminole", um
Rock Hudson, An-

< e'"r)CO.

Z\g-Zag

1VENTURJ
Urnsmi

í
NO

% 1

1 SE
REV

BfcQ RE

• ^^^^ ^^^ _____________

£*- • mm MM1-

Judy Garland, Dirk Boçardo e Grcgory Phillips, que, no filme, faz o papel do filho do casal.

"NA GLORIA, A AMARGURA

DILEMA DE JUDY GARLAND;
LSMS ENT OPALCOEO AMO
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"Sol, Mulheres... e Nudismo", que a "Paris Filmes"

nnuncia para a próxima segunda-feira, na Cinclandia,
narra a aventura cie trÊs jovens que se iniciam no nuclis-
mo, ultimamente em voga cm muitos campos rios Estados
Unidos, o filme, produzido por Philip Watson e dirigido
pur Alan Overton, em "Nautlcal-Color", invade Cape May
c seu campo nudista, focalizando as incertezas de três jo-
vens que ingressam no ambiente realista dos que se apre-
sentam a Natureza tal conto vieram ao mundo. O "Del Rey
Nudist Cam]i" está situado na Florida e 6 ali que Susan
Baxter (loto), Carol Mae Kensie e Marge Anderson pas-
sam os dias,
u sol

sem falso nt'd( r t"r\ o-< >vel com

'United Arlists" anuncia para a
inauguração, amanho, do clne Bru-
ni, oe Santo Amaro, ú rua Aclnlío
Pinheiro, 3,481, a estréia cio filme"Na Glória, a Amargura", uma su-
pcr-produçfio dirigida por Itonald
Ncame, com .iudy Garland, Dirk

Bogarde, Jack Klugman e Aline Mac Ala-
liou no elenco.

A história do filme se inicia quando
Jenny Eowman (Judy Garland), famosa
cantora americana cm "tournée" cm Lon-
dres, vai procurar David Donno (Dirk
Bogarde), cirurgião inglês, sob pretexto
rie quo ela está perdendo a voz. Mas a
verdade 6 oue há muitos anos, em Nova
York, quando Jenny Iniciava sua carreira
c David estudava medicina, os dois Unham
titlo um caso de nmor, Entretanto, Jenny
recusara-se a casar com David para não
prejudicar sua carreira, e quando nasceu
seu filho. Mntt (Gregory Phillips), ela
concordou em deixá-lo partir com o pai
para a Inglaterra c nunca mais procurou
rever o filho.

Entretanto, depois dc tornar-se famosa
c dc dois casamentos fracassados, Jenu;'
chega á conclusão do que Davld é o unico
homem que ela jamais amou. Agora, po-
rim, constatando que o amor de David pur
cia náo mais existo, pede-lhe que ao menos
a deixo ver o filho, internado nuni co-
lúgio. David concorria com relutância, o
quando os dois chegam «o colégio, Mutt
fica radiante por ser visitado por uma os-
trêla célebre, Jenny conviria pai e filho
para Irem ao teatro na noite cie tua estréia
em Londres.

No u :i cia estrela, Jenny recebe um
telegrama rie David que foi obrigado a ir
fazer uma operação na Itália, fíatt, con-
tra ns ordens cio pai, vai .sozinho ao teatro.
Jenny convcncc-o a ficar em Londres e
os dois passam juntos dias felizes, cniiuan-
to Gcorne (Jack Klugman), seu empresa-
rio, o Iria (Aline Mac Mahon), sua secre-
tária, tém dificuldade em fazer com que
Jenny cumpra seu contrato.

Dc volta ria Itália, David tem uma vio-
lenta disputa com Jenny cm qua ela lhe

explica o quanto ama o lillio e lhe pede
que o del«ce em sua companhia. O me-
nino ouve por ncaso a discussão, e David
não tem outra sairia se não dizer-lhe que
escolha entre viver vir lanrio com a mae
ou continuar na Inglcterra com o pai.
Com pena rie magoar sua mãe. fíatt con-
corria em ficar com ela. Mas logo Jenny
compreende que o menino está fazendo
um sacrifício 0 deixa-o partir.

Desesperaria, Jenny começa a beber, e
David vai encontrá-la num hospital, onde
ela está se tratando rie sua embriaguez.
Tira-a então dali e leva-a em seu carro
prometendo conduzi-la para o unico lugar
na terra onde ela encontrará felicidade,

Quando o carro chega a sou destino,
Jenny percebe que Davld n conduziu no
teatro, onde George está no ponto de cie-
volver o dinheiro das entradas. Ela entra
no palco vestida como está e imediata-
mente é envolvida por uma onda de a piau-
sos rie seus admiradores. E compreende
então que David tem razão — só no palco
ela se sento feliz.

Brigitte Bardot e Alain Delon mostram que
verdadeira não conhece fronteiras dc neb
arvore genealógica.
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Sy/va Koscina, Gloria Paul e Geórgia Brown, três vedetes internacionais de
pacabana Palace".
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"Amores Celebres" (Ammir
uma supcr-prtjclui.ão de alta c:
a Condor Filmes vai apjex -.•
loiro, mais uma oportunid: tle
se possa apreciar, no Brasil :
lhor o cinema francês produzi!
pos. Trata-se cio um filme cu
em que uma pleiade cie ílialo:
artista cie nomeada se reunir
Obra clássica no nascedouro, i
a direção rie Michel Boisrond
se destacam Brigitte Bardot. J
Jean Ciando Brialy, Alain Diii
ret, Pierre Brasseur, Marie L
clot, Èdwige Feuille, Pierre Vi
rent e muitos outros sendo fute
mo Eastmaneole e Dyaliscope.

"Amores Celebres", como !•
classe, tem episódio de rara beleza, am n
gre, outro mais sério, e alguns com unwjev
tilha rie guerra e de drama que vai até a
dia. Uma cias novidades deste filme é que
retor é o mesmo em todi s os episódios, diil. - _, ¦ r, clacie estabelecida e percebida facilmente pei

Annie Girardot e Pierre brasseur blico e pela critica especializada.
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VBANA PALACE"

"Estrela" de primeira grandeza no cinema espanhol,
onde já foi a heroina cie mais de duas dezenas de filmes,
Ana Esmeralda está outra vez no Brasil, onde tem seu lar,
pois é casada com o produtor de cinema brasileiro Mario
Audrá Jr. A bela estrela espanhola está interpretando um
dos principais papeis femininos de "São Paulo S. A.'", uma
produção da Socine — Produções Cinematográficas diri-
gida por Luiz Sérgio Pearson. A figura que vive é de uma
jovem intelectual, sempro insatisfeita, à procura de algo
de novo, nue talvez se chame amor. "São Paulo S. A.'" está
senno ro.dads nas ruas, fabricas e logradouros publ^ens
da Paulicéia, devendo estar pronta para exibição em fins
de outubro do ano corrente. Na foto Ana Esmeralda, em
uma das cenas de "São Paulo S. A.", filmada no interior
de um museu, tendo como fundo um dos famosos qua-
dros de Lazar Segall.

Trai ler

KEazzaropi esmo fuzileiro do mm
provoca revolução de gargilaáas

Por um enp;ano, um modesto sapateiro se engaja no
Corpo de Fuzileiros Navais, onde tem um irmão gêmeo, o
que provoca confusões e peripécias alegres.

FICHA TÉCNICA — Fuzileiro do Amor. Direção: Eu-
í-ides Ramos Elenco: Mazzaropi, Therezinha Amáyo, Ro-
horto Duval, Gilberto Marinho o outros. Distribuição: Ci-
nedistri. Estreia: breve, na Cinclandia.

ES E
EMA

Brasileiros, franceses e Itália-
nos reuniram-se par produzir um
espetáculo fabuloso de ritmo, co-
res, deslumbrante e musica de-
nominado Copacabana Palace,
alegre película em •cinemascope
e technlcolor distribuiria pela"Condor Filmes" que o circuito
Serrador anuncia para muito
breve cm suas principais salas rie
exibição. O filme é fruto do es-
forço e colaboração de notável
equipe técnica de reconhecido
conceito internacional reunidos
no Rio de Janeiro graças à per-
severança e esforços cie Fernan-
do de Barros que conseguiu a
atuação de Steno como diretor
de um elenco poucas vezes reu-
nidos num filme de tão elevado
gabarito tecnico-artistico. Tonia
Carrcro, Mylene Demongeot,
Walter Chiari, Sylvia Koscina,
Cil Farney, Doris Monteiro,
Franco Fabrisi, John Herbert,
Iriria Greco são alguns dos gran-
des nomes internacionais que se
deslocaram para o Rio de Janei-
ro viver as alegres aventuras de"Copacabana Palace" a saga cie
um dos mais famosos hotéis do
mundo, onde, no Carnaval, se
reúne a fina flor do "grand
mond" internacional e um boca-
do de vigaristas ávido de lucro
fácil no bolso dos ingênuos tu-
ristas. Luxo, cores, alegria, lin-
das mulheres e maravilhosa na-
tureza do Rio, eis em síntese o
que é este filme espetacular.

,^AMèJ8ÉÊÍMÉ$d!ÊMÊ^y: . . ;. '. ,:.Mãiii:i ,...¦'¦_{» •

A fabulosa moldura de Copacabana é cenário
o romance carioca de My/ène Demongot.

para

Por DULCE DAMASCENO DE BRITO CONSICLIO
(Co.re.pondente dos "DIÁRIOS ASSOCIADOS" cm HOLLYWOOD)

ESTREIA DA VELHINHA
y. Mary Kovacs — mãe rio falecido comediante Ernie Kovacs 'o

bigodudo) — acaba de estrear no cinema em "Sex anri tbe
Slngle Girl", com Natalie Wood, Tony Curtis e Henry Foncla.
Mal terminou esse pequeno papel, a sra. Kovacs ganhou outro,
melhor, em "Klss Me Stupid", com Kim Novae. Explicou a velhi-
nha ique conta 77 anos): "Não estou tentando fazer carreira ago-
ra. Pertenci ao vaudcvillc e fui atriz teatral durante muito tempo.
Se estou aceitando essas pontinhas no cinema é porque preciso de
dinheiro para viver..." Como se sabe, Mary Kovacs tom estado
em constantes brigas judiciais com Edje Aclams, a viuva de Ernie
que herdou sua fortuna'."CHANCE" PARA CLINT
^T Quando Clint Walkcr (o altíssimo "Cheyenne") abandonou a

sua serie de televisão na Warner, a íím de tentar o cinema,
muita gente achou que não alcançaria o mesmo sucesso na tela
grande. De fato, Clint esperou dois longos anos na inalividacle,
até conseguir um bom papel na comedia moderna "Send Me No
Flowers", com Rock Hudsnn e Dorís Day, Mas, mal terminou esse
filme, foi contratado por Frank Slnatra para interpretar um dos
principais papeis em "None But the Brave", que o famoso croo-
ner está produzindo e dirigindo no Havvaii. O mais Irônico ó que
a produção de Sinalra é para a Warner Brothers, o estúdio que
Clint abandonara..
VOLTA DE TONY
ft Após uma grande ausência, Tony Perkins regressou a Holly-

wood exatamente a tempo de assistir à premiére de "The Pink
Panther", a comedia de Blake Edwards com David Niven. Capu-
chie, Feter Selles e Robert Wagner. Sempre estranho e diferente,
Tony compareceu sozinho à preview e ao cocktail que se sucedeu,
queixando-se de que no festival da Argentina não o deixaram se-
quer respirar. Mas a sempre espirituosa Shirley MacLaine disse-
lhe com ironia: "Isso é o sinal da fama, e se você acha ruim, meu
caro, abraçou a profissão errada! Se quer solidão, entre para um
convento .."
CASAL SEM SORTE
ft Desde que Broderiek Crawford desposou Joan Tabor (atriz de

televisão), ambos têm-se alternado nos hospitais, eom as mais
variadas doenças. No mês passado, ele teve que operar catarata,
a fim de não perder uma das vistas. E agora é Joan quem se
restabelece de cirurgia para a remoção de um tumor que, feliz-
mente, foi classificado de benigno.
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Clint Walker, o

yenne está cont »|

te no cinema.

"COMO MATAI
8WA

HOLLYWOOD (ANSA) — Vir-
na Lisi está realizando um filme
policial junto cem Jack Lem-
mon. O f .'me é intitulado "Co-
mo Matar Sua Própria Esposa"
e ccrnc-ii uma serie de aventu-
ras rocambolescas que terminam,
naturalmente, muito bem. Lem-
men tem mais uma ver a opor-
tunidade de demonstrar as suas
qualidades de cômico.
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CENSURA UVRE
!•-•••*.•.:-. » vetwii na bilheteria <!o TEATRO
PARAMOUNT, a partr es*. 10 h . da mani i
s na "Casa de Espwtadof" - R. 7 d» Aonl, 127
L 3 -Tel.32.0907 (Reservas pela Tel. 32.5762) JT.
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TE ESQUECEREI

Sn»™ onde eram c<nfl-
%J, holandesas. Macauar,
dl, rrlrolnoio de t!"crra c
•JSolíiiaatuaçllonocam"-

«01.

iM JUAN ERA
iENDIZ

,.,i, de belas carolas, teu'K um Jovem apaixonada
Sdii sâo motivo <lc encra-
Sela- So elenco, J.iclc

Ciral I<vnl .. Dean Jones,
ff Jmogcne Coca, Paul

:,Srl Uiisl». (PAISAN-

IENDA DA ESPADA
SICA

?i <!.i morte do rei Artur, o
tU, des saxíes (i"cr obri. r' 

i) ex-solierano a casar-se com
amunnr o trono. Mas, a es-
riria devera vencê-lo. No

. i-.-.cttc Scott, n.iaaid Lewla
YlIm-.-ird. DlreçSo de Natlian

(JBT PALÁCIO).

ILICIOS Ds UM

ÍTINO
de ura rico proprietário

I» apcixoiin-so pelo tratador
io pulo próprio marido, c quo
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HOJE TAMBEM NOS CINES LIDO —
JARDIM E ICARAI
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jiíir.pcr rom ?eu vcrdnticiro
So elenco. Ty Hardln. Suzanne

!tü Dorotl. Provlne c Ralph
i- DlreçSo de Richard Wilson.
ÜSOH i- MIAM».

VILHÃO 7

íipalamtnto de nou.psl.Jla-
le Baia biiíc- aérea do Exerdio
^tttrlcflíio, o iTKtliro-clicfo co-
\ r.^idna ncima dos règüln*
a militares. No cínico. Grcgory
Tcny Curtis, Anele Dlòklnson,
Albert, James Grcgory c ou-

Dl. o di- David Mlller. (HIO
101,

IAKIRI
rjrals" ameaçam n suicídio co-
ipJTMpfira conseguirmos empre*-
3i íim deles deve viver Intenso
i So elenco, Tatsuya Nokadal,
EiiMHaiKi. Shlina Iwahlsta e

iDiretto de Masakl Kobayashl,

IICIOS DO SEXO
a localizando pioblernas se-

lügorosameníe proibido parn
ade 18anos, face íi. cenaa ou-
(ue apresenta, (JUSSARA).

N VOYAGE-
FIM PARIS

iplca familia norte-amerlca-
wlve realizar a ambicionada
-àCidiirie-Luz, procurando dos-

i todos os seus grandes segre-"o elenco, I"rc-d Mac Hurray, Ja-
joan, Deborah Vnlley e Mlcliao]

. Direção ti(* James Noilson.
SOPOLÊI.

I5MPÉR0 DO AMOR

Hvtm esposa de um módico gi-tglsta 6 contratada para garota-linda e começa a se descuidar
^onde o esposo raramente a vê.
ís cam Doris Day. James Gar-
«tale Francis, Edward Andrews

Reiner no elenco, IDireçáo de* Jei-iron. (IPIRANGA).

BUSCA DE
< SONHO
ivendo a época do apogeu do
Se.Vaudeville, a história da vi-

jj*ú mais famoso personagem, a«W Rose l.ce, c|nc se iniciou"u«com> "strip-teaser". No
whlalle Wood, Rosalind Rus-
,m Malden Direção do Mer-!>. (REGINA),

1 FILHO,, MINHA

J c"n acidente de automóvel,*..? wanm.de uma mulher queBO lilho. para ser criado, a ou-
jj"-eenco, Llbertad Lamarque,
9 Oei Rio, Pedro Geraldo, Eu-«aiba e Tere Velasquest. Di-
^« 

Alfonso Corona Blokc. -

AUGUSTO CEZAU
APBi:SLNT.\ A íiOZADIssIMA REVISTA

Oba! Lá Vem Mulher...
COM

WILZA CARLA
E B . AS FANTASIAS PREMIADAS KOS BAILE8

1)0 TEATRO HUNICIFAt OO BIO
LA RAKA - VIANA JR - JUJU' - MARLY
TARRAU - PAULO CORRÊA INORIP THO-
MAS - EOGARO MARTOHELU - HERMES

CÂMARA
ILTIJIOS 4 II I A S

HOJE - Vcsp«*ral As 16 h. - Á noite iis 20 t* 22 h

TEATRO NATAL
SALA VERMELHA - TEL. 35-3::75

PROIBIDO 18 ANOS

IKUB!:: IIOJK ! * ! 1IOJKII IIOJBIII
A partir do meio-dia nt-'- «i "í hora» ! ! !

Novo e dcslumbrontc pregromo
COM NOVAS K SENSACIONAIS REVISTAS I ! I

NOVAS ATRAÇÕES ! ! I LINDOS NUS I ! I
NOVOS II ESPETACULARES

STHiP-TEASESÜ!
O espetáculo começa t mio repeteI De hura em hora

umu nova Revistai
Tudo Isto por 1.0(10 cruzeiros

Diariamente a pnriir de meio-dia

Domingo das 10 àa 24 h. (Sá aos domingos a
super revista),

MiJlHEKES, SAL E PIMENTA

TEATRO SANTANA
(KUA AMADO It ItIL.VO - lis Q. AV IPIRANGA)
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BOLSA DE TEATRO — A unlCB peca, que |)"r
unanlmldnüe, .só teve votos bons! Record absoluto!
hoje — Vfspm-fti As lli li. — A noite As 20 e 22 h.

teatro BELA VISTA
R. Ccnselholro '«iamdiho, 538 - Tel. 32-5774

HYíilA LICIA e OSCAR ORHSTEIN .presentam:

MAIS DE 400 REPRE5ENIAÇÕES
Da Domingo o 6o. loiro ót Sl h>. Poltrona Cri 1.530, • 5o«.
feirai, vesperal àt 16 hs., o preç_i roduzldoi. Sábodoi á*
19,45 • W,15 hj. Domlngoi, «oiporo' o» 17 hl. • Até 16 anoi.

INGRESSOS TAMBEM NA CASA DO ESPECTADOR
RUA 7 0E ABRIL W — IOM .1 — TEIEFOHE 32-0907
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KELtOCS
ininutos de gargalhadascom Jambo e Ruivão

ÀS 18,45 HORAS

&#Wi*s**> ...*..

ROTA
Novo série de emocionan-

tes aventuras
ÀS 20,30 HORAS

PATRULHA
ROB©VIÁRI A

Tropa de elite, não dá tré
gua aos mais perigosos

meliantes
ÀS 2=1,35 HORAS
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AI-..I <i - R. Coca. Kesdtv «
**.%« violsíiji do csime"*
"Ou-nido *• vida é miei"
Il*> a.) — emi* 9 lu-

ABJZUXA — A. R» Brar-co,
57 — -13nu»" — -Sepulcio
uidiaao" — :> a) — <l«i
9 hs.
ART I- VI \c n. — Av. Sao
Joio. 419 — Tel. 31-li» -**A les^la da e»<>aia mágica**.
eom Ane . Seo".» — 110 a.| —
1!.20. H. .:»•*. y- -:. 19.
20.40 e 22 S0 tu.
ATtAS — Av. B!o S: -ico. !00

"Se meu apartamento ta-
lai«** — US a.l -.14—16

IS — 20 • 22 boru». DãnJta, 6T - T»i.: ti-T3SI -
Al'B»*A - Rua Aurorj. J22 - "l'ma -.•..-. iu índia" —
Tel. 26-OZai — "Eaquln* do,"Crl»tli:a- — (14 a.| -
amor"* - US ai — dc-.ae 10 a.!

ESPETÁCULOS
I.AHAI - RJ* Turtap-. «4 KKBA I*B1MIPE - A**«lí*i

|— 
-Ana. a wá» velocidade** Pe-Jsa da **"<*. — Tehlooe:BAIRROS

-Tambor** «Ia Alrwa"" UO
HIMIMIR - Av. IpUMUs.) - 14. ltw IL 20 « 22 tu.

nm Su»nn* Pieriietle - tUIU01X.TWOOD — Rua M»
bi i5 i5i4 íiaa i_ *i'Tir:í» <1» Pauta. 152 — T«.
!V"tu U-K9J - -O. «f ío «I* -• l*.\a onda do Wst" - (14
ALADIM - Av. Celio Car-J^,,, _ ij. u.49 « 20.20 tu
cs. lio (Brisi — "Uma La

94VE2 — *1 "I' ff *l -'«- ^
car_k<*o" — "A terá eUi
telta" — 110 ai — 14. I*
18. 20 • 22 hs.
t-iKol \ - Csv. CooctiC*a.
2101 — "P»*Mr'* — "AnUO
do viço** — ut a.» — 19»'sotis.

~ ."° "-"ÍP» . «'«ilBtRIA - Rua Martu*; ««'MltMX - RAna bullivan" — Ut »l -Ulwa.*it»». 40S - TfL: »í*>-*,y0!j s W*> tV.la Marianai -
'» <•• — "Kredy. a Kuiurra * o -A, verdet t-andelraa de
AMAZONAS - Praça Padr» "»r" ,— 

"•}.SfJSS ~" Allah- — UO a.| - 14 —
*16 — IS - W» • 22 Horaa

!l*.MH.Ilt.\MtS - Lar no
1-iJí.uindu. ;3S - Tel. S4-Oii_

"A erande guerra", ctm
Atbetto Soidi — 114 a.) —
13.40. 1: i \::>. 20 • 22 lu.

II .UAO - Rua lt. • d» lia-
pelinlnga. 235 (Galeria Cali-
fortila} — "Jamais ic «que
cerci". com Minora Ooki -
(18 a.l - 12. 14, IS. 18 20

BIJOU — !'.J II ' ¦¦:¦¦'¦'¦ 172
"Primavera d» eccaniín-

Ios". cora Felix Oudnrl —
US B.l — 18 — 20 e 22 lioras.
DOULGVARD - Rua Antonio
cio Goúoi — "Afiulai em ater-
ta** — ••TumUorea da morte'

UO ai — desde 9.2i li*.

CAIRO - Rua Formosa, 401
"O tí.nta íii ia tí.i opera" -

-A vingança do chicoic Ne-
gro" — 116 a.i — deMle 9 hl,
CIM.IUKDI — Praça da Sc,
2511 - Tnlelone 3*1-3500 -
'•Quadrilha do Inferno" —
"Ac;il)aram-?c ns encrencas '

"Cuspirei 110 teu túmulo"
(18 a.) — dede 9 hl.

fOMCTA - Rua Aurora. 541
"Gollas contra os bárbaros"

"ICmlioxcailn heróico" —
(18 a.) — 12 — 11 — 10
IS — l!(l e 22 hora*.
COMODORO CINPJIA5IA —
Av. S. Jimo. 1.<IC2 — Tel"!o
ne 52-2333 — "Cliier.im.i Ho-
llday" — (livre) — 14.30. 17.
III,:. e 22 horas.
COIt.M, - rtiia 7 de Abril. 281

Tel. 3.1-141. - "NolUu de
"íiolia. contra os bnr-

haros" — lümboicoda he-
roica" — IIS a.l — desde
1(1 iioraa.

CINE KDI.N - Av S Joftn,
niio — "O urnnile amor do
iiiiswis vlil.is" — (livre)
13 — in.20 — 17,4(1 — 2'
tí 22,20 horns.
KUKOPA - Prata dn Repu-
blica — "Horaklrl" — (is
onos) — II — 10 — 18 —
20 v 22 lioras.
IPIRANGA - Av. IpiranRO.
th.-, - Telofone: 33-7020 -
"O Tempero do Amor", com
Duri:, llny — 13,30, 15.40.
17.30, 20 e 22.10 horas.

JÓIA — Pça. Carlos Comes,
82 — Telefone: 37-C487 -

"Assim amam os venci-
dos", {lime Japonês — íic a.)

14, 10, 18, 20 e 22 hs.
JUSSARA — Ilua D. Jo . do
Barras, 30(i - Tel. .IS-ira —
"Suplício do sexo" — (18 n.i

Desde 0 hs.
[.OS ANGELES — Run Auro-
ra, 301 — "Crimes icxuals"

(18 a.) — 14, 10, 18, 20 e
22 horns.
MARABÁ' - Av Inlrangn,
757 _ Tel.: 'H-S17-1 —
"Uma aventura na índia".
com Alan Uutà — (14 a.)

10 — 12 — 1-1 — 10 —
IS — 20 0 22 horas.
MARCO POLO — AV. Ipl-
rmiKa, 033 — "Homem ato o
fim" — (10 a.) — 12, 14, 16,
IE — 20 e 22 horna.
MARROCOS — R. Cons. Cri
pinl.1110, ::r,2 — Tel. 31-4171 -
"A raposa do deserto'1.
Jamea Maaon (14 a.» —
14, 18, 18, 20 c 22 horas

METRO - Av. S. Joílo, 801
Tels. 37-7030 e 34-7031 -

"Tambores dn, Afríra", com
Prankio Avalon 'io o.) — 12,
14, in. 18. 20 e 22 hs.

METRÓPOLE -- K. Sflo Lula
Tei.: :m-kiis — "Enfim

Paris", oom Frei! Mao
Murray — (livrei — 12. 14.30,
17, 19.20 e 22 horas.

MIAM1 — P<;n. M. Deodoro,
340 — Tel. 52-8023 — "Su-

plicio do destino", com Su
znniv Pleshette — (18 n.) -
14. 16, 18, 20 e 22 hs.

MÔNACO - Av. Rio Bran-
eo. 62 - Tel. 36-8756 —
"Meu filho minha vida", com
Liberlad Lamarque — (14 a.)

13.30, 15,15. 17. 18.45. 20.30
e 22.15 hs.
N1KKATSU - Rua São Joa-
OU!hl, 129 - Tel. 33-14S2 -
"Voltar., um dia" — "Jono

Negrlnho" — (14 a.)
14 — 10

22hor.. .
N1PPON — Rua Santa Luzia,
84 — Telefone: 33-9046 —
"Primavera na s-.ra". com
Hrarulso Wanlhuchl — (14
anos) — 12.30 — 14,15 —
17,45 — 10.30 c 21,15 hs.

)siKJ hora».
ANUIU.TA - R. 8tl»a Bu»-
oo. 2.404 — Fone: 63-4*116 -
"O * .-¦ -*- ao forta 1*-. -
mart" — "Caria d» uma
desconhecida** — 110 *.) —
13.50 e 18.30 boras.
M*.Min lli\ - Av. Jaçan5.

S — "José vendido no 1 -
to" — "Violência d* *..-.:..
do" - tlli-rel - 13.30 a IS.30
l.ora».

tllvr»)

II ARAI

19.30 i.i.-a»

- S da Mooca. 2519
Tel 93-2615 — "Tamborn,

— "Míwaseiro da Ttnsaa-
ça" — US a.l — 14 - lo —
IS — 30 e 22 horaa.
•MflJUAI. - R- da Mc oca.
3.42C — Tel. •>¦ -a — "O
Lamparina" — "Ooltaa cou-
tra o» Kiuantea" — U0 a.l —
ti.30 borsa.
ITAIM - Rua Joaquim Flo-
rlano. 563 - Tel.: SO-8312 -

a. . „J"Papal preetaa caaar" —
Rua i.:. i.i. 113 "Aiianttda o continente d»,

aaparecldo" — UO a.l — 20
horas

ARARAT
"Canela» de lu«o" — "O»

sinos da tralçSo" — (14 a.)
10.30 hora».

ARCA - R. Faguude» Filho,
631 — "Triunfo de MacUte"

"T»!>ou. da Ironielra" —
UO a.l — 18.30 horas.
Alli ! -M IM - Av. Brig. I.uli'

^nl.r,0„,ü /^'rVv*36^376.^ «TAPURA - Ru. Gllceno -

.•*0Ü -? 13.S5 i 15.4f. ~!FKC,,AD0 PAHA »""01*MA
17.50 — 10 é 22 hora'

itvonldi

tTAMARATI - B. B«rlo dr
Talul. 304 - Tel.: 52-9987 -
"0< rei» do »ol" — (14 a.)
._ H _ 18 _ 18 — 20 e
22 horas.

cnm

— 12
— 18 — 20

ASTOR
2.072 - Telefone: 02-1128 -
•'Pavllliío 7" - (16 a.| -
14,40. 17.20. 20 e 22,20 hs.
ASTRAL - Rua CotoxO,
1.013 - Telefone: 62-1223 -
"Acii!n« em alerta" — 10.20
k 21,30 horas.
ASTRO - Av, Cupec». 1.557

"Ronln Hood o invenei-
vel" — "Prisioneiro de Cas-
uah" — (livre) — 18,30 h.
BERTIOOA — Rua Tercslna,
052 — "Por amor ou por dl-
nheiro" — "Winchester 73"
(14 a.I — 19,30 horas.
BRASÍLIA - R. Brlg. Galv&o
Peixoto, 334 — "A doce vi
dn" — "Os argonautaa" -
IIB n.) — 18,30 horas.
IHIUNI — Av. Adolfo PI-
nheiro, 3U4 — "Na Klorltt a
amargura" — (livre) — 14 —
1(1 — IU — 20 o 22 horus.
CABOCLO - VHa T:ilarlco
"Lnncelot, o tiivnlclro de fer-
ro» — (Patrulho fantasma»

(16 a.) — 19 lioras.
CALIPORNIA — R. Nova Je-
rtiEiilem. 510 — "Triunfo de
Moclslo" — "Cara ou curua'
(10 u. i — 18,20 horas.

CANDELÁRIA - Av. Gui-
lherme Cotchlng, 1.237 --
"O menino e o delfim" —
"Taram vai a Índia" —
(livrei — 18,45 horas.
CARLOS GOMES - Rua 12
cio Outubro. 02 — "As soie
magias dc Ali linha" — "O
terror do deserto" — 110 a.l

ia.50 horas.
CARRAO - Av. Cons. Cai-
rão, (71 - Tel. U-0573 —
"O homem qne voltou" — "O

túmulo do sol" — (14 a.) —
19,30 lioras.

CASA VERDE - Pça. Cen-
lenarlo, 2:14 - Tel.! 51-8179 -
"Volta meu amor" — "Com

o dedo no gatilho" — (16
unos) — 19,45 horus.

CENTENÁRIO — Av. Gullher-
me Colchlne, 955 — "O ex-
tra" — "O pirata negro" —
(livre) — 1U.30 horns.

CINE ST. TROPEZ (Antigo
Guarani) — "Noite de peca-
do" — (18 n.) — 14 — 15,40

17,20 — 19 — 20.40 c 32,20
horas.

CINEMAR — Av. Adolfo PI-
nhcho — "Irmã La Douce'

"O sargento c a freira" —
(16 a.) — 13. 17.10 e 21.20 hs

CLÍMAX - R. Espirito Santo
"A raposa do deserto"
(10 n.) — 14 — 16

18 — 20 e 22 horas.

CLIPPER - Av. Sto. Marina
"Jeca Tatu" — "Quatro

recrutas" — (livre) — 19,30
liora 3.

COLISEU — Av. Luis Stam-
matla, 1.187 — "Capitão
Blmbud" -— "Cairo" — (11-

re) — 19,30 horas.

COLONIAL — Rua C. M. dc
Barros, 844 — Tel.: 3-8561 -
'As verdes bandeiras de A-
lah" — "Epopéia sangrenta"

(10 a.) — 18,40 hs.

CONTINENTAL — Estrada do
Imirlm, 109 — (Imlrlm) —
"Ben Hur" — (livrei ¦
19 hs.

CRISTAL — R. Tamuata, 317
S. J. Climaco — "À belrn

do Inferno" — "Obsessão eto
matar" — (10 a.) — 19,45 h.

JAUUARA - R. Rio Turvo,
PaulItT . W} — "Em uma pequena ten-

da um .ande amor" — "Nor-
deste san.irento" — 116 a.l —
14 • 19 horas.

JADE - Av. Cabuyu, «3
Moinho dat mulheres de

pedra" — "I"Uho do pecado"
(18 a.) — 1!>,30 horas.

JAMOR - Rua Domingos de
Morais. 2833 — "Tambores da
África" (10 a.) - 14. 16. 18.
?0 e 22 hi

JAPI - Entrada do Caguaçu,
512 — "A greve do wxo" —
"lil.lrlo de nm louco" — (18
anos) — 10 horas.

JARDIM - R. Krndique Cou-
Unho. 337 - Tel. 80-7660 —
"Mensageiro da vingança" —
(18 a.) — 14 — 10 - 18 —
20 c 22 horas.

JOA' - Av Iblraniiera 2.234
"Sansfio" — "A taberna

do cavalo branco "— (10 a.)
10,30 horas.

JÚPITER - R. Dr Joflo m-
beiro, 440 — "A leinla da
espada mágico" — "Acon-
teceu naquela noite" — (10
anos) — desde 13.15 hs.

Jiiitrrr. - av.
— "El Chi" -
,',s 18.43 horas.

Jnn:cc. 678
(livrei —

LAR - R. Cinclnato Braga,
73 — Tel. 31-6308 — "O
Lamparina" — (livre) — 14

10 — 18 — 20 o 22 Horns.

I.EBI.ON - II. Vergueiro, 931
Tel.: 31-0400 — "A

grande guerra" -- (14 a.)
14 _ 1 o— 18 — 20 e
hora».

I*H 01 imi - Rua \ . . - -
Tel. 3t-««l» - "Os nnv* Ir-
13S0J" — 1 livrei — 13J0 -
15 «O — 17.50 — 20 ' 22.10 n.

Plijl I Hl - R Coronel Bento
Bicudo, 1.2W — "Trtunlo de
taristt" — "Cam ou enraa '

UO »¦' — 1S.30 bora».

PIRATININGA - Av Rjngei
Peslsní. I «54 - Tel «4-42Í»

"A K*nrta da espada mâ-
Bica" — "O forasteiro" —
(10 S.) — desde 14.20 li».

ri.A/A - ¦',•,... 13 de Maio
490 — Tel. 61-3909 — "O ei-
ira" — (livrei - 14 — 16

18 — J0 e 22 horas.

PRATA - Av Julio BuotO.
"Quatro recrutas de morte"
"A conile«s» e o bamlolei-

ro" — (10 a.) - 19.3o horas

POUPEM - H Tucun». »7t -
"O penneno coronel" — "A
arca de No*" — 19,30 horas.

1: Mi Alt Av Santo Amaro.
5211 — "A rii.iosa do defer-
to" - 10 ai - 14 - 16

18 — 20 e 22 hora».

REGÊNCIA - Rua Augu»la,
873 - Telefone' 35-3484 -
'Kreud além da alma" US a.)

13. 15.20. 17.40. 20 e 22.20
horns.
Iti:.\ - lt Km liamos i. 23 -
uKm ftffltftl dn mariiji\da" —
"A coragem e a senho" —
,ll»re* -- lú.30 noras.

ItlALIO - R. JoSo Teodoio,
1.075 - Tel.: 93-1064 -
"Uma aventura nn Indla"

"Os Mongols" — (14 a.)
18 horas.

RIO - R. Padre Jono .Manoel,
100 — "Mensageiro da viu
gr.nt. " - (18 a.) - 14, 16
18, 20 • 22 hs.

HIVIERA - Av. Lins de Vas-
concelos, I.IOS — Fone 70-I5H'

"A grande guerra" — (14
anos) — l!),2(l e 21,30 hs,

ROMA - Rua da Mooca. 617
A raposa do deserto" —

(10 a.) - 18, 20 c 22 hs.

ItOXT - Av. Celso Garcia,
493 - Telefone 93-1289 -
'As verdes bandeiras dc
Allah" — "Epopéia Ban-
grenta" — (10 a.) — d
te 13,30 horas.

% U . MMKO — Aver.ría Tu-
comi S» - T»!: 3-SC4 —

àpartii-tü" — III **> —
I-AJO Lor»».

t c::i 1,1 mi — R. CapHJo
Phíkco Chaves. IUS — TeL
&-376S — <' lamparina** —
-Catuior* b.-.iic» ' — IUvi«l

tt^e fcor«*
VILA RUA - Av baolo
An-jjo. 611 — -Doa Juan era
«pnr.dix** — ll< a-i — 1J.50.
U t 22.10 bs.
VIIORIA - Av. Álvaro Ha-
me. 2Ü2 IBelentlnbo) —
"Meu tllho. minha vida" —
"Oi . Jtití- itmlrOtt litKTOi" —
.14 ai — IS.» becas.
vim.I 1 - B '..::¦ da
Patria 2 131 - T*|.- S-U15 -
"Camlnfla . o extra" — "O

pi ta nearo* — (HvTe» —
li-,5o 110: a>.
VPt - Treuiemb* - "A nol*.
e minha inimiga" - IO o-
Iranho eafo do conde" — 114
snosi - 13.30 • 18.30 hs
lli - Feirada 4a Pedreira.'.179 (Sto. Amaro) — "A
agu*a r u guvüo" — "O ho-
•nem oue roubou a, Copa do
Mundo" — ilivrei — 19.45 h.
IP». - ft Maria Amalia L. da
A. vedo 1039 — *'Tar/an vai

Indla" — "Assim Deu»
mandou" — (livrei — 18.30
l-Oft.»
ZU.INA - Rua Zcllna. 23 -
"Oi ilr.nos tambfm amam"

"Tesouro dos bandoleiros"
114 a.> - 19 3') hora*.

Campinas
AI.Vlllt.MlA — -CorSt&M
que sonham" — (ilvre) —
20 horas.
DRASILIA - "E Deu» criou
ii mulher" — 118 anos) — 15.
19,30 r 21.30 hs.
(Altl.tls lill.MI.S - l! C
Saleí, 603 — "Armas selva-
gem" — (18 a.) — 11.30. 19.30

21.30 horais
(ASAIll.ANCA — "Mullicre»
vampiro" — (18 a.) — 20
lioru*
nl UU l ERIIE - It. Con-
eeli-ílo. 259 — "Saudades dc
i,ni pr.-icWin" -- (14 a.) —
I4.J0 - 10,20 o 21,30 horas.
REAL lt (I Pairo de-
Toledo. 1201 — "Um ilomln-
go em Nova VorU" — "A
lllia doi Olltorcs proibidos"(11 b.) — 10.30 horas.
REX - lt. 8. Oliveira. 1369

"Duelo na cidade fantas-
ma" — "A historia dc Ju-
ilitli <• llolofcrncs" — (io a.)

10,30 horus.
s, jos . - i; Paula Bueno,
!IA2 — "As virgens de Ho-
u.n" — "O rei lios falsários"
(14 a.) — l»,:io horas.
VtlliA - li Anchieta, 1 —
"Escorpiões do crime" — (18
uno'*) - 14,30 — 19,30 e 21,30
no.-.is

Osa

SAIIRA
1,445 -
tiitgica"
gijorra"

lt. do lllpdromo,
"A loittiQ da espada

"Uabcte vat A
- (livrei - IÜ.30 li.

NITERÓI — R. Gnlvfto Bue-
nn, 102 - Tel.: 37-7552 -
"Sombra vermelha" — "O

mágico do diabo" — (10 a.)
12, 14, 16, 18, 20 e 22 hs.

NORMAND1E — Avenida Rio
Branco, 245 — Tel. 34-3095 -
"Irme La Douce" com Sh!r-
Icy MncLalne (16 a.) - 13 30,
16,20. 19.10 c 22 hs

OÁSIS — Pia. Julio Mesquita
"Amanha sorrirei outra

vez" — "O proscrlto de Hong
Kong" - (14 a.) — des'.le
10 hs.
OUDO — Av. SSo JoSo, 487

lei 34-5202 — 'Freud alem
da aimn", com Montgomery
Clift (18 a.) - 13. 15.20. 17.40.
20 e 22,20 hs.

PAISSANDU — Largo Pais-
snndu — Telefone 32-1150 -
"Don Juan era aprendiz",
com Jack Lemmon — (16 a.)

13.30, 13,40, 17,30. 20 e
22,10 hs.
PEDRO II — Rua Tlmblras,
144 — Telefone: 32-0021 —
"Terra bruta'* — "A moça do
quarto 13" — (10 a.) — des-
de 9 hs.

P1GALE — Lgo. do Arouche,
426 — "A cidade dos desllu-
didts' — (18 a.) - 14, 16.
18, 20 e 22 hs.
REGINA — Av. São João,
<-.Em busca de um sonho», com
Natalie Wood — (14 o.) - 12.
14, 16, 18, 20 e 22 horas.

REPUBLICA - Praça da Re-
publica. 365 — Tel. 36-8509 -
"As verdes bandeiras de
Allah", com Linda Cristal

(10* a.) — 13,30 — 15.40
17,õ0 — 20 — 22.10 e

meia noite.

RIO BRANCO — Avenida Rio
Branco, 500 — Tel. 34-4852 —
"Pavilhão 7". com Tony Cur-
tiss — (16 n.) — 13, 15,20,
17,40, 20 e 22,20 hs.

RIVOL1 — Avenida SSo Jo&o,
587 — Telefone: 34-6917 -
"Aa aventuras de Tom Jone'
com Albert Flnney — (18 a.)

12. 14.30, 17, 19,30 e 22 hs.

SANTA HELENA - Praça da
Sc. 216 — Tel.: 32-4535 -
"O Incrível homem do espa
ço" — "O noivo da girafa'

(livre) — desde 9 hs.

ST. TROPEZ — Rua Augusta,
943 — "Noites de circo", com
Harrlet Anderson (18 a.) —
14 16. 18. 20 e 22 hs.

CRUZEIRO — Rua Domingos
do Morais, 486 - Tel.: 7-8480

"Umu aventura no In
dia" — "Piratas da costa"

(14 a.) — 13,45 — 17,45
e 21,-15 horas.

DOM JOSÉ' — Rua Antônio-
ta, S3 (Morro do "S") —
"O mundo de Suze Wong'

"O homem que enganou
a morte" — (14 a.) — 19,45
horas.

DUTRA PALACE - Rua Aba-
manduba — "Vidas Intimas"

"A princesa e o embal-
xador" — (14 a.) — 20 hs.

ELDORADO - Avenida Vital
Brasil, 437 — Tel.: 80-2804 —
FECHADO PARA REFORMA.

ESMERALDA - Avenida Ge-
neral Olímpio da Silveira —
Don Juan era aprendiz" —

(16 a.) — 13,30, 15,40, 17,50,
20 e 22,10 hs.

ESTRELA - B da Saude —
A lenda da espada mágica"
- "Abaixo o divorcio" —

(10 a i — 13,50 e 19 horas.

FÁTIMA - R. Orfanato, 1782
"A morte caminha

meu lado" — "O grande
(14 a.) — 18,30 horas.

1TAMMETTA - R. Fradlque
Coutinho, 361 — Tel. 80-7760

"Papal nSo sabe nada" —
114 a.) — 18,30 horaa.

FIDALGO — Av Guaplrn.
1,432 — "Os tiranos tam-
bem amam" — "Um estra-
nho assalto" — (14 a.) —
19,30 horas.

GLORIA — Rua do Gasome-
tro. 225 - Tel.: 32-9616

As verdes bandeiras de
Allah" — "Os olhos do cir

— (10 a.) — 14 — 17,20
e 20,40 horas.

GOIÁS — Rua Butanta. 100 -
"Irmã La Douce" — "O me-

nino e os piratas" — (16 a.)
13. 17.20 • 21.40 hs.

GRAUNA — Av. Sto. Amaro,
1.785 — (Vila Olln.pla) —
"Tambores do África" (10 a.)

18, 20 e 22 bs.

GUARUJÁ — Av. Sto. Amaro,
1.064 - Tel.: 61-3420 -
"O bamba do regimento" —
20 e 22 horas.

HAITI — Rua Canlndé. 630
"Os tiranos também

amam" — "Os Invencíveis"
(14 a.) — 18,30 horas.

LESTE - Praça Silvio Romc-
ro, Ü5 — -"AgUlas cm alerta"
-• "O prande Impostor" —
(livrei -• 13,30 horns.

LINS - Av Lins de Vascon-
celos. 237 — Tel. 7-7604 -
"Aita cooledade" — (livre)

18 — 20 e 22 horas.

MAJESTIC - Rua Augusta
"Suplício do destino" —

(18 a.) - 13.20, 15,30, 17,40.
19,50 c 22 hs.

MARINGÁ - Av. Conceição.
1,008 — "Meu filho minha
vida" — "Trís gatilhos re-
lampagos" — (14 a.) —
18,30 horas.

MARACILV — Rua Augusta.
51 — Telefone: 61-1497 —
"Tambores da África" — (10
n.) - 14, 16, 18, 20 e 22 bs

MARACANÃ - Salv. Simões,
436 - Telefone: 63-5389 -
"A lenda dn espada mágica"

"Quem cra aquela peque-
na" — (10 a.) — 18.50 hs
VARA.l \ - Lgo 13 tle Mar),
51 — Tel.: 011-107 — "Uma
aventura na Indla" — "Her-
cules no centro da terra" —
(14 a.) — 19 horns.
MEN1NOPOLIS - Av. Mo-
nimbl, 175 — "Direito
nnscer" — "Tròs colegas de
bntlnr." — (10 a.) — 18.45 h.
MODERNO - R. da Mooca.
2.233 — "Mnrco Polo" —
'Nevada" — (10 a.) — 18,30

horas.
.MÔNACO — Lorgo SSo Josí
do Belém. 111 — "Os Mon-
gois" — "Cristina" — (14
anos) — 14,.",0 e 19 horas.

MONARK - Av. Brig. LuU
Antônio. 88 - Tel. 31-8433 -

Irmã La Douche" — (10
anos) — 13.30 — 10.10 —
18.50 e 21,30 horas.
MONUMENTO Rua Eng
Ranur-i Pinheiro — "O he-
rol do P. T. 109" — "Gar-
ras de aço" — (10 a.) —
18 horas.
NACIONAL - Rua Clcliii,
1.517 — "Agulns em alerta"

"Paixões selvagens" —
(10 a.) — 18 horns.
NILO - Av Jabaquara, 22 -

"Uma aventura na Indla'
"A guerra dos botões" —

(14 a.) —- 18.20 horas.
OBERDAN - Run Ministro
Firmino Whltaker, 68
"Louras, inorcnns e raivas'

"Sapatlnho de cristal" —
(livre) — 18,45 horas.
PAGANIN1 - Estrada de Sào
Mguel, 20 — "O Lamparina"

"Uma vida e dois amores"
(livrei — 18,30 horas.
PALADIUM - Rua Francisco
Morato, 651 — "Os tiranos
também amam" — "Missão
secreta na China" — (14 a.)

18,40 horns.
PALMEIRAS - Rua Dalva
Matos Dcdeca, 418 — "O pi-
rata real" — "Como flsgnr
um marido" — (10 a.) —
19,30. horas.

SA.MMAItONl. - H'1.1 Silva
Bueno, 2.191 - TeL: 63-2227 -
"Uma aventura na Indla" —
— "Hercúlea na conquisto
do AtlantWa" —¦ (14 a.) —
13,40 e 1H.-10 lioras.

SAN Kl
Augusta
tíieus"
vo" -

ANTONIO - Vila
"O íilho de Spar-

"Pistoleiro poslti-
19,30 horas

SCO

KSTORIL - Estrada do Itu -
"O rcl rio gatilho" — "O
homem rie duos cabeças" —
(10 a.) — 10.30 horas.
ÜLAMOUR - Av J».io Ba-
lista, 2,1 — "A lei do rieso-
Jo" — "Amor (Je aluguel"

(IS a.) — 10,30 horas.

VARA - l-Mr -ie Itu 6.349
"Geraçflo violenta" —"Cidade sem compaixão" —

(IS u.) — 10,30 horas

Santo André
ART — "O 5.r poder" —
"Mundos em guerra" — dl-
vrei - 20 horas.
CARLOS GOMES — ".Meu
filho minha vida" — 20 h*-.

SANTA INI.S - Av. Ilalnna
Santa, 313 - V. Snnta laabeli"Sansão" — "Como fazer
o amor" — (10 a.) — 10,30
liora ..

VIA IS.M1I Kua So
Adelaide — "Sansfio" — "A
lei 6 implacável" — (10 a.)
— 19.3U horas.

S. BERNARDO - Kua Mal
Deodoro. 937 (Santo Amaro]

Santos

— "Noite e mulheres proi-i
bldns" — (1 8a.) — 10,3o|
horas. I
ij FRANCISCO - K Toresi
Cristina, 49 - Tel.: 49-0922"O rei (io gatilho" — "Ta-
verna das Ilusões perdidas'— 19,30 horas.

GERALDO
do Penha,

- Travessa N.
21 (Tenha) -

ATLÂNTICO — Praça Inde-
pendência, 1 — "Resgate de
sangue" — ,14 a.) — it.30 —
mi u 22 boras,

CAIÇARA - Av. Cous. Né-
bíns-, 84» -- "Bonoqulnha dc
luxo" — (18 a.) — 1-1.30 —
20 e 22 horas.

GONZAGA — Av. Ana Costa,
544 — "O 

que a vida mo ne-
gou" - (14 a ) - 13,30, 20 e
22 horas.

INDA1A - M. A. Costa, 429 -
"Luzes da ribalta" — (livro)
- 14 30 — 20 o 22 horas.

11'ORANüA - lt A. (Justa,
•109 — "Os filhos do trovão"

"Uma aventura na Indla" —
"Rosa de esperança" — (14
anos) — 18,10 horas.

S. JOÃO - R. Dona Matilde,
171 — "O Lamparina" —
"Gollas contra os gigantes"
(10 a.) — lli.30 horns.

S. JORGE - Av. Celso Gar-
cia, 3.408 - Tel.: 93-7412 -
FECHADO PARA REFORMA

S. LUIS -
— "Loura; Av. Celso

more nus
(Jaicui

rui-

— (10 a.) 14,30

ITAJUBA' — "Cinzas sem
gloria" — (14 a.) — 14.30, 20
e 22 hs.

HüXY - Av. Aua Costa. 443
— "Vidas secas" — (10 n.) —
14,30. 20 e 22 hs.

São Caetano do Sul
ALVORADA
vampiro —

Illenta ei sol"vas" — "Sem talento parajlo horas
matar" — (livre) — 18,40 h.

"Mulheres
Quando ca-
- (18 a.) —

PARIS — Rua Francisco Mo-
rato, 3.300 — "Águias em
alerta" — "Romanoff e Ju
lieta" — 13,30 e 18 horas.

PAGE' — Rua Azevedo Soa-
res. 2.123 (V. Gome.» Cardim i

"O fantástico super-ho-
mem" — "AudAcla de um
canalha" — (livre) — 19,30
horas.

PAROQUIAL - Rua Briga-
delro JordSo — "A espada e
a cruz" — "O sino da trai-
çao" — 18,30 horas.

PATRIARCA — Rua Oratório
"Irmã La Douce" — Al-

mas redimidas" — (18 a.) —
17,30 hs.

PAULISTA — Rua Augusta
Tel.: 8-2655 — "Don Juan

era aprendiz" — (16 a.) —
13,30. 15,40, 17,50, 20 e 22,10
horas.

PAZ — Rua Omacha (Penha)
_ "Romance rancheiro" —
"Contos da Lu Vega" — (11-
vre) — 19,30 horas.

PENHA-PALACE — Praça f
de Setembro — "Começou
em Toklo" — "Vento do
sul" — (18a.) — 14 — 18

IS — 20 e 23 horas.

ri.lJRO - Kua Barra Fun-
171 - Fo.ie: 51-3348 -"A lenda da espada música"

"Quem cra aquela peque-**-" — (10 a.) — ls.:iii hs.

SLBAMIAO iu, - .uuiu
Carlota, 870 — "Patrulha
fantasma" — "Esquadrão da
morte" — (14 a.) — 18.3U
hora**-

S. VICENTE - R, Curonel
Francisco Inácio, C95 — "Cu-
val.lros da Tavola redonda"

"A noite e minha iniml-
ga" -¦ (14 a.) — 18,30 a„:-as.

SAPOPEAIBA - Av .*-apu-
pomba, 1.000 — "O espada-
ohlm de Siena" — ".Esta
loura vale um milhão" -
(livro — 19,30 horas.

SAVÜV - Kua Mendes Jr
711 — "O homem que ma-
tou o facínora" — "Escon*
derijao paru o amor" —
(14 a.) - 18 horas.

MvLLLK - tsblráub b.iu Juau
Climaco, 654 — "Sansão

PelyJidamente tua" — (10
anos) — iy,30 horas.
SINGAPURA - Av. Alberto
Bylngton, 184 — "O Lan. a-
rlna" — "Telefonista do bu-
ruiho" - (hvre) — 18.30 h.
SOBERANO - Estr. do Ver-
guelro. £.855 — "A historia
de um homem mau" —
"Para você canta meu cora-
çítO' - J8.45 horas.
SOL — R. Gal. Atallba Leonel

"Os tiranos também
amam" — "O capitão era
um pirata" — (14 a.) —
18,30 horas.

ST Alt — Rua Joaquim JTlo-
rlano, 225 (Italm) — "As
verdes bandeiras de Allah"

(10 a.) - 14 - 16 - 78
20 e 22 horas.

TR1ANON - Rua da Conso
lação — "A lenda da espada
mágica" — (10 a.) — 14,
15.40, 17,20, 19, 20.40 e 22.20
horas.
TROPICAL - Rua Roma, 131

Tel. 51-0489 — "Os reis do
sol" - (14 a.) — 19,30
21,30 hs,
TUCURUVI - Av Tucuruvi

"O tesouro de Slerra Mn-
dre" — "O sargento e a frei-
ra" — (18 a.) — 19,30 horas.

UNIVERSO - Av. Celso Gar
ela. 378 — Fone: 93-3417 -
"Águias em alerta" — "Sua
ultima façanha" — (10 a.)

desde 13,50 horas.
VERA — Estr. da Aguo Fria

<0 rei dos reis» — (livre)
— 13.30 e 17,30 horas.

I.IUO - R. Manoel Coelho, 500
(S. Cnet.mol — Tel. 42-1963

"Tambores da África (10
a.) - 18.30 hs.

MAX — Av. Conde Matarazzo,
109 (C. Caetano) - Tel 42-1963

"O homem do Dlner'8
Club" — "A Ilha mistério-
sa" •- (livrei — 18,30 horas.
1'RIMAX - R, Amazonas. 1092

Tel. 42-2931 — ".Mensa-

sem dos renegados" — "Clu-
derelo sem sapato" — (10 a.)

líí.Ul* horas.
S. CAETANO Rua Carlos
de Campos, 120 — "A co-
rlsta e a granfina" "Os
oerol.s não _e rendem" —
Í14 a.). — 1U.I5 horas.

, li OKI.', rtuu Haralol, S51
— "Mulheres vampiro" —
"Pacto com a morte" —
(18 a.) - 10,30 horas.

São Miguel Paulista
— "A guerrilhei-"O mais perfeito

(14 a.) — 10,30
LAPKNA
ra" —
amor" —
horas.
ti'. MIGUEL - R. du Fabrica
(S. Miguel) — "Triunfo de
Maclste" — "Os olhos do
c:reo' — (10 a.l — 18.30 h.

Teatros

UANDEIRAS - Pia. da Ban-
deira — "Tira o cavaco do
pau" — 20.15 e 22.15 horas.
UELA VISI A - P.ua Cons
Ramalho. 538 - Tel.: 32-5774

"Boeing Boeing" — 21 hs.
IKASILUlliO Dt COMEDIA —

Rua Major Diogo, 315 —
Os ossos do barão" — 20 e

22 horas.
«SPIÍANADA - Praça JuUo
Mesquita, 33 "Di Goldene Cha- ¦
sene" - 21 horas.
LÍDER - Rua Cons. Neblas.
195 — «As mais bem despidas
do mundo» - desde 12 horas.

MARIA DELLA COSTA -
Ituo Palm. 72 - Tel.: 36-3711

"Noites brancas" — 21 hs.

NATAL - (Sala Azul) —
"Anjinho bossa nova" — W
e 22 horas.
NATAL — (Sola Vermelha) —

Praça Julio Mesquita —
"Obal Lá vem mulher..." —
20 e 22 horas.

SANTANA - Rua Amador
Bueno, 209 - Tel.: 33-6031 —
"Mulheres, sal e pimenta" —
20,15 e 22,15 horas.
PARAMOUNT — Av. Brl*.
Luiz Antonio, Tel. 32-3762 -
"Expresso das Seis e Trinta"

— 21 horas.
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MATERIAL
Até agora a Delegacia de Roubos está baseada ape-

nas na confissão de um dos prováveis ossossinos —

Frieza na recordação dos escabrosos pormenores do

hediondo crime — Estavam sob os efeitos de entor-

pecentes — Festim do vândalos — (Texto de DIRCEU

ALVES — Fotos do ARNALDO LAGANARO)
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METRALH ¦ 99 SILVIO I*
VM ll.UH
ma Ui m
»l'i d» ira
Inmfr.tt«
ladrão tite
íe "''«ni,
1'nlii»11 ru
vclisitj, Jhisteria,

Cicero Martins
erreira Mu-

"METRAMIA** diz que o ferimento em Mia mãe iltrelltt foi causado durante a lula que
com policiais. Desmentiu ler estado na munsttn em quo foram assassinadas M/i o
Muni/. Ferreira,

sustentou
Virginln

_____WÊ__t

\ òl
\ HORAS J

A Delegacia de Roubos, através de seu adjunto Rui Cice
,¦,.,.¦¦*, acredita ter esclarecido o assassinio de Elza e Virgínia F
niz, ocorrido na noite do dia 3 de maio ultimo, durante um assa to levado a
efeito oa residência do industrial Carlos Ovidio Soares na rua Fagundesi I»i-
lho, 256, no bairro de São Judas Ta deu. Os agentes do 2.,.o Distrito da )c e-

meia de Roubos, autores da detenção do ladrão Silvio Vieira Machado, de 20
anos, apelidado de "Nena", estão se baseando até agora somente nas infor-
mac-ões prestadas pelo marginal. No decorrer do dia de ontem «Nena», após
vários momentos de hesitação, confessou-se participante do latrocínio, apon-
tando como seu companheiro de crime o assaltante Mario Lenicio Ferro, vul-

Eo ••Metralha», que também já se acha à disposição das autoridades ha mais
de vinte dias, quando foi capturado pelos agentes Modesto e Longln, do 2G.o
Distrito da mesma Delegacia. Até o momento em que encerrávamos os tra-

balhos desta edição, a Policia aind a não havia logrado recolher qualquer pro-
va material que realmente inculpe "Nena". Tudo o que foi dito por S.lvio V.ei-

ra está sendo recebido com certa reserva pelo pessoal da Delegacia de Homi-
cidios, mormente pelos agentes da equipe "A", encarregados do caso e que
admitem alguns pontos contraditórios em meio as informações prestadas por
"Nena".

O JORNAL DE MAIOR CIRCULAÇÃO EM S.PAULO

Diretor: EDMUNDO MONTEIRO

Ano XL S. Paulo, 5."-'-ir-, 18 de iuntio ia 1964 N. 12,096
.'rrrzzzr.

Balanço das atividades d© um bando dc ladrões

TRI
SOM

[A E PIRO FURTOS

Sórdidos: seviciaram uma enferma, recem-operada e ainda sob os efeitos da

anestesia — Prejuízos de mais de seis milhões - Quatro "pivetes" na quadrilha

Trinta e quatro furtos, somente em hospitais, com prejuízos calcula-
dos de 5 a 6 milhõus de cruzeiros, sendo que 2 milhões de mercadorias já fo-
ram apreendidas com diversos recép tadores, eis o balanço das atividades de
uma quadrilha de ladrões chefiada por Francisco Dantas Lessa, de 19 anos,
solteiro, residente na rua Domingos de Morais, 613.

Domingo à noite no plantão
do D.I. ele íoi atuado em Ua-
grante após ter sido surpreen-
dido no 4.0 andar da Materni-
dade São Paulo, depois de ter
furtado 10 mil cruzeiros em di-
nheiro, um relógio e um ra-
dio de um dos quartos daquele
pavimento, valores esses _ per-
tencentes a uma senhora inter-
nada no nosoeomio. Requisita-
do à Justiça pelo titular da
Delegacia de Furtos, delegado
Emiliano Cardoso Melo, e de-
moradamente interrogado pelo
agente Osvaldo Varela, que, ao
tomar conhecimento do ila-
grante, interessou-se pelo preso,
pois supunha que ele tinha mui-
ta coisa a contar, Francisco
Dantas Lessa terminou por re-
velar efetivamente uma serie de
furtos perpetrados por ele e
seus comparsas, que são: Eduar-
do George Clivelante, de 18
anos, solteiro, morador na rua
Topazio, 618, apto. 10, e os me-
nores L.F.F.V., A.R.S., J.L.A.
e A.P.P., todos com idades que
variam de 14 a 17 anos, estando
todos iá presos.

SÓRDIDOS
Begundo revelações do chefe

da "gang", um dos casos re-
vestiu*se de uma sórdidos sem
limites, pois além do furto co-
metido contra uma doente in-
ternada em um dos hospitais da
Capital, Francisco Lessa subme-
teu a vitima, que havia saido
da sala de operaçOes e estava
semi-inconsclente, a atos libi-
dinosos dos mais baixos. Tal
fato se passou no Hospital San-
ta Joana, na Vila Mariana, e só
agora se soube que o autor do
vergonhoso procedimento foi
Francisco Dantas Lessa. Ficou
apurado, ainda que a qu-h-ilha
agia sob a ação do entoípe-
cente "Stelamina" sendo apreen-
didas em poder dos membros
diversas injeções, agulhas e se-
ringas.

Os receptadores ate agora

apontados e já indiciados em
inquérito são: Moacir Dias dos
Santos, rua Vergueiro, 92: José
Campeio, rua Domingos de Mo-
rais, 370: David Cavalcanti Fon-
seca, rua Domingos de Morais,
351; Júlio da Silva Oliveira, rua
Domingos de Morais, 623; An-

tonio Oliveira Pereira, rua Cae-
tano de Campos, 14G, Tatuapé;
Antonio Gomes dos Santos, rua
Santo Antão, 11, Vila Nair; Ro-

gerio Augusto dos Santos Tei-
xeira Filho, rua Pelotas, 5G1,
apto. 5, e Luiz Gracioso Melo,
rua Particular, 23, Vila Morais.

COMPRO SALDOS
Pago a vista, de qualquer
espécie de mercadorias.

PAPESCU
BÜA SANTO ANDRÉ', 170
TELEFONEI 35-4226

FRIEZA
Simples mentiroso ou rcalmcn-

te um dos participantes do latro-
cinio ocorrido cm São Judas
Tadeu. o fato é que Silvio Vieira
Machado, ontem, demonstrou
tremendo sangue frio, mencio-
nr.ndo sem rebuços, alguns de-
talhes coincidentes do crime.
Durante mais de uma hora, em
meio a verdadeiro bombardeio
inqulsitorial por parte da lm-
prensa e da policia, "Nena" es-
teve 60 reportando ao crime,
descrevendo, à sua moda, tudo
o que ocorreu, de acordo com
sua versão, a partir do momento
cm que Cie e "Metralha" pene-
traram na residência de Carlos
Ovidio Soares.

ENTORPECENTES
Silvio Vieira disse que, pouco

depois das 6 horas do dia 3, en-
contrava-se à porta de sua resl-
dencia, na rua Fagundes Filho,
114, a duzentos meiros de onde
se daria o latrocínio, quando por
ali passou o bandido "Metralha",
seu velho conhecido. Silvio, se-
gundo suas próprias declara-
ções, àquela hora estava ainda
sob os efeitos de drogas entor-
pecentes (setamina e maconha)
que havia utilizado durante toda
a madrugada, em melo a um
festim de marginais da Zona
Sul. "Metralha", ao se aproxl-
mar de "Nena". Inmbém parecia
estar sob os efeitos de drogas.
Os dois homens estiveram con-
versando no local, até mais ou
menos ãs 7 horas, quando a mãe
de "Nenn" saiu de casa, rumo
ao trabalho, numa repartição
federal. Foi logo depois disso
que "Metralha" fez a sugestão
para que os dois fossem dar nl-
gumas voltas e ver se encontra-
vam alguém ou algum local para"depenar". Silvio acedeu ao con-
vite e, instantes depois, estavam
diante da residência de Carlos
Ovidio. cuja luz externa estava
acesa, dfspertando a atenção dos
bandidos. Imediatamente após,
os dois, segundo ainda "Nena",
puseram em prática um plano
de assalto.

PAVOR E MORTE
Confonne o depoimento de

"Nena", os dois ladrões entra-
ram numa chácara vizinha, atra-
vessaram uma plantação de man-
diocas e, deparando com o mu-
ro traseiro da casa do Carlos Ovi-
dio, escalaram-no. Logo atingi-
ram a porta da cozinha da resl-
dencia e, encontrando-a des-
trancada, penetraram no como-
do. "Nena" recorda-se de que a
entrada da cozinha, fora a porta
principal, existe uma outra, feita
com telas. Na cozinha, eles en-
contraram o fogão aceso, tendo

em cima um bule cm que estava
sendo fervido leite. Prosseguin-
do em sua caminhada, ganha-
ram a sala da casa e, foi então
que depararam com Elza Muniz,
uma das empregadas, que vinha
caminhado para a cozinha e, ao
vê-los, parou, aterrorizada, sufo-
cando um grito de pavor. Elza
foi recuando, ainda sob os efel-
tos do terror e, nesse Instante,
recebeu três tiros, dois de arma
32 e um de revolver 22, todos
desfechadas por "Metralha". Fui-
minada, Elza caiu ao solo, mor-
rendo quase que Instantânea-
mente.

FESTIM DE VÂNDALOS
De acordo ainda com "Nena",

logo depois dos disparos mortais
contra a domestica, ele tratou de
se dirigir aos cômodos superlo-
res, onde encontraria a sobrinha
da primeira vitima, Virgínia Mu-
niz, de 15 anos. "Metralha" de-
morou-se alguns momentos mais
no cômodo inferior e quando
chegou ao quarto de cima, Já
encontrou seu companheiro os
voltas com a moça. Virginia, a
essa altura, estava possuída pelo
terror e quando viu chegar o
outro bandido, pôs-se a gritar,
enquanto corria para outro co-
modo, a fim de dar o alarma,
procurando, através da janela,
chamar atenção de vizinhos.
Nesse instante foi agarrada pelos
vândalas. Lutou durante alguns
minutos, mas acabou sendo ven-
cida, tendo suas vestes sido ras-
gadas selvagemente. A partir
desse momento, a jovem esteve
à mercê dos bandidos, os quais a
transformaram em motivo de
festim vandalico, submetendo-a
a toda sorte de vexames. VirgI-
nia, nesse momento estava amor-
daçada e já não podia sequer
gritar. Depois de a violentarem,
os vândalos decidiram não dei-
xá-Ia viva. "Metralha" sempre
de posse das duas armas — uma
32 e outra 22 — encarregou-se de
matá-la com este ultimo revol-
ver. Segundo "Nena", à moça
morreu no mesmo quarto em que
estivera lutando com os delln-
quentes, alvejada com dois bala-
ços no peito.

SAQUE
Depois de vê-la morta, "Me-

tralha" e "Nena" atiraram um
colchão sobre o seu corpo e
passaram a saquear a habitação.
Todos os cômodos e móveis fo-
ram revistados, até que foi en-
contrado o cofre. Nessa hora,
valendo-se de ferramentas _ique
levara consigo, "Metraíhü" ar-
rombou o cofre e furtou todas
as jóias que ali se encontravam,
metendo-as numa sacola tipo

aviação, na qual carregara os
instrumentos de arrombamento.
Instantes após, já temendo que
os tiros e os gritos houvessem
atraído a atenção de curiosos, e
neda mais tendo para fazer no
local, os ladrões bateram em re-
tirada. Silvio saiu pela porta da
cozinha, enquanto quo "Metra-
lha" preferiu valer-se da entrada
principal da casa.

RETORNOU

contro com o companheiro,"Nena" estivera nas imediações
do local do crime, tendo mesmo
acompanhado a primeira parte
da movimentação policial na ca*
sa de Ovidio Soares.

DELATADO

Tempos depois, "Nena" foi dc-
nunciado fts autoridades da De-
iegacia de Roubos. Os agentes
do 25.° Distrito empreenderam
diligencias e acabaram por
prendê-lo. No decorrer dos in-
terrogatórios a qun foi subme-
tido nestes últimos dias, Silvio
contou várias coisas sobre o
crime. Da primeira vez que fa-
lou. disse que seu cúmplice fora
Waltcr Bertinl. ladrão assaltan-
le Depois, mudando um pouco
sua primeira história, denunciou
outro bandido, João Ximenez,
r.pelidado de "João Omega".
Nessa ocasião, afirmou que ns
ferramentas o as armas do cri-
me estavam no fundo dc um po-
ço, no quintal de sua casa. A

"Pivete" tentou
furtar carro

Saindo da casa, os ladrões se
separaram. "Metralha" conduzia
a pasta com as ferramentas e
lodo o produto do saque, segun-
do "Nena". Este, foi encontrá-lo
cinco dias depois do crime, na
rua dos Democráticos, na Vila
Guarani, onde recebeu 20 mil
cruzeiros pela sua participação
no caso. Nessa ocasião, "Metra-
lha" disse no cúmplice que havia
se livrado das ferramentas e das
armas quo usara. Antes do en-

OCORRÊNCIAS POLICIAIS

EM SANTOS

Sete feridos em vários
acidentes de fransiio

P<".ituir!ii]
náo . t«i

policia diligenciou esliaj
controu. Voltando"Nena" mudou outra tt
versão, dizendo queícn**
nheiro de crime tora Ma
meio Ferro, Já então *s
disposição do pessoal doi?
(rito da Delegacia de P.cà

IIECOXSTITCI"*"

Ontem á tarde, -Xa".
escolta policial, esteve ti:
dencia em que se deu o!»
nio c reconstituiu, a sua:
ra, todos as passos
ele ir por "Metralha"
crime. O Jovem nu_
preciso em certos detalhes,;
slve sobre n localização lit
da geladeira, do cofre e íi
sição em que haviam sido*-*
t rados os dois cadáveres. í
tudo. falhou em outra», cc
rados de grande Imp"!.
para o pc.-soal da Deiee-t.
Homicídios. De retomo i
gacln, "Nena" (oi acartiít"Metralha" e voltou a late
acusações, mencionando,:;
ve, o fato (ieste ultimo tí.»
mordido por Virgínia, ta
luta que a Jovem s
quarto. "Metralha" aja)
um ferimento mitigo na i
direita, mus o delegado
Nobrega, confidencio» .
repórter cure a ferida f"j"
zida cm meio à dlllgíndl!
ciai que culminaria ira lit
do ladrão, há mais de via.!
no Jabaquara.

HIPÓTESES

SEXAGENÁRIA"PUNGUISTA"

|Mj:. -»

Eduardo Gcnr-e Clivelcnte c Francisco Dantas Lessa, que cometeram
dezenas de furtos em hospitais, integrantes de uana "gang" de que
participam também quatro menores.. '

A sexagenária Laurinda Paiva, de 61 anos, viuva,
foi autuada em flagrante ontem à tarde, na Delegacia
de Vadiagem, depois de detida na rua Direita pela agen-
te Carmem, daquela especializada, tão logo furtou a
carteira porta-notas da professora Yvette de Oliveira
Stiel, que transitava por aquela via publica. A ação de-
lituosa da punguista, que registra antecedentes crimi-
nais pelo mesmo delito, foi pressentida pela policial que
dá serviço naquela área da cidade, tendo a vitima, des-
sa forma, recuperado sua carteira, que continha neque-
na importância em dinheiro.

Quando dona Guiomar Bo-
telho Molena, em companhia de
uma amiga, adentrava uma lo-
ja comercial das imediações das
ruas Turiaçú e Minerva, para
efetuar compras, tendo deixado As autoridades da Mil"

, ¦ '„ „ , Roubos estão certai M
seu automóvel "Volkswagen de maiSi sem tcr p;lrtic:p
chapa 40-500 estacionado na con- crime, "Nena" ""MíiM
_•".-¦. , «,*.„„,, detalhes sobre a locíl»
íluencla daquelas vias publicas, 0Ujc|0S ,la rasa do In**
o "pivete" Marco Antonio Si- Contudo, sabe-se que A

gabo, de 16 anos, residente na g^^gí
rua Dr. Augusto do Miranda, dis- De certa feita chegou a">
so se aproveitou para furtar longamenlre gnW*
veiculo, com a colaboração de (je namoro. Admitem a'~
dois outros menores seus co- ^^jyS
nhecidos. A «ação delituosa dos *eVado o moço ao l"WJ
"pivetes", entretanto, íoi pres- casa, a fim de Pr-Wffi

.,. , ... . . sossegadamente, bdiw»"
sentida pela vitima, que saiu gn- [iCiiri;lJ1, das mtempf"»'
tando por socorro, tendo alguns asora. "Nena'.1 n&0."*" „
populares saido no encalço dos o porque tle ter sido >¦
larápios. Por sorte de dona Guio- Elza Muniz, apôs ler»

SANTOS, 17 (Da sucursal do mari seu carr0 enguiçou logo a tiros. Ninguém "O»"
DIÁRIO DA NOITE) — Em vlo- após ter sido colocado em mo- delação por parte d* w»
lenta colisão entre um ônibus e vimento, 0 que possibilitou Outro ponto que os i»\
um automóvel, hoje, às 17h30, prisão de um dos "pivetes". Os Delegacia de Roi»»» '¦_^
no quilômetro 60 da Via An- demais conseguiram fugir do muita atenção e • ».
chieta, no município do Cuba- seus nomes não foram apurados, ao detalhe sobre JrjLj,tão, receberam ferimentos Joa- sabendo-se somente que um de- do cachorro. P7™1 51
quim Afonso Ferreira, de 43 les atende pela alcunha de "Por- dustrial 

Carlos 
°°5*1$

anos; Américo dos Anjos Cos- tuguês". Por ser menor, Marco contraposição, ™£Z.*0
ta, de 54 anos; Antonio Seba, Antonio não foi autuado em fia- que o bandido setM" *.,rJ
de 37 anos, todos casados e fun- grante, sendo encaminhado ao Imediações e Dem
cionarlos públicos federais, mo- Juizado de Menores. visto o animal em u
radores, respectivamente, na rua
Narciso de Andrade, 10, em Con- -:--::-:--"-:~\':ceição de Itanhaen; rua Atuau, !'..:¦..-.; ..¦:'¦ &-
26, em São Paulo; e rua Anto- 

"jjjprir:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::

nio Silveira, 851, em São Paulo, ;;;;;! ^_
A policia do Cubatão teve cien- [% ____m_'_m
cia do caso, sendo as vitimas •!!•;: ^, <|HTHI* ,....
transportadas para o dispensado |;;;;| bJ/||I|II^ . ,,.,*,, ., litoral P»1»":ldo Pronto Socorro, em Santos. ::;;;: VMIliVV e tOClO O ¦H***» l
Em seguida, Joaquim Afonso, !;•;;• 1 .: ... „,..niili>í nicrt»1
com provável fratura do crânio, iíiíjj SaO, sem OUVlcIa, gUllUCS
e Américo dos Anjos, com fra- ;;;;;; „^„o„^,;,l«^o. nl.'m ile SUaS eilO'111
tura da clavicula esquerda, de- jjiíj; consumidores * altlll Cie suu
ram 

^ 
entrada no Hospital da ||| densidades demográficas P°*-

um automóvel desconheci- jjj;j| ainda a maior população iJulua
do, cujo motorista se evadii*. )|| j,^- 

^ g^ panlo.
hoje, na rua Santos Dumont, ;;;;;;
atropelou e feriu gravemente ;;;;;; ,' , ,
Roberto Rodrigues, servidor mu- iipli ASSIM e que
nicipal, de 24 anos, casado, mo- f± F\IA__)I_^ -Af*jT0*>
rador na Vila Jockey Club, em Üi V ül/lfvlw — DE SM"'

SEií ir ** """• III p«*»-"»o-« ¦>¦*«¦"'¦'¦AMMi* t
Hoje, na av. Conselheiro §p!j cendo grande influeucia 

^Nebias e na avenida Pedro |||||| parte desse publico, ValoriZÍ* a *
Lessa, uma "perua" e um au- ilüii r" 1
tomovei, ambos de chapas igno- iüiü mensagens de venda. .radas e cujos condutores fugi- :;jií; „*i'li1- ('c*:'
ram, atropelaram e feriram Fio* ijlli: Empregue bem SUílS 

**•cl"' '
rival Torres, de 55 anos, estiva- iülij r B
dor, residente na rua Lulsa Ma- |i;;;j nando-as aocuco, 214, e Odacir de Sousa !'!j;'
Campos, de 25 anos, portuário, Üiiil .»residente na rua Marechal Pe- iljjjj ^\ _T\i A DIA -*— CAWT03
go Junior, 66. As duas vitimas iiiiii ll I Jf/lfrfl 1 __ 0t sM*-»*
passaram pelo Pronto Socorro, iiijjj ^^

Elpidio de Abreu Leme Ju- ;;;:;; RFPRFÇFNTANTE EM SÃO PAULO'
nior, de 40 anos, casado, ope- iiijíi KtfKLatlN l AIN 1 c cm
rario, residente na rua Carva- illiü ^^ntrilA
lho de Mendonça, 707, pilotan- ||i:i: fttfiAllTft HfONTlil**,rdo uma bicicleta, hoje, na rua ||:|i: UBURIU J.Twi" *
Dom Duarte Leopoldo e Silva, Üilü D-w. -» . ..... <-*»n 4,0 ond*"'
foi atropelado pola lambreta n. üüü Kua ' **° Mt"> ÁÍ\ ,. Ai(n114.137. O ciclista recebeu iiili! Fones: 34-0314 O 34-4101
curativos no Pronto Socorro, '.';::: ::--:*':'¦'! j.i!.não sendo identificado o Iam- In
bretista, que sa evadtu. **

•¦ V í;

^g^i^iig1^^ «<i<Jí^-><,--^<&-*4i^<í^l^-t::l_'i. *4i**íi'i'iî mm^í^j^-^i^^^.^^^^ . ii».:1


