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o Acusa: Embaixador na Argentina Usou
Verba Para Compra de Livros Pornográficos

<TmIo n» Terceira 1'üíln»».

Congelamento Dos Preços Pode Acarretar o Mesmo Para os Salários (Pág* 5)

NTANHAS DE ARROZ NO SUL
^i^**'

ruifii. DAU
São Todos Presidencialistas os
Ministros do Gabinete Parlamentar

O Sr. Brochndo da Rocha mandou dizer ao sr. João Mnngabcira que náo tivesse escrúpulos em
assumir o Ministério, por questões de forma de governo, porque, no Gabinete atual, n começar
pelo ."eu Presidente, todos os Ministros isão presidencialistas. Náo há nenhum parlamuntarlsUi— Vitorino Freire abre fogo contra a politica 'Xternu do Sr. Afonso Arinos. — Outras Infor-
aiAc5?s cm O.s Acontecimentos Políticos, na 2." pít^na.
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A
DIRETOR: ANTÔNIO VIEIRA DE HELLO

O sr. Lenocl Brizolo, falando na noite dc ontem,

através dc uma cadeia de rádio c televisão, declarou

que não compra nem vende arroz c que no Rio Gran-
de do Sul há montanhas de arroz em poder dc inter-
mediários especuladores, enquanto a população da
Guanabara e outros grandes centros de consumo pa-
decem a falta do produto. (Página 3).

******•' m.» ¦*--•» «-¦.!» r. -m^r 'f^ttf t* ?'.'J*arM^H**rl**J*r^^JU*a**É**fiMg-MKI**r*sararalM^g'lTÉB>**rÍ^*r**r**fcMr»Jr*r*r**r>**r**r*Mjg^r^ijfr tjpÍ-jw *-Hcv!&£}& iWrri^RS9#&flEV3 BS A
oi,,,,, ,„„> „, in iiiiiiiiiiiiiinii ii ilin"' ",M"" ",""" I"""1 "'"" '"£

| CACEX Esclarece Sobre |
| Exportação de Arroz |

A propósito de nossa manchete cie ontem, "ARROZ DO 1
IRGA VAI PARA A RÚSSIA A CRS 24, POR QUILO, EN- |
QUANTO O CARIOCA PAGA 75", esclareceu-nos a Car- f
teira de Exportação do Banco do Brasil (CACEX) que ne- |
nhuma partida de arroz havia sido ernbarcada para a ]
URSS, mas sim para a Alemanha Oriental, Tcheco-Eslová- I
quia, Indonésia, Bélgica, África Francesa, Japão, Portugal |
e Colômbia. Quanto ao mais, confirmou a exatidão de j
nossos informes, isto é, a quantidade exportada nos últi- f
mos quatro anos. DOIS MILHÕES DE SACAS foram real- j
mente o total exportado, em 1961. A mediados preços pagos I
pelos compradores estrangeiros foi, também, confirmada, {
não atingindo a CrS 24,00 por quilo. Esta política deve ter I
sido uma das metas dos governantes brasileiros: BARA- !
TEAR A VIDA DOS OUTROS POVOS. I

Ministro da Agricultura Encarregado
de Coordenar Abastecimento do País
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..... v. n.i-.io durante a reunião rio Palácio deu Laranjeiras cm que foi tratado o
problema do abastecimento do pais. Váem-sc da esquerda para direita os Srs. Ney Brito,
Brochado da Rocha, Ney Galráo, Renato Costa Lima c Leonel Érliàla. (Página cinco)

Futnlidode Roubou a Vido
de Miss Botafogo e árido
Raquel Maria PNcto Maga-

lliàes e Fernando Sampaio
Magalhães — jovem casal' da
Focisciade carioca que 'segunda-
feira, á tarde, vítima de en-
venenamento per gás, foi eü-
contrtido morto nuníã casa de
campo cia localidade de No-
Siieira. Petrópolis, onde pas-s<ava a lua de mel — foram
sepultados .ornem, à.s 17.20 lio-
ras. no Cemitério Süo PTancis-
co Xavier, em cerimônia assis-
ücia por quase mil pessoas. A
maioria destas eram amigas
Oa bela Raquel Mana — so-
bvinlm do deputado César Prio-
to —, que, ano passado, peloBotafogo de Futebol e Regr.-
tas, candidatou-se ao título
de "miss" Guanabara e ' foi
também "Rainha da Primavc-
r'á da. A. a. Vila Isabel, cm
1961. a civeunstància trágica
em tfi-e. se deu a morte do cri-
¦val, que cout-aiva núpeias na
manhã do último sábado, fêz
lambem com que grande nú-
mero c'e curiosos afluiss« áque-
Ia íifcrópoie, (Conclui na 5."' áglub i.

// LIGAS" TENTAM INVASÃO
DE FAZENDAS DE CACAU

SALVADOR, 24 < Asapréss) - O governador cio Es-

tado recebeu um grupo de produtores de cacau de Ita-

bepi e de Belmonte, que foram solicitar-lhe proteção con-
tra a invasão de suas propriedades por paric de campo-

neses dirigidos por agitadores.

Em Salvador foram invadidos várias terrenos baldios,
tendo afirmado a respeito, o secretário da Policia, que
fará respeitar o direito de propriedade.

SALVADOR, 24 (Asapréss) — Denúncias levadas às

autoridades teriam provocado — segundo se informa — a
descoberta de um vultoso contrabando desembarcado pelo
navio "Maragogipe", na praia da cidade de Conde, a 80

milhas da cidade de Esplanada.

WÊÊKKBBBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊBÊBBK^Ê' •
ljiir«ll|pa^^ ** a

HB- ¦ ;'^~;-*?Í^F^^^^^to^H^^LtírW ' m WÊ
IWàÉÊÊÈÈÊsÈSm. 1 ^ÊÈÊÈÈÈÈ&ÊÈÈ' iJsw 1 v5f'f-^- Wk m^HH

tt$SiÍ< a*- ^'ÍÈlM:'^^ ,' . " * 
..-.^Í^^^r^^^^^^í^r^^^^K

^^^' ¦fá^^r^r^É»**'' 
lÉrfrk

•^ií^SB^HjBR-^B'^^

~"~\J#5»;% i •'.*—¦«{«' '^''^«PMB.' ^ 
*®v^^Jf ,*&i ^sW' vv ^, s í^ ¦ '^^i^^msÊ^^^tt^Bf^^Èí'&£*¥$& '^J&v'**^''^MÊékMmt! '¦WB^^ÊSSB^BÊí^^^ÊHttBBi

'*>«; s,^ jf B*BrTfl***ra*raMa8*r*8iTMiTffl**r»3 MKim
'¦'O;---':':,. í."í , ^fs Ws^^^^^^^m^W^^^^^^-^^^^^wML

^jÊÈMLã •.

x«l >< r» ^ . *» t » J-t- . MT * \»« « T»l. »4'í *1( TV. >R * „ ü» V» «a*f

(TKSXO \A 1'AGINA 71

Ermírio desiste HOJE E DIA DE SÃO CRISTÓVÃO,
PADROEIRO DOS MOTORISTAS

MARIA MANOELA ESTRÉIA COMO
ESCULTORA

BRASÍLIA; VA - rEspecial
para A NOITE) — Em carta
ontem dirigida ao Presidente
João Goulart, e aa qual íoi
portador o Deputado pernam-
bucano, Edgarcl Bezerra Leite.
renunciou o sr. José Ermírio
de Moraes ao J*'nlstério de
indústria e Correio, cargo
para o qual havia sido escolhi-
do pelo "premier" Brochado.

Dspóis de agradecer a hon-
rosa comunicação de sua es-
colha, informa o sr, Ermfvío
cia. impossibilidade de aceita-
ção do cargo, face "aos com-
nròmissos já assumidos para
candidatar-se; ao Senado pelo
Sstado cie Pernambuco". Lem-
lira. ainda, ao Presidente trans-
;'erir para "oulro nome vincula-
do à produção e ao desenvol-
vimento nacional" a importan*
te missão de representar con-
dignamente o setor no excelen-
te quadro de valores técnicos
que compõem o atual Conse-
lho de Ministros.

Comemora-se hoje o Dia de
São Cristóvão. Padroeiro dos
Motoristas. As entidades da
classe promoverão as seguiu-
les solenidade:

6 horas — Alvorada rie
União Beneficente dos Chofe-
res. na ma do Riachuelo 373;

10 horas — Missa em Açã'
;;e Graças na Igreja de São
Judas TadeU; Caroba, Campo
Grande;

11 horas — homenagem aos
motoristas falecidos. Visita ao
Cemitério de Campo Grande;

14 horas — Glrikaiia de

Lambrêtas na rua Barcelos
Domingos, 24, em Campo
Grande:

19 horas — Festa com leilão
o barraquinhas em Campo
Grande;

20 horas — Missa no Salão
Nobre da U.B.C. na rua Ria-
chuelo, 373;

21 horas — Sessão Solene no
Salão Nobre da • UBC, quandoserá realizada a cerimônia da
retirada da imagem de São
Cristóvão, que será conduzida
para a Igreja cie São Cristo-
vão, no bairro do mesmo nome.

"SEU TALÃO VALE UM BEIÇAO..."
ARACAJU, 23 (Asapréss) — Em virtude das dificulda-

des financeiras em que se encontra o Tesouro, o "seu ta-
lão vale um milhão" está ameaçado de não ser pago, ime-
dia tamente. O concurso foi realizado na semana passada,
e os ganhadores estão apreensivos, na expectativa de levar
o "beiço" e nada receber do Estado.
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"HARLEM üLÜBtTRUTTERS-, ÜiPETÀCULÁrttiS, Nü MaRA^AHaÜINHO — Os
famosos negros do basquetebol-norte-americano deleitaram na noite de ontem o consi-
deràvel. público que acorreu aoMaracanãünho, ávido de um 

^^.^ÍZ^faU^TGlobetrotters". A fote, mostra bem o quanto ãe malabnsmoe ^tretemmentofoiahpra-
ticado e no final o placar io que menos .interessava ao publico presente que <"«?]"«
considerável soma de CrS 1.346.850,00). acusava uma larga margem de pontos favoráveis
dos azes do cestoboi mundial.

Grande sucesso, ontem,
na exposição do Institu'ü
Belas Artes, as três esculhi-
ras apresentadas pela joven:
Maria Manoela de Abreu, fi-
lha de Ester de Abreu, que
está fazendo a.s suas primei-
ras incursões nos domínios
da arte. "O Palhaço", de
Maria Manoelar foi um dot'
trabalhos expostos mais el>
ciados. Logo apareceran:
compradores, mas a auto-a
deseja conservá-lo e não o
venderá. Outras notas na 4.a
página.
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PAULO "PINTOU" COMO
CANDIDATO — Paulo Fer-
raz, professor e artista, co-
nhecião pelo seu método de
desenho a jato, isto é, com
muita rapidez c perjeiçâo,
é candidato a deputado es-
l.adual, pelo PST da Gua-
nabara. Se eleito promete
batalhar para dar leite dc
li raça às crianças pobres de
todo o Estado e, entre ou-
tros projetos, quer o esca-
lunamento do horário de
funcionamento do comércio
entre 8 e 22 horas, o que
acabará com o congestiona-
mento dos transportes, o
congelamento dos aluguéis e
dos preços dos gêneros e
e trabalho obrigatório, com
remuneração justa, para os
detentos.

Marítimos e Ferroviários: Aumento Parcelado Dos Atrasados
(PáGUíâ *)
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p© L_8 es Especiais
Pesara o Gabinete

Kl Ao sabemos .iluda quais se nio us Itens
para cuja execuçto o Governo pedirá

ao Congrras» a delegação fl' poderes re-
ferida no discurso dn sr. Brochado dn Rn-
rha perante a ("amara do« Deputados.

Fala-se na necessidade de uma legis-
lu.in especial e Imediata para sc ariidir
ao abastecimento dos grandes centros. Fa-
Ia-se, lambem, em medidas acautclatiirla*
da seeurança pública, ameaçada por sru-
pos de prrdsáo de variado calibre e cór.
Fala-se, ainda, de providências para con-
ter o ritmo catastrófico da Inflação. Claro
que utn cidadão sensatn oomo n atual Pre-
sidente do Conselho há dc cingir seu pro-
grama a poucos tópicos, dailn o caráter
provisório de sua tarefa. Ela, com efeito,
eslá fatalmente condicionada .is novlda-
des e transposições que se esperam do
pleito de outubro, i: uma missão a prazo
fixo, a curto termo. Maiores ambições para
tân pouco tempo cairiam nu ridículo.

Os Informes que se colhem nos meios
parlamentares nâo os revelam propícios
à concessão de poderes especiais ao "Pre-
mler". Deslicadas do Governo e algo anu-
ladas. as representações parlamentares
dos partidos não tim Interesse na sorte
do novo Gabinete e, talvez, riimincin na
região mais escura dc sua consciência o
secreto pensamento da falência dn Minis-
tério técnico e apolitico. Por que iria dar-
lhe o chrqtie em branco a que comp..-
ram a pretendida delegação de poderes?

Entretanto, bem ponderados os prós e os

ANTÔNIO VIEIRA DE MELO

contra, não vemos r.i/.n. para a rcilsttn*
ria dns congressista*.

teórlramenlr, o Ato Adicional enseja
em claros dispositivos a pnsslbllidade m-
min .i da medida.

Vamos longe da Constituição de IKiil e
do seu fcitlrlsinn pela divlsân trlpartltr
dn i .i.kIu em poderrs incomunicáveis en*
Ire s|, ii Executivo, o Legislativo e u Judl-
olárlo; a velha moda de IMonlesquleii. Hoje
o que Imporia é a ação conjugada dn Gn-
vèrno eomo um ser orgânico, como uni tudo

No caso dn regime parlamentarista aln-
da menos se (ustiflra qualquer resistência,
de ve* que o Gabinete é o Parlamento nn
Governo, é uma comissão do Congresso
atuando em nome dêste. é uma projeção
do Legislativo nn campo Executivo.

Na prática, se os parlamentares sabem
que nos próximos meses não poderão dar"quorum" por amor da campanha eleito-
ral cm que •,*• acham empenhados, pnr que
nân deixar uma autorização expresa para
o Gabinete puder resolver alguns proble-
mas imediatos e aculllantes?

Hoje em (lia. com a crescente comple-
xidade da sociedade, a Iiiih.hi de legislar
tornou-se dificílima. Por toda parle sur-
:_m a praxe de o Executivo estudar e con-
frcclonar os projetos de lei. pnr dispor de
pessoal mais treinado e de mais elemrn-
tos especializados em cada matéria a ser
disciplinada.

Pnr todos estes motivos não vejo por-
quc possa ser negada a delegação de pndé-
re.s solicitada pelo sr. Brochado da Rocha.

mio: \\

__*_ oite' Vem Imponcfo-se
Cada Vez Mais na Opinião Pública

-. "Rr Presidente, descia
que assumi a presidência
da Comissão de Economia,
nâo tenho permanecido no
plenário, procurando pôr
om dln cs.sn Comissão, quc
náo se reunia desde abril,
razão pela qual. quando foi
votada umn proposição do
deputado Frota Aguiar, um
requerimento que pedia um
voto de congratulações com
o jornal A NOITE, eu nâo
me encontrava presente.
Apesar diste fato ter ocor-
rido há vários dla.s, Impor-
se um pronunciamento de
minha parte"

Essas palavras foram pro-
feridas ontem, da tribuna
dn Assembléia Legislativa,
pelo deputado Danilo Nu-
nes. justificando nào havei
aprovado o voto de coaigra--
lulaçóes com êste vrspcrtl-
no, quando do transcurso
do _.ft aniversário de fun-
daftâo

Continuando afirmou o
sr Danilo Nunes:

— "Se aqui estivesse pre-
sente. alén. de hipotecar
minha solidariedade, teria
acrescentado o seguinte: u
jornal A NOITE, hâ pouco
tempo, fêz-me uma critica,
quando eu me encontrava

_ü_?hjmc:mm
O Gabinete do "bolso do colete"

A segunda vaga que se esperava ocorrer no Ministério
està confirmada.

A primeira foi a do sr. Mnrcolino Candau. nomeado à
revelia quando se encontrava no estrangeiero, no exercício
de uma relevante missão cientifica de caráter internacio-
nal. A vaga seguinte é a do sr. José Ennirio de Morais, que
estava gastando um dinheirão pm sua campanha para ele-
ger-se Senador por Pernambuco, quando ouviu peio rádio
que havia sido nomeado Ministro de Indústria e Comércio.
Nesse estranho e singular governo que .já nasceu foi tudo
assim. Também o sr. José Ermírlo não foi consultado para
faaer parte do Gabinete do "bolso do colete". E houve até
uma confusão, porque náo se sabia qual o Ermírlo de Mo-
rals que fora chamado ao Ministério, se o pai ou o filho.
Agora, já que o velho náo pode perder os seus lnvestimen-
tos no pleito de 7 de outubro, o melhor, mesmo, é nomear
logo o sr. Ermirio de Morais Filho.

Finalmente há o caso ainda pendente da Pasta da Fa-
2tnda. O sr. Válter Moreira Sales está sendo instado e pe-
gar o rabo do foguete que êle mesmo preparou com a tur-
ma do sr. Otávio Bulhões e outros. O ex-MInlstrò da Fa-
zenda. continua, porém, indeciso: ora aceita, ora não aceita.
O melhor será o sr. João Goulart nomear diretamente o sr.
Bulhões, que foi o autor da 204 e um dÒs principais autores
da façanha cambial que íôz o dólar furar a barreira do som
dos 500 cruzeiros.

Infelizmente o Gabinete de confiança nacional que se
esperava foi substituido pelo Gabinete do "bolso de colete",
o gabinetinho mirim que o sr. João Goulart já entregou
pronto ao sr. Brochado da Rocha. Alguns dos titulares o
Presidente do Conselho não conhecia nem de nome. A ou-
tros foi apresentado depois de constituído o Ministério. Foi
assim que nasceu esse Infeliz) "Gabinete tampão" que nao vai
resolver problema aigüm.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

| BERGHER ENTROU PARA 0. PTN |
f * Elogiado o "Guia do Eleitor", do jornalista Bas- f
I tos Filho §
1 * Lopo anunciou três vetos de Lacerda |
í * Frota falou sobre o centenário de Farias Brito |

I O srà Amando Fonseca anunciou ontem, da tribuna |
! da. Assembléia, a entrada do sr. Gérson Bergher, ex- 5
§ PSB, no PTN, Essa comunicação íoi feita através da lei- -;
§ tura de uma carta do diretório do partido. Falando so- =
I bre o seu ingresso no PTN, o sr. Bergher, começou agra- |
1 decendo os convites que recebeu de vários lideres de par- i
= tidos para integrar os seus partidos. A seguir, revelou -.
\ que estudou o programa do PTN, manteve longas conte- =
I rências com os srs; Severino Sombra e Hélio Damaceno, i
5 dirigentes petenistas, expondo sua linha política e ideo- |
I lógica enquadrada no programa da justiça social. |

f "Guia" I
i O sr. Raul Brunini teceu considerações elogiosas =
i iniciativa do jornalista Bastos Filho, integrante da Ban- =
! cada de Imprensa na Assembléia, elaborando e publicando |
I um "Guia do Eleitor". Afirmou o sr. Raul Brunini tra- i
I ta.r-se de uma publicação honesta, cheia de dados pre- |
I ciosos e, sobretudo, em uma linguagem acessível a todos. :
1 Terminou considerando o trabalho do jornalista como |
I uma eficiente colaboração ao eleitorado carioca, pela |
i solução de várias dúvidas que, como é natural, assaltam §
| o eleitor, em época próxima da realização de pleitos ciei- =
| torais. |
I Pesar |
I Repercutiu, em termos de voto de profundo pesar, |
1 requerido pelo sr. Silbert Sobrinho e aprovado, por una- =
I nimidade, pela Assembléia, o falecimento da sra. Lais Ve- |
I loso Romero, esposa do Ministro José Pontes Romero, do f
| Tribunal de Contas do Estado. Em outra oportunidade, I
| o sr. Gama Filho íêz o necrlógio da ilustre dama I
I desaparecida. |
! Vetos |
I O Presidente Lopo Coelho anunciou à Casa haver |
i sr. Carlos Lacerda vetado três projetos aprovadas pela §
i Assembléia. Os-projeta, vetadas foram o de n. 335/62, \
1 que dispunha sobre a criação de uma Sala de Concertos 1
| no Aterro da Glória e o de n. 84, que trata de dois cré- |
| ditos. Esses vetos serão apreciados em sessões extraor- |
| dinárias, no próximo mês. 1
I Diversos |

?, O sr. Frota Aguiar referiu-se ao Centenário do flló-
sofo Faria Brito, referindo-se aos pontos principais da
vida desse grande nome brasileiro,
? Declarou que continua na UDN o sr. Jorge Valadão,
adiantando que é candidato a deputado federal.

? Não houve, mais uma vez, número para votação do
projeto que cria a Companhia Central de Abastecimento.
? O sr. Saldanha Coelho defendeu o seu substitutivo ao
projeto do sr. Gama Filho, que cria a Companhia de
Transportes Coletivos.
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CONVITE Á TANCREDO NEVES
SAO PAULO, 24 (Asapress) — Atendendo a convite qu? lhe

fora formulado pelo Instituto Nacional rie Estudos Superiores, o
sr Tancredo Neves virá a esta capital a fim ric participar, no
próximo dia 30. do programa "Encontro Nacional". O programa
promovido pelo INES terá início á. 23 hora,, daquele dia, no
canal 5 dc televisão e na oportunidade o ex-Presidentc do Consn-
lho de Ministros fará o seu pronunciamento publico, após a sua
dcsincompntibill^ncáo com o Gabinete.
NOVA EXCURSÃO DE ADEMAR DE BARROS

SÂO PAULO. 24 (Asapress) — Com a finalidade de Iniciar
uma nova excursão política pelo intc.riot do Estado, em prosse-
guimento a sua campanha de candidata nos Campos Eliseos. o
sr. Ademar de Barros seguirá, na próxima sexta-feira, para Osval-
rfo Cruz, onde promoverá uma serie de comidos, percorrendofarias localidades
SODRÉ FARÁ PRONUNCIAMENTO

SAO PAULO, 24 (Asapress) — O presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, deputado Abreu Sodré. fará. __ 22.30 horas
de hoje, através da lelevisSo, um pronunciamento público no
qual prestará esclarecimentos relativamente a sua posição tendo

. em vista o apelo formulado. „pel.\, UniSoJJçmncrAtiea Nacional,
que, por unanimidade. Indicou o seu nome como candidato aoSenado ria República i"
VISITA DE JANGO A CORUMBÁ

GOIÂNIA, 24 i Asapress) — Com o propósito de inspecionar,
in loco. o plano-pilòto de reforma agraria que está sendo levado a
efeito na Fazenda Nossa Senhora da Conceição, deverá visitar,
oportunamente, o Municipio de Corumbá o Presidente da Repú-
blica, sr. João Goulart.
JULIÃO AGITA EM SÃO PAULO

SAO PAULO, 24 (Asapress) — Sob a presidência dò deputado
Francisco Julião, realizou-se, na noite rie ontem, no Teatro Para-mount, nesta capital, a primeira convenção popular nacionalistademocrática do povo paulista, preparatória para o PrimeiroCongresso de Libertação Nacional, certame a ler lugar em SãoPaulo, nos dias 20, 21 e 32 de agõMo próximo. Segundo <_? -.-mis
organizadores, sSo objetos do Primeiro Congresso de LibertaçãoNacional propugnar por uma política nacional democrática elibertar o País da dominação estrangeira
TRE SOLICITA DESTACAMENTO DO EXÉRCITO

ARACAJU, 24 (Asapress) — Segundo informações colhidas
pela reportagem junto ao Tribunal Regional Eleitoral, decidiu
aquele órgão dirigir-se ao Tribunal Superior Eleitoral com o
propósito de encarecer a permanência rie um destacamento de
soldados do Exercito para a cidade de Ribeirópolis.
CRIADAS MAIS 19 ZONAS ELEITORAIS

RECIFE, 24 (Asapressi — Mais dezenove zonas eleitorais aca-barn de ser criadas nos diversos novos Municípios pernambucanos,de conformidade com o que informou o Tribunal Regional Elei-tora] do Estado.
JANGO AMANHÃ EM BELO HORIZONTE

BELO. HORIZONTE, 24 (Asapress) - Está sendo aguardado
nesta capital, amanhã, o Presidente dn República, dr. Joio
Goulart, que deverá participar da inauguração da Usina de TrêsMarias.
GOVERNADOR EM LAGARTO

LAGARTO - SE, 24 (Asapress) - Encontra-se nesta cidadeo Governador Dionisio Machado, onde veio inteirar-se dos princi-pais problemas de sua cidade natal. O Governador Inspecionou
variai, obras e despachou o expediente."IGREJA NÃO É PARTIDO POLÍTICO"

MANAUS, 24 (Asapress) - Em reunião realizada pela manhãna Edifício Pio XII, o Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Dom JoãoSoma Lima debateu francamente com o clero religioso e. secularo problema da situação política nacional e estadual. Quanto no
plano estadual, afirmou S. Exa. que nâo tinha indicado ou mesmoremendado candidatos, desmentindo, assim, boatos sobre êsteassunto nesta capital. Continuando, acrescentou: "Indicar condi-
datas compete aos partidos políticos. A Igreja nâo é um partido
político".¦ Sobre o plano nacional, S. Exa. leu um documento do Epísco-
pado nacional, onde o mesmo condena todos aqueles que têmapenas explorado- o povo, lançando-o numa situação insustentávelde. miséria c de jome. Por outro lado, o mesmo documento saúdacom. o mais vivo entusiasmo as reformas de base como sendo aúnica solução verdadeira para resolver a crise nacional. Dom JoãoSouza Lima. ao finalizar, fêz um apelo ao povo para.' que votemmo* Deputados Federais e Senadores candidatos capazes de lutar
pela concretização das reformas de base, dentro de uma visãobrasileira e que não estão comprometidos com qualquer espéciedc imperialismos estrangeiros.
CPI VAI INVESTIGAR PETROBRÁS

MANAUS, 24 (Asapress) — Ao que se Informa, chegará aManaus, nas próximos dias, uma Comissão Parlamentar de Inqué-rito com a finalidade de fazer um levantamento das atividadesda Petrobrás na Amazônia, bem como colher informes s respeitoda refinação de neti-Mpn nrstr Estado
BANCADA GAÚCHA TERÁ MAIS 5 MEMBROS

PORTO ALEGRE, 24 (Asapress) — De acordo com a novalei que aumenta dc 24 para 29 o número de representantes do RioGrande do Sul à Câmara Federal os partidos deverão realizarnovas convenções pnrn n^esentar novos candidatos
CONVENÇÃO DO PSP

PORTO ALEGRE. 24 (Asapress) - Foi marcada para o dia4 de agôsto a Convenção do PSP, para Indicação de candidato àsucessão gaúcha. Nos bastidores pçssepistas comenta-se que ainclinação do partido é apoiar-a candidatura Ferrari ao PiratiniPor outro lado, a Ala Moça do PSP já fixou sua posição de aooioao sr. Michaelsen. v v

POSE DOS ÚLTIMOS MINISTROS
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A posse do Sr. Wnlter Mo-
relra Sales, novo titular da
Fazenda, está marcada para
depois de amanhã, sexta-feira,
em Brasília.

O Sr. João Mangabeii. toi-

nistro , das Minas e Energia,
deverá tomar posse da pastahoje, ca._ o Prlmeiro-Mlnlstro
Brochado da Rocha que se
encontra no Rio, possa che-
gar a tempo à capital da Re-
publica.

rumo Secretário de Agi'l-
cultura Convidei o repor-
ter a fater uma visita à Se-
cretarla a coloquei toda a
documentação a disposição
dn repórter, para que fl/es-
se uma ampla Inveatlnaçi.).
O repórter aceitou o convl-
te, foi à Secretaria e lá ve-
rifleou que estava mal In-
formado Esse repórter teve
a nobreza de pubhcnr essa
verificação O jornal féz,
com grande evidência, a re-
tiflcar&o. o que mostra o
procedimento elevado e n II-
nha ric cuncltitt corn*ta doi
responsáveis por esse jor-
nal, que sr Impõe, cada vez
mais à opinião pública,
conquistando meu apreço e
minha consideração".

Concluindo declarou o sr.
Danilo Nunes:

— "Sr aqui èu estivesse
na ocasião da votação do
rrqucrlmento do deputado
Frota Aguiar lerla feito ml-
unas as suas palavras e te-
ria trazido a público este
falo que deixa bem o Jor-
nal. que merece, cie forma
absoluta, os conceito:- sobre
éle aqui expendidos pelo
deputado Frota Aguiar".

AUMENTO:
10 MIL, NÃO!

Falando ontem a reporta-
gem o Ótivernariiii Carvalho
Janólti, dn Estado do Rio, de-
clarou que o Governo do Es-
tado nfto está em condições de
conceder o aumento de 10 mil
cruzeiros para cada servidor
fluminense consoante lhe íoi
pleiteado pela Associação dos
Servidores Públicos do Estado
rio Rio dc Janeiro lASPERJi.
Esclareceu, entretanto, o che-
íe do Executivo fluminense que
encaminhou o memorial para
estudo ao Secretário de Finan-
ças.

IMPASSE NA
CONFERÊNCIA

DO CAFÉ
NOVA IORQUE, 24 (espe-

ciai i — Os problemas que .n-
volvem os obstáculos ao con-
sumo do café e, sobretudo, a
posição rio Mercado Comum
Europeu e síius associados afri-
canos continuam, sendo, nesta
terceira semana da Conferén-
cia Internacional' do Café, o
centro dos debates e o pon-
to critico das negociações.

Na reunião de hoje do Co-
mité Executivo a matéria ga-
nhou ainda maior destaque
cnni os debates vivos e por vê-
zes contundentes que se tra-
varàríi entre os delegados do
Brasil, Cuba, Equador, Haiti,
El Salvador e Indonésia de
um lado e do outro, defenden-
do a linha do Mercado Co-
muni. a Itália, República Cen-
tro-Aíricana, Territórios De-
pendentes de Quênia e Uganda
e o Congo de Leopoldville.

RESPOSTA DO BRASIL
O antagonismo das duas po-slçóes em choque atingiu sua

maior expressividade quando o
Embaixador Sérgio Frazão
respondeu declaração do in-
glês Loudon, delegado dos
Territórios Dependentes de
Quênia e Uganda.

O chefe da delegação do
Brasil justificou a ênfase que
latino-americana? emprestam
aos problemas relacionados
com os obstáculos ao consumo
do café, como rqeuisito essen-
ciai para o êxito do Convênio
e defendeu a política cafeeira
do Brasil em todos os aspec-
tos.

IMPASSE
O debate entre representan-

tes latino-americanos, euro-
peus e africanos está demons-
trando que os produtores deste
hemisfério consideram Inacei-
tável o Convênio sem a extln-
ção, ou pelo menos o rígido
compromisso de extinção, das
barreiras e discrmiinações im-
postas peo Mercado Comum
Europeu aos seus cafés.

í '1111(11 Illlll 111 ¦ 111 > 111 ] 1111 li II111M111111 >.

f COMBATE AO l
JOGO NO

j ESTADO DO RIO j
| Em palestra com nossa |

reportagem o secretário I
de Segurança Pública do i
Estado do Rio, deputado f
Nicanor Campanário, de- 1
clarou que o combate ao I
jogo e ã contravenção no |
território fluminense es- I
tão sendo festos por uma I
equipe de eficientes po- i
policiais, com o objetivo |
de que o povo não sofra I
os prejuízos morais e ma- |
terlais resultantes da prá- |

I tica de jogos proibidos. I
3
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Construção de
moderna estação

rodoviária
CUIABÁ, 24 (ASAPRESS) —

As autoridades do D.N.E.R.
estudam presentemente, o
plano apresentado pela Prefei-
tura desta Capital, relativo à
construção de uma moderna
estação rodoviária nesta Ca-
pitai.

Snbe-se quc, pelo plano ela-
borado, n nova estação preen-cherá as atuais necessidades
do grande número de passa,-
geiros que, diariamente, vem
ou demandam o interior dofctsdo, através de ônibus. '

Os Acontecimentos Políticos
Todos são presidencialistas

Uma das objeções do sr, Joào Mantta-
beira para náo aceitar a Pasta de Minas e
Energia, que lhe foi oferecida, era a de
que. sendo presidencialista, não podia par-
tlclpnr cie um Gabinete parlamentarista
Noticia-se, auora quc Informado do falo,
o Prlmeiro-Mlnlstro Brochado da Rocha
telefrrafou ao sr João Mangabeira, decla-
rando-lhe que no novo Ministério náo lm-
pera o parlamentarismo e que todos os
seus titulares, a começar por ele próprio.
Brochado da Rocha, são presidencialistas//
A política internacional independente

Fazendo no Itamarati. rm seu discur-
mi de posse, a apologia da política inter-
nacional independente Iniciada pelo Cio-
vérno .lánln Quadros, n sr. Afonso Arlnos,
disse, entre outras coisas, que o que deve-
mos, agorn, é reintegrar o Pais num am-
biente de serenidade e ele tranqüilidade
de que o Brasil neoessita. A oração dn
Chanceler era ontem objeto dos mais va-
rladns comentários nos meios pnlitilco.s e
uma das coisas que se dizia era que n sr.
Afonso Arinos não podia fazer nenhum
apelo à rein»ecracáo do Pais num amhicn-
te de tranqüilidade quando éle próprio se
constituía um fator polêmico de inquieta-
ção. ao Insistir no prosseguimento de uma
política internacional que afastou o Brasil
do bloco das democracias ocidentais para
lanca-lo numa perigosa linha e«qiierdís-
ta. Sahia-se, ainda, que vários deptit M*.
inclusive da UDN, a que pertence nfcinl-
mente o sr. Afonso Arinos, vão discutir na
Câmara, nos primeiros dias de agosto o
discurso que o Ministro das Relacoc* Ex-
leriores vem de pronunciar e está sendo
considerado mais de provocação que um
convite ao apaziguamento.

Confusão fluminense

No Estado do Rio o ambiente é de con-
fusão face à recente decisão do Supremo
Tribunal Federa] que considerou incons-
tituclonal a emenda á Constituição fluml-
nense em virtude da qual se procedeu elel-
ção para preenchimento cio cargo de Vice-
Governador. Un.s dizem que o sr. Carvalho
Janoti, Presidente da Assembléia Legisla-
Uva, permanecerá no Governo até à posse
do novo Governador a ser eleito em 7 de
outubro. Dizem outros, entretanto, que a
decisão do Supremo deve ser entendtda.pjcn
sentido diverso, isto é no de que a Assem-
bléia deverá reunir-se para eleger o Go-
vernador provisório que exercerá o man-
dato até 31 de janeiro de 1963 Enquanto
isso os candidatos, que são 5. prosseguem a
sua propaganda: Paulo Fernandes, Miguel

Couto, Macedo Soares, Badgcr Silveira i
Tenórlo Cavalcanti

Vitorino Freire obre os baterias
O Senador Vitorino Freire » o primei-

ro lider político a abrir baterias contra n
nõvn Ministro das Relações Exteriores, »r.
Afonso Arlnos O representante maranhrn-
sp relternu a sua atitude de franca disrnr-
dnnrla com a política externa do nAro
Chanceler. O sr. Vitorino recorda a po«l-
cão, do sr. Afonso Arinos assumida n*
ONl', em relação a Portugal, e porterlnr-
mcnle a condecoração do aventureiro"Che" Guevarn. O Senador Vitorino Frei-
re declarou expresa ment/ que s bancada
dn PSD do Maranhão nega o seu apoio a
administrarão do sr. Afonso Arinns ã fren-
te do Itamarati.

Carvalho Pinto entra hoje em licença

A fim de intensificar a sua ação *ni
favor da candidatura do sr José Bonifácio
aos Campos Elíslos. o sr. Carvalho Pinto
entra hoje em licença, passando o Governo
de São Paulo ao seu substituto legal, ge-
nerai Porfirlo da Paz.

Convenção da UDN
Q sr. Juraci Magalhães estará nn Rin

no próximo domingo á fim de parlirlpar
da Convenção da UDN da Guanabara rm
que será lançada oficialmente a sua ran-
dldatura a senador federal por este Estado
nas eleições de 7 de outubro. Na oportu-
nidade o Governador da Bahia usará ds
palavra para importante pronunciamento
sóbre a atualidade política brasileira.

Candidato sbaianos

Já se acham oficialmente indicados oi
candidatos do PSD a governador da Bahia
e a senador federal. O nome indicado pa-
ra a sucessão do sr. Juraci Magalhães foi
o deputado Valdir Pires. O candidato a se-
nador é o sr. Antônio Balbino. Não se sabe,
ainda, se o PTB apoiará o sr. Valdir Pires
para Governador, ou ficará com o candl-
dato da UDN, sr. Lomanto Júnior. O PR,
a seu turno ,terá de definir-se entre o%
dois nomes, notando-se que, na Bahia, o
PR e o PTB são aliados.
A candidatura Luna Freire

De diversos pontos da Bahia o sr. Os-
car de Lima Freire lem recebido telegra-
mas informando-o da receptividade de tua
candidatura a Reputado Federal por aque-
le Estado no pleito de 7 de outubro. Há in-
terêsse e entusiasmo em várias zonas hals-
nas pelo seu retomo à Câmara, onde o »r.
Luna Freire foi um Deputado que sempre
defendeu com grande operosidade os in-
lerêsses da Bahia.

Agitação na UDN: Eurípides Quis
Alijar Baleeiro e Oliveira Belo

Embora com uma reunião das mais agitadas, a UDN da
Guanabara conseguiu, â custa de muitas palavras e de
algum sangue nas veias dos oradores, já a uma hora da
madrugada de ontem, fixar-se em torno dc nomes para se-
rem lançados como candidatos ao Senado, a Vice-Gover-
nança da Guanabara e à Câmara Fedearl.

JURACI
Como candidato ao Senado, r

UDN resolveu mesmo aceitar o
sr. Juraci Magalhães, não po-
dendo, de agora por diante,
atacar o PTB, pelo fato de ba-
ver chamado o sr. Leonel Bri-
zola para seu candidato a depu-
tado federal. Nem Juraci nem
Brízola estão Integrados na po
litica da GB Aceitou a UDN,
o sr. Juraci, para não romper
com o sr. Carlos Lacerda, in-
ventor dessa candidatura, até
porque, brigar com o Governa-
dor, a essa altura, não é ne-
gócio.

LOPO
A decisão de apoio à candl-

datura do sr. Lopo Coelho a
Vice-Governador está com mar-
ca idêntica. Foi o nome do
Presidente da Assembléia tam-
bém imposto à UDN carioca
pelo Governador Alijar Lopo,
seria brigar com Lacerda. Isso
não.

, EUR1PEDES
Quem se portou vitima de

um clima interior de agitação,
foi o deputado Euripedes Car-
doso de Meneses. Investiu vio-
lentamente contra o sr. Alio-
mar Baleeiro, com a intenção
de não vê-lo na chapa de can-
didatos à Câmara Federal. O
grande defeito que o sr. Eurí-
pedes descobriu no sr. Baleeiro
foi o de ser divorcista. Acon-
tece que no programa da UDN
não há cogitações sobre o dU
vórclo. O udenista pode ser
contra ou a favor do divórcio,
que o partido não tem nada
com isso. Mas, para o sr. Eurí-
pedes, ser divorcista, é ter par-
te com o diabo. E, nessa tco-
ria, deve ter visto o sr. Baleei-
ro, de tridente, espetando a
todos.

O sr. Euripedes investiu,
também, contra o sr. Oliveira.
Belo. O sr. Belo tem idéias
progressistas, apoia a política
externa do Brasil, em reuniões
anteriores já manifestou apoio
aos Arinos (pai e filhol e, íi-
nalmente, defende a execução
das reformas de base. Tudo
isso, para o sr. Euripedes, é o
fim.

ADAUTO
Quem tomou a peito, discutir

com o sr. Euripedes, foi o sr.
Adauto Cardoso. E o f$z com
brilho, defendendo , tanto o sr.Aliomar Baleeiro, como o gr.Oliveiar Belo. Argumentou o fr.

Adauto, que não seria possívelalijar-se um fundador da UDN,
em 1945, na Bahia, isto é, o sr.
Baleeiro (o jue é verdade), só
porque se trata dc um dívor-
cista. Também defendeu o sr.
Oliveira Belo da ira do sr. Eu-
rípedes, situando-o, com justi-
ça, como um udenista histórico,
no antigo DF e na Guanabara,
o qual não podia ser condena-
rio por ter umas tantas Idéias
próprias que não feriam a linha
udenista O sr Adauto venceu.
Tanto o sr Baleeiro como o sr.
Oliveira Belo são candidatos à
Câmara Federal, pela UDN.

ARNALDO
Quem não foi à reunião, foi

o sr. Arnaldo Nogueira, que,tem por hábito, afastar-se das
grandes agitações na "eterna
vigilância".

Contudo, o seu nome voltoua ser ventilado para ser o ou-tro candidato a senador, nachapa da UDN.
A ftuáêri' i do sr. ArnaldoNogueira f- ¦ com que o assun-

to ficasse para a próxima reu-
niâo.

SUPLENTES
Outro ângulo do problema,

que ficou para depois, foi o re-
íerente aos candidato? a su-
plentes dos dois senadores No
caso do sr Juraci, resolveram
ouvi-lo primeiro. Pode ser que
o Governador da Bahia, rrapa
Já o nome do sei suplente.

13.° mês de salário
para os servidores

da Prefeitura
SAO ' PAULO, 24, (ASA-

PRESS) — O vereador Wil*
liam Salem vem de apresen-
tar à Câmara Munlcip"! desta
Capital, projeto de lei, visa»-
do a instituição do 13° més de
salário para os servidores da
Prefeitura.

Em sua justificativa, sallen-
ta o representante trabalhista
que os funcionários ds Muni-
cipalidade de São Paulo so-
irem as agruras decorrente»
da atual inflação na mesma
proporção de tortos os traba-
lliadorrs, recentemente ben*-
ffeiados por íei do Congresso
Nacional, que inslttuiu o abi-
no obrigatório, na forma i*
pagamento do 13: mês de sa*
lárjo.
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A BACANAL VAI ACABAR
ANTENOR NOVAES

A poiiçõo de A NOITE, nos último» tempos, tei..
tido mareado por uma linha da Independência

e de deiassombro peculiares ao verdadeiro jornalismo.
Jamais consideramos os homens senão como

pecas de um todo e em função do papel que repre»
tentam. Dai restringirmos ao minlmo a citação pes-
toai, porque não se trota de simpatia ou antipatia.
mas do interesse do País que está em jogo.

Nctta seqUéncia, vamos hoje esclorecer alguns
pontos objetos de nossas preferências, quais sejam os
quo dizem respeito à manutenção da ordem o ao
otendimento das necessidades do povo.

Os escândalos do arroz, do feijão e do açúcar
bem definem a qualidado dos governantes que pos-
tuimos, rebutalho de uma malfadada era em que os
homens de valor e responsabilidades eram banidos
para quc outros, incapazes e sobretudo subservientes,
desempenhassem o papel de marionetes. E a safra
dc inutilidades, dc desonestos, de exploradores, crês-
ecu assustadoramente c tomou conta do Brasil.

O quc estamos presenciando neste momento, o
descalabro dos finanças, da moral c da honestidade,
nada mais representa do quc a herança dc uma mal-
fadada epoco, da época da ditadura, em quc só ver-
govam os pusilânimes, os covardes, os ladrões. Época
cm quc os homens dignos, homens de coragem e do
independência eram silenciados pelo poder cconômi-
co ou pela força do Governo ditatorial.

A reação que se prossenre no Brasil talvez ain-
da não seja a decisiva. Há muita podridão nos qua-
dros dirigentes e quando se constata o afastamento
dc um ladrão, outro vem para ocupar a sua vaga.
Quando se afasta um incapaz, outra inutilidade é
chamada para tapar o buraco.

Infelizmente não vemos solução legal, nem pa-
cífica, à vista. Ao fracasso dos homens de Governo
se juntou o fracasso dos políticos e, sobretudo, sua
pusilanimidade. Afome dita a revolta e, de roldão,
serão envolvidos os que degradaram o Brasil por sua
atuação e os quc, por omissão ou criminosa comodi-
dade, nada fizeram para deter a avalanche quc se
aproxima.

Dentro de nossa posição e funções, temos ten-
tado evitar o mal maior, denunciando à Nação, to-
dos os desmandos e todos os culpados. Não citamos
os cultos por omissão na esperança de que, afinal,
pudessem se constituir em fortaleza contra a anar-
quia. Puro e enganoso esforço. Sem ser Cassandra,
não vemos como será possível evitar um movimento
revolucionário de rumos e tendências desconhecidas.

A bacanal vai acabar.

Metas do Governo: Metrô
Asfaltamento 46a Jato99

O Governador Carlas Lticer-
ria nnunciou que jã se acha
concluído o novo projeto do
metropolitano do Rio, elabora-
cio por técnicos franceses, o
qual prevê a instalação de uma
linha em superfície do Méier
á altura da Central do Brasil,
partindo dal, subterràneamen-
te, até a Praça Paris, de onde
prosseguirá novamente pela su-
perficie, para o Flamengo e Bo-
tafogo. Na parte Norte, o me-
tro correrá paralelamente às 11-
nhas da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil, passando ap sub-
solo somente nos locais onde é
mais intenso o trânsito de vel-
cuias e pedestres. Segundo o
Governador, o novo traçado è
o mais econômico de quantosii foram feitos até agora, de-
vendo os trabalhos serem ata-
cados brevemente.

RUAS: ASFALTAMENTO"A JATO"
Por outro lado, o Gabinete do

Eleita a nova
diretoria

do Sindicato dos
Jornalistas

Com um comparecimento de
1.574 votantes, encerrou-se a
eleição no Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais da Gua-
nabara. Concluída a .apura-
ção, sob a presidência de um
representante do Ministério do
Trabalho, foram proclamadoseleitos os seguintes componeu-
tes da diretoria efetiva, para o
biênio 62-64, na única, chapa
que concorreu ao pleito: pre-sidente: Luis Guimarães (re-
Pleito i; vice-presidente, Mar-
tim Carlos; Io secretário, João
Guimarães Júnior; 2o secreta-
rio, Nilton Azevedo; tesourei-ra, Reinaldo Santos; procura-dor, Eliezer Sales, e bibliote-cario. Ari Vizeu. Na mesmaocasião, foram eleitos para o
Conselho Fiscal, os srs. JoãoFerreira Gomes, Luis .Carlosde Menezes e Derly Barreto,e. para a representação doSindicato junto à Federação«acionai dos Jornalistas, Or-lando Bomfim Júnior, CostaPinto e Deodoro Lopes.

N IKK TÁ
SAÚDA

BROCHADO
O sr. Nikita Kruchev enviouao premier do Brasil, sr. Fran-cisco Brochado da Rocha, tele-

grama de cump/imentos, cujotexto é o seguinte: "Por motl-vo de sua nomeação para o car-
|° de primeiro-ministro dosEstados Unidos do Brasil, rogoa v. exa. que aceite meus sin-ceros cumprimentos e votos de
grande êxito na sua atividade.Permita-me expressar a espe-rança de que as relações entrea Unlfio Soviética e o. Brasil sedesenvolvam também no futu-
Jo par» bem dos povos dos nos-*j* países, no Interesse da paz» Terra, (a) Nikita Kruchev".

Secretário de Viação informou
que o programa de asfaltamen-
to-relámpago das ruas cariocas
deverá ser posto em prática
dentro do prazo de 20 dias. A
experiência feita nu Rua Bar-
tolomeu Mitre, no Lebion, que
já se encontra cm fase final do
asfaltamento, mereceu plena
aprovação dos técnicos da Se-
cretaria de Viação. O Departu-
mento de Obras revelou que
entrou em contato com todos
os Distritos de Obras, no sen-
tido de ser fornecida a relação
das ruas que terão prioridade
no asfaltamento em tempo re-
corde, O asfaltamento hecessá-
rio para o inicio da operação
deverá ser entregue ainda esta
semana, ao Departamento de
Obras.

"Três Marias"
recebe hoje

Jango, Brochado
e M. Pinto

BELO HORIZONTE, 24 (Asa-
prerfí) — O presidente João
Goulart, o primeiro-ministro
Brochado da Rocha e o gover-
nador Magalhães Pinto estarão
presentes, amanhã, à inaugu-
ração da Usina de Três Ma-
rias. Na ocasião, será aciona-
da à chave que porá em fun-
cionamento a Usina, com a
inauguração dé duas turbinas.

A chegada das autoridades ao
local está prevista para as 9,30
horas, ao aeroporto local." O
regresso está previsto para as
14 horas.

MONTANHAS DE ARROZ NO SUL
AFRONTAN DO A FOME DO POVO

O governador uarteho Infor-
mou que ainda ontem mnntt-
vera um encontro com o Pre-
sidente da líepúbllca, com o
Primeiro Miniitro Brochado da
Roehu r- outra» autoridades de-
mmclando a "manobra e t>
açfto nefasta" dai Intermedia-
rlat em mu Estudo, acrescem
tando que sugeriu ao Governo
Federal a requisição ou desa-
proprlaçao dc todo» o» estoque*
em poder doa especuladores, e
acentuou que nem o IRGA
consegue mais comprar arroz
no Rio Omndc do Sul.

DEFESA DO IROA
Disse o sr. Leonel Brlzola

quc o IRGA — Instituto Rio-
grandenw do Arroz — anual-
mente adquire parte da pro-
dução de arroz do Eslado. em
proporção nunen acima dc 2u
por cento da safra, funcionam
do como um órgão dc cqutli-
brio e Incentlvç aos produto,
res e sem visar qualquer mnr-
gem de lucro. A manobra o-
peculntlva vol a tal ponto, no
entanto, que nem o IRGA con-
segue mais comprar arroz, uma
vez que o produto está açam-
barcado pelas Intermediários e
engenhos beneflctadores, dis-
pastos a só comercializarem o
produto mediante alta dog pre-
ços.

MAJOROO OS PREÇOS
Reconheceu o «r, Brtzola que,

visando amparar a produção
gaúcha, depois de acurados es-
tudos por técnicos do Estado,
autorizou o IROA r pagar me-
lhor aoa produtores, sem quc
Uso, no entanto, Justifique a
manobra especulativo que ealk
sendo feita em torno do arroz.
Setenta e cinco pnr cento dos
produtores gaúcho» pagam or-
rendamento de terras para o
plantio, e, como em todo o pais,¦ ü" os que menos ganham. Re-
conheceu também que, em face
do aumento de preços para o
produtor autorizado pelo go-
vérno gaúcho, o arroz nfto pode
ser vendido na Gunnabora pe-
los preços mantidos pela CO-
FAP, em virtude dos agen-
tes Intermediários locala o'
atacodltas da Guanabara.

SUBSÍDIOS
Sem citar o financiamento

das compras do IRGA pelo
Banco do Brasil, defendeu, a
seguir, uma política de ampa-
ro financeiro k producáo. como
é feito com o café. E Indagou
porque nfto se subsidia o arroz
e o fclj&o, quando até a fa-
brteação de automóveis é am-
piamente facilitada e nmps-
rada.

DEFENDE TABELAMENTO
Pronunclou-se o sr. Brlzola

pela manutençfto do arroz, co*
mo todos os demais produtos
de prlmetra necessidade, sob
tnbelfltnento rígido pei*COFAP. A llberaçfto de pre-
ços só Interessa aon Intcrme-
diários da produçfto, ao co-
mérclo espollador, aos gruposeconômicos que sugam o povo— afirmou.

A propósito do que dizia, frl-
sou que amanhft ou depois, por
certo, a Associação Comercial

Já estaria com matéria paga
nos Jornais, para contradlzé-lo,
quando nfto comprando a opl-
nlfto de alguns órgftos da im-
prensa sempre dispostos a de-
fender o "Iniciativa privada" e
citando a lnflaçfto, como acon-
tece toda vez que há problema
dc preço.

OUTRAS DECLARAÇÕES
O governador Leonel Brlzola

ligou também a atual crise de
abastecimento ao quo chama

de processo espollatlvo da na-
çáo, por grupos nacionais e es-
traugelros, americanos sobretu-
do, Declarou que a Inflação
náo passa de um J6go sempre a
serviço do poder econômico e
frisou que no Brasil "o poderreal está nas máoa daa ollgar-
qulas econômicos e apenas o
nominal em máos do Preslden-
te Joáo Goulart". E depois de
concltar o povo e engrossar as"fileiras dos que batalham pe-

Ia emanclpaçfto econômica do
pais do Jugo estrangeiro e doa
grupos econômicos nacionais
sempre do lado contrário ao em
que está o povo", disse que,"contrariamente ao que dizem
Os que fazem o jogo político o
econômico antlnaclonal, sua
luta é por uma soluç&o naclo-
nallsta e brasileira de nosso*
problemas, através de uma re-
voluçáo pacifica e democrá-
tico".

Orico Acusa: Embaixador na Argentina Usou
Verba Para Compra de Livros Pornográficos
O sr. Osvaldo Orico, Mini6-

tro para Assuntos Econômicos
do iiiiiii.if.iti c ex-chefe do
SEPRO (Serviço de Propagan-
dn e Expansfto do Brasil), em
Buenos Aires, deu entrada, on-
tem, no Ministério das Relações
Exteriores a uma representa-
çáo contra o Embaixador Boll-
treau Fragoso, á frente da Em-
baixada do Brasil na Argentl-
nn. por ter o referido Embaf-
xador cometido uma série de
atos "obrigando-o a Impugnar

contas e a reprovar atos daque-
Ia autoridade", o quc provo-
cou a transferência do reque-
rente para os Paises Baixos.

Solicitando inquérito para,
npuraçAo das graves denúncias
formuladas, o Ministro Osval-
do Orlco passa a enumerá-las.,
ressaltando tomo "de todos os
abusos cometidos pelo Embni-
xador, o mais aberrante é, sem
dúvida, o que se refere ao pa-
gumento de 25 mil e 500 pesos

(130 mu cruzeiro;) ao câmbio de

Onde Encontrar Arroz Hoje: Os
Postos Distribuídos Pela COFAP
Dnndo prosseguimento à

venda de arroz diretamente ao
público, pelo preço da tabela,
a COFAP, através de seus ca-
minhóes, de viaturas do Exér-
cito, mercadinhos do Estado e
postos do SESI, distribuirá o
produto nos seguintes locais:

VIATURAS DO EXÉRCITO
Largo do Pechincha (Jaca-

repaguá); Rua Dez (SulacapMerechal Hermes); Rua
Quinze (Conjunto do IAPC —
Irajá): Praia de Olaria (Ilha
do Governador): Estrada do
Engenho da Pedra (Olaria).:
Largo do Humaitá (HUmaltá):
Rua Professor Júlio Voelor
(Santa Teresa); Rua Mendes
Tavares (Vilã Isabel': Rua
Sampaio Ferraz (Estácto de
Sá); Rua Ana Néri iSãó Cris-
tóváoi.

POSTOS DA COFAP"'-'flua
Décio Vilares iCopacabana i;
Largo dos Pilares (Pilares i;
Morro do Jacnrezinho (Jacaré-
.zinho); Engenho Novo (ao la-
do da Igreja Nossa Senhora
da Conceição); Rua Miguel
Cervantes (Conjunto IAPC —
Cachambi).

Também em seus postos fi-
xos, na Rua Barão da Torre
(Ipanema) e em Del Castilho,
haverá arroz à venda.

MERCADOS DO ESTADO
Praça da Bandeira (R.

Francisco Eugênio); Santana
(Av. Pres. Vargas — Praça
onze); Campinho (Praça La-
vradores — Campinho); Men-
des de Morais (R. Cap. Féllx
(Praia Cocotá — Ilha do Go-

Pedregulho); N". S. Ajuda
vernador); N. -. S. Apresenta-
çáo Irajá (Praça Garaguatá —
Irajá); N. S. Conceição' (Rua
Álvaro Alberto — Sta. Cruz);
N. S. Fátima (Av. Bartolomeu
Mitre — Gávea); N. S. Glória
(R. Bernardo Vasconcelos —
Realengo); N. S. Lapa (Praça
Damasco — Senador Camará);
N. S. Penha (Av. N. S. Pe-
nha); Sta. Cecília (Rua Fran-
cisco Real — Bangu); Sto.
Antônio (Rua Janeadetros —
Ipanema); São Bento (R. Ma-
rechal Cantuária — Urca);
São Braz (R. Dr. Augusto Vas-
concelos — Campo Grande);
Sáo Cristóvão (R. Sen. Alen-
car — S. Cristóvão); Sáo João
(Rua Aristides Caire —
Meyer); São Jorge (Av. Du-
que de Caxias — Deodoro);
São José (Rua Laranjeiras —
Laranjeiras); São Lucas (R.
Conde de Bonfim, 282 — Tiju-
ca); São Paulo (Av. 28 de Se-
tembro, 274 — Vila Isabel);
São Pedro (Rua Elpidio Boa
Morte — Praça Bandeira);
sao Rafael (Largo Benfica —
Benfica); Sáo Judas Tadeu
(Rua Padre Nóbrega — Pie-
dade); São Jerõnimo (Praça
Prof. Virgínia Cidade — Coe-
iho Neto); N. S. das Mercês
(R. Sarg. Milícias — Pavuna);
e N. S. Rosário (Praça. Pavl-
má — Ricardo Albuquerque).

POSTOS DO SESI — Rua

MÉDICO BRITÂNICO INTERVÉM HOJE
NO SEMINÁRIO DO TRAUMA

Realiz m-se hoje, mais três
sessões i.o Seminário sóbre Ci-
rurgla do Trauma, que o Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões
,está realizando em sua sede, à
Rua Visconde de Silva, n° 52,
em Botafogo. O programa das
atividades do dia inclui pales-
trás do Dr. H. A. Sissons, do
Royal Orthopaedic Hospital,
de Londres, e do Dr. E. R.
Maurer, famoso cirurgião ame-
ricano, especialista em cirur-
gia cardiovascular e do tórax,
professor associado da Facul-
dade de Medicina da Universl-
dade de Cincinnati.

as conferências de hoje,
obedecerão aos seguintes titu-
los: às 8,30 horas: Sessão de
"LESÕES DE NERVOS PERI-
FÉRICOS", Dr. DANILO
GONÇALVES; "Lesões de ner-
vos periféricos: experiência
pessoal". DR. OLAVO NERY,
"Diagnóstico das lesões dos
nervos periféricos". DR. OS-
VALDO PINHEIRO CAMPOS:"Lesões de nervos periféricos".
DR. ORLANDO GRANER:"Tratamento das lesões gra-
ves dos nervos periféricos'.

.As 14,00 horas: Sessão de

"FRATURAS" (I): DR. A.
SISSONS (Inglaterra): "En-
xertos' ósseos: estudo hlstolo-
gico e experimental". PROF.
LUIZ GUSTAVO WERTHEI-
MER: 'Medidas e Ângulos do
fêmur: base para osteosíntese
¦f para outros processos cirúr-
gicos "DR. HUGO CUNHA:
Fratura do diáíaso do rádio e
cublto". DR. ARNALDO BON-
FIM: "Traumatismos do om-
bro". DR. EDSON W. DE AL-
MEIDA: 'Retração Isquêmica
do Volkstnann'. DR. DÊCIO
DE SOUSA AGUIAR: "Fratu-
ras do escafóide carpeano".
PROF. JOÃO DAMASCENO
FIGUEIREDO: "Tratamento
cirúrgico das fraturas. As 20,30

./toros: Sessão do "TRAUMA-
TISMOS TORACICOS". DR.
E. R. MAURER: "Novos mé-
todos do tratamento dos trau-
matismos — torácicos graves".
DR. JESSE TEIXEIRA: "Rup-
tura do diafragma". DR. RU-

BENS MONTEIRO ARRUDA:"Traumatismos do tórax". DR.
E. R. MAURER: "Pericardite
traumática". DR. JORGE
FRAGA: "Ferimentos do cora-
ção".

Teixeira Júnior, 383 (S. Cris-
tóvâo); Rua Campos da Paz,
108 (Rio Comprido); Rua Lu-
cas Rodrigues, 28-A (Parada
de Lucas); Rua João Vicente,
145-B (Madureira): R. Conde
Bonfim, 800-A (Muda Tiju-
ca); Rua Dona Luiza, 54
(Inhaúma); Rua 24 de maio,
215-B (Estação do Rocha);
Rua Coração de Maria, 37-A
(Meyer); Av. 28 de Outubro,

7131 (Abolição); Ed. Colt. Rua
C. n° 21 7/8 (Padre Miguel);
Est. S. Pedro Alcântara, 1"3
(Deodoro); Rua Marechal
Modestlno, 153 (Realengo); R.
Pedro de Carvalho, 639-A (L.
Vasconcelos); Rua B, bloco
25. L-18-B (Del Castilho);
Praça Montese. 2 (Marechal
Hermes); Rua Albino de Pal-
va, 636 (Sen. Camará); Rua
D, loja 1, bloco 21 (Padre Ml-

suei); Rua Cândido Bcnicio,
50-A (Jacarepaguá); Rua Ba-
rno de Mesquita, 923-A (An-
darai); Av. Santa Cruz, 504
(Realengo); Rua Lobo júnior,
1739 (Penha Circular); Rua
Prof. Bóscoll, 135-A .Maria da
Graça); Estr: Vicente Carvu-
Iho, 225 (Vaz Lobo); Rua 20,
bloco 46, ent. 51 L-7/8 (Pe-
nha); e Rua José de Queiroz,
304-A (Bento Ribeiro).

hoje, quc éle autorizou o secre-
tárlo Pedro Jclloc a fazer a
uma estação de rádio de Bue-
nos Aires, aproveitando-se du
ausência do chefe do SEPRO
quc viera ao Rio, a serviço.
Tratava-se de custear um
programa onde eram atacados
artistas brasileiros, sobretudo a
sra. Maisa Mattarazzo".

LIVROS PORNOGRÁFICOS
Relatando fatos, o Sr. Osval-

do Orlco acentua que "é Inu-
merável a série dc lrregulari-
dades que terá de apurar a
comissão de inquérito resul-
tante dos denúncias aqui apre-
sentadas Elas vfto desde a con-
cessão fraudulenta de automô-
veis a pessoas estranhas k lis-
ta diplomática da Embaixada
até a compra de livros pornô-
gráficos, com que o Sr. Boll-
treau Fragoso pensa, natural-
mente, enriquecer a biblioteca
do Instituto de Estudos Brasl-
leiros. De outra forma nfto se
explica — continua o Ministro
Orico — o pagamento de uma

fatura impugnada pelo ex-che-
fe do SEPRO e na qual se en-
contra a coleção completa das_
obras de Cassandra Rios. Ex-~
pllca-se — prossegue — Quan-
do se organizou a Exposição do
Livro e do Disco em Buenos Al-
res, o encarregado da remes-

sa dos livros enviou por enga-
no os livros de Cassandra Rios,
mas o signatário desta, em se-
gulda, os Impugnou e, com a
concordância do editor, excluiu
da relação os volumes, tendo
disso dado conhecimento ao
Embaixador em memorandura
explicito. E' Estranho que, de-
pois disso, tendo em máos um
documento elucidativo e con-
tando com a colaboração do
chefe do Setor Cultural. Hélio
Scarabótolo, haja o Embalxa-
dor adquirido livros pornogrã-
flcos, cuja relação consta de
uma fatura Impugnada".

¦\ ONZE LAUDAS
Após onze laudos datilografa-

das, o Sr. Osvaldo Orlco encer-
ra a sua representação dirigida
no ex-ministro das Relaçôe»
Exteriores, Embaixador San
Tiago Dantas, concluindo: "Co-
nhecedor profundo da história
e da vocação de Cuba, pela
qual tanto se bateu nos seus
direitos de autodeterminação
na Conferência de Punta dei
Este, está seguro o requerente
de que soará bem aos ouvidos
de V.Exa., e ao sentido renova-
dor de sua cultura éste pensa-
mento do verdadeiro mestre e
guia da nação cubana: "Os di-
reitos se tomam, não se pedem;
arrancam-se, não se mendi-
gam".

S"' mÊmm

Conta a Wstórfa qoe, na fáadé Média, ihm om fiemem
de tamanho descomunal, de mais de 4 metros de altura,
chamado Cristóvão. Um verdadeiro gigante de alma sim*
pies e coração piedoso, que passou a vida a fazer o bem. a defender
os pobres e necessitados e a carregar em seus largos ombros, pelas
estradas, os viandantes cansados. Após correr o mundo para ajudar a

.quem dele precisasse, Cristóvão um dia fixou-se à beira de um cati-
daloso rio, tio ftmdo de um despenhadeiro, a fim de atravessar todas
as pessoas que ali chegavam. Eis que numa noite de severo inverno
apareceu-lhe uma linda criança que precisava fazer a travessia. Cri6»

tóvâo lomou-a âs eosfas e enquanto caminhava através
das águas e por sobre as agudas pedras do despenha-
deiro notou que ela se tornava cada vez mais pesada,

a ponto de significar-lhe um sacrifício acima-da resistência humana.
O esforço fora demasiado para o pobre gigante, e êle quase ao mor-
rera com' o pequenino ainda agarrado ao seu grande pescoço, sentiu
que estava sendo elevado aos céus. Aquela criança que Cristóvão com
esforço ingente carregara era o Redentor do Mundo. São Cristóvão
tem sido desde então invocado como protetor dos viajantes e, nos
tempos modernos, foi eleito padroeiro dos motoristas»

MERGEDCS-BENZ ©O BR.a_.asiI. S.A.
Folheto contenda l tenda e a Imagem de Sio Crlstõvüo pode ser obtido em qualquer Concessionário
Mereedeã-Benx de todo o país ou diretamente tia Mercedes-Benz do Brasil S.A,, C, P. 6554, S. Paulo
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D. Sarah Kttbuscneic rcccoc aa "aco" Angélica Príncipe dc oliveira um bonuo rama-
lhete de flores, na noite de 21 dc julho, no "Goldcn Room" do Copa

OS CONHECIDOS Jelda Maruska Car-
valho dc Paiva e Sérgio Peixoto de Castro
Palharcs subindo ao altar na próxima
sexta-feira, ás 18 horas, na Igreja de San-
to Antônio dos Pobres, com grande con-
corrcncla turfistlca e de sociedade.

xxx
COMEMORANDO 50 anos de casados

o casal Zélla e Antônio Joaquim Peixoto
de Castro, com missa em ação dc graças,
dia 27 próximo, às 18 horas, na Igreja de
Santo Antônio dos Pobres, mandada ce-
lebrar pelos seus filhos, netos e bisnetos."Congratulations".

xxx
EM MESA de pista ficou decidido no"Au Bon Gourmet", entre as conhecidas

figuras de Viniclus de Morais. Aloíslo de
Oliveira. Bororó, casal Sônia e Flavio Ra-
mos, a mudança do nome do elegante"nlght club" para "Klave". A beleza de So-
nlnha Ramos foi autora desta nova bos-
sa, Clave com K.

xxx
O CAIÇARAS, que agora está em nova

fase, sob a direção social dc Maurevcr de
Góes, programou para sábado, noite dan-
cante na Buate, na base de estéreo (fita
magnética) e domingo uma noitada dc-
dicada aos brotos, das 20 às 21, em traje
Informal, com excelente conjunto. Elidia
e Maurever de Góes recebendo seus convi-
dados com grande classe e "finesse".'

- x x x
AS DOMADORAS do Lion.s Leme ini-

ciarão a campanha para a Caixinha da
Domadora, com um Bingo-Amigo, no pró-
xlmo dia 26, à noitinha.

xxx
INFELIZMENTE, nato podemos com-

parecer, ao "Coq" oferecido pela buate
"Manhattan'", dia 20 passado, por motivo
da "reentrée" de Marisa. Gratos; .pelo.
convite.

xxx
COM A PARTICIPAÇÃO dos modelos

Norma Tamar, Isabela, Pina, Geórgia, Ali-
ne, Maria e Tidy, o Ginástico Português
realizará sábado, das 22 às 2 da madruga-
da, um desfile de modas a cargo do figu-
rinista Nazaré, tendo como fundo musical
a conhecida orquestra de Osvaldo Borba.
Gratos pelo convite.

xxx
SEXTA, às 21 horas, em benefício da

Obra Internacional Católica de Proteção à
Jovem, patrocinada pelo Clube dc Senho-
ras do Brasil, será realizada uma noitada
de Bale, no Teatro Municipal. Do progra-
ma consta: Combate de William Dollar, 2.°
ato do Lago dos Cisnes, Casse-Noisctte e

Mascarade. Os bilhetes podem ser adqul-
rido» na portaria do Teatro.

xxx
OS BACHARÉIS de 1927, comemoran-
OS BACHARÉIS dc 1927, comemoran-

realizar dia 11 de agosto, às 11 horas, uma
missa na Candelária e Jantar comemora-
tivo na buate :Night and Day" (21 horas).

xxx
SUA ALTEZA Imperial D. Pedro Hen-

rique dc Orleans e Bragança c sua mulher
a princesa D. Maria da Bavicra, estarão
em lfl de agosto comemorando as bodas de
praia, com uma elegante missa na Capela
da Universidade Católica. Todo o "socicly"
e naturalmente a nobreza dirá presente
ao grande acontecimento da familia real
brasileira.

xxx
EM "new adress" os quatrocentões Oi-

ga e O.avo Fontoura, no Jardim América,
cuja mansão pertenceu aos Condes Adrla-
no Crespi. Falta ainda terminar a bonita
casa com retoques finais.

XXX
A SIMPATIA de Murilo Lavrador, se

candidatando a uma cadeira da Câmara
Guanabarina, em 7 dc outubro. Bom no-
me, boa acolhida c propósitos honestos, o
colunista encontra nesta figura popular e
amiga.

xxx
O GRUPO José Ermirio de Morais

construindo uma fábrica de beneficiamen-
to de soda cáustica, com novo e revolucio-
nário processo nas proximidades do Recife.

xxx
FRANKIE Avalon está se preparando

para atuar no filme "Vallcy of Swords de
Sidney Pink", a ser rodado em Paris. En-
quanto isso não acontece, já se compro-
meteu a uma semana de representação no

-.Teatro Olímpia de Paris,
xxx

AS CATARINENSES Zoê Lacerda e Lú-
cia D'Aquino DAvila, que debutaram no
Copa, na noite de 21 de julho, resolveram
ficar mais um pouquinho admirando as
belezas da Lindacap, só retornando a Fio-
rianópolis, em agosto próximo. Qualquer
coisa deve estar acontecendo nos corações
destas belezocas...

xxx
ftste colunista continua traumatisado

com o sucesso do V Baile Oficial das De-
butantes de C2, sábado passado, no.Gol-
den Room do Copa. Tem reecbido Inúme-
ros telefonemas, telegramas e muitos cum-
primentos de felicitações do Rio e dos Es-
tados. Gratos a todos que colaboram para
seu êxito.
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PAPAI É 0 CAMPEÃO
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PREMIÁ-LO
MERECE?

INSTITU ASILEIRO DE CARDIOLOGIA
INSTALA "CHECK-UP" ESPECIALIZADO

Noisa reportagem estivo
nn Instituto Brasileiro dn
Cardlologia, que está desen-
volvendo uma nova técnica
para que • população fn-
ça o »eu "cheok-np" cardio-
lógico. Atendida pelo dr.
Mário Anache, soubemos que
o IBC romeçou a funcionar
em maio último, e iio-.mi1
um* equipe especializada,
sendo dolado de aparelha-
mento ultra-moderno. Três
cardiologistas ficam perma-
nentemente de plantão e o
corpo médico deverá reali-
zar, segundo cálculos, 10 ml)
"check-ups" por ano.

O QUE Ê O "CHECK-UF'

As doenças cardíacas são
a causa mais comum dc
morte natural nos pnisrs ci-
v 111 z a d o s (cinqüenta por
cento). A hipertensão e a
arterloesclerose sãooslnlml-
fjos das pessoas acima dos
quarenta anos, idade ria ma-
turldade e dos encargos mais
sérios da vida. O Instltu-
to Brasileiro de Cardlologia
tem por objetivo o diagnós-
tico precoce das doenças
cardíacos. O "check-up" car-
dlológico constitui o pro-
cesso rie verificação médica
das condições funcionais e
orgânicas do aparelho car-
diovascular. Tnls exames
compreendem: estudo clíni-
co do paciente, Inquérito
dletético, eletrocardlogram?.
vectocardlograma, fonoca.*-
dlograma. estudo radiológl-
co e estudo bioquímico. Re-
gundo nos informaram no
Instituto, o preço médio do
"check-up" é dc doze mil
cruzeiros.

SETOR DE
HOSPITALIZAÇAO

O setor de hospital lzação
do IBC é dotado de Insta-
lações compreendendo qua-
tro apartamentos Inoivi-
duais, sala de recuperação,
dotada dos mais modernos
recursos para o tratamento
dos pacientes, serviço dc
pronto-socorro, òxigeniote-
rapla.

O Instituto, cujo custo to-
tal de Instalações anda pe-
la casa dos 50 milhões de

- cruzeiros, reunidos p e 1 a
equipe de cardiologistas do

IPASE que teve a idéia de
sua criação e levou-o adian-
te, tem duas ambulâncias,
nm laboratório rie análises
perfeitamente equipa-
do, sendo que 90% dos exa-
mes são feitos no próprio
IBC e um total rie doze lei-
tos em sua enfermaria, sen-
do três para crianças.

A Sala de Recuperação foi
planejada tecnicamente, e é
destinada à assistência rios
doentes que não podem ser
tratados em - casa, necessi-
tando de rigoroso controle
de tratamento. Uma crise
cardiovascular aguda pode
ser o sinal dc uma lesão car-
diaca ignorada por seu por-
tador. O diagnóstico exalo
da condição causadora da
crise é necessário, inadiável.
O povo precisa habituar-se
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"Noites Cariocas" um dos programas de melhor audiên-
cia da cidade, é levada' ao ar tôáas as sextas-feiras, a
partir das 20,40 horas, pela TV-Rio. Ai temos Moacir
Franco e Sandra Sandré. num dos mais engraçados qua-

dros áaquete programa: "Lá Vem Mulher"

a cuidar mais de seu estado
de saúde. Façamos como os
estadunidenses, que já se
habituaram com o "check-
up", incorporando-o à roti-
na de suas vidas. O IBC é
especializado em doenças
cardiovasculares, sua pre-
venção, diagnóstico e trata-
mento. Acabaremos com o
desleixo, fazendo "check-
ups" analisadores de nossa
estado de saúde, evitando
portanto a morte e a luva-
lidez.

"MISS BRASIL" ESPERADA HOJE NO RIO
Informações recebidas ontem dos escritóries da Braniff

no Rio, procedente de sua açência de Miàmi, confirmam que
a Srta. Maria Olivia Rcbouças Cavalcanti, "Miss" Brasil,
deverá chegar à Guanabara hoje, quarta-feira, no jato dessa
empresa, vôo número 975, cujo pouso, no Aeroporto Interna-
cional do Galeão, é previsto para às 15h45ni.

"Miss" Brasil deveria ter chegado pelo jato ria Braniff
na última quarta-feira, mas, ã última hera, deixou de em-
barcar, resolvendo permanecer em repouso durante alguns
dias, cansada em conseqüência do pesado programa do con-
curso pelo titulo de "Miss" Universo, em que obteve o hon-
roso quinto lugar.

HOMENAGEM A CUBA PELO 26 DE JULHO
A Comissão Patrocinadora do ato dc homenagem ao

Povo Cubana, constituída pelo srs. desembargador Osny
Duarte. Pereira, deputados RolaW Corbisier, Paulo Alberto
Monteiro de Castro, Francisco Julião, Max da Costa San-
los; dos jornalistas Alfredo Dias Gomes, Barbosa Melo e
dos representantes da UNE, da UME, do Centro Popular de
Cultura c do C.A.C.O. está convidando os lideres políticos,
sindicais, estudantis, artistas, escritores, jornalistas, profes- ,
sores, donas de casa, trabalhadores e o povo em geral, a ,
comparecer à sede do Sindicato dos Empregados em In-
dústrias de Tecelagem, à Rua Mariz e Barros, 05, hoje, dia
25, às 19 horas, para a solenidade na qual se comemorará
o transcurso da data de 2(i de julho.

O ato constará de discursos e de uma peça teatral a
cargo do Centro Popular de Cultura.

0 SERVIÇO SOCIAL NO BRASIL
Hecilda Clark

DROB8EOUINDO no cumprimento das «Uns flnallda-
des do ServtçoT Social d'A NOITE, esterlotlpadoí ne*-

ta seção, vimos apresentando, semanalmente, através d«
contatos pessoais eom dirigentes de obras e Instltulçou
sociais, o que se tem feito sobretudo no campo utts-
t*nclal. em prol do bem-estar geral. Hoje, vamos ouvir
a palavra autorizada de Thereslta Porto da Silveira,
nossa confrelra c pioneira do Serviço Social no Brasil,
— diretora e fundadora da Faculdade dc Serviço go*
ciai do Rio de Janeiro, na qual vem atuando com Ide*,
llsmo e proficiência, há cerca de vinte anos, sobre .
organização e estrutura da XI Conferência Intrrnacioual
de Serviço Social, a ser realizada nesta cidade. RcrU-
tramos. pois as impressões da eminente lider sobre o im-
portante conclave:

— A Conferência Internacional do Serviço 8ocial,
como organização permanente de estudos e discussões
atinentes ao bem-estar geral e, em particular, às técnl-
cas asslstenclals, vem proporcionando, de dois em dois
anos, contatos com entidades e pessoas representativas
de quase todos os paises do mundo, num foro interna-
cional, no qual são trocadas as mais variáveis e excelcn-
tes experiências. Desta vez coube-nos a honra e o pra-
zer de ser escolhido o Brasil, como sede da XI Confe-
réncla Internacional de S.S., a qual será levada a efel-
to de 19 a 25 de agosto próximo, sob os auspícios e a res-
ponsabllldade do C.B.C.I.S.S., isto é, dos comitês nado-
nals e regionais provisórios. Mas, convém esclarecer —
diz-nos a nossa dinâmica entrevistada, que as Confe*
rênclas Internacionais de S. S„ não reúnem, apenas, es-
tudantes, professores e assistentes sociais, porém, profis-
sionais e estudiosos de todos os ramos do saber humano,
cada qual trazendo a sua preciosa colaboração no ramo
de sua especialização. E como o objetivo do Serviço So-
ciai, sem discriminação racial, política ou religiosa, num
mesmo e belo ideal de confraternização internacional e
universal. Estava, assim, satisfeito o nosso desejo de es-
cutar mais uma das líderes do magno acontecimento.
Como membro rio Conselho do C.B.C.I.S.S. e de sua Co-
missão organizadora, declarou-nos d. Therezlta — apro-
veitamos o ensejo para, através d'A NOITE e desta aco-
lhedora coluna, lançar um cordial apelo a todos quantos,
— governos ou entidades não governamentais, técnicos
e ensino ou profissionais liberais; magistrados, jornalis-
tas e escritores, membros das várias comunidades re-
liglosas, assistentes sociais e estudantes em geral pos-
sam colaborar material e intelectualmente, pelo êxito
absoluto da XI Conferência Internacional de Serviço So-
ciai, a qual participarão cerca de três milhares de
pessoas.

Viária Manoela Estréia Como Escultora
A jovem Maria Mano cil

dc Abreu, filha da conheci-
da cantora Ester de Abreu,
que desde já algum tempo
vinha estudando pintur.i,
está fazendo agora um curso
dc escultura com o profes-
sor Mateus Fernandes. On-
tem, Maria Manocla apre-
sentou na exposição do Ins-
tituto de Belas-Artes, no sa-
lão do Ministério da Edu-
cação, os seus três primeirostrabalhos, "Palhaço", "Ma-
donas" e "Sabedoria". Maria
Manoela revela um grande c
belo talento artístico. Suas
esculturas foram apreciadís-
simas pelo público numero-
so que acorreu à Exposição.
Manoela, muito jovem e ex-
tremamente linda, estava
presente. Todos queriam co-
nhecê-la e ela foi muito fe-
licitada pelo êxito alcança-
do. Sobretudo o seu "Palha-
ço" despertava a atenção
g- e r a I. Logo apareceram
compradores. Manoela não
aceitou, porém, nenhuma
oferta e não se dispõe a ven-
dê-lo por preço nenhum, t,
com prazer que registramos
o primeiro grande êxito ar-
tístico da filha de uma ar-
tista queridíssima no Brasil.
É uma carreira brilhante
que se abre aos horizontes'
de uma jovem que se encon-
tra, ainda, no 2.° ano de es-
cultura, e já demonstra ra-
ra sensibilidade para esse
ramo da arte. Sua mãe, Es-
ter de Abreu, assistiu emo-
cionada, o sucesso de sua
encantadora filha. A tia, a
festejada cantora Gilda Va-
lença,' também estava pre-
sente. Manoela dominava
inteiramente o a m b 1 e n-
te com a simpatia e a gra-
ça que a torna tão fascl-
nànté.
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A jovem e linda escultora Mana Manoela ac Àoreu em
frente a âois de seus trabalhos, "Maáonas" e "Sabedo-
ria", em exposição no IBA áo Ministério áa Educação

Aniversário de A NOITE
Continuamos a receber, penhorados, telegramas e men-

sagens de felicitações pelo transcurso do 51.° aniversário de
A NOITE, que agradecemos e transcrevemos:

A existência é surgir... e ven-
cer... (Oscar Teffé). •

Em meu nome próprio, e da
mais alta admiração da "Voz

dos Municípios Fluminenses"
órgão oficial da Prefeitura lo-
cal, nós o.s funcionários em
geral enviamos mais uma vez
para todas quanto labutam nés-
se incomparável noticioso órgão
de imprensa, os nossos e vivas
manifestações de sinceros vo-
tos de congratulações, 'pela glo-
riosa digna > passagem do seu
51." aniversário de fundação,
graças ao saudoso eminente
inesquecível, um dos fundado-
res deste órgão Irineu Marinho.
Parabéns, Srs. Diretores, ge-
rentes, gráficos, colaboradores,
distribuidores, enfim a todos
seus dignos de modo geral.

Oscar Tcffé — Repórter-Po-
llcial.

Tenho a satisfação de comu-
nicar-lhe que a Assembléia Le-
glslativa do Estado da Guans-
bara, em sessão de 19 de julhocorrente, aprovou um voto da
conirátu)8çfl<!5! cnm o vespertl-

no A NOITE, nos termos cons-tant.es do requerimento abaixo
transcrito, de autoria do Sr.
Deputado Frota Aguiar:"Requlro, na forma re-

gimental, voto de congratu-
lações com o vespertino A
NOITE, pela passagem de
seu 51.° aniversário de fun-
dação e, que se comunique
à direção daquele órgão a
decisão do Plenário.

Sala das Sessões, 19 de
julho de 1962. -

a) Frota Aguiar'.
Renovando minhas própriascongratulações, aproveito a

oportunidade para apresentar-
lhe meus protestos, de apreço e
admiração.

Hércules Corrêa — 1." Secre-
tário".

No transcurso aniversário
seu valoroso jornal, não po-deria deixar de felicitá-lo pelomuito que tem feito pelo jorna-llsmo brasileiro. General Srlvlo

.Américo Santa Rosa.
Envio mi me,j n*-«r>e e nn da

Universidade do Estado da
Guanabara sinceras congratu*
lações passagem mais vim ano
de vida brilhante vespertino.
Haroldo Túlsboa da Cunda —
Reitor.

Empresa Imobiliária •
Contábil S.A.

Asscmhlèls Geral ExtraordlnArl»
Ficam convidados ns «M»

acionistas a si» reunirem ejn
Assembléia Geral Extraordlr.*-
ri» no dia ,11 do rnrrrnle. "
14 horas, na sede social, á ru»
Senador rompeu, 13, para af-
liberarem sobre alteração do
objeto social e alleraçSo deu
estatutos. Rio, 19 de Julho o»
1962 — A. Aschkar, PresidtnH.
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Governo Estuda: Congelamento de Preços
Pode Acarretar o Mesmo Para os Salários
Polícia Acabou Com o Estranho"Matrimônio" 

de Duas Mulheres
Aconteceu em Caxias: diuis

mulheres ne casaram, sendo
dMcoberi» o tarso numa com-
prs do tflevlsfto em que o mi-
posto esposo nfto pagou, desn-
p*rwndo misteriosamente. A
es» comercial que vendeu o
jpurrlho solicitou providências
i policia de Novo Iguaçu. Qual
nüo íoi a surpresa, quando
«wistatarflin que se tratava dc
uma mulher.

O "casal" será levado paru
Duqur de Coxias, onde íoi fei-
io o registro do falso matri-
mônlo. O "marido" é Jnqtirs
Msrinho Paula (31 anos, prft-
iiro de farmácia, residente em
Mlpiel Couto», contraiu "mn-
irlmónlo' em 13 de fevereiro de
IMO. com Carmcm Lúcia du
Silv» Paula (20 anosV Jnques.
nu verdade, chama-se Mario
Maria Madalena dc Souza, nos-
cida em Minas Gerais, mudaii-

do-se em 11)59 pnra aquele nm-
nlciplo fluminense, rciilsirniido-
se com nome de homem.

DELEOADO DESCONFÍOU
Quem desborntou a trama do"cnsnl" foi o Comissário Flial.

chefe dn Seçfto dc Roubos e
Furtos da Delegnclo dc Novn
Iguaçu Localizado, o "marido"
foi levado àquela Delegacia,
onde o Delegado Elmo Braga
mondou quc •'Jaqties'" tirasse
suo roupa. Quando ficou só de"short", a autoridade percebeu
um cinturão que o mesmo tra-
zla sóbre os seis. Interrogado,
acabou confessando quc de fato
era mulher, nins que. desde
1859. passava por homem

A "ESPOSA" SABIA
Carmcm Lúcia, com quem se

cnsnra "Joques", também toi
interrogada pelo Delegado, dc-
clornndo que se sentio feliz cm

Portugal é Notícia
Adido dc Imprensa: Conferência na ONU

NAÇÕES UNIDAS. Nova York. 25 (ANI» - Milton Moniz,
adido rie Imprensa à delegação permanente ele Portugal na CNU,
falou sóbre os problemas portuguesas em África, numa conferén-
cia pela "Coileglatc Comicil for the United Notions", seguida dc
debate.

A assistência era formada por 250 universitários — norte-
amciicanos e africanos — provenientes dc 40 universidades de
outros tantes Estados da América do Norte, que completam, ainda
este més. a formatura "MA" IMaster oi Arts).

A reunião realizou-se num dos grandes salões de edifício
da ONU.

Turismo
HORTA. 25 — (AND —

Aproveitando a passagem pela
Ilha de Faial da excursão de
mil turistas que viajarão no
paquete "Príncipe Perfeito", a
Comissão Regional de Turis-
mo do distrito da Horta- vai
promover, no dia 24 de agós-
io. um cooaurso de mon as.

Estão também em projeto.
para os próximos ano*, certa-
mes de varandas artísticas c
de qíntais floridas, nas cs-
liadas nacionais e municipais
rio distrito.
Cachalotes

HORTA, 25 — (AND — Du-
rante o ano de 1960, o nume-
ro dc cachalotes arpoados no
distrito da Horta foi dc 263,
quc produziram 992 toneladas
dc óleo c 2011 toneladas dc fa-
rinhãs.

O Pico foi o maior produtori261 cachalotes) com 836 to-
ncladns de óleo e 133 tcnela-
das dc farinhas.

No ano de 1961, porém, á
nesca no distrito desceu para229 cetáceos, com 966 toncla-
das de óleo e .110 toneladas de
farinha,
Obras agrícolas

PONTA DELGADA. 25 —
• ANI. — a Ilha de S. Miguel

e.stá a aproveitar as benefícios
ela Junta de Colonização tn-
lema: com a assistência téu-
nica e financeira da Junta, es-
tão cm curso, no distrito de
ponta Delgada, diversas obras,
no valor ae 29.000 contas.

A Informação é ¦ fornecida
pelo jornal "Açores", o qual
sublinha quc se trata de "uma
oportunidade cie os lavradores
obterem auxilio lia realização
de melhoramentos agrícolas
destinadas a elevar a capacl-
dade produtiva da terra, ou a
beneficiar as instalações ru-
rais. mediante credito lacll, a
longo prazo e a baixo juro'*
Vida missionária

OAKLAND. (Estados Uni-
dos), 25 -- (AND — Seguiu
para o Estado de Massacrais-
setts o missionário beneditino
português Padre Inácio Olivci-
ia, que vai ali fazer algumas
conferências sóbre a vida mis-
siònária em Angola.

O Padre Inácio Oliveira es-
teve ria Califórnia há cerca de
dois anos. Entretanto, visitou
a Ilha Terceira, mas, devido a
doença, teve de regressar e de
se sujeitar a várias interven-
çoes cirúrgicas melindrosas
que o reüvcrani no- leito du
rante alguns meses. Agora, ics
tabeleciclo. espera partir bre
vemento para Ango)a.

PERTENCE A UM MAGISTRADO
0 CENTÉSIMO CARRO FINANCIADO

PELA CAIXA ECONÔMICA
Diversos Categorias Profissionais Interessadas na
Operação — Dependendo de Melhor Atendimento
Das Fábricas de Automóveis em Entregar as Enco-

mendas Feitas o Aumento de Financiamentos

,A Caixa Econômica Federal
do Rio dc Janeiro, entregou
optam, solenemente, o ceiré-simo carro do novo plano cie
financiamento em que ustáoperando, Coube ao déséíribu.r-'
jador José Mlirta Ribeiro, quoü'( a sua inscrição por inter-médio da Associação dos Mu-
(listrados da Guanabara, ser o
seu possuidor. O automóvelentregue é da marca Aevo
Willys. custou o preço da ta-
nela vigente, ou seja CrS 1.525.00Ó.00 e foi financiado i>e-Io prazo de 48 meses.

No ato da entrega falou odr. Humberto Brasileiro Bahia,diretor da Carteira de Títulosda Caixa Econômica, à quemestá a fei o ,-, responsabilidadedo financiamento de carros. Di-rigindo-se aos presentes, o dr.Brasileiro Bahia salientou o
Stande Interesse demonstrado
Ppr diversas categorias pròfis-sionais que também queremParticipar desta: nova opera-
Ção instituída: pela Caixa -Eco-
iwiiica. o que atesta, — con-forme S.S. frisou — o acertoda iniciativa tomada, e queveio facilitar às pessoas quetrabalham c necessitam dc umcarro para a, sua locomoção.

uma maneira humana de po-
der adquiri-lo. Todavia. — con-
tinuou o orador — unin rias
grandes dificuldades existentes
para atender a um maior nú-
mero de financiamentos de ou-
tomóveis, reside na demora dás
fábricas em entregarem as c-u-
comendas feitas.

Congratulando-se com os pre-
sentes, e destacando o inte-
rêsse e firme determinação do
presidente da República, dr.
João Goulart, para que a Cai-
xa Econômica realizasse a opér
ração de ¦ financiamentos dê
automóveis, falou o nresidenr
te da Instituição, dr. Jerônimo
Pinheiro de Castilho, louvando
também a atuação do rir. Hum-
berto Brasileiro Bahia à íren-
te da Carteira cie Títulos, quc
possiblitou o planejamento dr.
nova modalidade de negócio ti-
vesse o êxito que hoje se co-
memora..

Agradecendo, falou o pro-
prietárlo do centésimo carro
financiado e entregue pela Cai-
xa Econômica,. dr. José Mu Ha
Ribeiro.

Presentes à solenidade es ti-'
v e r a m diversas instituições
profissionais, jornalistas e pes-
soas interessadas,
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companhia do -homem" que«ablo «cr mulher... Adiantou
que vinham unbnlhnndo a fim
de conseguirem uma economia
para que "Jaques" seja subiiie-
lido a uma opcrnçfto onra trans-
formar-se em um homem de
verdade

SERÃO PROCESSADAS
O Deleitado Elmo, de Nova

Iguaçu, deverá enviar o casal
para Caxias, onde os dois se-
rào apresentados à Justiça, uma
vez que foi 'laquela cidade quc"Jaqucs" conseguiu o falso re-
glstro dt sexo e casamento.
Depois voltarão àquela Delega-
cia. onde responderão processosóbre a rompra do aparelho ele
televisão.

O sr. Max do Rego Monteiro nào confirmou nem
desmentiu, ontem, aos jornalistas, o existindo de um
projeto do decreto de congelamento geral dos preços
dos gêneros de primeira necessidade. Essa medida vem
sendo reclamada pelas organiiaçóes sindicais, eom as
quais o presidente da COFAP ainda anteontem manteve
demorada conferência. Assessores do seu gabinete, no
entanto, afirmaram à nossa reportagem que o assunto
nâo foi considerado naquela reunião.

Apesar disso, podemos informar que o presidente
do COFAP tem, pronto, estudo nesse sentido, estando
a sua aprovação dependendo unicamente de decisão do.
Presidente João Goulart e do novo Conselho de Minis-
tros.

Ao quo se informa, tanfo o Sr. João Goulart como
o Primeiro-Ministro Brochado são dc opinião de quo o

congclamonto geral dos preços só deverá ser decretado
se fracassarem os esforços do Governo cm resolver a
atual crise de abastecimento. A medida extrema pode-
ria ser considerada revolucionária, com inevitáveis com-
plicações políticas c mesmo porque o comercio e a
indústria, bem como a Confederação Rural, partiriam
imediatamente para uma outra medida: o congela-
mento, também, dos salários cm todo o Pais.

Ministro da Agricultura Encarregado
de Coordenar o Abastecimento

Fatalidade Roubou á Vida
de Miss Botafogo e Marido
Kalondo à reportagem de A

NOITE, o deputado César Prie-
to e outros parentes das viti-
mas disseram não acreditar ti-
vesse o casal consumado nm
pacto de morte, como a Poli-
cia petropolitana suspeita, ao
mesmo tempo em que não-
afastam a hipótese de um pos-
slvel acidente, motivado por
defeito no aquecedor eio ba-
nheiro da casa de campo Dis-
serani, ainda, quc os jovens se
conheciam desde a idade de
oito anos e demonstra iam estar
imensamente felizes quando se
casaram na Igreja de Santo
Afonso, na praça Saenz Peiia.

A suspeita de que o caso se
tratava de duplo suicídio ini-
ciou a formar-se desde quando
o caseiro Manuel dc Oliveira
encontrou .os cadáveres na sa-
Ia daquela moradia, quc é de
propriedade do médico Moacir
Simões Ferreira (por sinal, pa-
diinho dq casamento» e locaii-
/ada no número 97 da rua For-
taleza, cm Nogueira. A casa
estava totalmente fechada e
seu interior impregnado por
forte cheiro cie gás que ema-
nava do aquecedor. Raquel
Maria, qiie era funcionária rio

IAP1 e residia com seus pais
na ma Visconde de ltamarati,
96, apartamento 102, trajava
um roupão azul e estava caída
ao lado do marido, que asava
calça, camisa e gravata.

CASO SEMELHANTE
As autoridades policiais de

Petrópolls mantém-se reserva-
das quanto às circunstâncias em
quc ocorreu a morte, porém in-
formaram que são constantes os
casos de asfixin por gás engar-
rafado naquela cidade. Disse-
iam também que somente no
ano passado registraram 28
daqueles acidentes, sendo que
um ocorreu na mesma casa rie
campo onde se deu a recente
tragédia, tendo como vitima o
médico Álvaro Miranda, mem-
bro de uma tradicional familia
de Petrópolis.

Por isso acreditam que. comu
nos casos anteriores. Raquel

achava no
teu qui" se"

apagaram os bicos de gás do
aparelho. Intoxicada. caiu. e o
marido, tentando socorré-la, foi
também vitima do combustível,

Todavia, prosseguem as clili-
gências para á completa eluci-

mmt OVO!3<I°...*£...?.banheiro, nao notev

ASSASSINARAM 0 CAÇADOR E
LANÇARAM 0 CORPO NO RIO

Apareceu boiando no rio
São Francisco, próximo à ei-
dade de Itaauai. hp manhã de
ontem, o cadáver dc um ho-
mem de côr branca. 30 anos
presumíveis, cm estacio de dc-
composição. O cadáver apre-
senta eliías perfurações a faca.
no abdome. unia na região lo-
ráxica e outra no pescoço.
Atado ao corpo, achavam-se
dois cães, mortos, também em
estado de decomposição. As
autoridades do 30." DP com-

pareceram ao local, onde apu-
raram tratar-se de um caça-
dor japonês, quc há anos. vi-
nha estudando a região rie
Itaguaí. mas cuja identidade
é desconhecida. Por outro la-
elo, o .delegado do 30.° DP in-
formou que o encontro de ca-
cláveres naquela região, já sr.
tornou praxe, ni o r ni ente
na época dos eleições. O ca-
dáver foi removido paia o
IML. com a respectiva guia.

üemcusirundo sua satisfação o desembargador José Murta
«'berro recebe das mãos do Dr. Hv.mberio Brasileiro Bahia
fl f.U - .. - .-, ...  *.. ... .. J _ -..a-.
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0 SENADOR E 0 CAIXE1R1NH0
Murillo Lavrador

"TODAS as tardes aquele homenzarrão de fraque, colete
e calças brancas ou de tussôr de seda, chapéu preto

partido ao meio (o que hoje em dia se chama de Gelôt),
saltava da "victoria" tirada por duas' bestas zãinas, e,
enquanto estas, nervosas, raspavam os paralelepipedos,
êle se dirigia ao Lamas para a compra habitual de fru-
tas c goluseimas.

Uma figura com aquele porte e sobranceria, com seu'
olhai- penetrante de condôr não passava desapercebida de
ninguém por menos observador que fosse. Por mais ba-
rulhento que estivesse o ambiente; por mais irreverentes
que estivessem os ânimos naquele momento, tudo cessava
como por encanto com a entrada solene da austera fi-
gürà do senador sulista.

O silêncio dominava o Lamas. Os estudantes, que os
havia às dezenas àquela hora, fitavam respeitosos e In-
vejosos o homem, de cujo aceno, gestott ou olhar, mu-
dava o curso da politica nacional e encerrava uma car-
reira de político ou abria novos horizontes e novas traje-
tòrias no caminho sedutor ela politica para os moços am-
biciosos.

Ele fazia e desfazia. Todos ou quase todos iam ao seu
beija-mão; do seu apoio, surgiam novas estrelas ela noite
para o dia. Deputados, senadores, ministros e até pre-
sidente cia República, todos eles, fazia-os à seu talante.
Se afirmasse que o preto era branco, todos à sua volta
repetiriam em coro que era de fato branco da alvura da
neve...

Poderoso, fala macio, coração nobre, cavalheiresco,
magnânimo com o inimigo no campo da luta, sabia odiar
como o tigre e ao mesmo tempo perdoar sem humilhar
aqueles que o desobedeciam e se arrependiam... Era o
gigante da politica da época dos arranjos e da política
cios governadores, os quais nada resolviam sem a palavra
final, do beneplácito do velho senador

Certas coisas náo entravam na cabeça do caixelrl-
nho que o servia. Não compreendia como aquele sujeito
tão forte e mandão a quem toda a gente obedecia prazel-
rosa e se empenhava mesmo em obedecer... não se fa-
zia êle mesmo presidente da República. Por quê? Não
encontrava a resposta. Isso balouçava-se em sua cabeça
há muito tempo sem atinar com a resposta. Um dia
resolvera indagar do seu raro e eminente freguês. Fa-
laria de qualquer maneira, pois, não mais dominava a
curiosidade que lhe mordia a alma; que o general e se-
nador desculpasse e uma tarde levando em conta a bo-
nhomia e o estacio de espírito do homem, arriscara a
pergunta.

Esboçando um leve sorriso, o senador Pinheiro Ma-
chado, colhendo aqui e ali uma uva, respondera, fitando
firme o calxeirinho assustado;

— Menino, os homens do sul só gostam de governar
com ditadura, c, quando pegamos o poder só largamos
algumas dezenas de anos depois...

dnçáo do fato, esperando-se qucos resultados dos exames peri-
ciais e a necrópsia tragam
alguma luz, sóbre o caso. se-
gundo ainda as autoridades po-
liciaís, uma das pessoas que
mais se interessam nelo escla-
recimento da tragédia é o sr.
Nelson Sá Eorp, prefeito de
Petrópolis, que. inclusive, assis-
tiu. ontem, ao scpultamento dos
corpos dos malfadados jovens
na quadra 22 — jazigo 8711 —
daquele cemitério.

Para uniu reunião convoca»
dn pelo Presidente da Repú-
blica e destinada no debate do
problema do abastecimento da
Guanabara e de SAo Pnulo,
rom o PrlmcIro-MInlstro Bro-
chado dn Rochn e o Oovcrnn-
dor Leonel ii: i.-..i... esteve on-
tem no Palácio dns Laranjcl-
tas uma comissão de produ-
tores de arroz do Rio Grande
do Su), compostn, nn sua
maioria dc dirigentes da Fe-
deraçAo das Associações dc
Rlzlcultores do referido Esto-
do. Participaram nlndn da
reunião os srs. Ney Gnlvilo,

Inglaterra no MCE
LUXEMBURGO — (ANSA>

— Sob o presldéncin do Minis-
tro Italiano da Indústria Emí-
Ho Colombo, com a presença
ele» Embaixadores Ortona e
Bombasset, realizou-se n pri-
meira Reunião Comum do
Conselho dc Ministros da
CECA com uma delegação in-
clésa, encabeçada pelo Minis-
tro Heath. com a finalidade
de fazer conhecer o ponto de
vista inglês quanto à possívelentrada da Grá-Bretanha na
Comunidade Européia. Desta
maneira as negociações se ini-
ciaram com as três Comunída-
des: O Mercado Comum, a
CECA e o Euratom.

O Ministro Heath, declarou
que a Grá-Bretanha está
pronta a stisberever os objeti-
vos c princípios fundamentais
do Tratado de Paris e não
considera que sejam necessá-
rias emendas ao citado trata-
do, podendo resolver-se os di-
fi'9ei>;s problmens através dc
protocolos adicionais.

Máx Monteiro e Álvaro Krult,
presidentes, respectivamente,
do Banco do Brasil, da COFAP
e do Instituto Rlo-Grnndense
elo Arrois iIRGA). e Clbllli» dn
Rocha Vlnna, assessor do Pie-
sidente do Conselho de Minis-
troi.

Durnntc n reunião, que se
prolongou alé às 14 horas, o
problema foi discutido sob to-
dos os Ângulos, atendo-sc ns
autoridades ao objetivo prin-
clpnl do encontro — o interés-
se do consumidor — tendo In-
tcrvlndo nos debates, nlém do
Prlmelro-MInlstro e do Go-
vèrnador gaúcho, alguns dos
produtores, procurando as
duas partes interessadas uma
solução para o caso.

MAIS MINISTROS
Nova reunião foi feita, »

noite, ainda no Palácio das
Laranjeiros, comparecendo à
mesma todos os que tomaram
parte na reunião matinal c
mais os ministros da Mari-
nha, almirante Pedro Paulo
de Araújo Suzano: da Justiça,
dr. Cândido de Oliveira Neto.
e dn Agricultura, sr. Renato
Costa Lima.

Nessa reunião, que foi pre-sidida. de inicio, pelo Presi-
dente João Goulart, ficou es-
tabeleeida a designação do
Ministro Renato Costa Lima,
para coordenar o abasteci-
mento. Logo depois de terml-
nada a reunião, a Secretaria
dc Imprensa da Presidência
da República distribuiu a se-
guinle nota:"Na reunião, ontem havida
no Palácio das Laranjeiras,
foram conferidos ao Ministro
da Agricultura, sr. Renato

Costa Lima. poderes para
coordenar o abastecimento em
âmbito nnclonnl. Dessa forma,
foram assentadas medidas que
assegurarão o nbnsteclmrnio
de gêneros de primeira neces-
sldnde às populações, de for-
mn a serem elns melhor aten-
dldns. Providências serAo to-
¦nadas logo a seguir e dadas
ao conhecimento geral. Ainda
hoje. pretende o Ministro da
Agricultura Informar à im-
prensa ns primeiras medidas a
serem postas em execução, vi-
sando à regularização do abas-
tecimento".

Polícia Feminina
homenageou

a sua criadora
e amigos

A Policia Feminina homens-
goou na noite de ontem, no
salão nobre da Biblioteca Mu-
nicipal, dona Consuelo Cardo-
nei Fernandes, uma das fun-
dadorns daquela organização,
eiue há dez anos vem prestan-
do serviços à sociedade.

Além de outras personallda-
des, esteve presente o depu-
tado Valdemar Viana, autor do
projeto n° 3G1. que regulamen-
ta a Policia Feminina, e das
emenda ao projeto criando
núcleos de policiamento fenri-
nino em todos os setores da
assistência social do Estado,
na G.B. Foi relembrada tam-
bem a ação do Sr. Mozar Lago.
autor do primeiro projeto de
regulamentação da Policia Fe-
mininn.
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25 DE JULHO
DIA DO

MOTORISTA A todos aqueles que nas

estradas e nas cidades transportam .o progresso,

a nossa saudação.'

TEXACO BRAStL S.A.
ê ssus Revendedores em todo o Brasi?
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Marítimos e Ferroviários Aceitaram
Pagamento Parcelado Dos Atrasados

O Assessor .Sindical da Preuldínola da República, pro-curador Gilberto Crurlutt de Sá, convocou ontem, ao Pala-
ei» do Catete, o» representantes dos marítimo» e ferrovia-
rio*,« fim de procurar uma fórmula conciliatória para o pa-lamento das diferença* salarial» atrasada» e relativas an
aumento de iu'"r (iiinrlmialKnio e militares).

Na entrevista que essa* representações tiveram ante-
ontem, com o titular da Pasta dn Trabalho, o presidenteda federai .in Nacional dus» Marítimos, Italmundo Castelo
fét a comunicação, nessa oportunidade, ao professor ller-
mes Lima que ns trabalhadores não aceitavam u pagamen-
to parcelado e o presidente dn Sindicato dos Ferroviários
da Leopoldina, Demiatorlide» Hatisla, por sua ve», ponde-
rou qne a decisão fora tomada face os compromissos ante-
rinrnienie assumido», com o* pagamentos até anunciados,
tanto assim, qur as empresas Já estão com as folhas de pa-
íianirtitn confeccionadas.

O procurador Gilberto Crockatt de Sá nesse novo en-
con tro formulou veemente apelo em nome dn Presidente da
República, esclarecendo a situação do Governo e dn Tesou-
ro quanto ao respectivo numrrárlo.

Os representantes aludi-
cais .iiiiiii-Mi-i.ini reexaml-
nar a decisão, reiterando,
tudavia, o pedido de empe-
nho para que o Gnvérnu re-
gularlze esse pagamento ate
.'tl de Junho. Kstlvcram, In-
go depois, com o Ministro
Hermes Uma, tratando do
assunto, admitindo, então, o
pagamento cm três véze».

Dois Sindicatos, Taifelros
e Kmpreeados em Kscrlló-
rios, que haviam rejeitado a
fórmula proposta pelas au-
imiilaili-s, aceitaram rc/-xa-
minar a questão. Reunidos
na Federação Nacional dos
Marítimos, aceitaram afinal
a proposta ministerial.

Regresnu anteontem, de Bra-
silla, o sr. José Paulo da Sil-

Meta da UNE1/3 ou
Fórum Com Reatores

Viníciu» Caldeira Brant,
presidente da UNE embar-
cará, na tarde de hoje, ru-

mo à Brasília, onde avistar-
se-á com o ministro da Edu-
cação, sr. Roberto Lira. O
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! No Mundo Maravilhoso da Ciência
I Astronomia e Ciências Correlatas I

1 
"MANCHAS SOLARES" |
Hélio Calandrino I

? Continuaremos hoje com o estudo do astro principal de I
í nosso sistema. Os leitores que n5o tiveram oportunidade de §
5 ler as colunas anteriores devem procurar os números atrasados |
| de A NOITE, para colecionarem esta seção e possuírem, ac- I
I sim, um acervo de informações cientificas. Na coluna de on- |
| tem analisamos as camadas do sol. Hoje estudaremos um I
í fenômeno de grande influência na vida de nosso planeta: I
| as manchas solares. As manchas são regiões escuras, que se i
E destacam no disco solar variando em formas e dimensões. I
| Existem manchas que podem ser observadas a olho nu e serão =
í vista» como pontos negros na superfície do sol. Já na anti- |
| guidade, astrônomos chineses haviam notado sua presença, |
| porém, talvez por lhes faltarem os meios necessários, não de- i
\ ram muita importância ao fato. I
í Galilcu foi um dos primeiros a olhar as manchas por 1
| telescópio, porém, devido a não ter tomado as precauções ne- I
| cessaria», ficou temporariamente cego e logo que se recupe- i
| rou aperfeiçoou o método de observação. Escureceu o quarto I
| e colocou a luneta por um buraco feito ria janela. A imagem |
| do sol através do aparelho se proletava sóbre um pedaço, de í
| papel, evitando assim a observação direta. No papel. Gali- i
\ leu pôde acompanhar comodamente suas posições reconhe- i
| cendo, assim, a rotação do sol. •''- -1 |
; As marifhas são verdadeiros redemoinhos que se formam 1
| no_ interior do sol, são ciclones que se elevam como türbi- I
| lhões produzindo modificações cataclfsmicas na fotosfera. =
| mancha se divide em núcleo ou sombra e em . volta do == núcleo, a "penumbra". O fato de as manchas serem escuras i
= devido à ação dc contraste com a superfície brilhante do sol. 1
= NSo são, na realidade, "pontos pretos", pois pode-se verificar i
| o brilho do núcleo nos escurecimentos do bordo lunar quan- 1
| do se produzem os eclipses. A mancha se superpõe ao disco I
| a luminosidade do núcleo é cerca de 500 vezes maior que I= do disco lunar. As manchas tem as vezes dimensões muito H
1 pequenas enquanto que outras ultrapassam muito o diàme- 1
| tro terrestre. A grande mancha solar de 1850, tinha uni dia- §
| metro de 230.000 km. ou seja, cerca clc 1/6 do diâmetro solar, i
| As formas e dimensões das manchas variam muito entre si, i= inclusive variando de forma com o decorrer do tempo mes- i
: »» óe um dia para outro. Para estudar as manchas seria \= preciso um livro ou mesmo uma biblioteca, portanto, vamos =
| sintetizar os fatos principais relativos a este acontecimento 1i no disco do astro-rei. 1
5 A rotação do globo solar é determinada medindo o in- Is tervalo entre duas passagens sucessivas de uma mancha pelo 1
\ meridiano central do sol ou também verificando a veloci- i
| dade angular cie manchas diferentes medindo o intervalo 1= de tempo empregado por uma mancha para descrever o àn- =
| guio compreendido entre dois meridianos de sol. I
| Embora o número de manchas seia variável de ano para I= ano, há um período de atividade máxima de 11 em 11 anos I= e um período mínimo, de 7 anos. A periodicidade das man- 1
§ chás solares foi descoberta por Schwab. Amanhã termlnare- -
í mos o relato sóbre a.s manchas solares. =
| SEMANA DA ASTRONOMIA — A NOITE promoverá, i= com inicio em 6 de agosto, a "Semana da Astronomia". Se- i
1 râo realizadas conferências, palestras audio-visuais e culmina- I
| rá com uma festa científica na Cinelándia. I
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universitário tratará de as-
suntos referentes à greve
nacional dos estudantes, que
lutam pela participação de
1/3 nos colegiados das Fa-
unidades. Durante a reunião
levada a efeito na noite de
ontem, na sede da UNE, os
universitários deci d i r a m
continuar em greve até dia
6 de agosto, data em que o"premiei" Brochado da Ro-
cha solicitará à Câmara dos
Deputados a delegação de
podêtes para que possa le-
gislar.

Caso a Câmara conceda, a
primeira providência do ti-
tular da Pasta da Educação
será a de conceder aos estu-
dantes a participação no
máximo de 1/3 nos colegia-
dos da Faculdade. Todavia,
caso a Câmara não conceda
a delegação de podêres os
estudantes continuarão em
greve, durante a qual será
realizado um "fórum" com
os reitores das Faculdades.
Nesta reunião, o assunto se-
rá resolvido definitvamentc.

CASOS A ESTUDAR
Sobre as notas publica-

das por um matutino anun-
ciando que o sr. Amaral Ne-
to, caso seja eleito deputado
federal, apresentaria proje-
to de lei proibindo a greve
estudantil e estabelecendo
a média 8 (oito) para os es-
tudantes que fossem esco-
lhidos para participar dos
colegiados das Faculdades,
dirigentes da UNE declara-
ram que são casos a estudar,
mas que de início informa-
vam quc a UNE fará onnsi-
cão às idéias do líder do uo-
vêrno da Guanabara, nue
mesmo sem estar eleitn são
reacionárias e demagógicas.

ADVOGADO
O presidente da UME es-

colherá, na manhã de hoje,
em conexão com a UNE, o
advogado que acompanhará
o inquérito policial do Esta-
do do Rio, que apura respon-
sabilidades nos graves acon-
tecimentos de sábado, . no
Hotel Quitandinha, quando
elementos da FJD lançaram
bombas de gás lacrimogênio
e dispararam contra os con-
gressistas, ferindo três, fi-
cando um em estado grave.

VOCÊ PODERÁ

VER,
OUVIR,
JULGAR

uma aula pela televisão!
HOJE,
às 15:30 e às horas
(en demonstração) pela

TV-RÍO - CANAL 13
FUNDAÇÃO JOÀO BAPTISTA DO AMARAL
AVENIDA NOSSA SENHORA DE COPACABANA, 1419 . TEL. 47-11W

va. presidente da UPB. onde fcí-
ra trnuu de assuntos Usados à
ciasse, trazendo os expedientes
do Ministério dn Fazenda, quetratam dn HbrrncAo dn verba
de 453 milhões de cru/rlro* pa-ra ia.:..!i.- in,, dos atrasados dc-
vidos nos .iiii(ii.-. motorstns,
técnicos e assistentes de ndnil-
nlst ração portuária dn Adml-
ntstrnçno do Porto do Rio de
Janeiro e 160 milhões de cm-
zelros para cobrir o aumento
dos 40 por cento, corresponden-
tes go ¦ de Julho.

As organizações sindicais da
trabalhadores estilo promoveu-do um movimento no sentido
dc se estabelecer a coincidência

dos aumentos, acordo* salariais
i- convenções de trabalho, Esta
tew parte da CNTI e mereceu
o apoio dn CONTEC, das entl-
dade* que Integram o Pacto
(marítimos, portuários, ferio-
viários e estivadores, da CPOS
(Guanabara i r Inúmeras anrr-
ininçòe» operárias dr SAo Paulo.

AMARRADORE8
Umn comissão de trabalha»

dores de Santos, representando
o» amarradores e praticarem
do porto, os servidores do De-
parlamento de Estradas de Ro-
(tagem e do Departamento de
Transportes, fstcw ontem, com
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o chefe de Gabinete, sr. Lú-
cio de Andrade, solicitando ur-
gente reexame da decisão da
ComlMfto de Enquadramento
Sindical, nu • proibiu a sindica-
llznvAn daqueles profissional».
A comlssfto nlegn que por de-
creto do governador Carvalho
Pinto .io regidos peta Conso-
lldaçAo dns Leis do Trabalho.
O sr. Lúcio de Andrade requlsi-
tou o processo e prometeu dnr
uma resposta nn próxima sex-
tn-felra.

Os trabalhadores, nesse dia,
estaráo reunidos1'em o-ssem-
iii"-in parn tomar uma decisfto,
que poderá ser inclusive • de
deflagrar greve.

lllllllllllllllllllllllllilllllllllll
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DO ESTADO DA GUANABARACARTA AO SR. GOVERNADOR"Em Política, experiências
slRiiificnm revoluções (DIS-
RAELD"

Meu caro irmáo Carlos Frc-
deiico Werneck de Lacerda.

Eni Janeiro dêste nno li um
.interessante e comovente livro
sob o título "A Revolta do qui-
lombo de Manoel Congo" de
nuotrln de um brilhante escri-
tor, e, melhor, pensador que
político... que se escondia sob
o pseudônimo de MARCOS.

LI aquelas páginas que Mar-
cos escrevera em poucas noi-
tes, em algumas horas, sob a
mais profunda emoção, e, por
coincidência no próprio local
dos eventos "assistindo" nesta
rêtrovis&o dos fenômenos que se
perpetuam nos planos espiri-
tuals, e. que não desaparecem
nunca na percepção clara da
vldêncla.

Lá está escrito: "as águas
do Paraíba correm para não ver
os sofrimentos dos meus irmãos
escravos de suas margens..."

* <* *
Fui a antiga Fazenda de Ma-

ravilha, e, tive a impressão de
um local contaminado de vi-
braçôes dos sofrimentos das
personagens de Marcos... ca-
nilnlios empapados de sangue,
gemidos, e, cânticos junto da
cachoeira do caminho de cima,
os rltus de dores finais dos ne-
gros sofredores e o "libambo" e
as covas-.vcrticais.de sepulta-
mento do "senhor" Manoel
Francisco, os baiões de Paty, e,
os capitães do mato.

LI quasi tudo que se escre-
veu para o centenário de Vas-
souras por intermédio de um
patiense honorário — o PROK.
JACOB ABDUE, e, voltei para
meditar em Paty do Alteres co-
mo faço desde 1933.

Lá em Maravilha a terra so-
freu a maldição babilônica, e,
no monte dos sacrifícios dos ne-
gros encontramos meio cons-
truida e semi-destrufda a Co-
lônia de Férias dos Médicos do
Rio de Janeú-o: o ideal de um

homem dc bem que edifleou a
nossa Sede, e, a Casa dos Mê-
dlcos mas que náo pôde "rea-
lizar-se" na Colônia dos Mê-
dlcos — o Dr. Álvaro Tavares de
Sousa. Se esse colega conheces-
se a maldição de Manoel Congo
nunca teria aceitado aquelas
terras doadas por Mário
Kroeff... e há mais de um sé-
culo governadas por fantasmas
mutilados. • • •

Meu caro Carlos. Aquele Jo-
vem revolucionário que eu co-
nheci, de 1032 a 1935, na clda-
de de Santa Teresa de Valençn
— hoje cidad do Rio das FIO-
res — no Clube 17 de Março,,
eu, vindo da Fazenda de Der-
rubada, e, tu meu caro Irmão
Carlos, lá dns bandas da Fa-
zenda de Forqullha; o tio Es-
cobar, delegado da cidade; o
comerciante Manoel Vivas, o
dr. César, as primas Aidn,
Ruth, Sindoca, o Vadinho, a
Odete, todos, enfim, assistiram
a transformação daquela pala-via fulgente de Marcos, numn
tronltroante mensagem revolu-
clonárla de 1945, e. o autor da"Revolta do Quilombo de Ma-
noel Congo", reapareceu no Rio
de Janeiro, numa outra perso-
nalidade de escritor e político
com o nome verdadeiro de Car-
los Frederico Werneck de La-
cerda, autor de "Xanam c ou-
trás Histórias". Não me sui-
preenderia se amanhã viesse a
saber que o velho Irmão Car-
los fosse uma encarnaçSo re-
voltada e, em prova de Manoel
Congo ou de Manoel Francisco,
buscando justiça ou evoluindo
nas penitências das confissões
públicas com arrependimento
ou na aceitação humilde das
ingrntidões humanas...

Chegaste a Governador desta
cidade. Metrópole arrasada,
roubada, enganada, vilipendia-
da e prostituída nos seus ideais
por políticos venais que, como
disseste num discurso em San-
ta Cruz, "esses deputados re-
cebem de graça os votos do

povo para depois venderem os
seos projetos"... Acho apenas,
Governador, que devlas dar o
nome dos prostitutntes que se
vendem como também oe que
plantaram grãos de café junto
dn estátua de Tlradentes. e que
colherma a safra e os seus fru-
tos na Barra da Tijuca e em
outros "pontos" desta cidade.
Sabemos que não te falta cora-
gem parn Isso, embora já te-
nhas dito que "estás de asas
quebradas para alçar vôo com
esta UDN" no pleito que se
aproxima.

• *
Irmão Carlos Lacerda. Alfre-

do Capus nos ensina que em"Política, há serviços que só
podem ser solicitados aos ad-
versários". Por isso, é precisoexpulsar de Junto de tl estes
aullcistas e bajuladores que só
encontram virtudes nos teus
atos e acertos nas tuas deci-
soes. É preferível ler os arti-
gos de Adalglsa Nery, as bor-
dadas de Jair Martins ou "O
Rio Aflito" de IB Teixeira...
são uma espécie de ventos de
sentidos contrários (no teu en-
tender), e tu, Carlos, como bom
navegador, deves marear me-
Ihor este barco administrativo
na Guanabara: "caça a bujar-
rona, entra o pano grande e
desce a bolina e orça em cima
do vento"... mas harpão em
cima dos ¦ "tintureiros e de-
mais "teleosteos ciclostomos"
que comem as algas e deixa o
povo sem alimentos morrendo
de caquexia...

* *
AVISOS

1) — Reuniões da OFIR tô-
das a.s terças-feiras, de 19,30 às
22 horas, à Rua Senador Dan-
tas, 76 — 17.° andar. Edifício
Brandão Magalhães.

2) — ENDEREÇO PARA
CORRESPONDÊNCIA: — DR.
ALEXANDRE DIAS FILHO —
AVENIDA N. S. DE COPACA-
BANA. N.° 782 — Apto. 405 —
de 9 às 13 horas. Tel. 57-0460.

Dois Metros Quadrados Para
Cada Habitante de Copacabana
Em área de 4.05 km2 con-

centra-se a população de
Copacabana: 167.383 habi-
tantes. É, assim, o "bairro"
carioca de maior densidade
demográfica, com 41.329,14
habitantes por quilômetro
quadrado. Seriam, destrate,
reservados para cada resi-
dente no populoso bairro da
Zona Sul, dois metros qua-
drados.

A concentração demográ-
íica de Copacabana é decor-
rência do impressionante
ritmo de construção civil ve-
rificado no bairro, de que é

exemplo a multiplicação de
prédios de apartamentos. A
densidade domiciliar 
(167.383 pessoas/44.099 do-
mlcílios), não difere da na-
cional.

As áreas dos bairros gua-
nabarinos foram delimita-
das de forma diferente no
illtimo Censo. Nos recensea-
mentos anteriores os bair-
ros compunham partes de"Circunscrições". Assim é,
que Copacabana compreen-
dia, no Censo de 1950, os
atuais bairros do Leme, Ar-
poador, Ipanema e Leblon,

tendo, naquele levanta-
mento censitário, acusado,
toda a Circunscrição, a po-
pulação de 120-.249 habitan-¦tes. Já em 1960, na mesma
área, foram recenciadas
240 347 pessoas, represen-
tando significativo incre-
mento de 86% no decênio.

CLINICA COM SALAS EXCLUSIVAMENTE RESERVADAS
PARA AMBOS OS SEXOS — AR CONDICIONADO

DR. A. ACKERMANN RINS — BEXIGA
PRÓSTATA

TRATAMENTO RÁPIDO
DISTÚRBIOS SEXUAIS - DOENÇAS DE SENHORAS

Aparelhagem completa para díagnose e tratamento das
doenças dos órgãos gênito-crinários. Exames de laborató-
rio para controle de cura. Trata pelos processos emprega-
dos nas clínicas de Nova York, Berlim, Viena e Paris, Das
16 às 18 horas. Rua Senador Dantas, 117, 21.°, S/2.120-

2.121. Ed. Santos Vahlis — Telefone: 22-2447

ADVOGADO
Cível -

Criminal
Comercial

- Trabalhista

DR. GUALBERTO
DE ALMEIDA

Av. Presidente Antônio
Carlos, 615, ap. 1.003
Tels.: 42-4640 e 52-711?

LeRondPoint

BENFICA PNEUS S/A
Faz importante comunicado aos automobilistas Ano-

tem os telefones abaixo, que lhes serão muito úteis. BEN-
PICA PNEUS S. A., comunica aos seus amigos clientes

e automobilistas, em geral, os telefones da sua
NOVA SEDE:

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO E COBRANÇA
30-7401 e 30-9153 .

DEPARTAMENTO DE VENDAS
30-9153 e 30-7401

SEÇÃO DE VENDAS "LOJA"
30-5635 — 30-9153 — 30-7401

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
30-5562

SEÇÃO INDUSTRIAL
30-9153

Aproveitem e comprem pneus este mês com excepcionais
vantagens

Esp. cozinha EspanholaA vo/. de MILTON BIUTO eseu violão "
Run Fcrnmulo Mendes, 28 —Esq. de N. s. Copacabana. 'Das

18 ès 6 horas da manh&.

HEMORRÓIDAS
SEM OPERAÇÃO

Dr. Antônio Salqado
Ex-interno do Prof. Ben-
saúde — Paris — Rua do
Ouvidor, n.° 169 — sala
1017 — Telefone 23-6330

DR. PEDRO DE
ALBUQUERQUE

Clinica e Cirurgia dos
ÓRGÃOS URINÁRIOS

E GENITAIS

Ruá Buenos Aires, 80
Tel. 52-1569, das 14

às 18 horas
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JOSÍ TALARICO
Presidente JG no Poroiliu

O Presidente João Goulart visitará no próximo «a.
bado a Paraíba. Grande» manifestações e Mlenldadei
serào realizadas em Joflo Pessoa, nessa oportunidade
No iiniKiatii.1 consta uma visita do Chefe da Nacio iiAssociação Paraibana de Imprensa o uma recepção pro.movida pela Federação das Líkhs Camponesas, devendo
ser levado, a efeito uma grande passeata.

O Sr. Arnaldo Laíalete, assessor do PreMdente, aqulf
mi Guanabara, um dos articuladores da visita d'o gr
Jofto Goulart aquele Estado, viaja amanha com du.tino a Jofto i'' ".'.
Dia doi motorista*

A União Beneficente dos Chauffeurs, Centro Bene-
ficente dos Motoristas. União dos Motoristas »• u.-.., ¦ ,.,
Sindicato dos Condutores Autônomos de Veirulos r0I
doviárlos e Federação Nacional dós Condutores Auto-
nomos de Veículos Rodovlãrlos, em homenagem ao piüdroelro da classe, hoje, dia 25 dc Julho, na nráe da Unüõ
Beneficente dos Chauffeurs do Rio de Janeiro. .. ru»
Rlachuelo, 373, levarão a efeito as seguintes festividade»

6 horas — Alvorada com clarins e salva de 21 tiro»
20 horas — Missa em louvor a São Cristóvão, na sede d»
U.B.C. e 21 horas — Sessão solene.
Miniitro de Indústria o Comércio

O Industrial José Erminlo de Morais não obstante
os apelos recebidos, recusou o cargo de Ministro da in-
dtistrla e Comércio. Vai participar do pleito eleitoral dtPernambuco, como candidato do PTB ao Senado.

Enquanto persiste essa situação a referida Secre-
tarla de Estado está sendo conduzida pelo Jovem 8ub-
secretário de Estado, Sr. Carlos de Siqueira Castro.

O Governador Leonel Brizola, ao que se revela face
a recusa do Sr. José Ermirlo de Morais está promovendo
demarches para Indicação do Embaixador João Dantas.
Prevenção contra acidentes

O Ministro Hermes Lima inaugurou ontem à tarde
a Exposição de Prevenção aos Acidentes do Trabalho
organizada pelo DHST. A exposição é montada sob doií
chassis fornecidos pela FNM e percorrerá os bairros e
subúrbios do Estado da "Guanabara.

Previilèiwía
IAPI

O Presidente do Conselho de Administração do IAPI
Sr. Waldemar Luís Alves pela resolução n.° 3.897, apro-
vou, ontem, como limite máximo para financiamento
de casa própria, a quantia de Cr$ 3 bilhões e 440 mi-
lhões, divididos pelos Estados da União, de acordo com
o Plano "B". A Guanabara íol beneficiada com a quan-tia de Cr$ 675 milhões.
Formação profissional

O SENAC Regional da Guanabara iniciará, no pro-xlmo mes, os cursos de datilografia e manlcure, a serem
ministrados gratuitamente. As Inscrições, que já se en-
contram abertas, podem ser feitas na rua Santa Luzia,
735-3.° andar — no horário de 9 às 20 horas, até o dia
30 do corrente.
Portuário José Alegrete

Expressiva homenagem será prestada, hoje, ao ex-
portuário José Alegrete por seus antigos companheiros
de serviço, no antigo local (garagem da D.C.O. do Porto
do Rio), onde por longo tempo exerceu suas atividades.
O desaparecido além de militantes sindical, foi um lider
autêntico dos favelados.

Funcionalismo

Telefonistas
As telefonistas do serviço público estiveram reuni-

das ontem, no Ministério do Trabalho, a fim de delibe-
rar sobre a realização de uma Convenção das Telefonis-
tas na qual será discutida a reclassificação dessas ser-
vidoras no Plano de Classificação.
Servidores da CNC-SESC-SENAC

Os servidores da Confederação Nacional do Comer-
cio, das Administrações Nacionais do SESC e do SENAC
acabam de fundar uma associação de classe, com o obje-
tivo de promover o desenvolvimento do espírito associa-
tivo e colaborar pára a obtenção de medidas relaciona-
das com o bem-estar daqueles servidores.

A primeira diretoria eleita, está assim constituída:
presidente, Mozart de Lacerda Coutinho; vice-presiden-
te, Dias da Costa; 1.» secretário, José Cândido Filho; 2o
secretário, Antônio Pacheco; 1.° tesoureiro, José Bar-
bosa Pacheco; 2° tesoureiro, Sebastião Ângelo da Silva;
diretor social, Orlindo dos Santos Sarahyba.

A posse está marcada para o próximo dia 31 de
julho, na Avenida General Justo, 307.
Servidores da APRJ

Hoje, entrarão em fase decisiva, os trabalhos da Co-
missão de Revisão Geral do Enquadramento dos Por-
tuários do Rio de Janeiro. Sendo ponto pacífico para a
UPB apreciar, inicialmente, as classes peculiares do pôr-
to, como operadores de carga, operadores de equipamen-
tos, artífices e, quadros do tráfego ferroviário.
Inspetores do trabalho

Tomará posse, dia 9 de agosto, no auditório do Mi-
nistério do Trabalho, a nova diretoria da Associação
dos Inspetores do Trabalho dò Brasil, recentemente
eleita.

Shtdiwtlí.Mttc»
Metalúrgicos

No Departamento Nacional do Trabalho estarão reu-
nidos, hoje, às 16 horas, os representantes patronais e
os delegados sindicais dos trabalhadores nas indústrias
metalúrgicas, mecânicas e do material elétrico da Gua-
nabara, para discutir a reivindicação de aumento sala-
rial da respectiva categoria profissional. Os trabalha-
dores, segundo decisão de sua assembléia, pleiteiam um
reajustamento na base de 70% sóbre os níveis atuais.

Os empregadores nos contatos diretos com os diri-
gentes do Sindicato dos Metalúrgicos propuzeram um
aumento de 45%, o que foi recusado.
Profissionais do turfe

Diretores da Associação dos Trabalhadores, Treina-
dores, Jóqueis e Aprendizes e do Sindicato dos Trabalha-
dores em Estabelecimentos Hípicos (Çávalariços) recla-
mam uma regulamentação de trabalho e uma especifi-
cação de suas atividades profissionais.O ministro Hermes Lima vai constituir um Grupo
de Trabalho, integrado de representantes dos trabalha-
dores, jóqueis, empregados da administração e cavala-
riços, bem assim, do Jockey Clube Brasileiro e da Socie-
dade Hípica Brasileira para estudar o problema.
Professores

Está reunido nesta capital, o Conselho de Repre-
sentantes da Federação Interestadual dos Trabalhado-
res em Estabelecimentos de Ensino, com delegados de
professores e auxiliares de administração escolar de
todo o país, excluindo São Paulo, que possui entidade
federativa.
Greve de transporte marítimo

O navio "Rio das Contas", do Colégio Naval está
substituindo ás lanchas da Companhia de NavegaçãoSul-Fluminense, em virtude da greve. O transporte esta
sendo feito entre Mangaratiba, Abrão, Angra dos Rei5
e Parati, resolvendo assim o problema do transportemarítimo entre aquelas ilhas.

fe .'

t

tln
IHX

M1
¦

i ¦



A NOITE - 25/7/1962 PAGINA 7

INFORMAÇÕES DÀ JUSTIÇA
Linha individual

O motorista Jatei li Marcellno doa Santos Impetrou,
n» 7,* Vara da Fazenda Publica, mandado de segurança
contra o diretor do De parlamento de Concessões da Oua-
panara, qur se nega a lhe dnr licença para exploração
dr um lotação individual ila Unha Cascadurn-Jacarepn-
gua. Diz que autoridade só quer dar licença se o Impe-
trsnte fizer uma empresa coletiva, O Juiz Buarque de
Amorlm, lliular do Juizo, solicitou as informações de
praxe à autoridade coatora

Títuloi prontoi
O Júlio da 5." /.una iliiiin.it, rom jurisdição sobre os

bairros de Copacabana, Leme r Ipanema, avisa aos elei-
(orei qur n« titulo, novos já eitio prantos para entrega,
podendo oi In terrosa do* apanhá-los diariamente daa S,30.
«i 22 horas. Visando facilitar n rleitnr, it Juiz Castro
Cirquelra, titular da /.mia. estabeleceu, extraordinária-
mrntr, irei turnos de funcionários para atrnder aoi Inte»
restados.

Cédula única
O deputado Menezes Cortes tem estado diariamente

com o desembargador Homero Pinho, presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral dn Guanabara, com quem tem
traiado dos problemas provocados com a adoção da cé-
dula única "quilométrica" para as próximas eleições. O
deputado, que foi um dos congressistas responsáveis pela
lei que Institui a Impraticável cédula, desse contato dia-
rio com o presidente do TRE tia Guanabara multo tem
«prendido sobre o mecanismo eleitoral, em seus aspec-
tos técnicos. Esses contatos o parlamentar deveria ter
tido antes de defender, na Câmara, a adoção da cédula.
Atitude, aliás, multo comum aos nossos legisladores. Le-
eíslam sóbre muita coisa que não conhecem a fundo. A
propósito, o Tribunal Superiol Eleitoral enviou ao TRE
da Guanabara parte das duas mil urnas que serão usa-
dai no próximo pleito. O deputado Menezes Cortes tem
verificado que tais urnas não comportam mais de cem
das cédulas únicas adotadas. Após publicada a lei, o de-
sembargador Homero Pinho convocará o Tribunal em
sciiáo extraordinária, para ver como a Justiça Eleitoral
descascará o "abacaxi" arranjado pelos nossos legisla-
dores.

Apoientadoria
Foi concedida, ontem, pelo Governador Carlos La-

cerda, a aposentadoria, por tempo de serviço, do escre-
vente juramentado Moaclr da Silva, da 7.» Vara da Fa-
renda Pública. A diferença de seus proventos resultan-
te» das vantagens concedidas pelo artigo 157 da lei esta-
tlual número 14, de 1960, deverá ser paga pelo Estado.

Oficiai» de Justiça
Cerca de 200 candidatos aprovados no último con-

curso para Oficial de Justiça da Guanabara e que ainda
nio foram nomeados, estarão reunidos hoje, às 12 horas,
na escadaria do Teatro Municipal. Dali seguirão para
local que será conhecido na ocasião, a fim de pleitta-
rem das autoridades medidas que garantam suas no-
meações em breve espaço de tempo.

Melhor Alcino Solacar
O conhecido jurista professor Alcino Salaíar, que foi

submetido a uma intervenção cirúrgica no mês passado
e qur está internado no Hospital do IPASE, até agora,
vem apresentando grandes melhoras em seu estado de
«aiidr, rievenrio ter alta na próxima semana.
Efemérides Judiciárias

(do livro do ministro Ec'tjard Costa)
25 de julho de 1899 — Epitácio Fessoa, ministro da

Justiça, convida Clovis Beviláqua para elaborar o pro-
jeto do Código Civil, Indagando dele se queria "por sua
competência e patriotismo a serviço dessa nobre causa
e ligar o seu nome a essa obra gloriosa".

25 de julho de 1921 — Falece o ministro Pedro Lessa,
do Supremo Tribunal Federal, jurisconsulto, professor,
ex-advogado, autor de vários trabalhos jurídicos, entre
o« quais a obra que se tornou clássica sóbre o "Poder Ju-
diclário". — Era membro da Academia Brasileira de Le-
tias. onde substituirá a Lúcio Mendonça, de quem fora
também substituto no Supremo Tribunal. — A sua mor-
te provocou demonstrações de pezar em todo o Pais.
Marcara "com um sulco de excepcional brilho, a sua pas-
sagem pelo Supremo Tribunal Federal", como acentuou
o seu presidente ao fazer o Tribunal a comunicação ofi-
ciai do falecimento do eminente juiz.

25 dc julho de 1934 — O Conselho Federal da Ordem
dos Advogados aprova o "Código de Ética Profissional",
acrescentando às normas gerais de ética as que o advo-
gado deve especialmente observar. Código que entraria
em vigor, em todo o território nacional, a 15 de novem-
bro seguinte.

25 de julho de 1944 — Falece, nó Rio de Janeiro, Cio-
vis Beviláqua, a cujo nome não é preciso acrescentar
quaisquer palavras ou expressões para fazer-lhe o elogio:
o elogio está no seu próprio nome. — O Governo da Re-
pública decretou luto oficial, atendendo aos assinalados
serviços à Nação prestados pelo eminente jurisconsulto,
nas elevadas funções públicas que execeu. — No Supre-
mo Tribunal Federal foram prestadas homenagens de
pezar, orando seu presidente, Ministro Eduardo Espí-
nola, o Procurador-Geral da República, dr. Gabriel Pas-
sos, e em nome dos advogados od r. Augusto Sussekind
cie Morais Rego. Idênticas homenagens foram prestadas
no Supremo Tribunal Militar e no Tribunal de Apelação
do Distrito Federal, fazendo o elogio do ilustre morto o
seu presidente desembargador Edgar Costa.

ÂNGELA. VOLTA HOJE — Procedente do Uruguai,
regressa hoje, por via marítima, a cantora Angela Ma-
ria, que participou com grande sucesso no programa"Senda de Estreitas", em Montevidéu

Governo Adota Medidas Visando
Conter Ação Terrorista do MAC

O Coronel Carlos Calroll du Departamento ¦.-._.-1 . i ilr
Segurança Pública, atrntlendo k suliritaç&n dn Ministro da
Justiça, Dr. Cindiilu de Oliveira Nrlo, para que n Inquérito
qur apura os atentados terroristas da organltaçlo i-lnmlrstl-
na MAC (Movimento Antl-Cuniiiiilsta), seja iiinipirtaiuriitc
resolvido, ordenou aos seus t-nmanilados qur it ordem *>rju
cumprida, o mal» rápido possivel.

O Ministro da Justiça rm declarações à reportagem In-
formou qur os atentados terroristas ocorridos nn Congresso
Estudantil de QuIUnilInh* e casa do prrrriln paulista Prrs-
tes Mala srrão tratados na próxima reunião dn Conselho
de Ministros, na próxima quinta-feira. Adu.lu qur os cul-
poso* serão enquadrados, doa a quem doer, na Lei de Segu-
rança.

PEOADAS NA MISSÃO
Ainda no decorrer desta se-

maus. o major Roberto Moreira
Godoy. Uils Carlos fonseca
Botelho. Paulo Brlsssc de F-cl-
tas e Ronnld James Watters

terão os Impressora das pian-
tos dos pés rquipararins as pe-
nadas — molde rm Ré*so — U»
radas prla policia durante o
atentado A mts»4o comercl-d ou

GRAVIDEZ E FUMO
NOVA IORQUE (ANSA) —

O fumo dos cigarros, ao qual
JA foi atribuído o papel de fa-
vorecer ao desenvolvimento dc
tumores pulmonares, de «fec-
çôes cardíacas, parece que te-
nha umn influência maléfica
sóbre a gravidez, segundo o que
afirma um relatório do Serviço
dr Higiene dos Estados Unidos.

Um estudo realizado em ou-
tias vlntr mil mulheres grá-
vidas determinou que os partos
prematuros, com conscqilên-
cias freqüentemente fatais são
multo mais comuns nas mulhe-
res que fumam do que nas que
não fumam.

O mesmo estudo constatou
que o peso do recém-nascido é
relativo ao inverso como o
número de cigarros fumados
pela mãe durante a gravidez:
quanto maior é éste número,
tanto menor é o peso da crlan-
ça ao nascer.

A relação entre o fumo e o
parto prematuro é unicamente
um dos numerosos dados sóbre
os fatores que influem sóbre a
gravidez; outros também co-
nhecidos:

1) O malogro cia gravidez es-
tá relacionado quase sempre
com alterações no nível de pro-
teínas no sanRiie das Restan-
tes.

21 Os partos prematuros são
freqüentemente causados por
aíecções do aparelho urlnárlo,
que na maioria das vezes per-
manecem «sintomáticas mas
que podem ser, hoje em dia,
diagnosticadas com um sim-
pies exame de laboratório.

3i As crianças nascidas de
mães diabéticas pesam mais do
que as normais, mas tem um
cérebro de peso e de volume in-
ferior.

4) As doenças do tipo da
gripe "asiática" contraídas pe-
Ia mãe, podem influir sóbre a

saúde do embrião, rspeclnlnien-
te sr a doença foi contrairia no
Inicio da gravldrz.

A Secretaria de Saúde escla-
receu no sru relatório que ns
averiguações dos estudas que
estão sendo levados a efeito,
devem ser considerados '-preli-
mlnares e devem portanto, ser
acolhidos com uma certa eau-
tela.

Rússia, ua Rua Alice, ral i-qtil»
i-.ii .I-....I dr pegadas será iene
face as denuncia* do ii.*ior
I.umrirAo de que os indivíduos¦¦¦:. .in ;>!.'.i. .i r levado a
efeito o ato de trrrorisinu,

CASA IX) PREFEITO
O governador Carvalho Pinto

é um dos mau) interessados na
Identificação r consrqlletue
prisfio dos autores do «tenta-
do ocorrido domlimo último ni.
rrsldénciu do prrMio Prrsu-s
Mtilti. na run Angelina. Os aet
rapazes pré-o* pela DOPS e
que teriam os ucupatitrs dt.
camioneta DKW chapo 3-52-17.
dlrlcldn por Isaao Maksoudlau
(detido), continuam aflrmanao
que de fato haviam atirado la-
ranitis r pedras na fachada da
biblioteca municipal. Todavia
negam terem sido os autores du
atentado com bombas "moto-
lov" a casa do prefeito, blblio-
teca municipal r Praça Maré»
ehal Floriano Peixoto.

O sr. Carlos Prestes e auxl-
llnres diretos estão propensos a
acreditarem que n pessoa visa-
da pelos terroristas nlo icrín
a do prefeito, pois éste não pos»sul Inimigos declarados, capo»
zcs de atos dr maiores reprr»
ciiísôes. Acredita, mesmo queos atentados, conforme noticia-
mos não passe do Inicio de apri-
laçóes pura perturbar a nação
com vistas a eleições de outu-
bro próximo. As diligências •
Interrogatórios continuam.

O iiiqutiiiu policial instai)-
do peln poliria do E»t*rio an
Rio paia apurar ie»pon*ab!lida»
des nos (traves acontecimentos
de /-abado ultimo, quanto a tr>
tuduturs fanático* da oncaiil»
yaciu» K-O de 300 estudantes
nclinvam»*e reunido*. O Inque-
rito que terA « durnçio dr 30
dias rinrA a Justiça para o de-
vido lulsatiirnto os nmnrs cc»

autores t» mentores Uo ateutu»
do. O jornalista Antônio Fau*.
tino roíto Sobrinho, continua
sendo aponiado tomo o prliicl»
pai responsável prla* de«>rdins
qur culminaram com o llainiit.
tr ato dr terrorismo, nos moldes
da OIC8, ronio frisam ot. dlrt-
tjrnlrs d« UNE Sóbrr * noit-
cia publicada por um vrsprrti-
no de que o QG dos terroristas

serl» em PeliópolU. s {filieisfluminense dt**e nsda ssber d»
positivo. A» última* horss da
noite circulavam rumores de
que a pretensa »ed# da Frente
de Juventude Democrática, na
Praça Pio X, 78, sal» 1101. seria
vasculhsda por elementos oa
DPPS, Até mcrrrsrmo* o« trs-
balhoi da prrsenlr edlçAo, tal
fato náo havia ocorrido.

Polícia Caça Assaltantes
Dos Comerciantes Sírios

BRASÍLIA. (César Augusto, especial para a "A NOITE"),
24 — A Policia Federal encetou diligenciai para Identificar
e captura dos assaltantes, que em número de 60 assaltaram
r sevielaram, na tarde de domingo, nn quilômetro 15 dn
estrada que liga Brasília, com a cidade satélite Taguatin-
ga. 13 comerciantes sírios que se encontraram num plc-nlc,
a beira do rio Descoberto. A "gang" de assaltantes utiliza-
ram revólveres, carabinas, facas, barras de ferro e Instru-
mentos agrícolas para Intimidarem os sírios. Aos gritos de
"abaixo os expeculadores do povo" atearam fogo aos car-
ros pertencentes às vitimas, além de carregarem Jóias, ma-

quinas fotográficas e outros pertences. Depois da "faça-

nha", evadlram-sr.
HOMENS DA CIDADE

tar os membros da quadrilhaDurante a tomada de depol
mentos, no dia de hoje, as vitl
mas foram unânimes em apon

Preso Integrante de Quadrilha
Especializada em Caminhões

A prisão do indivíduo Genildo Nunes Soares (casado,
36 anos, morador na Avenida Mirandela, 1.387, em Nilópo-
lis) — fato ocorrido na tarde do último dia 16, nas imedia-
ções do armazém 22 do Cais do Porto —, levou as autori-
dades do 14.° Distrito Policial a identificar uma perigosa
quadrilha de ladrões de caminhões — autora do furto de
mais de 80 daqueles veículos. Ao final de intenso interroga-
tório a que foi submetido por agentes do Setor de Roubos e
Furtos daquela DP, Genildo Nunes Soares, que também alen-
de pelo vulgo de "Pernambuco", apontou como chefe da
"gang" o marginal Alcides Ramos Cardoso, o "Cida".

deverá ser reinquirido ainda ho-
je, naquele distrito, a fim de
que aponte os outros veículos
que disse ter furtado.

Os caminhões furtados, já do
conhecimento da Pollsão, são:
MG 13-70-25. RJ 2-70-15, MG
8-01-01. SP 91-15-72, ES 3-96-67,
GB 31-38-10, GB 5-11-94, MG

CONFUSÃO DE LADRÃO
Alcides Ramos foi preso na

manhã de ontem, quando, de
ônibus, regressava de uma ci-
dade do interior. Interrogado,
confessou os delitos, mas fêz
questão de frisar que -puxa-
ra" 10 caminhões, os quais, com
o auxilio de -Pernambuco" e
outros marginais cujos nomes
estão -sendo mantidos em sigi-
.lo..-:dçpejí.w„tr,e.tir.ou.,vár.ias pe-
ças) numa oficina mecânica da
Estrada Intendente Magalhães.

Entretanto, Genildo contou
que furtara cerca de 80 auto-
cargas, apontando ainda os nú-
meros das chapas de 35 deles.
A •• confusão- dos meliantes
levou a Policia a iniciar dili-
géncias para apurar em quan-
to montam os 

"prejuízos 
causa-

dos pela quadrilha aos motorls-
tas, A maioria destes costuma-

va estacionar seus veículos no
Cais do Porto e no Campo de
São Cristóvão.

As declarações dos ladrões só
coincidiram no que .se refere ao
modo como 'trabalhavam". Tal
eomo "Pernambuco", Alcides
Ramos conta 22 anos e reside
na rua Tiníbas. 568, em Rocha
Miranda, dise que após retirar
a.s peças dos veículos, vendi-as
a conhecidos recept adores de
Nova Iguaçu. Somente os pneus
eram "passados por 20 ou 30
mil cruzeiros cada um. Os ca-
minhões já "depenados" eram
abnndonados em trechos ermos
daquela estrada.

A Policia espera prender os
outros Integrantes da quadrilha
nas próximas horas. Genildo,
que se acha em liberdade por
força de um -habeas-corpus",
impetrado por seu advogado,

"Comissão de Agitação" é Plano
de Comunistas em São Paulo
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SAO PAULO, 24 (Asa-
press) — Tendo por base os
boletins mimeograf ados
além do farto material de
propaganda comunista e o
depoimento de 46 indivíduos
presos anteontem numa reu-
nião bolchevista no vizinho

.município de São Bernardo

dos Campos, a policia de S.
Paulo prossegue nas invés-
ligações, visando um amplo
levantamento sobre as ati-
vidades esquerdistas neste
Estado. Entre o material
apreendido, encontram-se,
inclusive planos para as ati-
vidades dos comunistas e

responsáveis pelos mesmos.
Num dos boletins dos "tra-
balhos" de maio último, en-
contram-se referências is
reuniões da "comissão de
agitação", os resultados de
suas atividades, principal-
mente nos sindicatos opei-á-
rios e nos meios estudantis.

Alcides Ramos Cardoso,
chefe da quadrilha

55-71-51, SP 44-72-92, MG ..., 
'

1-17-85-46, MG 10-68-61, SP
1-15-28-50; F 6-75-94. RJ ....
5-64-01, MG 6-44-83, GB 
60-61-59, F 7-37-17. RJ 1-72-25,
ES 4-09-10, MG 30-46-83, DF
7-16-37, SP 79-22-37, SP 
79-22-37, SP 97-21-16, DF ....
6-75-94, MG 8-05-87, RJ 
25-26-02, ES 3-98-55, GB 7-24-63,
MG 53-93-45. MG 1-08-40-11,
SP 81-88-83, RJ 33-08-86 e PE
4-18-55/RJ 5-63-98.
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"Cartaz"
absoluto

com a
família
inteira!

CASO POSITIVO DE RAIVA
O Setor dc Diagnóstico de Raiva do Instituto Estadual

ae Veterinária da Secretaria de Agricultura, informa que foi
ala«noslicado positivo de raiva um Canis famiüaris (cani-
no) mestiça, macho, bege, médio, de propriedade do sr.
Freire, residente à rua Paraíba, 39 em São João de Menti.
Assim sendo, éste Instituto aconselha aqueles que foram
mordidos e aos que tiveram contato com o referido animal
» procurarem o Instituto Pasfceur à rua Juan Pablo Duarte,
11 (antiitu Marrecas), a fim rie iniciarem o tratamento an-
ti-ráblco.

Desde as crianças atê o vovó
— todos adoram Viandada Swiftl
Nas saladas ou á milanesa.
nos jantares HgeiroB ou no
lanche escolar de seus filhoa
sirva sempre Viandada Swift.
É uma deliciai
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VIANDADA
SWIFT

saborosa!
nutritiva!

...e vem prontinha
para servir!

como homens da cidade, face
no seu modo de vestir, agir e
de falar. Acham inclusive que
os camponeses não fariam tal
ato, apesar da situação angus-
tlosa em que vivem. Durante a
tomada dc depoimentos, o sr.
Gafie Gcbim reafirmou conhe-
cer um dos assaltantes, que há
anos trabalha num sítio, na lo-
calldade de Céres, em Goiás. |

PIEDADE

Prossegulndo em seus depol-
mentos as vítimas, em número

CINEMA
PARIS (ANSA) - Um

bebê viu a luz pela primeira
vez, ns noite passada numa
sala cinematográfica de
Cannes. A projeçfto do íil-
me estava por terminar,
quando uma espectadora íol
atingida improvlsameste pe-
las dores do parto. Enquan-
to os outros espectadores
foram evacuados da sala, a
jovem mulher foi estendida
pelos seus vizinhos em um
tapete na sala de proje-
ções.

Quando, alguns minutos
mais tarde, chegaram os
bombeiros, o menino já ha-
via nascido: o pai, que
acompanhava a mulher, es-
tava desmaiado pela emo-
ção.

de treze, declararam que, após
acompanharem o« assaltante*
cerca de quatro quilômetros,
fórum ameaçados de morte, pe-
lo chefe do grupo, que disse ter
recebido ordem expressa par*
fuzilar, pelo menos, dois deles.
Todavia, após coníabulsrem,
decidiram em contrario. 'Tive-
ram assim piedade".

INQUÉRITOS
Dois são os Inquéritos lnstau-

rados a respeito. Um na Dele-
gacla de Segurança Public*,
presidido pelo Delegado Hllton
Brnndáo. e o outro na Buperln-
tendência da Polícia Federal,
supervisionado pelo sr. Alceu
de Andrade Lima. O destaca-
mento de Tanguatlng». onde
ocorreu o eepetactilar assalto,
autêntico das películas de "lar
wesf americano, foi reforçado
para 50 soldado», fortemente
embalados.

CAMPONÊS NEGA
A principio, as autoridades

policiais de Brasília admitiam
que os assaltantes pertences-
aem à liga de camponeses d*
Capital Federal. Por Isso. auto-
ridades policiais intimaram o
lavrador Ouracl de tal. a pres-
tar depoimento. Isto deverá
ocorrer hoje. Todavia, a repor-
tagem, em contatos com diri-
gentes camponeses, foi infor-
mada nio serem camponeses
os assaltantes e nem seu chefe
o lider Ouraci.

CASA-SE UNA
PRIMA DO PAPA

ANGERS — (ANSA) —
.Uma prima do Papa João
XXIII, que se encontra em
férias na região do Anjou,
anunciou seu próximo casa-
mento com um francês, que re-
side em Paris, cuja família
costuma transcorrer um perio-
do de repouso nesta zona.

Trata-se da senhorita Rinal
Roncalll, de 38 anos de idade,"soprano", que pertence ao
Conjunto teatral de Toulouse.
O nome do noivo é André Cha-
peau.

ATROPELADO O CICLISTA
Quando pedalava sua bicicleta despreocupadamente, o

ciclista Wilson Gomes dc Sousa (26 anos, industriário, resi-
dente à Rua Lemos Cunha, 572, cm Icarai), ao chegar no
cruzamento entre as Ruas Dr. Celestino e Marques de Para-
ná, foi colhido pelo auto de praça chapa RJ-40676, dirigido
pelo seu proprietário Zélio Batista da Silva (22 anos, resi-
dente à Rua São Diogo, 23, na Ponta D.areia). Em conse-
qüéncia do acidente o ciclista foi arremessado ao solo, oca-
si&o em que sofreu escoriações generalizadas, sendo medicado
no Hospital Antônio Pedro. A Delegacia de Plantão teve co-
nhecimento da ocorrência.

Polícia Nos Estados
índios massacraram sete brancos

MANAUS, 25 (Asapress) — A chacina ocorrida em
Albufary, pelos índios "Apurinã", domingo último, que
causou a morte de sete pessoas e vários feridos, deixou
a população daquela cidade do interior em pânico, sendo
grande o número de pessoas que estão debandando para

Manaus, temerosas de que haja outras investidas dos in-
dígenas. Ainda, não foi definitivamente aclarado o mo-
tivo que levou os índios "Apuranã", tidos como semi-
civilizados, a praticarem o massacre em Albufary. Se-
gundo as primeiras notícias, os silvícolas teriam pratl-
cado a chacina revoltados com o fato de verem suas ter-
ras invadidas por brancos, para extração de borracha,
peles e sorva, produtos existentes em abundância na-
quela região do rio Ptirus.
Contrabandistas de café

S. LUÍS, 25 (Asapress) — Os contrabandistas de café
recomeçaram suas atividades neste Estado. O Exército
conseguiu apreender ontem 80 sacas, prontas para o em-
barque, na localidade de Maracanã, distante, apenas, 20
quilômetros desta capital. O radialista Donglas Tavares,
que acompanhou a patrulha do Exército, teve a perna
esmagada num acidente com o jipe em que era condu-
zido, tendo sido obrigado a amputá-la.
Incêndio em Brasília

BRASÍLIA, 25 (Asapress) — Violento incêndio irrom-
peu na madrugada de ontem na Cidade Livre, destruindo
numerosas casas comerciais situadas na Avenida Cen-
trai. Foi aberto inquérito para apurar a causa do si-
nistro.
Quadrilha de arrombadores

BELO HORIZONTE, 25 (Asapress) — Os arromba-
dores Joel Ferreira da Silva e Antônio Barbosa, mais co-
nhecido como "Pirolito", foram detidos ontem, pelo sub-
inspetor Agostinho, da Delegacia de Furtos e Roubos,
por terem participado de 40 arrombamentos que se veri-
ficaram nesta capital, os quais, provocaram prejuízos de
10 milhões de cruzeiros nas vítimas. Dois outros compo-
nentes da quadrilha estão sendo procurados pela Dele»
'gacla de Roubos e Furtos, que inclusive já espalhou nove
detetives em Itabira. Pará- de Minas e cidades do Espírito
Santo, a fim de capturá-los.
Guerra aos "rufiões"

BELO HORIZONTE, 25 (Asapress) — Dando prosse-
guimento à sua campanha de acabar com os explorado-
res de mulheres, o delegado Glauco Brandão, da Dele-
gacla de Costumes, contando com a cooperação do sub-
inspetor José Feliciano Moreira efetuou ontem a prisão
de 12 rufiões, que se encontravam na zona boêmia da ci-
dade esperando suas mulheres que vendem o corpo para
sustentá-los. Nova "blitz" com aquela finalidade será
realizada hoje.
Ameaçado de morte

BELO HORIZONTE, 25 (Asapress) — Perto de 19
pessoas estão sendo ameaçadas de morte por dois pisto-
leiros, por terem assistido à um crime de morte.
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VERMELHO
Continua sem trânsito os

que nao desejam ver em li-
bardadu Meçimilo Itaclud e
»eus companheiros que *e
empenbaram na campanha
para aumento de salário.

Os apeloH fon»m multo»,
mas «» autoridades preferi*
ram manter sc IrrcàuHvcis.

BALEIXE FILHO

DlAb MELHORES PARA
OS MOTORISTAS

A data de Imje •• de grande
significado para as motoristas
profissional.*, JA que se revê*
rencla o nome de Bfto Cristo*
váo, o padroeiro dessa labo*
rloea classe,

O programa de homenagens
àquele santo, «informe Já no*
Melamos, tem como ponto alto
um» Brande procKsáo ipotorl*
xada em Campo Orando,

Mais tarde, isto é, ás 30 ho-
ras, haverá missa em louvor
de sao Cristóváo, na seda da
União Beneficente dos Chofe-
res, na rua do Rtnrbuclo, 373,
#. As 21 horns, sessão solene
nara encerramento dos feste-
Jo*. Todas nu entidades dos
motoristas profissionais cola-
boraram para maior brilhai!-
t Ismo dos festejas, como o Cen-
tro Beneficente de Motoristas,
Sindicato dr» Condutores Au-

tônnnioi de Veículos Rodovia*
rios, Assistência Judiciária doa
Motoristas' do Brasil, Unlfto
Hrneflcenti das Motoristas
Brasileiros, etc.

A "Auto Press", smsAo cnn-
da para dar guarida nos re-
ciamos da classe, sente-se
absolutamente á vontade para
nufturar aos trabalhadores do

•guldon melhores dias e um
futuro prenhe de felicidade*.
Apenas lamentamos que Me*
çnndo Rnchld, presidente do
Sindicato dos Condutores de
Veículos Rodoviários e Anc-
xos da Oiianobaru, bem como
muitos ele seus companheiros,
presos, ainda sc encontrem en-
rarceradas, Impossibilitados,
portanto, de participarem nos
festejas dedicados A SAo Cris-
tóvão.

5|

CONSEGUIRAM A LIBERDADE
Graças a sentença proferida, ontem, pelo julr. Danilo Ran-

C«l Brlgido. titular da 13.» Vara. Criminal, mais 10 tnibalhn-
dores em carga a frete conseguiram liberdade, voltando assim
p«rn o convido de suas raspcctlvas famílias.

SAo eles: Raimundo Bispo das Santos, José Alexandre
Martins. Arnaldo Costa Maln. Manuel Marques Garcia, José
Rlcsrdo de Souza. Antônio Pereira, Oullhcrme Brás. José Go-
mes Fernandes, Manuel Rodrigues Cerquelra e Joio Batista
Costa.

Todo* haviam sido prosas quando »e achavam empenhado.'-,
na luta paro melhoria salarial, o que deu motivo A greve dos
motoristas e trabalhadores em carga a frete-.

FALECIMENTOS
E' com pesai* que registramos

a falecimento das motorista»
José Marque» c Rodolfo Sou-
sa Mondego. beneméritos do
Centro Beneficente de Moto-
rista* do Rio de Janeiro. O
primeiro desempenhava as
funções de chefe do Serviço de
Auto-Socorro e o outro as de
bibliotecário do Centro,

"Auto-Press". nesto oporlu-
ntdade .apresenta sentimentos
As famílias daqueles profissio-
nais, cujo espirito de câmara-
dagem e abnegação lhes valeu
o respeito e amizade dc quan-
tos con: eles privaram.

VERDE
A Cooperativa rie Traba-

lho de Motoristas de Auto-
lotações, depois de vencer
muitos percalços, marca ho*
je a sua vitória maiúscula,
com a inauguroçAo da sede
própria.

Trânsito livre para os que
souberam agrupar, cam a
criaçAo da entidade, os quetrabalham nos lotações In-
dlvlduals.

¦•"¦ >" ¦¦¦¦>¦  sB
Solidariedade ptanificada

Na as.f*mblcta geral realiza* s
da ontem na sede do Sindicato 5
das Condutores de Veículos Ro- B
dovIArlos e Anexos, foi dado g
conhecimento aos associados do §
resultado do dissídio coletivo =
dos trabalhadores em canta §
írete, bem como plonlflcada =•
maneira de solidariedade aos B
que foram presos no movimen- 5
to grevista da classe.

Vários oradores fizeram uso s
da palavra, todas criticando =
atitude do governador Carlos =
Lacerda, apontado como o únl- g
co Interessado na detençfio dos §
trabalhadores que fizeram gr**- =
ve. g

Luminoso para Cascadura fj
Moradores de Cascadura, por g

nosso intermédio, solicitam pro- g
vidénclas ao Serviço dc Transi- 3
to no sentido de que seja ins- |
talado um sinal luminoso uo =
largo nll existente, onde ocor- g
rem, dláriament?, acidentes. =

Adiantam que o guarda que =
clava serviço no local foi, inex- g
plicAvelmciite, afastado, o que =
mais veio agravar o trânsito 3
no largo de Cascadura. =

MOTORISTAS NAS VARAS
Amanhã, devem comparecer A Justiça os

•egulntes:
Do Sindicato dos Condutores Autônomos

-- |os* dos Santos Amaral, 10." Vara Cri-
minai, às 13 horas, julgamento: Ademar Tel-
xelra da Silva, 7.* Vara Criminal, ãs 13 li.

Centro Beneficente de Motoristas —
Manuel Ljpes Ferreira, 23.* Vara Criminal.
As 13 horas, sumário; Lacite Fac, 7;* Vara

Criminal, ã> 13 horas, Interrogatório, e Aon-
son Siqueira Melão, -25.* Vara Criminal, às
13 noras, interrogatório.

I)a União Beneficente dos Choferes —
Luis Francisco, 7.* Vara Criminal, à.s 13 ho-
ras. sumário: Antônio Alves de Souza Filho.
7.1 Vara Criminal, às 13 horas, sumário, e
Antenor Nunes, 7* Vara Criminal, às 13 horas,
.sumário.
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NOTÍCIAS SOCIAIS
Aniversários

Fazem anos hoje: Srs. dr.
Aguinaldo Pereira Rego: sr.
Affpnso' passos; Jorge Maria:
diplomata David Lopes: Arlln-
do Melo: M. H. Monasa; Júlio
do Amaral.

Nascimentos

Nasceu DIÒMEDE, filho do
publicitário Diomcte Caprls e
sra. Maria .Túlla Figueira Ca-
pris. *
Casamentos

SRTA. MARIA ANGÉLICA
BIFONE-CARLOS VASQUEZ.
MARTINEZ — Na Venerável
Ordem Terceira do Carmo, em
Santos, realizar-se-á no dia 30
próximo, às 18 horas, o casa-
mento da senhorita Maria An-
sélica Bífon.?, filha, do dr. Cae-; lano Bifone e dc d. Domingas
falange Bifone, com o sr. Car-
los Yasquez Martinez, lilho do
sr. Francisco Vasquéz Martinez
e dV Elenn C. Vasquez. Após a
cerfnónia religiosa os noivos
darão uma recepção no Caiçara
Clube de Santos.

3&.TA. LEC1 OLIVEIRA DOS
RANTOS-SR. MAURÍCIO
MAIA MEDEIROS — Casam-se.
sábado próximo, a senhorita
Lecl Oliveira dos Santos, pró-
fessõra estadual, filha da se-
nhora Jaciro Oliveira dos San
los e do sr. Murilo Marques dos
Santos, e o sr. Maurício Maia
Medeiros, alto funcionário do
Departamento cie Correios i
Telégrafos, filho do st. Vicente
Mala Medeiros e da senhora
Maria Maia Medeiros. A ceri-
mônia religiosa será efetuada
ás 17 heras, na Igreja do Santa
Rita. no Largo rio mesmo no-

•&•'¦>••

me. no Centro. A noite, os nu-
benteg recepcionarão parentes e
amigas, na residência dos pAls
o» noiva, à Rua Terezinha Pin-
to, 125, em Nova Iguaçu.
Bodos de Ouro

CASAL D. ERÒTUIDKS-SR;
DAVID MORADO — Os filho>.
netos e bisnetos do casal d. Ern-
lliidet-sr. David Morado, man-
dam rezar, boje, ãs 18 horas, na
Igreja, de Nossa Senhora de
Bonsueesso, w> Largo da Misr-
rlcórdla, missa em ação de gra*
ças, p<ías bodas de ouro dc
seus pais, avôs e bisavós.

Homenagens
SR, HERBERT MOSES —

Por motivo dc seu aniversário
natalíclo, na próxima sexta-
feira, dia 27, será o sr. Hei-
bert Moses, presidente da ABI.
alvo de homenagens por parte
de seus amiga- e companhei

Exposições
Aclia-ae aberta, franqueada

ao ao público, no Palácio da
Cultura — antigo Ministério
(U Edaeaçáo e Cultura — inte-
restante expostçAo de arquite-
(ura. escultura, pintara, gravu-
ra, arte decorativa e desenho
dos alunos do Instituto de Belas
Artes, d.-t Praia. Vermelha. £
franeo o ingresso.

Recital de canto

Realiza-se no dia IS de agòs-
lo vindouro, às SI horas, no au-
ditórto da ABI, recital d* can-
to do professor Lucy Filho. No
programa, música* de autoria
do recilallsta,

I

Srta. Maria Itiês Correio —
jilha da Sra. Maria Correio,
funcionária da Companhia
Antarctica Paulista, comple-
tOu 15 anos, no sábado p.p.

Festas
• Realizou-se sábado p.p..""ná

sede da ARCA-RIo de Janeiro,
a festa da debuiante Maria
lnês Correio. A jovem anlversà-
riante é filha da funcionária
Maria Correio. Mais uma ve/. os
dirigentes da Companhia An-
(ártica Paulista deram uma li-
cão de relações humanas na
empresa, irmanados dirigentes e
operários, na oportunidade de
tão brilhante solenidade. Rei-
niolando suas atividades su-
ciais, o Ol.vninieo Clube levará
a efeito no próximo dia 29, das
2(1 às 24 horas, uma dominguei-
ra-dahçante. em sua sede du
Cinelândia — Rua Álvaro Al-
vim, 21. 4." pavimento — vis-
to que a sede de Copacabana
— Rua Pompcii Loureiro -—
ainda se encontra cm obras, o
traje para essa festa, dedicada
aos associados c seus família-
res. será o de passeio completo.

"MISS" IMPRENSA NO 3.° FESTIVAL DE ESCRITORES —- A jornalista Petroni-
lha Pimentel apresentou, no Museu de Arte Moderna, o seu livro de versos O OUTRO
LADO DA VIDA. Ali compareceram destacadas figuras do iwsso mundo artístico e
intelectual, inclusive amigos da poetiza que realizaram durante o certame verdadeira
tertúlia, alegrando o espirito da "Miss" Imprensa que recebeu também do Dr. Luiz
Guimarães, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, uma linda "corbeil-
Ic" de ilòres naturais. A fo-o nos mostra um aspecto do encontro de Petronilha com
os seus amigos e companheiros de letras.

AS "REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
RODOVIÁRIAS" SÂO MOTIVO DE |

CONGRAÇAMENTO j
Além das resultados técnicos ohildos nas anterior** R.A.R., — f

"Reunião das Administrações Rodoviárias", foram positivos os re- I
sultados dessas Importantes reuniões no campo do eongraçammito 1
dn famflln rodoviária brasileira.

De fato. nas anteriores R.A.R foi observado com dasiisado In-
reiésse das participantes nào so no compareclmento <w srssAcs ofi-
riais do conclave, mos também no intercâmbio pessoal entre os
presentas, provocando o conhecimento direto entre rodoviários,
possibilitando o fortalecimento c unláo dos membros da já exten*
•a família rodoviária brasileira.

Os resultados positivos das anteriores R.A.R. possibilitaram ]
caranllr o pleno éxlto da VII R.A.R., à renllznr-se cm Bro*llia en- I
tre 23 e 20 deste mf.\ ainda mais considerando-se o desenvolvimento i
da construção rodoviária nacional, o abalizado conhecimento dos i
técnicos e engenheiros brasileiros dedicados m obras rodoviárias, i
que levarão ao conclave a sua parcela de conhecimentos o téanlca, j
difundindo-as cm meio hábil, facilitando e permitindo a todas o i
conhecimento pleno e direto das últimas conquistas c técnicos de j
const ruçfto já npllciidii na prática ou em experiência no Brasil c I
uo mundo. I

PREFEITA DE PORTO RICO VISITA |
FAVELA E INAUGURA ESCOLA I
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BRAGA FILHO

'/.clm Ataria Martins Cotia, candidata a "Rainha da
Primavera dc. 1062" rio credenciado grêmio da Zona Nor-

te — S. C. Minerva

Senhora fazendo seu
A sra. Felicia Rincon de Gou-

tliier. Prefeita de San Juan de
Porto Rico, atualmente em vl-
sita oficial ao Rio de Janeiro,
visitou, a Favela do Vintém,
em BaiiRii. as obras do Bairro
da Aliança, e posteriormente
assistiu à inauguração da Es-
cola Alexandre rie Gusmão, em
Acarl, acompanhada pelo Go-
vernador Carlos Lacerda, do
Estado da Guanabara. No Balr-
ro da Aliança a -sra Felicia
Rincon dc Gauthirr teve n
oportunidade de percorrer as
obras do grupo residencial que
está sendo construído pelo Es-
tado da Guanabara, com fun-
rios fornecidos polo Governo dos
Estados Unidos através da

"check-up" cárdiàlõgico
"Aliança para o Progresso",
com o objetivo de para ali sc-
rem transferidos 05 moradores
atuais da Favela do Vintém.
Em Aca ri. a Prefeita de San
Juan dc Porto Rico cortou a
fita simbólica dn Inauguração
da Escola Alexandre de Gus-
nião. tendo sido saudada pelo
Governador Carlos Lacerda co-
mo "extraordinária estadista
que lia vários anos dirige a ca-
pitai portorriquenha". Na oca-
sião a Prefeita entregou ao.Go-
vernador da Guanabara a cha-
ve da cidade de San Juan. Na
foto. vê-se a Prefeita de San
Juan quando fazia a entrega da
chave dc sua cidade ao Gover-
nndor Caries Lacerda.

Em virtude da alta constan-
te lio» custo das utilidades e cn-
cargos que o Tijuca Tênis Clu-
be vem suportando, sem que-
bra do ritmo de suas atlvida-
des. o Conselho Administrativo,
em tuna de suas últimas reu-
nlócs, aprovou a elevação da
mensalidade da categorin de
contribuinte geral de CrS 500.00
para CrS fiOO.OO. que passará a
vigorar a partir de 1." de agòs-
to. Anotem.

Nas magestosas obras dr ani-
pliaeões sócio-rirsportivas do
Clube de Repitas dn Flamcn-
go, o estádio da Gávea será
ampliado para a capacidade de
140 mil pessoas. Metas.

Zélia Maria Martins Cottu.
Sônia Figueiredo de Oliveira ft
Vera Lúcia PiUa são as pri-
concurso "Rainha da Prima-
vera de 1962" do S. C. Minerva.
Charmosas,

No próximo domingo, lerc-
mos no Jacarepaguá Tênis Chi-
be, a apresentação dn "Clube du
Guri" com todas as suas reve-
laçnés. .Mesas reservadas.

= Dirigidas pela "experf Man-
H sa Fonseca Estrela, estão fun-
= cionanrio 110 Grajaú Tênis Clu-
j| be. as aulas de ballet. Quartas
r<|i||||||||||||lilillllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||l''-

e sextas-feiras das 16.30 ás 1!)
horas. Concorrido.

1-esta dedicada aos rapazes e
moças aviam», r a promoção"Twist" e Cha-cha-cha. que a
Associação Atlética Vila Isabel
apresentará no dia 29. das 21
ás 24 horas. Serão premiados
os casais qur melhor dançaram
ns novos ritmos. Traje esporte.

* e •

Procedidos os serviços de son-
dagem. a uma profundidade de
vinte metros, da área dc Had-
dock Lobo, na qual será cons-
truidn a piscina do Clube Mu-
nicipal. Os resultados foram
bastante satisfatórios dos exame,',
procedidos nas camadas do sub-
.solo. Press Lisboa Dourado.

Numa 11 .1.1 |,,.,,,,,,, ,1^ M(i1.11 ..'¦ dr aua* • m.... nau smuda da próxima .->,. ,, ,lla
ilrvrrá srr mootraiU »ni titUt
capitais .ni",.. i- t»I pr.irnii
ver o rokturrtrn Naurtth n»
I llllir I.I11.1M1, .. |-.„l,i. ,,.. ,m
uramlr drsfllr de moilrlt». nu:!H.

A Diretoria do "Orlhéo po,.
tugal" está convidando ]mm >,
iniuiKuroçao do Palãcln do Oi
:...!.*-'.' no próximo dl» 29 cm
Julho, hr, 22 horas. Após a lnau-
uurnçfto será realizada uma «!».
sáo solene comemorativa do
iioonteclmento, presidida pehEmbaixador de PortiiRsl dr
Jofio rir Deus Bataglln Ram'-'*
tendo como orador oficial „
proeer Ademar de Barro*. Pr*..
LopM Volente.

•
O Presidente Silvio Aninnin

da Silva, da "Cusi da VIU da
Frlra r Terra» dr Sunta Ma-
Ha" oferrreu 24 lr»je\ (rmlni-
nos t ni.iM-iilIm.. para n 1 .rm.-.
Folclórico daqnrle rredenrUdi»
srriniii da Zona Nnrtr. ,\M|na-
le-se. • » •

A Associação dos Servidor*.»
CivLs do Brasil e a Associação
do Ministério Público do Bra-
sil, assinaram convênio que
possibilito o quadro social d»
ABPB utilizar as instalações •
o Serviço dc Subsistência da
ASCB. Utillsslmo.

Com a alraçán dn 'Humba-
Mru-Bol". dança folclórica
maranhrnsr, o "Crntrn de E«.
turiantes Maranhenses" «omr-
morará o 1.19." aniversário da
adesão do Maranhán ,i Inde.
pendência do Brasil, nn dia 5»
Auditório da ABI.

Domingo, o S. C. Minen»
oferecerá aoi. quites, um "Hi-Fi
Amigo", organizado jielo "ex-
.pert" Fernando Pereira e seu»
companheiros. Das 20 às 24 ho-

Estão tendo granir prnrura o«
títulos de sócios proprietário1
dn "Clube de Pesca de Narnró".
Idealizarão de Mário Saladlnl.

Sábado acontecerá no late
Clube Jardim Guanabara, o

Baile de Aniversário", com >
orquestra de Ribamar, shon
francês "Paris ã Noite" com o<
cantores Serge Rode. Louis An-
dré. Terc;c Borja. acordeonif-
ia Gigi e oe, bailarinos Daviri
Dupré com 5 bailar luas do Tea-
tio Municipal. Das 2.1 ss 4 ho-
ras.

0 Coquetel de Cacilda. Becker
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s; Aluisio de Oliveira, Tom t Anlònic, Carlos .lobim es'a-
= ! rão no "Au Bon Gorumet". dentro dc alguns dwi.
= "Festival da Bossa Nova"

Flagrante do coquetel oferecido no Teatro Municipal pela atriz Cacilda Becker. quese vè na foto ladeada pelo nosso companheiro Heitor Monit, redator-chefe dc A NOITE.
e a atriz Maria Sampaio

Não só pela afluência mas.
principalmente, pela qualidade
dos nomes presentes, constituiu
um das grandes acontecimentos
sociais da temporada, o coque-
tel oferecido por Cacilda Bee-
ker e Walmor Chagas, no " foy-
crr do Teatro Municipal, para
apresentação do elenco de "A
visita da velha senhora", que
lubirá logo mais à cena daque-
le teatro, para uma temporada
dc oito recitas.

Vimos, dentre outros, o dire-
tor do Serviço Nacional de
'Teatro, prof. Edmundo Monte;
,a diretora rio Serviço de Tea-
tros e Diversões da Guanabara.
Maria Clara Machado: sr. Hei-
t,or'Moniz; redator-chefe dc A

NOITE. Armir Azevedo; nosso
critico teatral; sr. e sra. Rubens
Monteiro, sra. Gumercinda Ro
cha, a modelo Isabcla, Léa Ma-
ria, jornalista; a desenhista
Marta, as atrizes Beatriz Vei-
ga e Alzira Cunha, Shulamith
Yari, Kleber Macedo, Vera, Nu-
nes, Annik Malvil; a teatrólogn
Maria Wanderley de Meneses;
o sr. Guilherme Araújo; Maria
Sampaio, Luisa Barreto Leite;
Renata Fronzi, César Ladeira,
Ary Figueiredo, Fregolente, cri-
tico teatrnl Geraldo Queirós,
João Fontenele, José de Al-
meida, Sônia Mamed, Agnelo
Macedo. Pernambuco de Óli-
veira, Maria Amélia. Pinto, sr.
e sra. Aldo Calvct, sr. e sra.

Jarbas Andreia-, sr, e sra. Edu-
ardo Carneiro, Ney Machado,
Alamir Carvalho. Margarida
Rey, Sérgio Cardoso, Aryna dc
Carvalho, Jerry Di Marco, Van
Jata, Ivan de Albuquerque, Ru-
bens Correia, .jornalista Djal-
ma. Teixeira, crítico Brício de
Abreu, Sérgio Mamberti, cro-
nista Gilberto Trompowsky.
taatrólogo Joraci Camargo, ei-
da Lacerda, íris Barbosa Me-
lo, escritor Walmir Ayala, Mi-
Chel Kamenka, Luciano Bastos,
sr. e sra. Guilherme Figueiredo,
atriz Dinorah Brillanti. pintora
Silvia Chalréo, escritor Celso
Kelly, Maria Esmeralda. As io-
tos são aspectos da elegante
reunião.

No final de agónto, teremos
nn centro da cidade, mais um"Goldcn-Room" 

(p a norâmico
salão da Mesblal. Serão reali-
meiras candidatas inscritas nu
zados jantares dançantes à.s
sextas-feiras cum show dc altn
gabarito, fixito.

Os garçons do "Le Mazot"
vestem-se A moda do "Cantáo
rie Veux" da República Helvé-
Uca. A especialidade da casa de
Francisco Braga é o "Fondue
Bourguignone", prato europeu
que obedece a um ritual eurio-
so. Principalmente para os cris-
tãos novos.

= Oelorges Caminha vai recr--¦ ber dentro de alguns dias, li-•- berado pela. Alfândega, o "OI-
{§ dsmobile" dc 6 milhões de cru-
E zeiros, quo foi doado pelo Pre-
5 sidente João Goulart para as
= obras da "Casa dos Artistas".

1 = Generoso donativo.

= Luís Vassalo, boêmio de longo
| curso nas noites do "Sacha's" e
a Diretor Comercial da Organiza-
= ção Rubens Berardo, está aca-
= mado. Voltará ao convívio dos
= amigos e óompanheiws do Jó-
= quei Clube e da Continental.
S na primeira semana do mês
H próximo, Péro e são.

Um prédio mòderfiissimOi He
.'!.'( andares, no local onde atual-
mente sc situam a boite "Fretl'»
e um posto de gasoljna,
dominará, dentro de alsiini
tempo o cenário do Copacaba*
na. Trata-se do "Hotel Palarr".
cuja inauguração deverá cotis-
tltilir um dos pontos alm> d;t«
comemorações dn IV Centena*
rio dn Kio. 1965.

Domingo teremos no "Clube
da TV e do Turfe", sediado na*
noites da boite "Plaza-Societj".
uma promoção inteiramente de-
cucada á Grécia, com audições
rie músicas helénleas e sorteiq
de objetos típicos de Atenas «
das ilhas gregas. Colaborações
de Sboulis Botelis.

Mercedes Batista, Carlos Gil,
Edí and R0I1, Nino Scarpelll "
Leila Miranda, são as atraçõ"
do "shoiv Tamboo". que vea)
sendo apresentado três v««*
por noite na boite "OK". PraÇ»
do Lido.

Roberto Burle Marx vem rc-
modelando os jardins do Mu-
seu de Arte Moderna, que terão
uma vegetação mais viçosa. O
restaurante do terraço set»
inaugurado no próximo niês.
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II AO POVO CARIOCA I
:

j Ao ensejo da passagem do "Dia do Motorista", elevamos \
| 'iv>ssSS Meces a São Cristóvão, nosso padroeiro, auguraiiHo \
: a protesto divina ao povo do Estado da Guanabara I
i União Beneficente dos Chauffcurs do Rio dc Janeiro. :
1 *;en.lro Beneflclente de Motoristas do Rio dc Janeiro. ;
- ír !ê* Beneficente dos Motoristas do Rio de Janeiro. |I^nlfto Beneficente dos Motoristas Brasileiros.

a = ... puidicato dos Condutores Autônomos dc Veículos Rodo- ;
= j Viários dp Estado da Guanabara. -.
1 1 . AssfRtêncta Jurídica dos Motoristas do Brasil - Federa- :
I i S?0., ^a?"i<jnal dos Condutores Autônomos de Veículos ::
1 s Rodoviários. *
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0 Teatro Novo de S. Paulo na Interpretação
Brilhante de Alzira Cunha em 

"0 
Pagador"

Alzira Cunha é uma atriz, jovem e de grande brilho. Seu grande sucesso do móincniô~e"nà interpretação do papel de Marli em "O Pagador de Promessas"

0 teprro novo de São Paulo,
onde há tantos valores ignora-
tios no Rio de Janeiro, acha-se¦"«.i» Koresentado entre nós,

no grande espetáculo do mo-
mento, que é "O Pagador de
Promessas", por umn de suas
figuras mais significativas Al-
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rmu
Dias

cena dramática de grande emotividade da peça de
Gomes em que se defrontam Marli (Alzira Cunha) e

Rosa (Beatriz Veiga)

íúls

PRESENÇA DE CACILDA BECKER
Foi em 1058. na interpreta-

ç.lo do um dos seus maiores
desempenhos — ""Pega Fogo",
de Julcs Renord — quo o pú»
blico carioca nplnudiu pela úl-
tlva vo», Ciiclldti Bccker. Era
a sua despedida do Rio, após
memorável temporada de ai-
guns meses quando, criado o
«eu ""Teatro Cacilda Bccker",
encenou "O Santo e n Por-
ca", dc Ariano Suassuna e"Jornada de um longo dia para
dentro da noite", de Eugcne
0'Nctll. São Paulo arrebatou-a
definitivamente de nós e, desdo
entfio. sua carreira artística tem
sido pontilhada de grandes su-
cessos, através de excursões dl-
versas — Inclusive em Paris
onde. no Tcntro dos Nações
Unidas, representou nosso pais,
com retumbante êxito.

Cacilda, agora, está de volta
ao nosso convívio, para nova
temporada Isso significa que
os cariocas vão tornar n vé-la
e aplaudi-la, para testemu-
nhar-lhe o seu cnrlnhn c a sua
admiração. atrav«*s do calor do
seu aplauso

Artista consagrada interna-
c 1 o n a 1 m o nte, personalldado
marcante do mundo teatral,
com domínio absoluto do pairo
em Interpretações cômicas e
dramáticas do mais elevado teor
artístico, Cacilda Bccker atin-
giu às cultnlnáncias do estre-
lato pelo seu valor próprio, pelo
seu talento incontestável, alia-
dos à, disciplina férrea e à fór-
ça de vontade que devem pre-
sldir à carreira cios verdadeiros
artistas e sem as quais nenhum
dote artístico conseguirá de-

senvolver-se convenientemente
Dizer que Cacilda Becker é a

a' maior atriz dos palcos bra-
sllelros serio, apenas. Incorrer
em turismo. Nfto chegarei, po-rém, ao extremo de afirmar queseja ela, o teatro brasileiro,
nem que este seja, apenas, ela.
Muitos objetariam, nfto sem ra*
zao: i> fulano, e sicrano? Mas
Coclldii Becker, convenhamos,
é um coso á porte, sem restri-
ções, nem limites, t ela a gran-
de Coclldo Becker Simples*
mente. Aquela que — embora
sem desmerecer fulanos e si-
crnnas. reúne qualidades para
ser a maior de todas.

Recordo-a, ainda emociona-
do, na festo de sua despedida,
em 1958, tendo escrito no ""Rc-
vista do Fluminense": ""Tão
maravilhoso, tão humano foi
o seu desempenho que, não obs-
tante a perfeita atuação dos
coadjuvantes, ela "roubou", In-

. sensivelmente, toda a represen-
tação. Vendo-o, flcava-se sem
snber onde terminava a per-
sonalldode do Intérprete, nem
onde começava o do persona-
gem, táo Identificadas se acha-
vani. ambas. Personagem e In-
térprete se completavam, con-
fundiam-se, numa crloçfto lnes-
qüecivel". Referia-me ao seu
desempenho em "Pega-Fogo"

Até á volta, Coclldo —
escrevi, então.

Sejo bem vindo. Cacilda
— escrevo hoje, quatro anos
depois, no dia em que volta
para os cariocas, em "A visita
da velha senhora", de Duricn-
matt.

zira Cunha é umn luz nova que
desponta, uma artista de van-
guarda, uma moça lúcida, cul-
ta, esclarecida. Doutora cm
Direito, formada pela Faculda-
de de São Paulo, tem um curso
especializado de literatura, é
uma inteligéncin brilhante que
ela anima com o seu entuslas-
mu e os seus Ímpetos de jo-
vem. Impõe-se, sobretudo, uor
uma personalidade forte e
marcante. Alzira Cunha deixou
a advocacia pelo teatro por
ter sentido que nele é que/ cs-
tá a sua vocação. Náo coma
somente com a sua presença
física, com a atração dos seus
dotes de moça bonita pura im-
pressionar e vencer. Alzira se
afirma principalmente pela
qualidade superior do seu tra-
balho artístico, pela força ínci-
ma que vem dela mesma, pela
sua identificação com 'os per-
sonagens que interpreta, nela
sua maneira original e própria
de ser. Ainda muitoj ovem, Al-
zira Cunha é uma atriz que co-
meça e há de ter certamente
às suas grandes oportunidades.
E vai fazendo com sucesso a
sua carreira, galgando as pri-
meiras posições à medida que
elas se vão apresentando. Al-
zira Cunha se acha hoje em no-
tória evidência vivendo em "O
Pagador de Promessas", de
Dias Gomes, o papel de Marli,
o mesmo que íoi interpretado
por Norma Benguel. Nesse pa-
pel tem se destacado pelo re-
levo, vigor e brilho que dá ao
seu personagem. Faz um tra-
balho que se evidencia desde
as primeiras cenas do 1.° ato
e culmina em duas cenas tira-
máticas de notável intensidá-
de no 3.° ato. Ela é uma estré-
la que começa a brilhar e terá
certamente outras ocasiões de
firmar-se no movimento de
renovação que se opera, neste
instante, em todos o.s setores
de nossa arte dramática.

CINEMA Joaquim Menores

A LINDA MOCINHA ERA SUE LYON
Em algum lugar naquela vas-

ta área conhecida como Califór-
nla do Sul, uma pequena comu-
nidade desempenhou, há pouco,
o insuspeitado papel de anfl-
trift de uma adolescente sobre
quem irrompia unia explosão de
[ama como poucas vezes Holly-
wood ousou criar. A linda mo-
cinha era Sue Lyon. de 14 anos
de idade, que tem o papel-ti-
tulo no filme da Seven Arts
Production que a Metro Gol-
dwyn-Máyer apresenta, "Loli-

ta" — produzido por James B.
Hárris e dirigido por Stanley
Kubrick: Quando Kubrick e
Harris descobriram a senhorita
Lyon e lhe deram o papel numa
cias mais discutidas histórias a
se transformar em filme, deci-
diram manté-la sob completo
sigilo, rigorosamente longe do
público e da imprensa. Isso fun-
cionou muito bem quando o fil-
me foi rodado. na Inglaterra,
pois significava que os estúdios
estavam fechados para toda1 es-
pécie de visitantes, especialmen-
te aqueles que quisessem ver e
ouvir Sue Lyon de lápis e pa-
liei na mão ou munidos de má-
quina fotográfica, Mas aconte-
ceu há mais de um ano,' e a
meninazlnha tinha que voltar à
escola e aos passatempos pró-
priog da idade. Quando, porém,
o celulóide foi concluído, sur-
giu a segunda etapa do dilema.
Kubrick tinha decidido que a
vida de Miss Lyon devia ser
conservada no maior segredo
possível, até aquela noite em
que ela fizesse seu primeiro
aparecimento público na estréia
mundial do celulóide."Na verdade — é Kubrick
quem fala — "creio que os fil-
mes perderam muito de seuru-
mance' e de seu glamour, com

o costume atual de se revelar
a vida particular de seus intér-
pretés; Hoje se -pergunta — e
pior ainda, tem-se resposta —
tudo a um artista: porque se
casou pela quarta vez, o que
comeu no almoço, quantos ba-'
nhos toma por dia, se já foi
psácanalizado, etc.

"Tenho uma enorme nostal-
gla dos dias (que não foram os
meus) de quando Hollywood'era
um lugar . misterioso onde as
pessoas circulavam dentro de
enormes limousines forradas
com pele de leopardo e com
guarnições de ouro. Ninguém
podia compreender que fizessem
alguma coisa na vida. Todo
mundo era um herdeiro íabulo-
so, um sangue-azul'ou um tipo
estranho e fantástico. Gastava-
se dinheiro perdulàriamente,
porque náo havia assessores pa-ra negócios, assessores para im-
posto de renda, assessores pa-ra se fazer isso ou aquilo e,
principalmente os astros nun-
ca diziam tudo sobre si mesmos
Fomentavam os rumores é cer-
to; mas jamais divulgavam fa-
tos. E seus aparecimentos pes-
soais eram ocasiões soleníssimas
como se acontecesse de súbito
uma aurora boreal. Gosto queos astros do cinema tenham
mistério".
"Jim Harris e eu encontramos

em Sue Lyon alguém que Jul-
gamos ter.um terrível potencial
para o mistério e para chegar
a ser uma estréia. É uma atriz
perfeita e tem realmente um
quê de enigmático. "Lollta" é
seu primeiro filme e gostaria-mos de iniciar a carreira dela
de um modo todo sensaslonal
e rumoroso, isto é, envolvida em
absoluto mistério".

M ú SIGA H.5TIA «, ÍAMOJÒ
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Zé âo Burro
Icipretes fem

de "O Pagador
ininas da peça,

de Promessas", ladeado pelas duas princi-
Alzira Cunha e Beatriz Veiga

"BALLET" EM BENEFICIO DA OBRA
INTERNACIONAL CATÓLICA

-Na próxima sexta-feira, dia 27, às 21 horas! será apresentado
ao público carioca o primeiro "ballet" montado sob orientação de
WILLIAM DOLLAR: "LE COMBAT", música de RAFAELO DE
BANFIELD, cenários e figurinos de Bela Paes Leme, Coreografia
de William Dollar.

O espetáculo, que se compõe dos bailados "SILFIDES", mü-
sica de CHOPIN, coreografia de FOKINE, remontado por TA-
TIANA LESKOVA, com Alice Colino, Eleonora Oliosi, Cecília
Wainstock e Antônio Barrps; "CASSENOISETrE", de TCHAI-
KOWSKY coreografia de PETEPA, com Eleonora Oliosi e Aldo
Lotufo; e MASQUERADE, de KATCHATUBIAN, coreografia de
Tatiana Leskova, libreto de Edla Ipanema Moreira, cenários de
Arlindo Rodrigues; — será em beneficio da OBRA INTERNA-
CIONAL CATÓLICA DE PROTEÇÃO A JOVEM.

Bilhetes à venda na Bilheteria do Teatro e na Rua Santa
Clara, 33, Copacabana.

COQUETEL EM HOMENAGEM A WILLIAM DOLLAR .
Para apresentação à crítica especializada do coreógrafo nor-

te-americano WILLIAM DOLLAR, que durante seis meses atuará
no Corpo de Baile do Teatro Municipal orlentando-o. e prepa-
rando novos "ballets", a Direção do Teatro oferecerá, no Salão As-
sírio, um coquetel à Imprensa, artistas e personalidades, no pró-
ximo dia 26, quinta-feira, às 18 horas.

Cartaz Teatral
TÀSÂRIM ítX-36) APRESENTAi AUHivin ||3 H0RAS

VAR I ET É SHOW
com: MAHtiOT Muitn. _ NOEL CARI.U8 - DUPLA DE
OURO - VITÓRIA TÓRREB - JUSSARA MTV - SANDRA

DUPRÈ e "Strlp-tease glrls"
1'nr» Dançar: Hlldebrando - «eu conjunta

Rua Cin.illm de Mendonça. 36 — Esq. Rodolfo Dantas

Teatro Nacional de Comédia
SERVIÇO NACIONAL in TEATRO MEC
AVENIDA RIO BRANCO. 179 - ITI..: It 0367

HOJE, AS 21 HORAS

"0 PAGADOR DE PROMESSAS"
. de DIAS GOMES - nu de Josi Renato

Cenários ¦ ri-* d» Anísio Mcdelrot
com: Luiz Linhares Beatriz Veiga Alzira Cunha. Jorge Dona
Ltcia Magna, Antônio Ganzarolli Sebastião Vasconcelos tt-
nlth Pereira. Oswaldo Louzada, Jorge Chais, Magalhães Gra*
ça, Altamlro Martins. Jorge de Carvalho. José Damaseeno An*
tónlo Franco. Ferreira Mava. Rolland Sllvs « Rodolfo Arena

Hl-Fl BAR E RESTAURANTE
A CASA ['REFERIDA PELA SOCIEDADE CARIOCA

SISIAUHAIII -
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Direção de MAURÍCIO LANTHOS
A primeira casa nn gênero da América
dn Sul — Aberta diariamente daa IS até
às .". hs. da manhã — Apresentando as

últimas novidades musicais do Brasil
e do inundo

— Cozinha nacional r Internacional
Clima de montanha

Sem "enurert" e tem consumação

AVENIDA i*RINCESA ISABEL, B3 - TEL.: S7 - 1870
(PLAZA COPACABANA HOTEL)

A casa consagrada pelos Jornalistas brasileiros

no GOLDEN-ROON
-TiÒN

,*/•*•**»».« •»«••-••
A PRIMEIRA COMÍDI* [MUSICAL BRASILEIRA

HOJE e TODAS AS NOITES - RESERVAS: 57-1819
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RADIO e TV «Marçu»
. Oliveira

A bonita vedeta do teatro re-bolativo, Anllza Brlone, encon-
tra-se em Pernambuco, atuan-
do como cantora, aliás, com
multo sucesso, na TV-Jornal doComércio. A La Brlone, antes,obteve verdadeira consagração
cm Portugal, fazendo parte daCia. Carlos Mello e através dediversas emissoras da "santa
terrlnha".

Unidos, que transmitem em
cores, em cadela.

Enquanto se briga tanto porcertos horários, outros estào aimesmo, completamente sban-
donados. Um deles: terça-feira
às 21,20 mais ou menos. Na
Tupi, entrevista com políticos,na TV-Rio, um ""show" sem
praça alguma e na Contihen-
tal; um programa de "Jazz",
fi uma pena. .

Multo bem aceita pelo públl»co, a programação esportiva da"
Rádio Tupi Intitulada "Trlbu-
nal do Futebol", focalizando as-
pectos do futebol brasileiro, em
particular 0 da Guanabara.

Os mais variados assuntos de
interesse público são abordados
nas palestras da Sra Ione OH-
velra Baile, no seu novo pro-
grama "Panoramas Sociais",
que a Rádio Copacabana apre-
senta às terças-feiras.

"Garçon Garante o Espeta-
culo", é o novo cartaz da TV-
Rio, apresentando a veterana e
sempre aplaudida cantora Mar-
Iene, Programa digno de aer
visto, pois, é bem montado e
muito melhor apresentado.

Aquele negócio "de três ml-
mitos de anúncios entre cada
programa está Inteiramente su-
perado. Voltou a anarquia e
tudo pode acontecer... para piorOutro dia, determinada emis-
sora lascou mais ou menos dez
minutos somente apresentando
anúncio por cima de anúncio

Hoje, na Rádio Mundial será
comemorado o "Dia da Vovó"
Produção da nossa querjda
Graciete Santana, sempre ta-
lentnsa e cada dia que passamais bonita, a programação es-
pecial estará no ar a partir daa
12 h, constando do roteiro uma
peça de rádlo-teatrn, na Inter*
pretação «le Cordella Ferreira,
Com Cnsta, Jonas'Garret. LI-
gla Rarment*, e Altan<r Ferrei-
ra. SerSo Innitnre.» Annar Sa-
les * Anita Taranto. Estarão
presentes Carlos Oaihardo. .Tal-
rn Ainilar, Lenl Andrade, com
José Marta de Abreu ao nlano
Paulo Roherto r1ecl-jn**>ri um
poema alusivo à Vnvn Na oca-
sISo será recebida e homens.-
geada a esorltora Dinah Sil-
velra de Onelro* eleita- a "VovA
do Ann". Cm» bonita festa vai
promover a talentosa e linda
Graciete Sn-.tana.

"O show é do Jaci" é o título
do novo programa de Jaci Cam-
pos que a TV-Tupi apresenta
aos sábados. Como era de es-'
perar, o programa satisfaz fi
bem lançado. Bem cuidado, fi-
nalmente agrada ao telespec-
tador. Parabéns ao Jaci Cam-
pos.

As últimas estatísticas assl-
nalam a existência de 371 esta-
çôes de televisão nos Estados

Com o seu Dep Poli tico e No-
tlplòso entregue à direção de
Raimundo Nobre de Almeida, a
Rádio Mavrlnl? Veiga está rea-
lizando reportagens variadas
feitas pelo próprio Raimundo
e nomes famosos no rádio* Jor*
nalismo. como Arl Vizeu e Sau-
lo Gomes levando aos ouvln-
tes os fatos Importantes ds
atualidade brasileira.

".Trílas Musicais", nm hnm
pror-rnina anr«>*.rrit-*f1n ppla Rn
Hlo Cop.T^-Hnpa Proc* '«i; *,¦;*.
bem cuidada e alrarnte.

GUIA dos
FILMES
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lançamentos da ••mana
O Sf.TIMO MANDAMT.NTO

(The Ilappv Thlere») — Ame*
rlcnno. Direção de Georr»
Marshall. Com Rex Harrlion,
Rita Haywort e Alida Valli.
Comedia dramática narrando
os esforços de um grupo de la-
dríVes para roubar famoso qua-dro dc Ooya. No São Luis. Ml-
rumar r Madri As m - ir. -
18 - 20 - 22 horas. Livre.
«UA»

TOTÓ. CHEFE DE F.8TA-
ÇAO (Destlnazlone Plorarolo)Italiano. Direção de Dome-
nico Paolella. Com Totó. Ma-
risa Merllnl e Paolo Stopa.
Comédia narrando a historia
de um chefe de estação ferro-
viária Inconformado com a fal-
ta de movimento de sua esta-
ção. que resolve fazer mon-
mento por conta própria. No
Palssanriu e Paris-Palace. Aa
14 - lí,40 - 17,20 — 10 —
20.40 - 22,20 horas. Livre.
(CFB)

A ILHA M I S T E R IO S A
(Mjriterioui Islandj — Ameri-
cano. Colorido. Direção de Cy
Enfleld. Com Michael Cralg,
Jean Greentvood, Garry Mer-
ril e Herbert Lom. Ficção cl-
entiíica contando a aventura
dc um grupo de fugitivos quechega a uma lha misteriosa,
onde um cientista realiza es-
tranhas experiências. No Ro-
xl. Carioca. Odeon (em pro-
íiama duplo) e, até quarta-feira, no Santa Alice. Quin-la-feira no Melo-Bonsucesso e
Icarai «Nit.). As 14 — 16 —
18 — 20 e 22 hora». Impro-
prlo até 10 anos. «Col.)

O VENDEDOR DE LINGM-
ÇA — Brasileiro. Direção •
interpretação de Mazzaropi.
Com Geny Prado. Comédia de
situações. No Plazo, Astória,
Copacabana, Azteca, Olinda,
Mascote, Madureira, Brás de
Pina. São José, Botafogo, Fio-
riano, Odeon (Nit.), Capitólio-
Petrópolis e Paz. Às 10 — 12
(Plaza) — 14 — 16 — 18 — 20
22 horas. Livre.

O SEGREDO DE MONTE
CRISTO (The Secrel of Monte
Cristo) — Americano. Colori-
do. Direção de Robert S. Ba-
ker e Monty Bcrman. Com
Rory Calhoun, John Gregson,
Patrícia Bredin e Glanna Ma-
ria Canale. Aventuras focali-

.zando a ação de um bando de
salteadores que se lança ao
mar, em busca de um grande
tesouro. Quinta-feira no Me-
tro-Passeio. Metro-Tijuca. Me-
Iro-Copacabaua, Pax, Ricamar,
Palácio-Higicniipolis. Às 11
(Passeio) — 14 — 16 - 18 —
20 — 22 horas. Livre. (MGM)
Continuações

TODO OliltO DO MUNDO
(Tout Pour du Monde) Francês.
Direção de René Clair. Com
Bourvil, Philippe Noiret e An-
nie Fratellini. Comédia dra-
mática narrando a história de
um camponês que se recusou
a vender seu pedaço de terra
a um rico negociante, com is-
so desbaratando vasta opera-
ção desonesta. No Art-Palácio
Copacabana. Às 14 — 16 — 1820 e 22 horas. Livre (FF)
CÂMARA ARDENTE (L*
Chambre Ardente) — Francês.
Direção de Julien Duvivler.
Com Jean-Claude Brialy, Nad-
ja Tillèr e Claude Rich. Dra-
ma policial narrando a hlstó-
ria de um crime misterioso,
com aspectos sobrenaturais.
No Pathé e Rlviera. Às 13
iPathé) - 14 — 16 — 18 —
20 — 22 horas. Impróprio até
14 anos. (FF)

EL CID (EI Cld) America-,
no. Colorido. Direção de An-
thony Mann. Com Charlton
Heston, Sofia Loren, Raf Va-
lone, Genevieve Pagé. Drama
épico, focalizando a legendária
fitruri* rio herói espanhol quecontribui decisivamente pa-
ra a expulsão dos mouros da
península ibérica. No ópera.
As 14,30 - 17.45 _ 21 horas.
Sábados, domingos e feriados,
às 13 - 16 - 19 - 32 horas.
Livres (AA)

QUANDO SETEMBRO VIER
(Come Septcmber) — Ameri-
cano. Colorido. Direção da
Robert Mullitran. Com Rock
Hudson. Gina Lollobrigida,
Bobby Dariiv Sandra Des.
Comédia narrando as dificul-
dades de um milionário ame-
rlcano que vai veranear fora
de época na Itália, encontran-
do sua namorada iioIvr de ou-
tro e sim "vila" servindo di
hotel. No Rian e Rex (em
programa duplo) As 13.20 —
15.30 - 17,40 .! 19,50 - 32 ho- '
ras Livre. (UT)
EXODUS lEsnrius) — America-
no. Colorido. Direção de Ott
Premlneer. Com Pau] New-
man, Eva Marie Snint. Lee J. •
Cobb. Alexandra Stewart, Sal
Mineo. Peter Lawford Drama
narrando os acontecimentos
que resultaram no apareel-'
mento do Estado de Israel No
Vitória. As 13,45 — 17,25 —
21.05. Impróprio até 10 anos.
!UA)

BRANCA DE NEVE E OS
TRÊS PATETAS - (Snow
White and the Threc Stooges)- Americano. Colorido, Di-
reção de Walter Lang Com oi
Três Patetas, Carol Heiss e
Edson Stroll. Comédia ro-
mântica, recriação humorística
da famosa história Infantil No
América e Guanabara As 14
_ 16 - 18 - 20 e 22. Livre.
'FOX)
Reapresentação

M. O VAMPIRO DE DUS-
SELDORF (M. Eln Stadt
Sucht Einen Moerder) - Ale-
mão. Direção de Fritz Lang.
Com Peter Lorre, Gustay Gru-
endgene, Inge Landgut. Dra-
ma narrando a história de'im homem que levou o páni-
Co a uma cidade. Nn Flórida» Kelly Sem indicação de'v 'rio e rrn.-nr». ProduçA*
Jt 1932 ilmporel*
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ÂMÂRILDO" DESENTERRA ER
VES DOS DIRIGENTES ITALI

TURIM (especial para A
NOITE) — 'Proibindo n con-
trataçllo de Amarlldo, a Fede-
ração Italiano, agiu mal, e to-
mou umn medida «cm rszfio
de ser, e que visou «penas
proibir a B o que A nfto podeter" — foram tui primeiras im-
pressões do cx-comlssárlo da
•eleçfto italiana. Vitorio Poz-

ro, no artigo que escreveu pn-rn o diário "La Stampa", de
Turim.•A decisão dn FcdernçAo —
continua Pozzo — se funda em
interpretações desagradáveis
pnrn o futebol Italiano, só lhe
trará prejuízos, c me provocoun mim próprio umn surpresa,
nté certo ponto desagradável".

O artigo de Pomo foi recebido
como uma bombo pelos cir-
culos esportivos dn Itália, nn
Mia maioria contra a resolu*
çAo do "cálcio" em nfto mais
permitir a contratação de Jo-
gndores estrangeiros até de-
zembro próximo.

ORANDE .MAL
Seguindo em seu artigo, VI-

torlo Pano tece considerações
sobre a atitude dn Fedcraçfto
Iinllnna e escreve: "a Itália
féz um grande mol a si mes*
mn com o seu comportamento
no campeonato mundial, no
Chile, e tudo foi silenciado.
Nfto se tomaram quaisquer
providências. E agora agem

CONVOCADOS AMADORES CARIOCAS
A Comissão Técnica do selecionado carioca dp amado-

re* selecionou ontem, os 24 jogadores que defenderão a
Guanabara no campeonato brasileiro da categoria que terá
sábado, em General Scveriano. seu desfilo Inaugural. O
Botafogo, campeão carioca, cedeu 13 jogadores, o Flnmcn-
go deu quatro, Bangu e Bonsucesso dois cada um e o
Campo Grande concorreu com um.

O primeiro treino será têrçn-felrn, às 0 horns, em Ge-
neral Scveriano, contra o Paredensc, do DA, quando esta-
rão em ação os jogadores: Advaldo, Adinllton, Arlindo.
Dagoberto, Dlmas, Dedé, Iroldo, Jair, Zé Carlos, Luis Cíir-
los, Oton, Roberto, Mura c Florlsvaldo «botafogoi, Hllton,
Norlval, Paulinho c Sérgio Henrique < Flamengo i. Hélio c
Canavlelras (Bonsucesso), Hipóllto c Fldélls (Bangu e Hér-
cules (Campo Grande).

E a "Taça Philips" foi colocur-se entre os demais tro-
féus do fabuloso pequeno-cavaleiro. Hoje eles ultrapas-

sam os mil...

Mas, como diria o Anislo, a"Philips" era uma so...
A regulamentação para o tor-

neio saiu do departamento téc-
nico eivada de exigências ut
mais rigorosa»*. Somente cava-
leiros dotados de altas creden-
ciais técnicas, senhores de mon-
tndns do mais elevado preparo
especializado, em síntese, c:"cobras" de então, poderian
disputá-la. Nada de provinha?
com equitadores dlstendend'
mulas. Cavaleiros e cavalos di
verdade mesmo. Cavaleiros i
cavalos capazes de garantir um
espetáculo a, altura do régio
prêmio oferendado. Uma tuçu
que se poderia colocar entre
outras que fizessem parte das
melhores- coleções mundiais.

Pistas duríssimas, cheias de
marcações falsas, cancelas se-
cas, muros arrepiantes e oxeres
carrancudos desafiavam os as-
plrantes que eram, entre ou-
tros mais, Roberto Marinho com
o.s seus fabulosos corcéls, as
melhores e mais renoniados,
Luiz Nolasco, que nada devia
ao desportista precedente quan-
to n questão de montas. Jorge
Marcondes vivendo a .sua me-
llior fase técnica c outros ases
das nossas pistas... entre êlcs
o pequeno Néco. Sim, o gnrõto,
com o.s seus 'quinze ancís m-
completos, lá estava entre os"papões" pnra tentar, como
ícal candidato, a conquista da"Taça Philips".

Findo o torneio apareceram
os seguintes resultados: .
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.-tos 15 anos

pontos
Nelson Pessoa Filho  100
Roberto Marinho  90
Luiz Nolasco  40
Jorge Marcondes  25
Geraldo Calmou de Brito 1»

Era o diploma de formatura
que vinha naquela taça de su-
bldo valor e conferido ao maior
cavaleiro dr. atualidade.

Sobre n "Taça Philips'' nada
mais devemos falar Ela mar-
cou uma nova fase no Hipismo
Brasileiro, coisa que os seu.*
instituticiorcs talvez Ignorem
por completo. Sfm. a Compa-
nhia Philips nté hoje não sabia
da grande influência que exer-
ecu no esporte eqüestre do
Brasil!

W-W5 & Velas
«lassou Álvares

A HISTÓRIA SIMPLES DE UM GRANDE CAMPEÃO
mas faltava a "Taça Philips",

Nunca houve um prêmio táo
maravilhoso no nosso Hipismo
corno o foi a famosa "Taça
Philips".

Uma Jóia, uma verdadeira
jóia!

Êste magnífico troféu, de in-
cálculável valor nos dias atuais,
se encontra em meio de milha-
res outros, dos mais variados
valores, que se encontram dis-
tribuldos por todos os cantos,
em armários, estantes e outros
móveis da residência da Fami-
Ha Pessoa, prêmios que falam
de um passado de glórias, gló-
rias que se ampliam no pre-
sente e que prometem perspec-
tivas gigantescas para o futuro.

Verdadeira obra de arte de
artezanato inglês, fabricada há
mais de cento e cinqüenta anos,
belíssima, mal íoi lançada em
competição pela importante
companhia holandesa de mate-
rial elétrico, os olhos cubiçosos
de todos os cavaleiros da ,époea
se voltaram para ela para
guardar na retina os seus de-
talhes mínimos, detalhes indis-
pensáveis à ilustração dos so-
nhos que começaram a ser so-
nhados. Todos ambicionavam
conquistar a "Taça Philips"!

lilfifMg'*^ 'h*&wÊP®qÊEm -i
HSHÜÍí '¦,¦ -:W&W& WéÊh-wAíIimI IéÉatwÊMÈfi&iÈMiWyJifètéÊmmBBKfôJm\mi^^ A
fllÍ»xL" f^*WhÉ^^kWmmm^^W^Êií. IfrÇmmW* L-S»^ jS**Hmr"*-H

^^m^MÊÊ^^mm^^S^^^mã^m K-f mm' '~y?> ^*W&*mm* w$?mk¥M€$^*wmivm >'tÍ^^^W^""MP!l'^i^'^w-^

>*i ,iéâê*$ • - ''^*%smÍÊáW&*^mmmm^k.,'y - W M 1 i

ISHl

"4 ,.s$ii*» tX
WÊmBÈBBBBmn

Fotografia histórica — Nelson, "ürutáu" e... a "Taça Philips". A taça mais cobiçada
nestes úVinios cinqüenta anos! "Um 

pequeno, um garotõtezl-nho ainda, sem o preâmbulo de
um desenvolvimento anatômico
que só mais tarde viria, foi um
dos representantes do' Brasil no
C.H.I.O. de Buenos Aires, onde
brilhou, e de Mar dei Plata, on-
de fulgurou como estrela de
imensa grandeza.

, "Relincho" havia sido o seu
primeiro passaporte. O "Relin-
cho" que é tordilho como o era"Bib Boy" e com; o e "Gran
Geste" que hoje, com êle, -re-
presentam o Brasil nas pistasdo Velho Mundo pondo a tre-
mer os seus maiores cartazes.
Mas nos lembramos, também,
de "Urutáu", feio como a pes-te mns senhor de um brio e
de uma vergonha como pou-cos, "Sereno", grande cavalo, ê
outros mais que, ao lado de"Relincho", conduziram a ceie-
iirldade ao firmamento. Ou fo-
ram' conduzidos por ela que, porincrível que pareça, não extra-
nhava cavalo algum. Néco de
uma feita, em Petrópolis, fêz
um "bagual" de carroça saltar
uma vara de um metro e dez de
altura! Montava qualquer cn-
valo e fazia do mesmo aquilo
que desejasse. E' senhor de
pasmosa versatilidade que nos
conduz a afirmar ser o próprio
gênio da equltação reincarnado
nele.
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e veio o primeiro passaporte... primeiro passo para a glória...obra e o seu plasmador
Neco & Necao, a

dewa forma no "caso" Ama-
ríldo", ."E* certo — prossegue Vlto-
rio Pozzo — que o "caso" Ama-
rlldo provocou desagradáveis
interpretações e eu próprio,
que vivi bastante tempo na
América do Sul, posso aflrmnr.
isso. Ainda mais quando Jaestava quase certa a trnnsfe-
rènclu do Jogador e, Inclusl-
ve. Jii haviam sido feitos pia-nos para a escalaçâo do Ume
pnra onde o Jogador seria
transferido — o Juventus —
na temporada dc 1002. E nfto
é multo fácil para certas so-
ciedades mudar seus planosde uma hora para outra, ton-
to na Itália como no Brasil,
ainda mais quando se reíc-
rem a Jogadores que deverá
«cr vendido (Botafogo» e com-
prados (Juvcntiisi.

ERRO GERA ERRO"Nfto é coisa simples mudar
planos — diz Pozzo, e o "caso"
Amarlldo nAo é daqueles que,extraordinariamente, necessi-
tasse de medidas de emergen-
cia; visa apenas, repito, prol-bir a um clube conquistar um
craque que o seu adversário
nfto pode conquistar"."E seja prcmltldo dizer Isto
quem. como eu. está de acór-
do com o fato de ser necessá-
rio pôr um freio ao grande, ge-ral e genérico exagero na lm-
portaçfto de jogadores estran-
gílros" — aduziu Vitorio Poz-
70. Porém, uma verdade tam-
bi'in se diga: a medida toma-
dá pela Federação nada resol-
verá e apenas possibilitará
que um.erro gere outros erros— completou.
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Paulo Amaral não terá Amarildc sob suas ordens no Juventus. pois a Federação Ita-
liana proibiu a sua compra o que, em artigo escrito no "La Stampa", de Turim Vitò-

rio Pozio, ex-sclccicnador italiano considerou como "ação muito má"

ano: Vasco Precisa Apenas
e Tranqüilidade Para Vencer

"O Vasco está bem c preci- o zagueiro Darlo ,cujas pala-sa apenas de tranqüilidade, vras demonstram fé nas pos-pnra que a garotada lá do slbilidádes da equipe va-cainnfrente comece a produzir tudo neste campeonato, principal-o que pode. sem o medo de ser mente agora que o Olaria mos-
queimada na primclda cirno- trou centra o Botafogo, que ota, pelo torcedor que náo com- Vasco não saiu diminuído dapreende que ate um Vasco derrota em B&riri
pode-pc-rdw um-jóso-——-disse Dario acha-que o Vasco-esta"

Dario, o lateral esquerdo cruzmaltino, acha que Vasco
tem um dos melhores plantei e que precisa apenas de

tranqüilidade

com um plantei do.s melhores e
que o quadro titular está se
mexendo bem. Pura o zaguei-
io e preciso apenas acertar
alguns detalhes internos, pois
os ordenados da maioria dos
jogadores ainda são muito
baixos, como o seu, que é cie
apenas CrS 40 mil mensais,
para enfrentar uma vida diíi-
cil e ainda guardar qualquer
coisinha. que afaste o medo
pelo futuro, quando a bola
acabar.
FELIZ POR VALDEMAR

Dario vinha do Rio Compri-
do, rumo ao centro, quando
encontrou o repórter. O era-
que mostrou-se feliz com a
campanha que o quadro vem
fazendo, apesar da derrota
frente ao Olaria, que classifi-
cou de perfeitamente normal,
pois um time que empata com
o Botafogo no Maracanã, está,
habilitado a vencer qualquerum em seu próprio campo.

Lembrou a produção de seu
ex-companheiro de clube, Vai-
deinar, dizendo que ficou con-
tente em ver como êle subiu
de produção, provando quebastava merecer confiança do
clube, pois é de fato um exce-
lente jogador. Para Dario, a
atuação de Valdemar, foi o
principal fator na vitória do
Olaria, mesmo sem contar o
gol da vitória, pois Valdemarconhece bem o time e sistema
em que joga o Vasco, colocan-
do-se sempre no meio das jo-
gadas, impedindo que Laerte e
Lorico dominassem a meia
cancha.

AMANHA É FOGO"Hoje eu estou dando umas
voltas, pois é nossa folga. Que-ro ver se encontro o Almlr —
o ex-vascaíno que esta jogan-do na Itália — pois éle trouxeuma encomenda para mim.Não é contrato não — disse— pois Almlr veio de férias, e

para falar com Vavá. O japo-i
nes sim, eles estão querendo
lá.

Se nâo encontrá-lo. aqui na
cidade, vou subir, pois preciso
descansar muito que amanha
Uiojej é terça-feira e é dia do
individual p<*ado que ''Sm"
Jorge dá, que cliega a deixar
a gente de corpo mole no dia
seguinte. O treino cias tércas
é muito pior que o.s do "Seu'
Paulo Amaral".

ATAQUE Ê JUVENIL
Dario voltou a falar do ata-

que vascaino com grande en-
tusiasmo dizendo que os me-
ninos estão muito bem, mas
que é preciso acreditar neles e
a torcida não perder a cabeça
nas derrotas. "Perder todo
mundo perde — disse — e
para vir a reabilitação é pre-
ciso que o jogador sinta que o
clube acredita nele. Se nós ve-
teranos sentimos um abatimen-
to profundo nas derrotas,
quanto mais quem está come-
çando, ainda com idade juve-
nil, como é o caso de Veví,
Vila, Javan e outros.

Os prêmios nas vitórias são
bons porque nos estimulam a
novos sucessos, mas na der-
rota é quando precisamos mais
de incentivo. O gesto do "Seu"
Lopes ,por exemplo, premian-
do o time na derrota pelo es-
pírito de luta demonstrado
contra o Olaria, foi bem com-
preendido por todos nós e con-
tra o Bangu, provamos isso,
só não vencendo de mais, por-
que eles se trancavam lá atrás
como se formassem um muro e
era u nital de bola bater né-
les, que nem é bom lembrar.
A torcida que descanse — dis-
se enquanto se despedia da re-
portagem — que quando a ga-
rotada ganhar confiança, as
vitórias passarão a vir com
mais regularidade, ainda nes-
te campeonato".

AMADORISMO EM FOCO
TABELA DO CAMPEONATO

DE BASQUETEBOL —, Chegou
em nossas mãos, enviada peloconfrade Noli Cóutinho, comen-
tarista de basquetebol da Rádio
Continental, interessante tabe-
la referente ao certame cestebo-
lista da Guanabara, onde es-
tão impressas várias explica-
ções referentes ao certame da
cesta.

O Campeonato Carioca terá
um intervalo de alguns dias,

motivado pela temporada in-'ternacional dos "Globetrotters",
e recomeçará dia 31 do corren-
te-, com a realização da tercei-
ra rodada, que marca os se-
guintes jogos: — No ginásio do
Maracanázinho: às 20,30 horas— Tijuca x Vasco da Gama; às
21,30 horas: Flamengo x Flumi-
nense. No ginásio do Munici-
pai, às 21 horas, Grajaú x Ban-
gu. -

A seleção carioca de basque-
tebol, que participa do XV

Campeonato Brasileiro , na ci-
dade gaúcha de Rio Grande, es-
trelou vencendo e goleando a
seleção do Rio Grande do Nor-
te, por 100 x 40.

VÔLEI — Em reunião de
diretoria ficou decidido a ma-
joração do preço dos ingressos'.ara os dos campeonatos e tor-
j-eios patrocinados pela FMV,
com cadeiras a Cr$ 200 e arqui-i.ancadas a Cr$ 100.

A Federação Soviética de
Volibol, reconhecendo que o

Brasil possui alguns dos melho-'•es apitadores do mundo, con-
vidou para dirigir algumas par-tidas do Campeonato Mundial
de Volibol que será realizado
em Moscou, o conhecido juizNewton Leíbnltz.

TÊNIS DE MESA — Desde
ontem estfto abertas as Inseri-
ções para .o torneio por equipe
de terceira classe, com encer-
ramento marcado nara 13 deagosto, e oosterlor sorteio a 14às 18 horas.'

Futebol de salão

O Vasco da Gama enviou
oficio à FCFS, comunicando

que designou para diretor da
Divisão de Futebol de Salão, o
sr. Ibrahin Wadith Kouri, emsubstituição ao sr. Carlos Al-
berto dos Santos Oliveira.

Sábado próximo, dia 28, a
Federação Carioca de Fu-tebol de Salão, estará comemo-

rando o seu oitavo aniversário
de fundação, e, no salão nobre
do América terá lugar uma
grandes festa. Na ocasião os
clubes c atietas que se sagra-
ram campeões na temporada
passada receberão seus prêmios,das mãos das autoridades es-
portivas que deverão compare-
cer à solenidade.

América x Vila Isabel, esta-rão jogando sexta-feira, que
poderá ser decisivo pelo Torneio
Rio-São Paulo, servirá de local
para a excelente partida o Gi-
násio do Ch|be Municipal.

O sr. Carlos Alberto de Oli-
veira, que recentemente demi-
ttu-se das funções de diretor de
futebol de salão do Vasco daGama, foi convidado pelo pre-sidente da FOFC para chefiar
o Departamento de Árbitros daentidade. O ex-dirigentes vas-caíno ficou de dnr uma respos-
ta até. o fina', desta semana.
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I Flamengo venceu Flu: vôlei |
O Flamengo venceu o Fluminense ontem, j

noite no Ginásio "Alá Batista", pelo Campeona- \
to de Voleibol, por 3 a 1. O rubronegro reeditou [
a suas boas atuações de outros jogos.
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FUTEBOL INDEPENDENTE
O Colégio abateu
o SERFHA

Prcli ando amistosamente
dom:ngo último em seu gra-mado, o quadro do Colégio,
abateu o Serfha' pelo escorede 3x0a Ainda na preliminaro time do local que lhe em-
presta o nome foi vencedor
por-3x0.
Nova vitória do
Senhor dos Passos

O Senhor dos Passos, co-mandado por Bené, saiu-sevitorioso no domingo, duranteo prélio entre a sua bem en-trosada 'equipe e do Mavillis
F. O., após o temuo regula-mentar, com o placar de 2x1.Os quadros formaram assim:Senhor dos Passos: Djalma,Zito e Ly; Hélio, Cleber eItália; Nelson, .Jair, Hélio,Dunga e Gugu. Mavillis: An-tonio, Valdémiro, Pinheiro,Miguel e Nilo; Estefano eOherno; Válter, Alberto, Dar-ci e Eduardo.
Espetacular goleada
dos onze rubros

O gramado do Realengo, foi
palco do encontro entre aequipe do Brasileirinho F. C.

da Ilha do Governador e d-
.Onze Rubros F. C. do local,
em que mostrando bom entro-
samento, os guris comandados
por José Rodrigues, logrou em
golear seu leal adversário pe*
lo escore de 9x0, desforrando,
assim, das últimas pelejas que
vêm sofrendo. Os goleadores
formaram com: Válter II, LU-
clano e Lúcio; Nilo, Joâozi*
nho e Zezlnho (Válter I); W*
lô (Marquinho), Jaime, Gui*
dlr. Nélio e Esquerdinha <»•
mael). Os gols: Gurdir (W
Jaime (3) e Esquerdinha »••

Dois boleiros
O E. O Juventude Real, so*

freu um "bolo" do Juventus
F. C, de Bangu, o <*"«' °f"
mon trou desta forma a fai«J
de responsabilidade de seus
dirigentes, assim como tom*
bém os faltosos do Unidos do
Itararé, de Ramos, que fl°'
mingo passado, deixou o &
C. Liberdade a ver -navios ,
faltando com o senso de de-:
portividade com o se» ÇO-fr-mão. Os nomes desse grêmio-
e outros que já incorreram ao
mesmo erro devem ficar bem a
vista nos clubes. "Cuidado
com eles".

*
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/-jSTKM falamos sôbre a ntuaçáu criado, com a •)rt.|.-.-'t,nf,io
W (fn imro "Lei dn Turfe". para o Jockey Club Guanabara
,->.- /iron oliríondo o jiroornmar torrído- p«rn os mesmos dias•m que te realltam reuniões na Gávea, por náo dispor de um
iiifemn de iluminação da» pistas que lhe permita organisar
carreiras à noitr, F. a concorrência aos programas tio Brasi-
leiro i, eomo já tiec-u provada em duas tentativas, deslavará-
rtl. Disséramos que, quando escrevíamos aquela crônica, os
iitttates deviam estar reunidos para decidirem sôbre os des-
finos do Guanabara, De fato, a reunido foi realiinda e rie-
liberaram os dirigentes da nm-el sociedade encerrar as atwi-
tnries naquele hipódromo, náo organisando desdt esta sema--,- es programas habituais, Nfln teremos mata, a partir dt
hoft, rorndas na Ilha. Fot constituiria uma Comissão com-
poila dos Srs. Adnnqr cie Faria, Paulo nunshee, Jo/ia Franca
Inte e Miranda Roru, que deverá decidir sôbre a melhor so-
/..de* por« o hlpódromo; entregá-lo á Companhia Imobiliária
Senta Crus ou vendi-lo ao Jcckey Club Brasileiro, t par lo-
tos o» aspectos lamentável n se techem os portões do Gua-
nsbtira, um prado moderno, htin construído, cam excelente¦wi/n, elogiada per técnicas e profissionais, e bem aparelhado
pnra <*< reSHíifflfti turfisticas. Viu prado que estava sendo e
cindn seria multo tlHI ao esporte, pelas possibilidades que en-•-/am o inilpiíros profissionais, e proprietários mais moúes-
tos. stm grandes '-chances" na Gávea. Derrubar aquela obra- lotear os terrenos será a mais triste ria * soluções! t. preciso-ti*, ou o Brasileiro adquira o hipódromo, o que certamente
terá se as condições forem favoráveis, ou os últimos cntusias-
tes tentem a iluminação das pistas. Não estamos a par rins
ttntatiras que se titeram. mas fomos informados sôbre uma
proposta, bem antiga, aliás, do antigo Tesoureiro, para se
atingir a esse objetivo. Talvez uma firma rie nossa praça
pudesse renlUar o trabalho, recbenrio cm parcelas semanais
tenre os movimentos rias reuniões. No inicio ficou provado
qut a Ilha tinha capacidade para arrecadar cerca de deiètrete
f-i*I«.óf« numa corrida, desde que realiiada em dia de Inofirl-
íarfe nn Gávea. E com corridos noturnas ás tércas e sertas-
.[tixas, por exemplo, o Guanabara — acreditamos — ainda
poderia resolver a sua .situação!mos

PARA AMANHA
j> PÁREO
L*« Piedras, A. Ricardo 600 em 37'_/S
Mentora, -.Sousa 360 em 33"2/5
Mcruneava. C. Morgado 600 em 38"
Oçrtc.a.H. Cunha 360 em 23"2/5
Secretinha. F. Estcves 360 em 23"

2." PÁREO
ZsnH. A. Santos 360 em 25"
Exprimer, j. Vieira 600 em 37"2/5

3." PÁREO
Pa.-tcur. O. Machado 600 em 38"Procurador. I. Sousa 360 em 23"
Dert. F. Pereira F> 60o em 40".'erobi-r. C Morgado 700 em 46"2/6
Vietn-n, A. Barroso 600 em 38"

4." PÁREO
Fi'-nz*. M Silva 600 em 38"Rt-t-ni-. F Ssteves 600 em 38"2-5Char.giilt-i, C. R. Carvalho 700 em 46''2/5Icanga, A. Ramos 600 em 39"

!.' PÁREO
Bar, A. Santos 800 em 57"Dublin, J. Marchant 800 em 53"3/5
Oreno-o. J. Portilho 800 em 53"tluns, F. Pereira F° 800 em 53"2/B

í.' PÁREO J
Arco. A. Santos 600 em 38"Cor vie il. j vieira 600 em 38"Linguado, F. Pereira F° 600 em 40"Cll-ré. J Negrelo 600 em 39"2/5
vai, Clefí, I. Nogueira 600 em 38"
7.8 PÁREO

Gaia Azul. F. Estcves 600 em 41"Espuma de Ouro, O. Ricardo 600 em 39"wbre. C. A. Sousa 600 em 39" '
«lalle, a. A-evedo 600 em 40"2/8Plcrrete, J. Ramos 600 em 40"
8." PÁREO \

Sol tie Maio, C. Morf-ado 600 em 39"2/5•Olteipo.E.'Faria 600 em 40"Oelbof, I Sousa 600 em 38"Pncelms, S. Cruz 600 cm 39"

CORRIDA DE AMANHÃ (NOTURNA)
ÍL,'',.'..1 n - *••" "" ""«"S — 2—3 Esto!. H. Cunha 53UO" METROS - CR* 130.000,00. 4 Emir. N. correr* 57

3—5 Alexander. J Silva .... 80
. Ks. 6 Orenoco J. Portilho .. 55i-l t,5< Piedras A Ricardo 58 4—7 Flgaro, N correrá .... 59Lullnby t. Carvalho .. 58 8 Rumboso. A Ricardo .. 53RfJFBne, F Mula  58 9 Ilunn, F Pereira F 48-j-Mlil-l, E FnrlH  58 6.° PAREÔ — AS 22,30 HS. —¦ft*_ Onndneas J M Santos . 58 1.200 METROS — CRS 130.000,00M-nlora. I Souza  58 (BETTING)'¦Man- Tudor. ,1. Marinho 58Zula, F. Fontoura ... 58 K»-a-e Moriini-a-.ii. c Morgado 58 1-lArco. A. Santos' 53

o ri, » Day' Bnllno 5B 2 Malhado, J. Barros .... 58
in t 

' 
," ,.r!m,i,n' i TI»nco 58 3 Cervlcal. J. Vieira .... 58

4-iloí?» R_F-Conce,çfto 5R 4 Scope. N. 8. Pereira .. 58
y 5¦¦¦¦$!,.*_ e\ Br, unhn '•" 58 2-5 Jaballn, I. Souza .... 582,ai*ter F Pereira F .... 58 g Lymelus, J. Tinoco .... 58

aZJi 'l* 1S "tHr,í ' 5B 7 Linguado, F, Pereira T, 58oecretinha. F. Esteves .- 58 8 Morro Agudo, I. Oliveira 58'•" l'AI(Ko _ as 2flü5 HORAS 3—B Cllgré. J. Negrello .... 58- 1.000 .MTS - cits llii.linnoo 10 Van Clefí, %I Nogueira 58
K„. 11 BafafA. C. A. Souza .. 58''-1 Saria, A. Santos  58 " Negem. J. Lopes .... 58

• Aléla, A Riilrlanhn .... 58 4-12 Furor.A. Ollvare- 58
3 Aitrlpina. A Rtcnrdo"!! 54 J3 Emperor, A. Saldanha .. 58'S fnuvette A Ban-nso ¦!! 52 -l Blsmuto.. L. Carvalho 58
5 Pln-Up..l. Machado ., 56 ls LoB Schlavo, P, Coelho..58

8 Jnncia. M. Anelratip ..'.'. 56 " ^-Dn Alex, A. Caminha 58
3"-J E-prlnter J. Vieira"".'. 54 7.° PAREÔ — AS 23 HS. —P-s-n-e-ln. .1 Rivero .. 58 1.300 METROS — CR$ IÍO.000,00» Zuniga, A. LLeLIte .'... 56 (BETTING)» Pamona, I Oliveira .. 54 1—1 Dama do Leste A. SaW. 54'I Porcy A M o-minha . 54 " Xaropada, A. Caminha 54ii unçn. c R. Carvalho . 56 2 Gata Azul. P. Esteves '58Dt-nsldadc, F. Conceiçfto 54 3 Nellzlnha, J. M. Santo» 54
'•' PAltUo — As •_(),.i ne 2—4 Lorette. J. Corrêa .... 58
[•MO METROS - e-u= iiiillOOWe' 5 Adioly. D. Moreno ....'58
'-1 Paateur O Machado 

' 
56 „6 Pet'í1' *• Oliveira .... 52

Moeinae-ed F Cein.. lcfió 56 7 Espuma de Ouro, O. Rio. , 58
_ 3 Eell). A 011 vares" -54 "Ingrid Bela. A. Ramos .. 34•-1 ' eonardo. D Moreno'" 58 3—8 Lebre. C. A. Souza .. 58

Klm Rim A AV/védo 
" 

54 9 AnallB' A' AzeTecl° •• 58 ,
. ' Ptociirnelor I Smi^n 

' 'ik 10 Ouroboa, O. Morgado .. 54
3~- Trapaceiro' A Portilho 58 11 Kantarlnha. N. oorrerá 58

5 x"r" Mnyakn .1 Baffica 54 " Ea!*lB8S- G SanchO .. 54
» nart F Pereira F 52 4-12 Plerrete. J. Ramos .... 56

MO Jeroblar.' o Morgado 
'.'. 

56 " Ví!dy.,T,,m"J' F PTlr* «
' Vletnan, A. Barroso 58 H Jp^ntlna N. correrá .. 54
2 Bar-Le-Duc I Oliveira" 54 15 Glrona, L Carvalho .... 58

••• H.KKii ,, " Ja""-?. M. Andrade .... 56
'¦•"O MKTRol -^CRS^tiOoóÕÕn 8° PAREÔ - AS 23.30 HS. -in. liu.lilie^iin ln00 METR0S _ CKS no.000,00
1~LPJt,,n,p. M Silva .... 54 (BETTING1•-"i*-ilin.5o A Barroso . 52 1—1 Trlstonho. J Machado 58
a-, ri?", P•,1"',¦ N enrrerA . 54 " Ilustre. N. correrá 54iridole, j santos .... 58 2 Pecado, A Bolino .... 54

! Í''-,nn Pret; D Silva .. 58 3 Snke, N. correrá 58
J-« nL?n,n F K»feves .. 54 2—4 Zôpo. N. correrá 565 "»«a. o Machado .... 56 5 Sol de Maio O Morgado 56e ^.nanguita c. Carvnlho 54 6 Nabab. P Fontoura 58° miss Tamar F Pereira 52 " Dlvtnum F Concelçfio 56
4-in Tin ' A B""-!!1 ... 58 3—7 Muscarl. D Moreno .. 54

li i! ¦ D Morfno .. 54 8 Olimpo. E Faria .... 52ii WaiipS. a Rumes  54 9 Bufalo Blll F Pereira 58"imbuída, a Nei-y  58 10 Don Lelvns. C Carvalho 56
.. „,_*1"eIa- N correrá ..52 11 Gráo Caüfa A Ricardo 56
10tiour.il.''' *s i,M HS 4-12 Oelboé. I Souza .... 56

.i,í 0S ~ c,tí 220li00.nn 13 Wvnmlng. A Ramos .... 54
l~l t, "-sitciai., 14 Phoebus. S. Cruz .... 5R

I. . !*;,ntri*  34 15 Vingo. F Eeteves .... 58Dublin J Marchant .. 53 " Paenrá, J Vieira .... 34

STREAND0 À
ALEXANDER PODERÁ G
IO.SÉ DEÍ5EanA (Becfto) »<|a
(.Silva, pUôto trabalhadur o
dedlenfio A proflisfto, estima-
(Io por seus colepi e amigos
Justamente p«r «er um profls-
alonal sincero, quc Informa
com ftj-itexn nos que lhe pedem
prognósticos, diversas vk/cs foi
consultado pelo repórter c ja-
mais os leitores puderam por-
ceber qualquer outro propósito
nas dei-laraçfips qiu> t)e. nos
prestou, senfto o de Informar
a verdade. Exatamente por ser
assim è que o lornalKta cons-
tantcineiite está a Indagar do
glnete sóbre as possibilidades
dos pnrelhelros que éle deve-
tA montar. Ontem ,. tarde, fo-
mos procura-lo com esse pro-
póslto e José Silva, atencioso,
como sempre, nos atendeu com
a melhor boa vontade. Disse-
nos Inicialmente o Becfto:

— "Na corrida noturna de
amanha, terei apenas uma

montarln. Estou compromlssn-
do pata dirigir o rnvaln Ale-
xander, no quinto páreo «la
reunlfto, o "Hsndlcap Especlnl"
em 2.000 metros, Alexnnder,
corre bem na areia pesndn, pois
.IA ganhei i-om o mesmo, nesse
terreno. Vai leve. pois xno ape-
nas 50 quilos de peso. A tur-
ma stá fraca, pois JA andou
no melo de outros bem melho-
res e atuando multo bem. Es-
tA em boa forma e seu traba-
lho acr.idou bastante. Por es-
tas razoes é uma das forças do
páreo e devera ser multo upos-
tado. Tenho muitn fé nesta
montaria; que é nllAs. n' tini-
cn da noite e bein me agrada-
ria vencer a prova. Aconteça
que, digo-lhe com tôdn a «In-
ceridade, nfto considero o pA-
reo fácil, nem corro o cavalo
como "barbada", por dois lm-
portantes motivos que quero
esclarecer: o corer pela va- ,

rlante •, pela primeira vea à
noite. Pode ser que Alexander
vença assim mesmo, mas estes
fatores adversos que lhe cliel
estAo me preocupando. Tôdns
hs vezes que corri Alexander
pela variante perdi aa prova.*,
mesmo quando tudo me pare-
tia ser favorável. Pnrece que
o animal aprecia mais e cone
melhor na pista grande. E a
luz dos refletores poderA In-
fluencinr, nn produçAo do com-
p»tidor, pois vai estrear em
corridas noturnas e talvei es-
tranhe. Nfto foram esse* dois

obstáculos a vencer e eu diria
que o cavalo era s força do
páreo e deveria «unhar."

E. no deipcdlr-se do repórter,
J. Silva declarou:

— "Pode afirmar aos leito-
res de A NOITE que estarei,
como sempre, ao Inteiro dis-
por, pnra informar sóbre ns
minhas monuirlas, sem ter o

.que esconder de nlnguéml Nu
sexta-feira, conforme c-« apron-
tos dos animnl- que mi houver
obtido, para ontnr, conversa-
remos novamente sAbre os
"chances" dos cavalos."

TRIPODI RECEBE 0 SEU PRÊMIO
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ite da Grécia no Clube de Turfe
A vitoriosa promoção de A NOITE, que se re-nllM todos os

domingos, nn buate "Plaza Society", o elegante centro de diver-
soes da Avenida Prado Júnior, sob a dlreçfto de Mauricio Lanthos,
homenageará a Grécia, no próximo dia 29. O Clube de Teve e
Turfe, dirigido por Braga Filho, da seção "Rio-Zero Hora", rendo
a api-eseniaçfto do repórter de turfe deste Jornal e co-apresenta-
çfto da vedeta Cidlnha Rocha, terá sua reunifto inicladn às 23
horns e apresentará música e artistas helénleos, com a colal)'ira-
çfto do Sr. Seoulls Botells, além dos habitunis atrativos dos páreos
c sorteio de muitos e valiosos prêmios.

ESTREANTES

Em virtude do empate verificado no páreo em que o Jockey Club
homenageou A NOITE, pelo transcurso do 51.° aniversário de sua
fundação, o Departamento de Promoções deste vespertino convl-
dou os ganhadores, jóqueis Manoc] Silva (Pampilhn) e José Por-
tilho (El Gustavo) e respectivos treinadores Luiz Trlpodi e Wal-
ter AHano, para virem à nossa redação, a fim de receberem seus
prêmio» pela vitória. Ontem aqui esteve Luiz Trlpodi, que esco-
Iheu um fino relógio "Mondalne", do último tipo, sendo-lhe o
prêmio entregue naquela, dependência de nosso vespertino. Na
foto, o redator de turfe, a colunista Arlna de Carvalho, Luiz Tri-
podl e Euvaldo Ferreira Tavares, Chefe do Departamento de Pro-

moçóes de A NOITE

SAWER, ex-XINGO — Ma.sc,
tord., S. Paulo i25-9-59>, por
New Wonder em La Parda.
Criador: José Paulino Noguel-
ra. Proprietário: Stud Pala —
Treinador: R. Carrapito.

PERY, ex-KAPIM — Masc,
tord, S. Psulo 122-9-88), por
Quipróquó e Tolosa — Criador:
Fazenda Nova. Proprietário:
Mário Póvoa. Treinador: Sabá-
tino d'Amore.

VAPORETTO — Masc, cast.,
Sfto.Paulo 128-8-S6), por ..Fort..
Napoleón e Queen- Bee. Cria-
dor: Haras Sfto José e Expe-
dictus. Proprietário: Stud Li-
neu de Paula Machado. Treina-
dor: E. Freitas.

LA MERVEILLE — Fem.,
alaí-.ão, França (19-2-60), por
Bozzetto e Truite. Importador.
Júlio CApua. Proprietário: Stud
Vale da Boa Esperança. Trei-
nador: M. Gil.

GRAN-PRINCESA — Fem.,
castanho, R.. G. Sul (4-8-58;,
por Graín d'Or e Al Oina. Cria-
dor: Breno Caldas. Propricta-
rio: Stud Cj-lon. Treinador: J.
L. Pedrosa.

"FORFÀITS"
Para as corridas da noite de

amanhã, no Hipódromo da
Gávea, até a noite de ontem
haviam sido anotados os se-
gulntes "fortfaits", na Secreta-
ria da Vila Hípica: Dona
Paula e Passarela (4o); Emir
e Flgaro (5a); Kantarinha • e
Jogatina (7o); Ilustre, Sake
e Zôpo (8o), num total de 9

• deserções. _;

CRISTIÁN GIÁN E
O "SWEEPSTAKE"

SA «
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CORRIDA DE SÁBADO

f\ famoso costureiro e figurl-
nista italiano, que há três

meses se encontra entre nós.
para instalar uma filial de sua
conceituada casa de Roma, t
Via Glovani Brance, 35, apro-
vcltará a oportunidade do pró-
ximo "Sweepstake", em 5 dc
agosto, para Inaugurar os seus
estúdios, ft Avenida Copacaba-
na, n.° 1120 — grupo 901, com
um desfile de 40 modelos de sua
exclusiva criação, para aquela
tarde da magna prova do nos-
so turfe, no Hipódromo da Gá-
vea. O desfile será realizado na
sexta-feira próxima, dia 27, às
17 horas, naquele local, que a
parllr de então será a sucursal
brasileira dc uma das mais fa-
mosas easas dc meda feminina
da Europa: -Trlitlan Glan —
nlt- costura''

1.» PAREÔ — As 1*1.30 horas —
B00 metros — Cr.? 110.000.01)

1—1 Canoa  * 58
2 Vereda Troplesl .... 5 58

3—3 Sabrina.  3 58
4 Inti-ujR „... i 54

3—5 K-uingava  1 58
8 Margarita  4 52

í—7 Esperteza  2 56
8 Xininha  6 56

l.o PAREÔ — As 13.55 horat —
1200 metros — Cri 150.000,00 —

(VARIANTE)
Ks.

1—1 Showy  a 53
2 Heure-Grise  5 53

2—3 Nanlnha  3 53
4 La Habanera  7 53

3—5 Balada  8 53
Gringa  2 53

4—7 PruniB  4 53" Fontóca  1 53

3.0 PAREÔ — Ai 14.25 horas —
1200 metros — CrS 150.000,00 —

(VARIANTE)
Ks.

1—1 Báculo  ::- 57
Gênio  6 53

2—3 Brumado  3 57
4 Simido ."3

3—5 Albeniz 81" Hamlet. 53
4—-8 Gangster 53

Balxlo 53" Bis 53
Ks.

4.« PAREÔ — As 14.55 horas —
600 metros — Cr$ 110.000,00

KS.
1—1 Zulu  « 60" Zelo  2 00

Esteio  D 52
2—3 Expresso  10 58

Ivlustafá  1 58
Donaldo  * 54

3—6 Dublin  11 60
T Hxcelslor  5 58

Cardan  7 52
4—9 Rebate  3 53

10 Épico  * 54
11 Mosco  8 58
12 Chianti  4 58

I
5.0 PAREÔ — As 15.25 horas —
1200 metros — CrS 200.000,00 —

(VARIANTE) /
Ks.

1—1 Curaçau  4 56" Corinto  e 56
2 Osprey  n 56

2—3 Cecíu  2 56" Ciclone  14 56
4 Borboton  8 56

3—5 Cabernet  12 56" Chico Preto (#) .... 1 56
Hot Summer  6 .16" Snack  13 56 '

4—7 SRtehmo 56
Lord Galo 10 58
Dampler 56

10 Pnndnro 56¦,-< e*c-Hltcrce**ck

6." PAREÔ — As 16.00 horas —
1 500 metros — Cr$ 110.000.011

KS.
1—1 Tarma  11 54

2 Armendnrlz  R 54
2—3 Qnebrafogo  2 '2

Cnnznntere  10 52
Exi-elslnr  5 50

3—6 Vaporetto se
Pernot 19 54

Ollbrlu» 54
4—6 Ptolomeu 54

10 Ágio 52
11 Destroyer 54

7." FAREO — A| 1Í.J5
150» metros — Cr$ 118,

(BE-TING)

1—1 Guarnierl 
•i Saraplio 

Zazo 
dlngole Mágico 

- ¦—8 Kabum " Tarso" Bronzeado
Hontem 
DeMjustwdo

_ 3—8 Xexéu 
9 RUôn 

10 Doldlnho ...
. Frater 

11 Photbus" Tererí ..;...,
l_ 4-12 Extmüer

13 Valaador .....
14 Zé Cnrlbooa ." Zé Carlos
15 Vingo' " Talleyrand ...

horai —.
860,00 —

Ks.
.. * 58
.. 8 58
.. 12 54

... 58

... 15 16

..1 10 58

... 56

... 56

... 13 58

... 58
.. 58
... 56
... 14 58
... 54
... 58
... 11 56

56
54
38
56

8." PARKO — As 1T.10 horai —
1300 metros — Cr» llO.llOO.DO —

(BETTING) — (VARIANTE)
Ks.

1—1 Le Qarejon  9 58
Don P»U  4 54
Iturbl  * 56
Ramazón  17 56

r " Giovanotto '12 56
I S—5 Lyrnos  * 5e

TaJ-Il-Arab  6 56" Zunldo  Í3 58
Melodioso  1' 58" Blg Pool  15 58

*—8 Grogojó  18 58
9 Saxofone  10 M

10 Marqulnlio  í 56" Prometheu  1. 58
11 Xir  ile .58" Labatout  2 54

4-12 LampeKo  16 58
13 Britl-h Herald  3 58
14 Vagalume  8 58" Agripex ,.11 32
15 Dourak  14 58"Malhado  7 52

#." PAREÔ — As 1T.45 roras —
1200 metros — CrJ 150.000,00 —

(BETTING) — (VARIANTE)
Ks.

1—1 Le Glrande  9 57
Mount manche  15 57
Vaporlto ' 4 57
Pury (ox-Kaplm) ..13 57

2—5 Alcacerquiblr .... 10 57
6 Bulos  3 57

; 7 Abandono  11 -57
8 Montejarl  1 57

3—9 Bornelo  6 57
10 Mliano  14 57
11 Meu Negulnho  7 57
12 Lago  2 37

4-13 Doze ,'  IP ..7
14 Mlracle  8 57' 15 Niinnurh  5 S7' " M-ntejota  *. 17

GRELHA — Fem., cast., Sfto
Paulo (31-8-58>. por Fairy King
e Ninguna. Criador: Haras Ipi-
ranga. Proprietário: Renato
Joaquim Mllanesl. Treinador:
G. Feijó.

VALSADOR — Masc., tord.,
Sâo Paulo (3-11-561, por Blac-
kamoor e Paraibuna. Criador:
Haras Sfto José e Expcdictus.
Proprietário: Aluisio Josí Pin-
to. Treinador: R. Trlpodi.

BRAGADO — Masc, alazão,
R. G. Sul U-10-59), por Arroz
Doce e Erin. Criador: Cândido
José Godoy de Bezerra. Pro-
prietário: Jofto Soares Gulma-
rftes. Treinador: G. Feijô.

OLEIRA — Jem., alazã. Pa-
raná. (26-10-58), por Fair Tra-
der e Green Eyse. Criador: Ha-
ras Paraná Ltda. Proprietário:
Luís Alberto M. Romano. Trei-
nador: Z. Guedes.

LORD PARDAL — Masc,
cast., R. G. Sul (25-10-59), porLord Antíbes e Farolera Cria-
dor: Serafim Dornelles Vargas.
Proprieátrio: Arnokl T. F. Rev-
nher. Treinador: Manoel de
Sousa.

HOT SPRING - Fem., ala-
záo, S. Paulo (9-8-59), porFlamboyant de Fresnay e Pi-
gra. Criador: Haras Ipiranga.
Proprietário: O criador. Trei-
nador: Antônio Pinto da Silva.

PANDORO — Masc, cast.,
S. Paulo (26-10-59), por Strong
1'th'arm e Copa Roca. Criador.
Dante Marchione. Proprietário:
Renato Joaquim Milanesi. Trei-
nador: Gonçallno Feijó.

CURAÇAU — Masc, alauao,
Sáo Paulo (20-8-59) por Blac-
kamoor e Guaratiba. Criador:
Hara« São José e Expedictus.
Proprietário: Stud Lineu dePaula Machado. Treinador: Er-riani Soares de Freitas.

CORINTO - Masc, tord., SPaulo (9-11-59), por Ever Rea-dy e Tunls. Criador: Haras SáoJosé e Expedictus. Proprietário:
Stud Lineu de Paula Machado.Treinador: Ernani de Freitas.

HOUDINE — Masc, tord SPaulo (15-8-59), por KameranKhan e Néolina. Criador: Ha-ras Ipiranga. Proprietário: Rav-mond Maüfal. Treinador: Aii-tomo Pinto da Silva,
CECEU — Masc, cast., Sfto

Paulo (8-8-59), por Sayani e
Blue Sister. Criador, A. J.
Peixoto de Castro JivProprle-
tárla: Zélla Gonzaga Peixoto
de Castro. Treinador: Levy Fer-
reira do Amaral.

CICLONE Masc, cast., Sfto
Paulo .(25-10-59) por Sayani eTomba. Criador; A. J. Pelxo-
to de Castro Jr. Proprietária:
Zélla 'Gonzaga Peixoto de Cas-
tro. Treinador: José Luis Pe-
drosa Pererla.

OVERLORD — Masc, cast.,
8. Paulo (12-9-59) por Ferino
• Hlrarana. Criador: Espólio
de Antônio Álvaro de Assunçfto
Proprietário: Stud P. B. Trei-
nador: Juvenal Batista Ivo.

OSPREY — Masc, :lazão, S.
Paulo (10-11-59), (por Stavan-
ger e Goyah. Criador: Espólio
de Antônio Álvaro de Assunçfto.
Proprietário: Stud Almeida
Prado e Pacheco Borges. Trei-
nador: Juvenal Batista Ivo.

POTROS PARA
LUIZ TRIPODI

Chegaram às cocheiras do
treinador Luiz Tripodl o po-
tro Y Otro e a portancia Yto-
néa, de criação do Sr. Paulino
Nof-neira, ambos filhos do ga-
ranhão Pharals. que sprvp nos
c-tat-e-leelmentos daquele c-rla-
dor.

f
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Alexander, durante um dos seus exercícios matinais

EXERCITAM-SE PARA 0 "BRASIL"
Diversos craques, no Rio o'em São Paulo, já se estfto

exercitando para o próximoGrande Prêmio "Brasil", a ser
corrido em 5 de agosto. Ba-
roriet- sob o governo de Ma-
noel Silva, assinalou 225" paraos 3.040 metros; Levilon Uad>
registrou 209" 2/5 para essa
distância; Atramo, com o plió-to Juan Marchant, registrou
para 2400 metros -o tempo de
172" 2/5 a Ortlle. com F. Iri-
goyen, assinalou para 3.040
metros 212", todas com multo
boa ação e impressionando fa-voràvelmente aos responsáveis
e aos "corujas" Em Cidade
Jardim continuam em ativos
trabalhos os diversos craques,

sendo que os último- exercícios
anotados foram: Héros, com
D. Garcia, registrou 207" paraos 3000 metros, com 136" paraa última volta fechada,
tendo Beliz como "sparring";
Pêlo Duro, no governo de F.
Gonçalves, marcou 209" para
a distância da prova, com 112"
para a milha final, sendo es-
perado por Unitas: Bandar,
com C. Taborda, assinalou pa-
ra os 2400 metros 163". com
100" para o.s 1500 finais: Ma-
jor's Dilemma (jóquei Pierrs
Vaz) percorreu 3000 metros em
209", cobrindo o.s últimos 1500,
em 102" e Nafali, com L R1-'
goni. registrou 215" para a dis-tftncia da carreira.

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
GRANDE PRÊMIO BRASIL

Aviso aos sócios
Sôbre s entrada na Tribuna Social para sócios e seus con-vidados. como para aquisição de ingressos e reserva de mesa

para o almoço no dia da realização do Grande Premo Brasilde 1902. tanto na Tesouraria, como na Gerência, na Sede, ossrs. sócios terão as informações necessárias, no horário 
'das

12 as 18 horas. Nos dias de corridas, na Portaria Central daTribuna de Sócios.

CORRIDA DE DOMINGO
1.9 PAREÔ — As 13.30 horas —

1 SOO metros — Cr? 200.00U.IIO
Ks.

1—1 Danieiito  5 56
Boca de Leio  3 S(i

2—3 Aj-apnnto  4 55
Arnssu  2 50

3—5 Helius  3 56
Lord Pardal  6 ..fi

4—7 Cajueiro  8 56
8 Bragado  7 56" Plneiral  1 56

2.° PAKIÍO — As 13.55 linr.-is —
. 1 400 metros — CrS 150.000,00

Ks.
1—1 Hocalllc  4 ."7" Kuml  8 57
2—2 Barra Mansa  6 57

Petite Pleur  5 ¦ 57
3—4 Grelha  7 57

"-.isque..  1 57
4—fl Onlle-rn  3 57

ítafia  9 57
Flora Bnmblna  2 57

3.° PAREÔ — As 14.-5 horas —
1400 metros — CrS 250.000.00 —

(HANDICAP ESPECIAL)

Langevln 
El Rev ;....

2—5 Ctp6 
' 

" Quei-Plleur 
Sunstar 
Nnrdal 

3—R .labotiral.nl 
9 Don Mnrlano 

10 Nospor 
11 Orystal Pnrlc 

4-12 Hfirtlm 
13 Tabnne-gro 
14 Nesnli-1 
15 Juths " ídolo de Madrid

... 14 SR
... 58
... 58
... 16 58
... 58
... :< 58
... 13 53
...II 58
...10 58
.. if 58

... 58

... 58

... !) 58
... 58
...12 54

Ks.
58
54
53
56
55
Ü3
51
54
?4
53

1—1 Anabeia 3" Amarallna 5
2—2 La Mervellle 8

3 Garota de Oro 6
3—4 La Violotera 4

Kilpar «
Iliina ij

4—7 Bartok 2
Zalaca 7
Colunata 1

4."> PAREÔ — As 14.55 lieir.-is —
400 metros — Cr$ 130.000.(1»

KS.1—1 Nigutta sa
Judy 58

Russlnha 51!2—4 Violenta 58
5 La Candura 11 58fi Qulnetle 54

3—7 Aluía /. 58
Tika 58
Good Evea 53

4-10 Plnl-ie 58
11 Metodista  7 ns
12 Sister  p 54
13 Lady Cachaça ...... 10 54

5.° PAREÔ — As 15.25 linras —
1 100 metros — Cr? l.íO.HOO,

7." PAREÔ - As 1K.35 hora»-' -1 .Wl metros — (grande pré-
MIO "CONDE I)!- qERZm.hR.'')— (CriU-hini ele Potie-s) —
(Clássico) — ers ooo.oiio.uo —

(BETTING)
Ks1—1 Polywaj*  55" Forrestat ,' 552 lago ' 5-—3 H-iiidlni  13 56" Hudson  il 56

4 Ali The Way ....... 10 56¦3—5 Ciilti  .. 5-
Carlrl  56
Surre tl'Orse  5_4—8 Ove-rlord  j? ..fi9 Rnck-Mountaln .... ,5610 Qival  56" Sawer (e-c-Xiiigb) .. 56

8.°.PÁREO — As 17 10 horas -
1 Oiill melros — (VARIAVTE1 —
(BETÍINB) - (AREIA) _

CríJ 130.0li0.00

1—1 n.Ac- Príncipe *.
Ousado y
Mar Verde 22—4 Hedon #
Mercante 1
Hemlpo 5

3—7 Rotary 7
Onlx fl
Bulos 4•l-lll Ciiiman 3

11 Boleadeir 8
12 Cambara s.

10
Ks.

57
57
53
57
57
57
•?7
57
53
57
57
57

Kl.1—1 Gordini  sb" Garay  ,.•,
Bonhcur  5-
Mçntelbis  ,..2—-4 AlcAcer  «a" Acurn.lé  5$-

5 Nnvplty  íf 58
li .Inboroca  583—7 R-lnfnntc .' 58AridorI  58Hlç» Boy  5810 Astalari  13 ,.p4-11 Grcy Dino .' 5813 Vanldoso  \i 5313 Clarinete ... 1* 5?

14 Lord Gin .'., 53
9.0 PÁREO - As 17.4.5 Horas _120(1 melros — (VUPivtK —
(BETTING) - (A REI A)' _

8." PAREÔ — As 16.00 horas —
1 400 metros — Cr"" l.io.ooo.oo

(ls.1—1 Allrati  % 58
2 Mero  4 53

1—1 Jallsn 
Oleira 
Ocenn Queen ...

4.Matiz 
2—5 Olola 

(i Olyrn 
Novatu 
sii**ann '3—9 Soiríe 

10 Poesia ¦"
11 Rens-tttn .... 

'
12 Mlss Spltler ....4-13 Giiign 
14 Peiiona .', 1315 Marqúeza ., ]." CacbuRha  *

11

57
57
57
57
57
57

'
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Brautie e Rocha Vão Hoje Disci
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Quer Ser Técnico do
Porqu M11U

¦¦
ZIZINUO: Não sei, nem me interessa saber o quc an-
dam dizendo. Não quero nada com o Boiafono. Tenho
lá vários amigos e pretendo conservá-los. È bom que
me deixem em paz com o "empregttinho" na barreira

de Surui

Züslnho, que vinha sendo
apontado nos bastidores, por
elemento? ligados ao Botafogo
como o novo treinador tio o!U-
lie pnra o restante do campeo-
nato carioca, cm lugar de Ain*
rínliri, desmentiu categórica-
mente o seu ingresso Daquele
olubc. dizendo que "uo momr.i-
to só Uga para tulebol quan-
do Joga suns peladas em Cor-
relas e que não troca a sua
vida tranqüila dc fiscal de oar-
relras do Estado do Rio. em Bu-
rui, nem mesmo para ser téc-
nico dc um grande clube co-
mo o Botafogo c que tudo não
passa dc "onda", ool*. não .teei-
rara nunca".

O famoso ex-atacante das
scfeOM 'nucicnalf, disse mais
que "se liga no Umalago por
sfer niniKU Ultimo dc Nilton
Santos e tle outros que Jogam
peiodas consigo em Correias;
mas quc não aceitaria o cargo
de forma alguma pois nâo ve
razões que desmereçam o irá-
balho tio também seu amigo
Marinho, muito bom, e que ape-
nas está atravessando uma ta-
se comum ás equipe». Além tle
tuúo, Marinho é um profiasio-nal honeto e dedicado e. iutei-
ramenio voltado naia as suíiõ
funçOcB''
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BANGU QUER ANTONINHO
PARA JOGAR NO DOMINGO

Dari: Jogo se Ganha no
Campo e Não de Véspera

O Flamengo eslá bem armado, mas jogo se ganha é no cam-»
po e domingo veremos quem ficará absoluto na tabela, pois pela
primeira ves o ataque rubronegro terá pela frente uma defesa
bem armada e que juga sério — disse o quurto-zagueiro Dari, uma
das revelacõe-i de Zezé Moreira, cujas atuações fizeram a torcida
tricolor esquecer o excelente Wilson, comprado à Portuguesa."Esse é o meu primeiro Fia s Flu e não quero sair do campo
derrotado, embora minha missão seja a de "parar" nm elemento
perigoso como Dida, quc atravessa excelente forma técnica r li- >
álea, — prosseguiu — mas isso não me amedronta e vou para o
campo com disposição de vencer, pois quero continuar titular do
quadro e não posso facilitar, quando tenho de disputar o posto
com um craque como Wilson, que só saiu do time por contusão.

FLAMENGO ESTA BEM
¦ ¦ Dari está otimista mas acha que será a mais difícil partida
que o Fluminense já travou no atual campeonato, pois o Fia-
mengo atravessa uma fase ótima. Tem uma defesa bem armada
e um ataque perigoso, o que provam as lideranças que ostenta
nas tábuas dos artilheiros e das defesas menos vasadas.

Isso, contudo, são qualidades que também vê no Fluminense,
pois a defesa do Fluminense joga sério, está hem armada c fecha
muito, a área, principalmente ua frente, onde o Flamengo tem
seu forte, em Dida ç. Henrique.

• "'•/'" PRIMEIRO IIA.WlV"''" '""^ -'/y

Estreando em Ua x Flu, pois loi guindado ao posto de titu-
lar neste campeonato, o médio Dari mostra-se tranqüilo, "pois o
Flamengo náo lhe assusta". -"O Fluminense está bem melhor que muita. gente pensa e a
prova de fogo será domingo, contra ura quadro que, por suas úl-
tima*. atuações, também está tinindo. A verdade é que não somos
lideres-invíctos por acaso e não vamos perder essa condição só
porque surgiu um' adversário jogando um bom futebol — disse o
jovem craque, que espera corresponder plenamente a confiança
que Zezé lhe deposita. .

DIDA NAO E'. ESPANTALHO"Sei que terei Dida pela frente, o que. não é brincadeira, mas
isso nâo me desanima, pelo contrário, pois os méritos sáo maiores
quando crescem as dificuldades. Vou lutar e muito, e sinto que
serei bem sucedido.

Dida mexe muito, como todo o ataque do Flamengo — prós-seguiu — e é preciso muita atenção para nâo sair atrás dele. Mas
estamos bem treinados e Zezé previu tudo isso. Estamos instruí-,
dos par» "travar" o ataque do Flamengo r isso ha de acontecer".

WILSON E' CRAQUE
Dari conquistou a posição de titular, quando Wilson saiu do

time por contusão. Mas o titular ficou bom e o garoto foi ficando
no time, pois a cada partida Jogava melhor. Hoje já não se fala
em Wilson nas Laranjeiras, com a exceção de uma pessoa — o.

.próprio Dari,
Muito modesto, quando falamos em Wilson, disse — "é um

grande jogador e seria titular do lime, náo fosse a contusão quesofreu durante um amistoso. Considero-o um dos mais completos
quarto-zaguciros da cidade, mas já que son o titular do time. vou
lutar para continuar no time - concluhi.- „«•$ ft qualqU3r defensor. O

|l!ml1111111111 !! ÍIII»llllllll"l"lll(l»HIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIÍIIIIIÍIIIIilllllllllllllllill||||| lilMilllliIlIllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllj;-

• A reportagem apurou como
surgiu o nome dc Zizlnlio paia
assumir a direção técnica alvi-
negra e quc. nos seus aspectos
gerais, passou-se dessa manei-
ra; vários elementos <que sc
reúnem nos sábados em Cor-
relas), dcs-dc há multo, nào vi-
iihani demonstrando contenta-
mento com os resultados cbti-
do.s peln equipe e resolveram
que a soluçáo do problema «¦-
ria a «alda de Marinho da ài-
reçfio técnica o o Imediato con-
vite a Zis-inho. para eles o ho-
mem certo para aquele posto.

De pronto entraram em con-
tato com o sr. Wilson Malaba
dono após a partida contra o
Olaria i. assíduo freqüentado'.'
tle General Scveriano. aonde \ai
levar jogadores para treinar e
apontar outros do interior pura
serem contratados, amigo de
Zizlnho c residente cm Niterói,
no sentido de quc. ésle. fizesse
chegar ao "mesli Ziza" a '.dé.ia
de o mesmo vir pnra Genoral
Severiano. Wilson Malnba foi
à essa de Zizinho, conversou,
coin o "mestre" (fato conflr-
mado uelo oróprio* e veio com
a seguinte respo-ta: Zizinho
falaria pes:oalmrntc com Nilton
Santos, cm Correia.», ma? dc
antemão poderia dizer quc hão

aceitaria a oferta; poi ser -uni-
ko de Marinho c tombem, pela
função que ocupa no funciona-
Usino público fluminense. Wil-
son não cuardou segredo, bofe»
com a lingua nos dentes, c o
fato chegou ao conhecimento
tia reportagem.

Ontem, falando a A NOITE
Zizinho declarou que 

"dc for-
ma alguma .repetiu) não vol-

tarln no lutebol como técnico e
nem mesmo para um clube
grande como o Botafogo"."Estou afastado - continuou
— e talvc/, deixe dc ir a Cor-
relas jogar minhas peladas para
fugir ft insistência dos convi-
tes e não forçar qualquer M-
tuação". Náo lia nada e mes-
mo, se houvesse, eu não topa-
ria — completou.

A NOIT
ESPORTIVA

Djalma Foi Para o Treino mas Braune Não Deixou

i"iinn'

A falta dr rnlrosamcnto entre
na diretores de futebol do Ameri-
ra e o» jogadores tle maior prole-
ção, culminou rom a (ítuaçlo que
n clube atravessa, pois. depois de
perder Amaro para a Itália, está
na lmlnêneia de perder também
'Djalma e Ivan. que foram bar- '

rado» do time e cortados d» de-
legação que viajará para Nova
York, ãs 22 horas dc domingo,
para tentar um titulo que valo-
rizaria o América para qualquer
excursão que programe pelas Ame-
ricas on Europa. Assim foram au-
mentidas tremendamente as dl-
(imildades com que luta o técnico
Miguel Flménta que, no fim, ar-
cará sò/lnlio com a responsalilli-
dade das derrotas.

A falta de Intimidade existem e
uo tempo de Álvaro llragança e a
austeridade que com os jogadores
sSo tratados transformaram a te»
((ovarão dos contratos de Djalma
e Ivan em assunto estritamente
comercial e. nesse ritmo, nâo foi
possivel encontrar uma formula

conciliatória, pois e natural a in-
transigem,» quando as cifras fa-
Iam mais alto que a compreensão
e a amizade, a vontade do /a-
xueiro riu só firmar contrato por
dois anos não era surpresa, c soa
proposta (le renovar por Cr> 4.200
mil de luvas, era por dois anos,
partindo do América a sugestão
ile concordar com as cifras, desdo
que o compromisso fosse por três
anos.

Enquanto a lula pelas cifras
jogadores Djalma ¦ - Ivan, dupen-
sa Amaro c OUbert, manda bus-
car .Mauro no Itlo Orando e, ago-
ra, Fernando e Almir no Canto
do Itlo, O primeiro, .ioda nao ai-
rançou seu piso normal e, para
agravar, sente-se desiludido, por
ler perdido unia situação exçcp-
cional ua Itália, quando o l'aler-
mo sc mostrou disposto a contra-
lá-lo, riando-llie de luvas Cr*. 20
milhfifs e, ao América, lã milliõcs
pelo IM'-***-

Almir ainda não foi devldamei;-
,« teitado. m*\ Fernando, »<¦ wei

! Dirigentes do Bangu, as volta* com sérios problemas cie ;
cántusSo e dc reformas d" ronrrófo na mi equipe e oue ;
inípcis-liilitn. Inclusive, o U*i»5nrdbr Gsr.d*ri» iír,n:b'\ foY-e- ;

mente gripadoi. dm rreiim-- t-i'et'vcs mr XA.tr ti;- tiyi mini-
mo de oiv/". jogadores porá' t>rlv?r' p.m.. tímt-bvsc prõjurã-
'rão ainda hoie. o presidente Volfiei Btíiune. do América: a

!• fim dé tenku- a compra inietlb-ta i'o passe do io?ador_Anto-
ninho, apontado pelo técnicç alvi-rubro tomo a solução iu-- ;
gente na formação douni ataque nar.i a pari ida de domingo |=• contra o Botafogo.= Falando à reportagem; o próprio treinador confirmou
que está realmente em palpos de aranha e qiíç não sabe mos-

I.mo como vai tair dessa, já quc r,ão tom a mínima esperança
dc contar cnm vários *ogadores titulares e que <ó mesmo nm
r.-iilagre do dr. Abrahão Fiszmam. lhe jiiissibnítara contar com

!'alguns deles, uúo todos, para os treinos individuais da senia- |
tia, c. om liltim;, hipótese, para o jogo contra o Rotáfago, Até i
mesmo òs .juvenis, com' quem poderia soliuVomir cm parle i
meus iiroblemas, estão prestando serviço militar e não estão ;
compi r •ceuiio ao clube - disse.' j

r,,,,„•--,------ iniiiMIIIIMIIIIIIIilllMIIIIltnililMIMlItMMMIIIItllllKIIIIMIIMlItlM MIIIIHI Ilflllllt* , . ..,  ..  „,

Zagueiros Elegeram Humberto
Melhor Goleiro do Vasco

"Globerrotters"
no Maracanõzinho

Alie, técnica, malabarismo
e_cC7.ucidade. ./oram., i-isíos
ontem, ó noite, no Ginásio
Gilberto Cardoso, Maracanã-
Aniho, quando os "negros má-
gicos do basquete", o.s "Har-
leu Globetrotters" deram um"show completo, enfrentou-
do uma boa equipe, a sele-
i-Aio da ,;o;ia riíraí. marcando
um placar de 52 x .19. Na pre-
liminar, os "American Giants"
foram nitidamente derro-
fotíoi,' pelo T1 j ti c a, por53. x 46. Ho\e os "Globetrot-
lera" enfrentarão o Tijuca
com os "Giants" na prelimi-nar.

O
Os'jogadores Brito, Nivaldo e

Ru.sso elegeram Humberto o
áielhor goleiro que o Vasco pos-
sui no momento pela tranqUilir
dade com qv.e atua. dando con-

mesmo. não acontece com Ita
que — secundo Ri"-s
tò Irresular h ucm

I I
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0 Árbitro... Êste Venal!

Resposta do colunista
pela "Rádio Jornal do
Brasil" no programa
Pergunte ao João. dc
ontem à pergunta:
"existe a possibilidade
de marmelada e vena-
lldade em partidas de
futebol por parte do át-
bitro? .

~ A. possibilidade de marmeia- Dessa forma o árbitro tem be, esse mesmo clube não og
H aa e -penalidade, em referência que- obrigatoriamente se ven- aceitaria para dirigir outra- =
| 

~^-mste e-.- nao existe! der. Tem que ser venal, porque ,-partida, não teria mais ^con-=
- sim e nao: Se êle apita futebol profissio- fiança naquele juiz que o clube ~-s àim, porque todo homem po- nal, e pura e simplesmente por- conseguira comprar. Não ad,-: 1
| ae ler o seu preço, e aquele que que gosta de apitar e, acima de miiirla de forma alguma, que I
= jor venal ç negar isso, está tudo, para "defender" mais o Departamento de Árbitros es- 1= mentindo a sua própria cons- üm "dinheirinho" onde poderá catasse o árbitro, pela simplesi |
g ciência. . contrabalançar suas finanças., razão de que o juiz jà havia se &
j= Sim,: porque existem várias ¦ Ora, se um juiz de direito, vendido e assim, o árbitro teria =
H moderíidades de se comprar ou w* chefe de Policia, um pro- sua carreira encerrada. g
= de se vender a, dignidade de motor público, um fiscal de; Essa è a razão pela qual eu =
Ü alguém, principalmente o ârbi- qualquer' coisa, um desembar- digo que Sim e Nâo. Sim, por- S
S tro de futebol que muita no aaânr (huinanamente :fativeis) que o-árbitro de futebol que |
g Bros;!, ou. melhor, nos grandes e, ate mesmo um presidente da-, tem o dever de acusar, ãefen- =
S centros como Rio c São Paulo. República pode ter o seu preço, der, julgar e punir em pequena s
g . Sim, porque os dirigentes e. . porque razão, então, úiri sim- fração ãe segundo, que tem o j§S oiíe provocam essa situação dc -Pies 'juiz de futebol, não poete-' poder inatingível nas mãos. que -
5 descalabro, qitando perdem ria também, ter o sen mlnutu faz o que muito bem entende =
g «wm determinada partida e jo- de leviandade e se entregar por durante noventa minutos, quc =
g gam a culpa e.m cima da ar- "um-dá-câ-essa-palha", O fute é o único homem na fuce da =
g bltragem. Antes, êsse mesmo -de futebol também 6 humano terra com poderes e decisões =
g, dirigente perseguiu o jura dcL nada. mais natural que tam- irrecorriveis.. não seria tâo §
JS iodos os modos c " maneiras, bem sc.venda.,' burro assim âe se vender por §
H Antes, esse mesmo dirigente, Não,- absolutamente, -nâo i-umá insignificãncia e depois fi- =
H telefonou para a residência do Não acredito què até a data de, car apagado por completo. Não, g
;S qrbifro e lhe disse que não rie- ,-.o/'e, álgúm árbitro de futebol êle não se jjentie. O que real- g

se tenha deixado engabelar pôr mente acontece é que êle, juis... =
dinheiro. Não acredito e posso' antes das partidas è Intimida- gaté afirmar que não! do, coagidoe nele ninguém de- 5

Não acredito que êle. se ven-
da porque seria-riscado suma-
.riamevte do quadro de árbitros
lego na terceira ou quarta "ro-
dada" de um campeonato.

Nâo acredito, porque se êle,
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sejava que o fuiz "roubasse"
»= pnra èle, mas, também, náo

queria ser roubado por nin-
guèm.
Sim, porque o referido diri-

gente, foi esperar, a chegada do
j§ juiz na- entrada do campo de

futebol . onde se realizaria fl
partida c, lhe disse: "quem te

g escalou para apitar esse jogo,
g fui euA. veja, portanto, como -.juiz, caísse tia. rsneira âe se-— é que o vais fazer.. vender a.um determinado clu-

poslta confiança.
Razão pela qual, alegam os g.dirigentes que o "problema das garbitragens" "precisa ser ur- g

gentemente resolvido", quando g-na verdade o problema que gexiste é o dos dirigentes., a =
falta absoluta dc verdadeiros =
dirigentes... =
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t .Humberto, o favorito da Jdefesa vascaínu ,
I—_• -__ 1
Julinho recuperado

São Paulo — Julinho voltou
aos treinos no time do Palmei-
ras, exeroitando-sc levemente
com a bola e nada sentindo. E'
bem provável que possar ser
aproveitado nos próximos jogosda equipe esmeraldlna. Vavá
está contundido e fora de co-
gitações parn o jogo de domin-
po contra o Jabaouara. Djalma
Santos ficará sob observação
médica.

no de ontem, não mostrou nada
a mais do quc >¦• ré nos tltiilarr*
e reservas do América, em sua
posição.

.Mesmo se (or verdadeira a de-
cisão de vender lijalma, pois cons-
ta Iralar-se de um plano para le-
var o zagueiro a Imitar o cesto
de Jorge, que pediu para voltar,
quando em situação idêntica: a
barracão do craque no treino de
ontem, após deixa-lo mudar de
roupa e Ir para canipo, »6 servi-
ri para prejudicar o própito clu-
be, pois. fora dc forma, Djalma
valerá menos e, quanto vollan.
pnls .essa é a solução mall pro-
vivei, não pudera eirlrar no time
sem um período de apuro técnico.

Outra situação difícil para o
Ameri, a resolver e a dc Ari, que
não se conforma cm receber as
desculpas de Mlgúél 

' Pimenta",
quando •> treinador alirinii que "
lirou du time contra o Flamengo
•>>ra evitai que se desmoralizasse
*-••! cnlpá, em uma-derrota que
h.i aos cinco, mas ou»

nliara multo tn--li tecera
que insiste na rescisão de ruiu»-.
lo c, como solução Inirdüu. a
prcsldenlc Voloel llraune «A con.
legõlu pedir que espere uns dia*.

i;uquanlo a -lula pelai crllm
continua, o América era out.
Ircnlc, luta eontra o drama dj.
contusões* Depois de perder l.ío*
nldas, que agora volta para i-ò.
tar jogar de zacueiro central, vem
de sofrer prejuízo mais sciio, cem
a contusão de João Carlos, cem
distensão na virilha, que Ji foi
até desligado da delegação que ul
a Nova York. >

deu;-

A contusão rie João Carlos ir*
soltou em novas dcslucaçõcs. Jail-
(on, um excelente Jogador que hju
consegue convencer sens dírlcui-
ics, será deslocado para a função
ile "armador, entrando em seu lu-
gar o Jovem Ari, rcuéni-contriu*
do, rujas bõdS íitiaUtíadM létui-
ias podem ser comprometidas p»-
I» fcsporisabUid.ide i\\\e enírrft*
tara.

ga bem, como hoje,, referindo-
se ao treino realizado na qua-
dra de basquete, onde foi im-
prov.sado um futebol de salão,
entre profissionais e asplran-
tes: "Assim não é possível" —
dizia Nivaldo para Ita que só
engolia "frangos". "Está ven-

| do porque não tenho confiança
nele" e olhava para o repor-
ter

O central Briio, o mais cal-
mo, julgava os golMros com
serenidade. ''Todos são bons,
mas a diferença é que uns tem
mais ' sorte que. outros. Por
exemplo, o Miguel, Apesar do
ser muito bom, è azarado e não
consegue impressionar, nem ¦ se
firmar como titular. Vai muito
bem e de uma hora para ou-
tia fracassa, num lance qual-
quer e perde a confiança. Quan-
to a Ita, o problema, é a dis-
plicência, mas a atenuante de
ser ainda muito jovem lhe dá
chance para vir a se firmar e
talvez ocupar a posição efetiva
que,' no momento, pertence a
Humberto. Êste é um goleiro
de inegável qualidade, tran-
quilo, e qüe inspira confiança.
t o melhor do Vasco".

RUSSO. SEVERO
O aspirante Russo, tembéni

integrante do time principal
por muito tempo, que agora ce-
deu o pÔBto a Barbosinho, jul-
gava, com severidade os três go-leiros. Apontava Humberto co-
mo o único que sabe sair do gol,
neutralizando sempre as bolas
altas. Os outros dois, Miguel e
Ita, nSo são perfeitos nesses

.Jancee.
O médio Nivaldo, o mais im-

parcial, diaia que os arquelros
vascaínos estão num mesmo pa-drão técnico, embora todos com
características diferentes. Mes-
mo assim admitiu ser Humber-
te o mais eficiente pela maior
tarimba no futebol. Os outros
dois são jovens e podem subir
mais de produção. Mas não te-
nho dúvidas —¦ concluiu Nivaldo

, — que Humberto é o dono da' posição, embora possa ser
substituído à altura por Miguel
ou-Ita.

Portuguesa quer
Orlando e Cané

São Paulo — O sr. Bizarro da
Nave presidente da Portuguesa,
vem hoje ao Rio com o objetivo
de tentar comprar os passes do
goleiro Orlando, do São Crls-
tóvão, e Cané, do Olaria.

Luis Carlos Pr
Desfalque no Fia

O zagueiro L\us Carlos foi
afastado do treino de hoje A,
tarde no campo do Nova Amé-
rica, e dificilmente, poderá
atuar contra o Fluminense, em
razão de sua distensão ser de
multa gravidade •— distensão
do músculo adutor da coxa eu-
querda — a mesma que vem
mantendo Pele afastado do fu-
fcebol desde o primeiro jogo tio
Brasil contra os tchecos, pela
Copa do Mundo. O meia Gér-
son que estava sendo espera-
do na Gávea por Pelosi para ti-
rar chapa de Raios-X, dos rins,
não compareceu, justificando
por telefone quc em Niterói, on-
de mora, estava chovendo
muito.

Se Luis Carlos nâo puder jo-
gar, o Flamengo está em difi-
culdades para compor sua de-
fesa, pois Bolero não poderá,
jogar sem contrato e não apa-
rece no clube para resolver sua
situação, enquanto . o Flamen-
go não concordar conr os Cr$
800 mil de "luvas" que üolifci-
tou e mais ordenados de CrS,
50 mil, contra os/Cr$ 55 mil
mensais, pura e simplesment?.
que o clube lhe oferece: othbn
c Nelsinho treinaram separada-
mente e deverão jogar domin-
go, estando o segundo de so-
breaviso para o caso de Gér-
son não melhorar de saüd*.
APARTAMENTO PARA
LUÍS CARLOS

Hoje, o gaúcho Luis Carlos
não Irá assistir o treino de con-
junto do Flamengo, pois estará
preocupado com as mudanças
para o novo apartamento que
o Flamengo alugou para Cie,
conforme cláusula contratual,

O atacante Othon, declarou

à,reportagem que não pleiteou
nenhuma melhoria de contrato
e nem sabe como isso foi di-
vulgado, acreditando que tenha
partido da diretoria do clube,
empenhada em melhor premiar
sua dedicação e eficiência.
CARLINHOS CORRE PERIGO

Carllnhos voltou a sentir a
! distensão na virilha, *põs »

vitória sôbre o América, jogodo qual participou porquo a
vontade do módico Pelosi não

vetara 4Joi respeitada, pois
escalaçáo do craque.

O médio vem sendo POUPÍ*
do nos treinos paru jogar e •!*
x Flu, mas sua permanência
durante todo o jogo é uma in-
cógnita. Se sentir a contusão,
o que pode acontecer nos pn-
meiros minutos, esta arriseaao
n ficar parado por mais w j"dias, não compensando m*
sua presença em um jog" »or
preço tão alto.

Joel tem presença, assegu-
rada no Fia x Flu. e estará
em ação no treino deste

tarde, em Del Castilho
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