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Revolução Legislativa: Partidos em Frente
Única Contra Sabotagem às Leis Populares!
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ONDA DE TERROR EM PARIS, CURA GANHA A ONU E PAZ NO LAOS EM PONTO MORTO LEIA NA
PAGINA
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OFENSIVA HJICIONBL DOS SINDICATOS:
IHQUILIMTO E NOVO SBLBRIO-MINIMO

 f*****srt ******* __ .

| BAILARINAS DE COPACABANA NA POLÍCIA ;|"Fomos Postas em Leilão"
FALTAM 3 DIAS PARA O JULGAMENTO DO MONSTRO NAZISTA

EICHMANN ESPERA A FORCA
ROTEIRO
DO JORNAL
PADRÃO

i

I

i. i

SÉTIMO DIA É 0
DIA DE DESCANSO

0 Uma nova'seção, aos sá-
bados. a partir dc hoje. cm
UH: "Sétimo Dia". Uma

0 contribuição para que o lei- ^É tor aproveite melhor o seu ||
0 descanso. Sugestões ame-
0 nas, como convém ao fim-
0 de-semana. Vem na página
0 2. E a propósito de seções 0

I
p novas: na página 10, "Diz-

0 que-disco", uma coluna só- Ibre discos. Assina J, G. AI.. _.
$Marize e Gonzaga |

Viraram Toureiros 1

I
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0 Uma dama da sociedade 0Uma dama da sociedade
e um . conhecido político
carioca, a Sra. Marize Cra-
ça Couto (foto) e o Sr.

0 Gonzaga da Cama Filho,
estão treinando para tou-
reiros em Portugal, Quem
Informa, de Lisboa, é Ja-
cinto de Thormes. Acon-
teceu na praça de touros %
de Santarém. (Na pág. IV "'

i
DOUTOR DE XANGÔ

Quando atendia a dez"clientes", em seu "cônsul-
tório", na Abolição, o fal-
so médico Nilton dos San-
tos Bezerra íoi guindado
pela DCD. Protestando ino-
cència, assegurou que é di-
plomado por Xangó. Esta
c outros casos vão em "Ci-
dade Nua", de Pinheiro
Júnior, página 2.

D. Hélder: Bênção
de Ciube no Leblon

i

I D. Hélder Câmara, is 17 ID. Hélder Câmara, Js 17
horas, benzerá a sede nova
do Clube dos Tatuis, na
Rua Carlos Gols, 161, Le-
blon. Depois, e Arcebispo
assistira parte das festi-
vldades que ali se realiza-
râo. Maiores detalhes, em"ZS: Terra • Mar", na pá-
glna 12.

Clubes da ZN em"Luzes da Cidade"
A coluna de Carlos Renato

("Luzfis du Cidade1*. apresen-
ta, todos os sábados, o rotei-
ro sorlnl dos clubes dH ZN.
Procure a pro .nuiinçáo festi-
va de sua agrem.tiçâo prcíe-rida, na página 11.
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Federações e sin-
dicalos de traba-
lhadores paulistas •¦

aprovaram, ontem, por
esmagadora maioria, do-
cumento de repúdio à
Instrução 204.

o

Faltam, apenas, trüs atas, para o julgamento, em Israel, de
Adolf Eichmann, o monstro nazista que mandou exterminar
seis milhões de judeus. A pena dc morte, que não existia
naquele Pais. foi incorporada ao Código Penal, na previsão
do processo Eichmann. O acusado protestará inocência, já
se sabe. Mas não tem grande ilusões quanto á sua sorte.
Sabe que. se fór reconhecido culpado, subirá à forca. O
mundo cerca de expectativa o desfecho sensacional do caso.
E. enquanto tudo isso acontece, Eichmann escreve suas me-
mórias, na prisão, como vemos na radiofoto acima, da UPI.
O julgamento do maior genocida dos tempos modernos
está mobilizando as atenções mundiais, consoante vai nar-
rado em amplo noticiário internacional da sexta página.

Nesse documento,
i foi também deci- i

dida a luta ime- .
diata por novos níveis de j
salário-rh í n i m o e pela \
aprovação do projeto 440 \
(abono de Natal). \

O 

No Rio, os sindi-
catos reivindica-
rão ao Governo,

através do Ministro do
Trabalho, a prorrogação
pura e simples da Lei do
Inquilinato.

(Leia nas páginas 2 e 8) \ *****
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Funcionalismo em Assembléia
Condena a Gestapo de Lacerda!

TRÁFICO DO SEXO RIO-BRASiLIA
.Vora rédr de tráfico de escravas brancas foi descoberta
pela policia cariava, graças à denúncia que lhe foi en-
caminhada por lida de Souza fTatiana". e Wilma Ri-
beiro Coutinho '"Rvth"). que se vêem nas fotos acime
Na delegacia do 3.c DP. as duas jovens declararam que
haviam sido levadas para Brasttia pelo indivíduo co-
níiexido por "Josehto", que lhes prometera emprego co-
mo bailarinas numa das buetes da Capital. La. entre-
tanto. ~Joscliio~ conduztu-as para c Cidade Livre, onde
toram toscadas, sob ameaças, a se entregarem no "mer-
cado do sexo~. O motorista do ônibus particular que le-
vou "Ruth" e "Tanana" para o planalto, juntamente
com outras dez .oretts. confirmou a denúncia e a po-
licia já se prepare para desbaratar tódc a "gana" de
traficantes que age na rota Rio-Brasilia. i Página 9>

(LEIA NA PAGINA 31

"Cabriela": Olhos
Verdes de Niterói

Fia x Corintians: "Clássico Das Multidões" no Pacaembu
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TRAGÉDIA DA
MENINA-MOÇA
DE ANCHIETA:

PREFERIU A
MORTE A FICAR

SEM AMOR

LIDERANÇA DOS CARIOCAS EM
JOGO DOS "MAIS QUERIDOS"!

-B ________ - -1-^* ^l____________f

(Z***Ha*w)

í A contenda desta noite em Sáo Paulo vai reunir, no Pacaembu. Flamengo e Corintians.
considerados os -mais queridos" das maiores lorcidas de futebol do Pais. Essa batalha da
Rio-São Paulo tem um significado especial, alem de se tratar do -clássico das multidões'
interestadual: se o Flamengo vencer, estará co nsolidada a liderança carioca para o clube da
Gávea. que. mais uma vez. tem em Gerson (foto á esquerda) o depositário de suas maio-
res esperanças. Enquanto isso. o Corintians esconde para hoje. talvez, sua "anna secreta".
Zague (foto á direita,, o famoso artilheiro dos -gols espiritas". LEIA SA PaGIXA 14)

Maria de Lourdes Gon-
çalves ao alto , com
a ternura de seus 17
anos, amava loucamen-
te seu tiamorado. o jo-
vem Edêsio da Silva
Ferreira. Mas Edesio era
noivo de outra e. desi-
ludida em seu amor, a
vienina-moça preferiu a
morte e tomou veneno
com guaraná. -Pág. 9
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A Missão Moreira Salles e os Entendimentos Com Mr. Dil
1.6S metros de altura, SS quilos, 59 centímetros de cintura
e 9- centímetros de busto e quadris. Tudo isso e dois olhos
verdes paralisaram, ontem à tarde, a redação de UH. quando
Jeanette Vollu veio contar a sua alegria de ser escolhida
para .intérprete de "Gabriela". na adaptação para TV do
romance de Jorge Amado. Descendente de suiços. professora
e "Miss" Niterói, a linda morena foi escolhida nos testes
a que também se submeteram consagradas atrizes como
Maria Fernanda, Dause Paiva e Nadir Rocha. "Gabriela —
disse Jeanette — encarna o ideal de toda mulher, um misto
dc ternura e. sexo. anjo e demônio". (Leia na pagina 21.

HA 
Intonia axpactatlva cm todo • Pait anta ot rctultadot dat

convenaçõet, que agora vio entrar numa tatc dacltlva,
com at autorldadet do governo nortt-amaricano, tóbre a con-
tolldação dat divldat brasileira» • • pottivel concessão dt uma
ajuda financeira A nota oficial ja divulgada antecipa, de par-
te do governo norte-americano, a disposição de cooperar e é
com esse cartão de visita que o Sr. Douglat Dlllon, Secretário
do Taaouro dot Ettados Unidot, ettà chegando ao Brasil O
êxito dot entendimentos até aqui realiiadot te devem, parti-
cularmente, a atuação do Sr Walter Moreira Salles como ne-
gociador t de plena justiça qut retsalte, aqui, o relevante p*-
pel desempenhado ainda netta oportunidade pelo diplomata

oue, ja por duat vezes, come Embaixador not Ettadot Unidot,
soube detempenhar brilhantemente missões espinhosas inclu-
tive quando o Brasil te colocou «.ontra o Fundo Monetário In-
ternacional Seja qual fõr o dettine das negociações que vao
te agora realliadas, o primeiro passo to. uma "reussite" pes-
toai do Sr Moreira Salles. a quem. assim, o Pait fica devendo
malt um notável serviço Cabe, a partir de hoje, ae Sr Cie-
mente Mariani levar a cabo ot entendimentos com o Sr Dou
glas Dillon, • esperamos que o Braail te taia bem détte en-
contro de pontos dt vltta, levados em conta o» ImpottergaveK
interessei de seu desenvolvimento econômico e da deftta de
sua soberania (Noticiário na página 7)

DESMENTIDO ~?.-;«&
torio De Sica desmentiu, on-
tem. noticiar- de que èle pen-
sava adrtar nacionalidade me-
xícana. "Sou iiaüano, acima
de tudo" — disse.

REPRESSÃO -t:;-^
sangrenta repressão a mani-
festantes, na localidade por-
tuguésa de Cambinda. Cau*
sou 73 mortes.

ACORDOS Tf.1'1™ í
União Soviética e a China Po-
pular firmaram luúmeroí
acordos comerciais e autua"outros documentos", segundo
anunciou a Agência Tass Não
foram tornecidos poimenores
sobre os documentos íírma-
dos.
Om IU)f Vf ' ~ °s d'J''°* "N*>
*W UKITl vtdades", "La He-
ra", "Prensa Grafica" e "El

Centro Americano" se tolida-
riiaram com a greve de 24
horas, decretada pelos traba-
lhadores gráficos d» Nieará-
gua.

TERRORISTAS - 
^^

matou, ornem, a pistola, um
motorista de ta\i e um agen-
le de policia, em loca! quase
deserto, num subúrbio dc Pa-
ris. Em outro ponto da Capi-
tal da França, sesurdo o mev
nio telegrama da IT1. um
bando atacou o bar freqüen-
tado poi muçulmanos, tei-mdo

ACIDENTE 7PA.enw..h-
inçton, pu* um B-52, a jacto,
foi denubado acidertalmen-
te, tòbre Novo México, por
um foguete ditparado de
avião dt caca da Guarda Na-
cional.

Om I AíW "" r"ont'i'> dte_»»ia_*m> LflvJ no Ministério <ja pe-
fesa do Laos informam que
foi intensificada a luta em
tres frentes, ao longo da **¦
trada de 108 quiiumetros. a
qual separa Vientiane de
l.uanp PrahanE E acresceu-
tam que se registram luta«,
isualmeme. no Laos Mcridio-
nal

r.»^^»N»^*^^^i#i#*»-#^ir +¦+***

BRASÍLIA: PROJETO CONDENA À MORTE 0 SESI SENAI E CRIA 0 "INA " LEU IA
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SESI: AUTOMÓVEIS COM O DINHEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
NO 

dl* 1 de junho de ano passade e Sr. Lldlo Lunardl, então ne prealdincla da Confedereeio | SESI e o SENAI, sob a pressão

Nacional da Indústria, enviou ao Dr. Mário Pire», aquela ipoca diretor da Fibrlca Nacional

de Motoro*, e «eaulnte «artei "Senhor Olreten Desolando eite Diretoria edíulrlr neve* «errei

Hre eiUVntldede! vimos, através da presente, solicitar a V. S • e fln.ia de nos fornecer cinco

cerre» medilo JK. Agradecendo antecipe*-""»"* »«•» providenciai, veleme-ne» de tn»e|o per» apro.

ííntI.'eV !• ereH.te.de «en»ld«.».a» e ..tlma". AU e»t. date, no SISI eu nt Confederado.

nC-im »ib. l!f?rm.r a qu. ..rvlçol .. de.Hn.r.m .. * ,u. "».f •"^•^£™L;!! 
fíSSE

4um cinte «erre» JK. Segunde um alte funcionerle d* CNI. simente e Sr. Antônio Lunardl, Irmo

do Sr. Lldlo, poder!» responder a e»t» pergunta.

J. C. M.

J0R6E AMADO foi e^it0 Para a Academia Brasileira d*

Letras, passando a ser chamado de 
"imortal", 

o quo

todo mundo sabe ser uma tolice enorme, pois até hojo

nunca houve para um homem que escrevesse neste

pai* nada tão imortal quanto ser eleito para a dita Aca-

Finai-ciemente
Se ninguém sabe informar sô-

bre os cerro» JK, já não é isto
o que ocorre eom outros 20 au-
tomOvets, DKW e Wotkswagen,
financiado» pelo SESI a longo
praio para "funcionários" seus

demia Brasileira de Letras. Normalmente o candidate g &Sg^^$f$g
suicida na própria caça ao voto, que tem pontos de se- 0 foram, entre outros, os Srs. An

melhança com a luta pela promoção no Itamaraty e

noutros setores classificados afoitamente de 
"da 

in-

telligentsia".
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JOftGf « ZILU
Do -síiorí" d calça comprida.

Jeito Amede i um beUne
multe forte e jovem: teus ami-
tes confiem em que resistir*.
O redator deites neta* entre-
tente ii descobriu um motive
de apreenaie ne cendute de
neve Imertel. A revelação tel
feite per Zélia, osmose de
Jorge:

— A diferença que nete —
disse Zélia — entre ile, en-
tem, ente» de eleição, e hei»,
Imortal, i que ontem ile es-
teve de "-he-f* e heje e»ti de
ceife» compridas

Os mais apressados — como
• repórter — podem concluir,
dai, ter Jorge Amado aderi-
do ao conservadorismo no tra-
jar, o que seria motivo de
agrado para uns e decepção
para muitos. Felizmente, po-

rem, o próprio Jorge nega tal
sentido à mudança: 5|

O que mudou não fui eu: pfoi o tempo. Ontem fazia ca- f|
lor, hoje faz frio. Só isso. pQuanto ao seu fim-desema- pna — motivo do telefonema — M
e como se diz novo imortal k
i parece inexistir o velho itnor- §|
tal) confessa:

Trabalhando. Estou re-
vendo as provas finais do meu
livro "Os Velhos Marinheiros"
que é composto da novela "A
morte e « morte de Quincas
Berro Dágua" e do romance
longo "A completa verdade sò- ^bre as discutidas aventuras do *
Comandante Vasco Moscoso 'le pAragão, capitão de longo cur- És0"' Ü

O imortal, neste momento 0
teve de tomar fôlego. %

tónio Lunardl lirroio do Sr. 14-
dio), Heitor Cabral (apontado co-
mo cabo eleitoral do Sr. Lidio,
em Minas), Dirceu Vasconcelos
HorU (nomeado Procurador; da
Justiça do Trabalho por indica-
çio do Sr. Pedro Paulo Pcnido)
e o Auditor, o Tesoureiro, o Con-
tador c o Caixa da Divisão de
Administração do SESI. Os Srs.
Antônio Lunardi e Dirceu Vas-
cancelos Horta já sio nossos co-
nhecido» nessas listas de bene-
fieiados pois figuraram, como vi-
mos ontem, na relação dos ter-
renos da NOVACAP. Quanto aos
quatro graduados da Divisão de
Administração são todos homens
que lidam com dinheiro, que sa-
bem quem paga e quem recebe
e quanto. Na aquisição desses
automóveis o SESI empregou
mais de 10 milhões — dinheiro
que as empresas pagam para as-
slstencla social aos trabalhado-
res. Quanto aos beneficiados,
combinaram reembolsar o SESI
em prestação de 10 mil cruzei-
ros.

A$««s do NOVACAP
Quando o Sr. Otmirle Martin»

Rita», neve pretldente de SfSI,
Inkler teu trebelhe de mereli-
teçie ali, deve naturalmente per-
tunter quem ficam com et ret-
tante» 1) automóveis, e em que
dispositivo legal te basearam et
responsável» pele negócio pare
financiar compra de carro» a fl-
guree* do SISI com o dinheiro
de auktiiKle oeclal. Ma» certa-
mente tamMm Iri procurar «a-
bor porque foram adquirido* pe-
le SISI I mllhoe» de cruielro»
em afie» da NOVACAP, come
aaaogura o Sr. Cynobellne de
Carvalho Nete, ex-Secretirle do
Centelhe Nacional do SISI. Aft-
nel de cente» — dl» e Sr. Cyno-
bolino — o SiSI i par» prestar
assistência e não para investir
capiteis.

Confederação- Federações

Acima de todo» i«»e» feto»

ocorrido» no SISI o»tá, evlden*
temente, a Confederação de In.
dúttrla — «eu presidente é dlre.
ter nacional nato do SESI. Ma»
a Confederado dependte da»
Rederecie», poi* * do vote e da
petição dettat oue »» decide
quem i e pretldente daquele
Assim, também, no tocente ao
SESI, o poder ne plano nacio-
nal etti Inteiramente vinculado
eo apoio regional, isto i, dat Fo-
deraciet, E ai é que retido o
esquema de compotlfõet, quo
tanto pode manter, heje, um
presidente na CNI, como ama-
nhi derrubai» do cargo. Ma»
o pretldente da CNI tem a sou
taver « dinheiro, de que viria»
Federaçõet precitam para reali-
rar ot teut programai regionait
de entlno e assistência. E dessa
?orma pode, nio tem multa dl
ficuldad», conter sempre con*
maioria, quando não «om una-
nlmldadc, na» decltóet do Con-
telho de 31 repretentantet. E
nie é si: e pretldente da Con-
federação tem indutivo pedêret
ae nomear, no» Ittadot, os dlre-
tores de SENAI local, sem para
isto ouvir a» respectiva» Federa-
ções.

Escândalos
Com êsse imenso poder em

federação esti por lua vel tu-
jeito a certa» injunçòe.. politl-
cas, dependendo, naturalmente,
(toa compri.mlM.os por éle assu-
nildoa para conquistar o cargo e
nele ter conservado, E de con-
cessão em concessão termina
por emnlver em escândalos nio
a Confederação, mas o SESI e
o SENAI, que é de onde sai o
dinheiro. Foi assim no caso do
SESCSENAC, na administração
Drasílio Machado Neto na Con-
ledoração do Comércio. Tem si-
do assim na administração Lu-
nardl. na CNI. tsae caso dos
deputados que figuram na íô-
lha do SESI, por exemplo, é
por demais significativo, O pró-
prio Sr. Jânio Quadros jã deve
.«-aber. n essa altura, que um dê-
les ganha 40 mil cruzeiros por
mes, e o Sr, Josué de Castra, o
outro, o Sr. Hermógenes Prlriel-
pe, 30 mil, e outra mais 30, etc.
Pelo menos é isto o que afirma
c Sr. Cynobelino Carvalho Ne-
to, com sua experiência de ex-
.Secretário do Conselho Nacional
do SESI.

Auditorias
Para gastar êsse dinheiro da

assistência social, inclusive em
financiamentos de automóveis, o
depois, por forca de lei, prestar

dos pelegos, têm forçosamente
que reallsar verdadeiras proezas
contábeis. Não qite assim o de-
aojom, mas porque a isto lio
forvado», Além do mais, nestas
manobras contábeis entram iem-
pre homens da confiança dos
dirigentes do sindicalismo pa-
tronai nos pnstos-chaves da Con-
federação. No cato particular
do SENAI o homem da auditoria
ê o Sr, Edmundo Rodrigues da
Silva, que o Sr, Lidio Lunardi
colocou subordinado diretamente
ao seu gabinete para melhor
Interferir na gerência dos fun-
dos do SENAI. Essa atitude do
Sr. Lunardl provocou, aliás,

^¦' '^____M______E _KÉ_ R___E WmW: ¥ ' m
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MÉDICO '.'DIPLOMADO" POR XANGÔ
Follclals da Sacio do Tixl-

«as e Intorpecentes de Dele-
¦aila ds Coitumes o Oiver-
¦ie» vatculharam, na tarde do
ontem, o "centultórle médico"
Instalado na Abolição, i Rua

demissão de dois professores f§ Briullo Muni», 278, prenden
que dirigiam a instituição há vá-
rioa anos, gozando no Brasil e
no estrangeiro do mais alto con-
ceito de competência, honradez
e probidade. No SESI nio tem
havido muitas resistências dessa
natureta.

diploma, êlo bateu cam e Indi-
«ador na fronte » explicou:

Esti aqui dentro.
W

Seu diplomado par Xan-
Bõ.

sua» mãos, o presidente da Con- eontas ao Tribunal da União, o

Negociatas
O SENAI tem sida vitime nes-

tes último» anos da pior praga
quo poda cair libre uma Insti-
tuicio: g empregulsmo. Ainda
agora novas nomeacies ottio
«onde feitas, como a do filho
do Sr. Antunet, nove Diretor,
nomeado pele Sr. Lunardi hora»
antes de licenciar-»», o Ojue, per
sua vez, nomeou o rebento,
Mas no SESI * quv os fatos tio
de estarrecer. Hi, por exemplo,
além de tudo • que vlmo», ai-
gunt negéclot de compra o ven-
de de terrenos, matas, serraria»
o até navios. Varamos isto se-
gunda-felra. I' a histeria do
SICAF.

do, sob a acusação de falto
exercido da medicina, o "dou-
tor** Nilton dot Santos ieser-
ra. No mesma local funslona
• Uniio Cientifica Espiritual
a foi uma denúncia aninlma
que levou a Falida a surpre-
andar o falso médico quando
atendia, em seu "sonsultérlo",
a dez clientes. Foram apreen-
dida» receitai com o timbre
do "Dr. Nilton do» Santo» Be-
serra" o farto material de d-
rurgla, pais o "médico" reali-
sava, Inclusive, delicadas In-
tervenfies clrúrgi»»», Quan-

» de os policial» pediram aeI

K
K7<___________n__D _______' ¦•'¦¦¦HI] I
W<mWSÊm
_fc;--'-B_R!_l>S^Bf IBmT'
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"Dr. Nilton dos Santos

Bezerra.

brasilia, s (UH) - o Deputado Selxas Contribuiçõas
i Dória (UDN-Serglpc) apresentou ontem um p»ra manutencãq de tais serviços, os esta-

»»»#»•»#»» 0000+*yé**00***4+0-0>4T0*0> '00000+0000*0000000»*—OOOOAOO,

Vai Ser Criado Instituto Nacional de Aprendizagem
BRASÍLIA, S (UH)

projeto de lei criando e Instituto Nacional de belecimentos Industriais, comerciais, do «mui-
nicaçôes e da pesca terão de dar uma contri-
huição mensal, arrecadada pelas instituições
de Previdência Social,

I Aprendizagem, em substituição aa SISI O
!| SESC, que declarou transformados em Instru-
'! 

mente de corrupção política, empregulsmo, O produto da arrecadação feita em cada
i malversação de verbas e de enriquecimento região do Pais, deduiida a cota de 20% de seu

!; _,.M,i total para as despesas de caráter geral, será
' 

o mim Arai. .«.rc.ri .ii» ütividadei atra, n* rnesm» regiío aplicada. A contribuição dos
: «i.?_^ta£^2? « fi^»i« Naclíni? dé estabelecimentos que tiverem mais de 500 em-

vés de dois serviços: o Serviço Nacional ee nrea.dos _.r4 .crescida dè 20%
:: Aprendiiagtm Induitrial » o Service Nacional ^egaaos, 

será acrescida de ___/*.. l

; de Aprenditagem Comercial. Seri dirigido por Orçamente Anual
; um Conselho Nacional e pelo» centelhe» reglo- O INA seri obrigado a elaborar enualmen-
i nais de aprenditagem. O CN, por sua vos, te um orçamento geral cuja aprovação cab*
! será constituído de um presidente nomeado *o Frotidonte da República. Seus empregadas

!! pele chefe do govirno federal, de um repre- serio admitidos sempre mediante concurso,
! sentante do comércio eleito em assembléia da salve para ei cargo» de eonflança. O» atual»
; Federação do Comércio, de um representante serviços d* aprenditagem de comércio e da In-
'I de Ministério do Trabalho, outro do Ministé- dúitria terão todo» o» seus bens e serviços « 

'

! rie da Indústria e Comércio. Mandato: qua. pessoal estável transferidos para o INA, nele
i; tro anos. Integrando-se.

] r*****4r*0y****f*+4+0++4'^^

"Or." Nilton para ver o seu

INTERPOL CAÇA "GANGSTER" NO BRASIL
Podemos informar com segurança que a Interpol está ra-

cawio no Brasil, desde ontem à noite, o "gangstar" francês
Serge Carnal, que assaltou a Base Militar Americana em Fon-

g tenay, nn França. O ousado golpe mobilizou toda a máquina
policial francesa o o FBI, Foi realizado no dia 17 de setembro
d<. ano passado, conseguindo o "gangiter" furar um cerco
dramático, que lhe fizeram eni toda a Europa milhares do po-
liciais, eom a vultosa importância de 108,000 dólares.

Sorte Carnal, usa também o nome de Coural Cliamairo,
sua captura foi solicitada na noite ds ontem às autoridades
brasileiras polo Secretário-Oeral da Interpol em Paris, Seguiv
dn a ficha dirigida á sedo da Interpol no Alo, o "gaiigster" ó
natural do Moçnmblf|ii« (África), pertonoe a uma perlgoaissima
o iamu_a quadrilha internacional integrada por um norte-ama-
riiano, Ciiiiton Corbltl ou Vitor Coubert e pelo árabe Ilakin
llflssafl. Este último foi preso durante o cerco sensacional
efetuado em toda a Europa a Serge Cama,l, Podemos infor-
mar aluda que o "gangster" entrou no Brasil como turista,'
acompanhado do uma belíssima loura americana, natural do
Nova Iorque, chamada Paula Braun."RATOS DE PRAIA" PRESOS NO LEBLON

Batalha do Novo Mínimo Vai Começar: Sindicatos Repudiam a Instrução 204!

!__. ^BB ______rífetó3-^ ^H^HI _____¦

IA DA FEIJOADA
Mas, come nem tode mundo neste terra é Imortal

to, em antes, pele contrário — a questão é luttamente trata
do fim-de-semana, da semana que finda e da semana próxima '0
dot mortais habitantes desta cidade. Se náo falhar e Serviço 0
de Meteorologia, hoje, sábado, nie será dia de praia; em cem- 0
pensação pode-se comer feijoada á vontade. 0

Sábado passado, e redator destas netas comeu uma feljea- 0 -. -. D ¦''•'
da tão completa que no domingo teve de tomar uma sáun». 0 O DOCUmen.O-KepulSCI
• o que poderio fazer as pessoas que abusarem do abundante 0
prato carioca. O maior perigo, como repetem os editoriais dos 0

POR 
etmagadera maioria, ilndicato» » federeçõe» de trabalhado-

re* de São Pauio aprovaram, ontem, documento de repúdio
i Instrução 304, ao mesmo tempo em que fixaram plano de ação
visando a revisão do salário minims, a antecipação dos reajustes
salariais, o abono de Natal e o salário-familia. A reunião teve ini-
cio i» 21 horat, com a presença de três técnicos assessores, visando
conseguir do» dirigente» sindicais, um vote de confiança à política
econêmko-flnencelra de Jânio. Saldados foram issos esforces,,

Sessenta e duas entidades de classe se fizeram representar,
vinte e nove das quais deixaram de votar o documento por se
terem retirado antes do término da reunião, que se prolongou ex-
cessivamente. Vinte e oito votaram a favor e dois contra, havendo

_ul jl ainda duas abstenções. Colocaram-se contra o documento os Srs.' 
I.uis Menossi, presidente do Conselho Sindical, e Dante Pellacani,

' <6 _-.«_.;_-].*»«__. _-)•_. r___oi>ftaãn Mao._-_.M_L. __«»s C Y :'i f ir-í.C  Âcto ÍI 11» í» n ti Hnpresidente da Federação Nacional dos Gráficos — êstc alegando
nio concordar que toda a carestia se tenha originado da Instru-
çáo 204. "Houve especulação". José Antônio Ribeiro, garção, e
José Chediak, vidreiro, se abstiveram.

jornais carioca» ironicamente chamado» de "grave*", eatá ne
abuso.

Certa ves, um amigo diste repórter cemeu uma bruta fei-
jeada num sábado a ne domingo fo1 a sáuna, ainda sob os efei-
to» da véspera. Dormiu li dentro, teve pesadelo» e, quando
acordou estava quase descarnado — mal comparando, como
um cidadão que foi visto, ne principio da semana, em progra-
ma de televisão, com uma mecha de cabelos caindo Inalsten-
temente ne testa.

: * TUDO É SAUNA
S Há um punhado de sau-
i nas nesta cidade, pois es-

tá muito na moda, e se exis-
te gente que goste de mo-

A integra do documento aprovado pelos dirigentes sindicais
é a seguinte:

"O Conselho Sindical dos Trabalhadores no Estado de São
Paulo, reunidos em sessão plenária, para discutir medidas a se-
rem tomadas pelos trabalhadores, através de suas entidades, em
face da situação atual, quando o custo dc vida se agravou de ma-
nelra considerável, delibera tornar públicas as seguintes resoluções:
CONSIDERANDO que as medidas anunciadas e as já adota-

das pelo govirno federal, com vistas a promover a desinflação
em nosso Pais, nào correspondem aos interesses dos trabalhadores,
aos quais trouxeram e ainda trarão maiores sacrifícios, miséria e
desemprego, enquanto oara os grupos econômicos que nos ex-
pioram resultarão em lucros cada vez maiores;
CONSIDERANDO ainda que, além da elevação do custo de
vida 

que já ocasionou e ainda ocasionará, a instrução 204, da
tida peia censura dê"marchi- SUMOC é também danosa ao desenvolvimento econômico inde-
nha de Carnaval; pois, como pendente de nossa Pátria, dando origem a maiores óbices á im-
a versão náo permitida pela 

portação de máquinas para a indústria nacional e não derro-

Hermlnio, Hugo e Amadeu, os "ratos" capturados ontem.

Im diligências concluídas da quadrilha, um mlierével
ontem, policiais da Delegacia barracão sem número na E»-
de Roube» e Furtos consegui- trada da Oévea, onde es poli-
ram prender os tris compe- ciais arrecadar m pecas d*
nentes restantes de uma qua- roupa, rádios, cênicos, mollne-

gando a instrução 113 que concede favores excepcionais aos gru- i drllha especializada em furtos tes, lanterna' elétrica, miqul
pOS econotllJCOS estranPeirns nara íninnrtnpan t\e* onnit._imoi.4nc '_# . .. _ _« . .____•__. _¦•*  1 _...__ /»—
sem cobertura cambial
pos. ecenô.micos__es.t-:aPse-ros Par* importação de equipamentos 

g d, pr,u; iit M»iv,m rtí,|hi- nas fotográficas e óculos. Um
% dos ao xadrei da Divisão da - do» ladriaa. Huae Sarbo

Resolve: ¦ ¦'. ¦>."¦¦
"1.°) Diante da situação consumada, devem as entidades sin-

dicais e associações de trabalhadores convocar as assembléias de
seus associados, a fim de organizarem a luta imediata por au-
mento de salários, vencimentos e ordenados, pela revisão do sa-

,. dos ao xadrez da Divisão da - dos ladries, Huge larbosa de
0 Relida Política, desde a última Sousa, embora seus «empa-

1 quinta-feira, o chefe de grupo,
Oermano Cardoso de Melo, c
Vicente Reis Carvalho. Ontem,
uma turma chefiada pelo De-
tective Peitai voltou i Favela)^^^¥^ê^s^^^^^siW:^ "ã 

i tt.?°H^wo"";Ad£
Amadeu da Silva Barbosa e
Hugo Barbosa de Sousa. Os
enco jovens delinqüentes reu-
nlam-se para a partilha dos
furtos na residincia da chefe

nhelros se mantivessem frios
o aparentemente indiferentes,
desateu em convulsivo chiro
diante de repórter, procuran-
da explicar seu drama:

— Olha minhas mãos "seu"

jornalista. Sou trabalhador.
Entrei nessa fria porque fui
despedido da obra. Depois nie
consegui mais emprego em iu-

gar nenhum...

w ZONA DE GUERRA
Domingo ó dia de pescaria

— como diz a versão permi-

encontram os trabalhadores e o povo em geral;
2.°) Recomendar que referidas assembléias se realizem no

próximo dia 23 do corrente;
3.°) Recomendar ainda aos sindicatos que intensifiquem a

campanha pela aprovação do projeto 440 que estabelece o 13.°
mês — abono de Natal ná base de um mês;

4.°) Apelar ao Sr, Presidente da República para que mude a
orientação tconómico-financeira inaugurada pela Instrução 204.

5.°l Reafirmar ao Sr. Presidente da República os anseios dos •_,_. ... . _, ,...,¦_,
trabalhadores de São Paulo para que sejam consideradas pelo go- § , M,ms um contraventor, desta vez no subúrbio de Kiaçliue-
vfcrno as recomendações aprovadas pelo Encontro Nacional de I lo. sofreu um atentado na manha de o.ito.n, de três indivíduos
Trabalhadores, aqui realizado em fevereiro de 1981. E mais, que Í c'uc- se mt!_V*?.m "'".embros executores" do_ "Sindl.ato_ de Pro-
não sejam levadas á prática quaisquer medidas restritivas do cré-
dito para a indústria nacional".

CONTRAVENTORES TÊM "SINDICATO"
Mais um contraventor, desta vez no subúrbio de Riachue-

Democracia
Ao final dos debates da primeira parte (Instrução 2041, o Sr,

Cândido Mendes de Almeida, da assessmia técnica do presidenteda República, usou da palavra congratulandose "com o debate
livre, o diálogo franco, democrático", Disse que "o trabalhador
brasileiro nio teme gráficos (dados estatísticos), Revela isso quan-do se senta om frente ao patrão, em mesas-redondas, para dls-
cutir salários".

Acrescentou que "o sindicalismo náo se deve atrelar ao go-v_rno, mas deve ter a capacidade de aplaudir medidas concretas
em beneficio do povo. A democracia será preservada num Pais quetenha lideres sindicais como os senhores."

• da é a carioca. Na Zona J censura, mas igualmente ver- 0

Sfâ^fillii ''LACERDA ESTÁ DOMINADO PELA IDOLATRIA DE SI MESMO"
£ bora muito menos do que j p0r grande número de peuoe» 0'" ne»ta 

cidade. A semana passa-

teçào aos Bicheiros", A vítima é Jorge Guimarães Marques,
conhecido "olheiro" do ponto de bicho que funciona na esqui-
na das Ruas Antunes Garcia e Francisco Manuel, Koi baleado
na perna direita e, ao ser medicado no Pôato de Assistência do
Méier, o contraventor, relatou ao repórter de "Cidade Nua",
com detalhes verdadeiramente espantosos, as circunstâncias
em que foi ferido. Estava no seu posto de observação, diante
do ponto de bicho, quando saltaram de um táxi três desconhe-
cidos. Um deles, de revólver em punho, perguntou-lhe:Está om dia com a "proteção"?

Jorge Guimarães Marques já ouvira falar do "Sindicato".

P Teve um frio quando os pistoleiros responderam, por èle, a
^interrogação;Quer dizer que a "cana" é "mole" o voei está ganham

do dinheiro fácil, tirando o pão da nossa boca? Então, vai le-
var ups "tecos" para ficar armazenado algum tempo no' hos-
pitai. \

Em seguida, a arma cuspiu fogo.

farmácias.
Também se está difundin- 5

do muito o costume de sau- S
nas em clubes. Num destes, l
entretanto, anteontem, o l
responsável pelo funciona-
mento da mesma recusou-

da, o mar andou virado, mas
já se acalmou. A lua, mingüan-
te, nio ajuda muito. De qual-
quer forma, quem gost» do
pescaria vai de todo jeito, ji
que nio interessa tanto pegar

A agreitie praticada pele Sr. Cario» Lacerda | Renato, verbal e iniilltamente agredido pelo Oo-
contra no»»e companheiro Cario» Renato, co-

lunlata de "Luzes da Cidade", tem merecido de
jornal» » jernelltta» a mal» vlv» repulsa. Ainda
anteontem eram o» nei»o» conf rede» de "Luta

Democrática" que expre»»avam »»u repúdio á In-
tolerlncl» » egreidvldade de Sr. Lacerda e ma-

se firmemente a ligá-la. Ex- • 
peixe, ma» pescar — o que i | nl.estavam, ao" mesmo tempo, solidariedade ae

; plicou
— Não é preciso. A ci- jdade. hoje, já é uma sauna. ;Idêntico raciocínio — ou •

confusão — foi feito por !um finlandês, tempos atras, •
quando esteve no Rio. Di- 1

1 zis êle, mais ou menos: i
Z — O meu maior desejo 2
S era morar neste sauna. J
J Para os que tenham de ;passar, hoje e amanhã, no JRio, há outro tipo de sau- ;
; na, também caro: ir a ci- ;nema não refrigerado. Na •

muito diferente.
Falar nisso, um amigo tolo- 0

•odo 0
um 0

0 agredido.
I ontem, em tua celuna ne "Diário d» Notí-

fonou para dizer — come todo 0 cia»", o jornalista Hélle Fernanda» eicreveu, a
pescador — que pegou
peixe diste tamanho.

Onde?
Em Pequetá.
Paquetá ou Broceió?
Paquetá. Por qui?
Ouvi dizer que aquilo,

ali, i considerada zona de
guerra.

Mentira. A gente pede

propósito, o seguinte:
"Minha solidariedade ee jornalista Cario»

vernador Cario» Lacerda. Afinal o ex-líder da
Oposição náo foi eleito para te vingar de nin-
guim, ma» para administrar o governar o E»ta-
do. Conheço Cario» Lacerda, e tel que ile nie
i homem de atitude» dúbia», furtiva», condena-
vel». E que terrível ofensa ao governador .»••
ria a»ta de fotografar a Ilha de ¦rocolé* Mudou
muito o Sr. Carlos Lacerda. E a mudança mal*
espantosa, mal» «urpreendente, que inquieta o»
»eu» mais chegado» amigo», foi est» de cendde-
rar-ie Imponente, majeitátlco, Inatingível. O go-
vernador está dominado pela idolatria de ii
mesmo..."

; zona sul, por exemplo, há ,r à voni,d#. Tudo in\\^.• duas dessas casas, uma per- -
to da outra, com dois mo-
tivos especiais de atração l 1^ j'"j'

i Hora a sauna): uma delas S
S é o cinema Alvorada, no S
J fim do Posto Seis, a cami- ;nho do Arpoador. onde es- •

tara, a partir de hoje, o •
maior homem de cinema •
de todos os tempos — Char- *
lie Chaplin, em "O Garoto"; *
de quebra, tem ainda o GOr- *

S do e o Magro que, como di- •
S zem os irmãos portugueses, l
S às vezes têm piada. Hora- S
S rios especiais, aparelhos J
J nio — mas vale a pena. J
J Também deve valer a pe- •
; na ir ao Ipanema, hoje ou ;amanhi. E* um cinema da •

Praça General Osório, onde *
¦ está a fita "Ordem de Ma- S
S tar", que embora pelo titu- S
2 lo possa parecer documen- 5
S tário sobre a policia cario- S
S ca, é filme inglês de um l
Z bom diretor, Anthony As- í
2 quíth. A menos que* che- {
S gue, por aí, uma onda fria, •
2 deve ser uma sauna mode- ;rada, sem direito a toalha. •

•

JEANNETTE É A LINDA "GABRIELA" DE AMADO

**************************

RIO LIGHT PEDE REDUÇÃO
NO CONSUMO DE ENERGIA

GABRIELA", 
a do "Cravo e Canela", de Jorge Amado, será, na TV-Tupi, uma jovem e encanta-

dera morena de olhes verdes, descendente de suíços, nascida em Prlburgo, Estada do Rie. Seu
ção. Só tem uma quantidade 1 nome, Jeannette Vellu. A partir de agora, artltticamente, Oabriele Vollu, em homenagem ao
de homem de chapéu, por te- grende. escritor bratilelro.

Em melo a dezenas de candidata», entre as qual» atrizes cerne Maria Fernanda, Dayil Paiv»
e Nedlr Rocha» a fluminense venceu bem a disputa pelo papel-títule da novela, merci de teu tra-
lento e desse» medida» que lhe permitirão viver uma belistima "Oabriele": eltura, 14*; pito, fl
quilo»; cintura, 3*; busto e quadrl», fl.

Trata-te de uma alma Ingi
nua, que afirma nade ter e
ilha perdido de seu encante.
Possivel.

Quem quiser, também, pede
ir lá ver, heje ou amanhi, me»
convém tomar cuidado com o»
homen» de chapou.

Ftlicidado Plena

I

gum tempo, particularmente. Ma» . Estreante

I o teatro, leu sonho, falou mal» ]
— Estou em estado He graça,', alto qu» o maglttérie. Agora, é ' Ante» d» concurto para "Ga-

em felicidade plena. Nem acre-; "Oabriele". ibrlela", Jeannette pretendia Ini-

^^An^r^A^' .^«nl -»0""-' realmente, como con- ciar sua carreira artística Ingre»-
lerpretando Gabnela , a perso-i „ ,
nagem do romance de quem con- > vem aot olhot mal» txigentet, a , """o no catt de Carlot Ma-

sidero o maior escritor brasilei-, menina já recebeu convltet para i chado, como uma dai partidpan-
ro de todns os tempos! — foram j disputar o titulo do "Mltt'* 

por j *•' •"• "Vive lei Pemm»»", e

A Rio Light solicita aos
Consumidores a redução no !
consumo de energia elétri- ;ca, diariamente, no período <
das 17,30 horas ás 20.30 ho- i
ras, em virtude da necessi-
dade de desligamento da >
unidade n.° 14, de 65.000
kw da Usina Nilo Peçanha
para execução de serviços ;
e manutenção inadiáveis. ;Tal medida se torna impe- <
riosa, a fim de evitar dcsli- ',
gamentos de circuitos. Os ;
referidos serviços estáo sen-

• do processados com a maior
presteza. Táo logo sejam ;
concluídos, a Rio Light in- -
formará aos consumidores.

COISAS DA VIDA E DA MORTE
O Sr. Nery Lins, Inspetor EJ Toda uma famíliaKl O Sr. Nery Lins, Inspetor EJ Toda uma família foi

------ da Alfândega, acaba de •C3 salva ontem de envene-
receber ordens expressas da namento pela turma de Prole-
Casa Militar da Presidência
ria República para fazer um
levantamento completo dos
automóveis Importados ilegal-
mente que ae acham retidos
no cais do porto. A providên-
cia exigida por Brasilia foi
motivada, segundo o próprio
inspetor, pela revelação do
gigantesco escândalo da reti-
rada de carros através de fai-
sifica.ão dc documentos. O
escândalo foi denunciado on-
tem, em "furo" de reporta-
gem, por "Cidade Nua".

ção e Salvamento do Corpo
de Bombeiros de Manguinhos.
O defeito numa geladeira
inundou, subitamente, de gás
o prédio 1.174 da Itua Gonçal-
ves Lima, cm Marechal Hcr-
mes e, não fosse a pronta in-
tervençào dos bombeiros, te-
riam perecido as seguintes
pessoas: Antônio da Costa
Santos, sua esposa Zilda Mar-
tina Santos, suas filhas Neide
e Nllcéia, e a cunhada de Zil-
da, deorgina Santos. Os bom-
belros tiveram que usar más-
caras contra gás para pene-
trar na casa. As vítimas fo-
ram socorridas no HCC.

as declarações iniciais de Jean-
nette i UH.

— LI "Gabriela, Cravo e Ca-
nela" — prosseguiu — há algum
tempo. E, sinceramente, para
mim, "Gabriela"' encarna o Ideal
de toda mulher: um misto de

g ternura e sexo, anjo e demônio,
g ao mesmo tempo.

Frlburgo, Teresópolli, Volt» Re- préxlme "shew" do "rei d»
donde o um clube de Leblon.

Raptada

PAQUETA
Mesmo com lua minguante.

noite"
— Ma» agora — concluiu —

quero me dedicar de corpo t

Quando ia participar, ano pai- ja,m4 
,0 mau trabalhe em "Oa-

sado, como "Miss" Niterói, do I brlela, Crave e Canela". Iiteu
certame estadual de beleza, "Ga-, começando com o pé direito.
briela foi raptada pelo seu noi- j Sou multí»»lmo grata a Maurício

Professora v0, quc' enciumado, nâo queria I Shermann, a Antônio Bulhões, e

que ela desfilasse de "maillot". 
, 
Jorge Amado », em especial, á

Jeannette concluiu seu curió j Brigaram, fizeram as pazes, mas; senhora Zélia Amado, cuja opi-
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PRIMEIRA
VIRGEM
ALUI

Você pmle ler uma anlevisno dn» fa-
bulosos vôos que serão comuns na
próxima er ração ! U-la. em Sele.
çôe» dc abril, a palpitante Darrat).
va de Wernher vou liraun — grau-
da cientista e técnico em foguetea,
'¦iii- tfin visto Miiifiiji)i,<U_ mi_i
principais predições. Kssc número
<¦<,nt. in ainda o ulilíuimo "Manual

de IMlrtelrOS Socorros" * nmis 27
artigos lutereSsAOtlssimosI Adqui-
m. hoje nteatnò, a ndição de abril
do SeleçSes e go/* o prater de um»

0 normal no Colégio Bittencourt I o noivado afinai se rompeu há "¦*•»• ««gundo au toobt. Influiu, leitura agradável _ Informativa
Lecionou por al- cerca de dois meses. muito para minha ttcolha.
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ABANDONADA ZONA NORTE: QUALQUER CHUVA CAUSA ENCHENTE
a IXIMPLO det enttrlortt, tt últlmtt chuvtt v

da Zone Nortt. Com lixe «cumulado durantt tt
doi a maioria dat vlat publicai te traniformou
Rtaltngo, o mala pepulete bairro dá linha da C
?ranilttvtlt Diante de ebandene a que ettie re
Pró-Mtlhoramintot de lunar — "tttão dlipoitot
oor aqui, cem dettlno a Stntdor Câmara, ende v
vtrnader et premetai faltai per ecatlie da tua au

leram tornar mali aflitiva e ettade gtral dtt ruat
manai, ttgòtot pluviais ptrmantnttmente obstrui

em autenticai laeoat. A rtperttgtm contou, em
tntral, nada mtnot de 51 ruet pritlcemtntt in-
Itgadot, et moradoret — segundo e Associação
a ctrcar e Ir. Carlot Lactrda, quando ela passar
ai Inaugurar uma etcolinha, para cobrar do go-
diâncla pública no belrre, ainda ne ano passado'

K contam os moradores quc
,,os cercam — mas amistosa-
mente — «.ue Realengo, decor-
ridos quase cinco meses da vl-
sita do Sr. Carlos Lacerda, não'assistiu 

ao cumprimento de- ne-
nliuma das Juras do fala/. Chefe
do Executivo. "Pelo contrário
_ adiantam-nos diretores da
APMRJ — segundo denuncia
apresentada na Assembléia Cons-
tittiinte pelo Deputado Valdemar
Viana, foram cortadas, por de-
terminações puramente Políticas,
as verbas para o calçamento das

Ruas Ciromataii, Otlon, Murun*
du, Limites e outras,"
2 Eicoloi Para 7 Mil

Quando da audiência pública
do Sr. Carlos Lacerda, os mora-
dortt dt Realengo flitramlht
ver, «travei de um memorial,
que o bairro neceitltt, o quinto
antet, dt m«li tréi ticolei, no
minimo. Par» eére« dt tett mil
erlançei tm idade eicolar, «xll-
tem «ptnai du«i e«tlnh»i dt tn-
tino, • "Preildente Rootevtlt t
¦ "Stntdor Camtré", a prlmtlra

- '¦¦.¦'¦¦¦¦ vis a__m_______wí^_Wè--¦ »\/ly "*: __________\\\W mm&íkvCi

\___t ' " *íM___w_l 9 mr U mm Bfl I
^^gj II M WW"" m fl

mm^J&M Sx-SK**^^- / ^flSflBflBflBB

ííü^^í/^^^bbhí __é flPfll
^.-,..—'* t*_É_m m»i flfl H* ^fffSÊm WW/Awk mm3mB ma

SfSIPf_W _\W% fl
/>'JVi ^^_____f^___sKl___^^________m__\ *' Ma WÊ•''%^^^^: '. '^p9»*^ifjriÍTOJS3 WW' *j__\_mm WW'fy

|i^"*.>'-..-*'A Y^ Aii'
'.:'¦¦¦^íi^^i^^^m 

tmSmms^^^^':Á''^i^^^^____t^Ê^^^_i^&i
_^^^__\m_^Ê__\^^m^mm^mWWmm^^^M:^<Í "'''' \1'-'^ ''¦ > &'¦ ^BWil %W W\

*¦*-><V*-*9K4fiKÍi ¦K-;«!S*í'--J. t f!&-.ínteí^ÍVoâEaÉÍ^fl mW^L^alL-J. '¦'¦* *>-*".

A barrica e a poça formam o contraste cruel da Zona Norte.

A água que sobra em todas as ruas. depois de um simples

toro falta freqüentemente nas torneiras, obrigando as dona,-

rie-casa a longas jornadas para recolher o precioso liquido.

O flagrante acima, por sua beleza plástica, mereceria certa-

mente um prêmio em qualquer certame dc fotografia. Mas, por

sua tristeza, mostra ao governo que o propiciou a insta medida

do abandono a quc a cidade foi relegada.

para quttrocentot e clnqütnte
alunot, não comportando, a tt.
gunda, além dt cento t cln-
quente.

Contam et moradoret qut, doit
dlat após a demagógica visita do
Sr. Carlot Lacerda, ettivtrim no
Jardim Áurea ot Srt. Fltxt RI- í
beiro e Àrlindo Laviola, mun-
ciando — et dlrttoret da APMR
guardaram bem at palivns —
"que, firmavam o plantjtmtnto
da etcola promttlda por Lacer-
da". Ho|t, no local em qut dt-
veria ttr conitruidt a etcoli, há
um campe de futebol.

Água

Relativamente ao abasteci-
mento de água, ã reportagem
dc ULTIMA HORA não encon-
trou nenhuma novidade no
bairro, quer dizer, o líquido
continua inexistindo. Quando
aparece, como nas Ruas Barão
de Piraquara, Tublaçu c Gra-
inátaú, o faz com uma irrcgula-
ridade dc duas semanas.

Dezenas de comissões já fo-
ram designadas, pelos morado-
res, para discutir a seca no Dis-
trito de Águas de Bangu. Em
pura perda. Ouviram sempre
ns mesmos argumentos que toda
a população carioca os sabe de
cor: "Vamos providenciar". E
jamais providenciaram.

Calçamento

Entre as ruas que necessitam
de calçamento, à reporttaem re-
lecionou malt de meia centena.
São elas: Vieira do Natcimen-
to. Lombas Valentinas, Marechal
Simeão, Limites, Barão dt Pira-
quera, Belém, Oiapoc, Marechal
Xavier Câmara, Oliveira Braga,
Tublaçu, Ettância, Rost de Al-
melda, Olinda, Olímpia Eiteves
(perte), Taplranga, Professor
Dias dt Carvalho, Aqda Elias,
Antônio Penido, Serlba, Pttrópo-
lis, Congonhas, Maceió, Vila
Nova, Japeri, Pedro Melo, Luiza
Barata, Claudlna Barata, Leo-
cádia, Justino de Araújo, Felipe
Gonçalves, Agricola, Marechal
Beblano Coita, Tocarriba, Sam-
baetibt, Aliança, Carcilândla,
Anatólla, Falema, e às Ruas "A"
a "P" do Jardim Áurea.

Perigo de Morte
Em Anehieta e Ricardo Albu-

querque, os diretores elos res-
pectivos centros de melhoramen- jtos vêm alertando as autorida {
cies. dc quatro meses para cá, ;
sóbre o estado precário em que |

se encontra a ponte que liga os
dois bairros, condenada pelos
engenheiros do 5.° Distrito de
Obras.

A qualquer momento um dc-
sastre de proporções imprevisi-
veis pode ocorrer no local. En-
tretanto apesar de ciente da sé-
ria ameaça, Inclusive atravéa do
b.u DO, o governo não tomou,
jlé agora, qualquer providência.
Assim, sóbre 'essa ponte que po-
dc desabar amanhã, ou depois,
mais facilmente ainda com es-
sas chuvas que estão caindo,
continuam passando ônibus, lo-
tações c caminhões de carga.

Abandono
Os bairros limítrofes do Esta-

do da Guanabara estão relega-
dos ao mais completo abandono.
Além dc não possuírem sequer
um posto de socorros urgentes,
suas ruas intransitáveis não per-
mitem o acesso das ambulâncias
do Hospital Carlos Chagas, Mal.
Hermes, ficando desta forma os
moradores isolados de qualquer
serviço dc assistência médica.

Para a populçaâo dos dois
bairros, que soma nada menos
de 65 mil habitantes, existem
apenas duas escolas, sendo as
crianças cm idade escolar em
número de quatro mil, aproxi-
madamente.

Intransitáveis

As últimas chuvas agravaram
ainda mais o estado das ruas de
Anehieta e Ricardo de Albuquer-
que. Estão intransitáveis, em
Anehieta, as vias Itatiba, Alça-
baça, Remi Galvão, Pedro Er-
nesto, Carolina Borges, Ernesto
Vieira, Ministro Pedro Franklin
8 Maratuba. Em Ricardo de Al-
buquerque, as Ruas Araça, Am-
buzeiro, Ardoeiro, Caraúba, Ca-
maré. São Bernardo, Gramau,
Guarani, Lobo, Paraúna, Bebe-
ribe, Arai, Largo do Camboatá,
Arapiranga e Cardoso de Castro.
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RIO AFLITO
wm— IB TlIXtIHA

"MEU CASO PARTICULAR ÉO SEGUINTE...
A tflição cada vei mais viva. O trânsito e um suplício

conttante, terrível. Pira quem não dispõe do chapa amarela
"em serviço", o transporte ? uma ptrmar.ontt viagem ao cutt-
lo, qut tanto poeS* terminar em casa como no necrotério. O
serviço público é uma piada dt multo mau posto, t agora de
preço muito elevado. Porqut o lixo ptrmaneet na rua a
"culex" náe sai dt dtntro de casa; o direito malt direito, e
d>reito dt dormir nos é negadol Pois t essa a cidadt govtr-
nadt pelo cavalheiro que assim falava.

"Ajudai-me • eu vos entregarei uma Cidade rtstituíde ã
alegria t a 9'aça de seus dias de antigamente."

A AFLIÇÃO DE UMA CARTA

Vejam os leitores a aflição do Rio nesse depoimento que
nos chega âs mãos. t uma carta angustiada como deienas de
outras carlas que o repórter recebe. Angustiada • autêntica.
Um "caso particular". Porém, o caso da cidadt inteirt:

df I l.TTMA

Safr de casa é sempre uma aventura, parece dizer a menina,
assustada diante de tanta lama. Ruas sem calçamento, in-
transitaveis. fazem da Zona Sorte uma replica das cidades do
interior distante. O governo que se propõe a gastar milhões
para embelezar o paradisíaco recreio de Brocoió e o mesmo
que fala em economia e ordena o corte de verbat destinadas
à pavimentação e outras obras inadiáveis. Sem água. sem es-
gotos, sem escolas, sem hospitais, assim è a ZN carioca. Tudo

falta, exceto a lama t o lixo,
>-#-»***##*##-##**#-*»-*-*#'*-*#-##¦##* "< + + + +A.+++++0+++ + V+ + ++ + + + A-S

"IIUM Si lb Triirira
Venho, por inlermrdiu de V. V. acrudrirr l rrd»ç»o

HORA > publiesçio dr telesram» por mim dirigido. d»ndu cont*
dl» Strui-U pur que ru r minh» l«mili« temo- p»»»ado, em virtude
da inruri» do f.oirrno do Estado, omitíndo-»r no deter dr culdur
mai» wrianicntr do problema da anua na cidadr

O mou ruo particular r o «ctuinle. — Kcid.i rm Copacabana, a
Kua Barata Ribeiro n. 316. Sou pai dr »rtr flihoS, mantendo der pe»-
»oa> em mu P»»nei aprojimadamrntr um mr» wm atua. com lltn-
ríailmo» intervalo» em que o precío.o liquido »e latia preentr de
lorma escassa r de maneira a atrndrr a» necessidade» mau impre»rin-
divei», durante uma ou dua» hora» >upnmiu-»e o Jantar O» filho»,

P muita» vete», deiiaram de trequrnlar o» colrrio». a minsua de uni-

0 forme» limpos A» domésticas drirrkm do rmpríjo, porque K vem

p forvada» a apanhar atua em ia»ilha» na» obra» que se editlcam
É Apelei para a repartlçio competente, poi» o Governo anunciou que

^ r»ta era a providencia indicada A rr»p„»ta »e apresentai» unilorme:

0 ao ae remetem pipa» para coIcrio» e hospitais, nao se lei ando em

^ conta o» caao» r»peclfico», a eiemplo do que relato Note-.e qur nem
% meimo ao» coletio» o abastecimrnto e fe.ilo, poi» um de meu» filho»

\\\ permaneceu aleun» dia» »em aula» porque o edurandano deixou de
•á funcionar, premido pela »èta irneraiiiada no bairro Trlecrafei ao

\\\ (.otrrnador f ao Seeretario de Viação. reclamando contra rsse estado

^ de coisa», e pondo a minha casa a disposição de seu» representante»
% p*M quf flcMftem comprov*dai. i*.s alrtaçõrs
__ foi transmitida Insutl em despaiho» idênticos
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II Clube Municipal Condena "Gestapo" de Lacerda I
DROGRAMADA, iniciolmente, paro discutir o
* aumento das anuidades e, no segundo
item, assuntos gerais, terminou se transfor-
mando em grande ossembléio o encontro de
ontem do Conselho Deliberativo do Clube Mu-
nicipal, órgão máximo dos servidores da Gua-

culminando com a decisão dos

duol. Levontando-se em defeso da dignidade
do trabalhador público, o Conselho Deliberati-
vo, escalão superior do injusíi^oda classe, con-
denou de maneira enérgica e definitiva a "ges-

tapo" instituído pelo Sr. Carlos Lacerda. «
Deliberou ainda, o Conselho Deliberativo t

do Clube Municipal, oficiar ao Presidente da ?
Assembléia Legislativa, Deputado Lopo Coelho, *

para que seja cumprida a Constituição no cq- y

.Nrnnumi rr».p«>*ta me
¦_v .... ,r„„.„>..,.,. ,„»,.,. ..,, v, -. sendo visitado por nm
% funcionário com ordem para \rritirar sc haiia entupimentu na ra-

0 nalizaçào .. Como pilhéria, esta e da» melhore» A» autoridade»
« eovernamentai» bem «abem por que lall» atua Procuram e»»e atalho
% cômico para dar ao» intênuoi a impressão de que e«tão traba-

§ lhando
P Apo» a publicação dr meu tclesrama em 11.71MA HílRA e depou

P de repetir aniustiado» telefonema», recebi uma pipa e a atua voltou

P a Jorrar com certa abundância Mas ha sei» dia. estamos em nina
Ú »éea Tornei a pruteitar, obtendo a resposta anterior: pipa» >o para
^ colégio» r hukpitai»
% t nece»»ario que a imprensa lidere, quanto ante», um viforoso mo-

^ \imrnlo de opiniÃo publica quc ohnjuc é»lc do»frnu a cumprir a
& fua miiiáo. Sena o eatfl ate dc *€ orçaiiirar uma Itca tíc (irir>* da
Ú cidade que oncnlaai»e os prutrulo» coletivos, por inlrrmedio de no-
•^ ticiárlo», cartaie». faiia», comício», etc t. essencial que sc adquitn
ú o hábito de reacir contra érsue» abusos, rontra tssr*. dcsleixos, contra
lè efcta inércia. I. licito a quem quer qur »eja rrnunciar de heus direilo»,
% inclusive dirrtto de eiiçir * prestaçSd de »en içt.
« Ma* nio t concebivel que cfaetrk de lamilia tru/en

pelu h*tadn.
braços na de-

nobara, culminando com a decisão dos 320
!| conselheiros, aclamada sob aplausos, de con-
!| signar em ata um voto de repulsa ao govèr- para que seia cumpnaa a i_onsnruiçoo no ca-
![ no do Estado, pelo seu comportamento policia- so do aproveitamento dos antigos servidores da

lesco ao determinar o fiscalizoçâo do trabalho ex-Câmara dos Vereodores, paro gue eles de- ,
!! dos servidores, com o objetivo de influenciar sempenhem funções de acordo com o cargo »

'! a opinião pública contra o funcionalismo esto- que ocupam. J
Y-.__.__ __-._----- _-- — ---—_.—,-.—^—.— — —.^^m —— »m^*—.* + + + »**

fefca dos que ** encontram tofa o »ru amparo, sujritandu-os a uma
vida indiena de mt vivida. \. S. e*ta em condtçdcfl dr lidrrar es»a
campanha em prol do rrmpritu a di-tntdadr dos habitante» da Ctua-
nabara Faça-o coro ardor, enertia r entusiasmo Êste o apelo que
lhe dirijo, salientando que irei transferir minha residência, abando-

•K nando casa própria onde vivo h* dote anos
CordialmenteI ».) J. ROCHA MIIKhlK-t \>i '¦ -icrtti.
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Na Hora Q
IaVSf AW/fiO

NOVOS RUMOS NO SESI E SENAI (
O Sr. Andrad» Vilela, na reunião que manteve «om ot «II- Ú

retoer» da CNI, SESI c SENAI, foi Ineitivo, declarando qut • -^

um industrial Independente, postuldor da maioria dat ações 
^

díi companhiat qut repretenta, qut não deve um real a nin- 
^

suem, a nenhum banco, t ali estava para colaborar eom a po- ^
litica de austeridade do Presidente Jânio Quadros. Declarou g
ainda qut além dos assessores da Confederação, terá ot teus, 

^
pessoais, para acompanharem a sua obra rtstauradora. Pt- ^
diu, então, uma relação completa do funcionalismo das três g
entidades, a fim dt orientar-se nas medidas a tomar. ^

Jã ontem, o presidente em exercido da CNI convidou • .^
Prof. Ftriat Goet e o Sr. Roberto Hermeto a voltarem tos %
teus postos no SENAI, de onde sairam, exonerados pelo Sr, ¦&

Lidio Lunardi, om fins do ano passado. %

CAFt, TURISMO E NEGÓCIOS I
Chegou ao Rio. acompanha- Comenta-se, entretanto, em 0do de alto funcionário da sua círculos ligados ao mercado ^organização, um dos diretores cafeelro, quc a presença dos 0tia "General Koods", forte cm- altos dignatários da "General 

^presa no comércio dc café, Foods" estaria ligada a uma ^.com sede nos Estados Unidos, transação' casada" do produto, 2
A viagem, segundo se infor-
ma, é de turismo, um descan-
so de duas semanas num ho-
lei de luxo, em Copacabana.

9sobre a qual a nova direção p
do IBC estaria fazendo sindi- 0

\
JQ E O DIA PAN-AMERICANO

* =
' 5'i 5
'i =

O Prttidcntt Jinlo Quadros devtrá faier um importan- ; =
s tt pronunciamento no próximo dia 14 de abril, Dia Pan- ;; =
* Americano, tôbrt ¦ politica continental do Brasil e o dt- ;i|

ttnvolvimento qut pretende dar à OPA. <! =
Em Washington, tede da União Pan-Amtrlcana, o De- !; =

legado do Brasil |unto à OEA, Embaixador Fernando Lobo, =
será o orador oficial da solenidade, devendo taudar o Prt- =
tidentt Kennedy, qut pronunciará um discurso sôbrt « =
relações Interamericanas. i =

A PARTIR DO PRÓXIMO DIA 19
0 MA GNÍFICO DC8 DA PANAIR
0 melhor e mais avançado avião comercial a jato ligando

AMÉRICA DO SUL -- ÁFRICA -- EUROPA -- ORIENTE MÉDIO

1
GUANABARA
OIA ADIA

em
Do RIO para:

METADE DO TEMPO
Tempo de Vôo: Partidas
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DESVIO
Ainda não se sabe para on-

de irá o Embaixador Aluisio
PINTOR DE

ARQUITETURA
Simeão Leal esteve na resi-

(iéncia do poeta-pintor José
Paulo Moreira da Fonseca; pa-ra conhecer seus quadros e
ficou impressionado com a ca-
tegòrla do novo pintor, autor
tle "Raízes". José Paulo c,
atualmente, um dos artistas
brasileiros que faturam mais
alto, sendo considerado o
maior pintor moderno de tr-
Mtiitctura, no sentido de Volp
e Djanira.

Napolcào. nem, tampouco, que j=
destino terão os Embaixado- jg
res Guimarães Hosa, Pascoal =
Carlos Magno c outros que, a =
protesto de férias, estão cir- =
culando nos corredores do ca- =
sarào da Kua Larga. Dizem, =
por exemplo, que o Embaixa- =
dor Mário Guimarães irá do =
Costa Rica para Nova Deli. E, =
dc Nova Deli para Londres, =
seria removido o Embaixador =
José Crockanc dc Alencar, =
que chegou ao Brasil recente- __
mente. Aliás, quando JQ pas- —
sou por Nova Deli, o Embaixa- s
dor José Crockanc lhe ofere- =
ceu o primeiro "slack" que o =
Presidente da República usou. =

E OUTRAS HORAS
Esti fazendo grande sucesso • livro "Elchmann, o assat- Isino de milhões", de C. Clark», lançado pela Editora do Autor =em tradução do Tatl dt Moraes, t uma tremenda a tmoclo- =nante reportagem sôbrt os crlmet do carratco ntzlttt. ',** 5

Ousou estranheza o telegrama dt Lisboa sequndo o qual =Chanceler Afonso Arlnot "se Inscreveu" no livro de cumpri- __mentos • Salaiar. •*? A presença dt Luis Edmundo, eom IS Sanos, doente t apoiado numa benqala, foi o qut mais aten- =
Ç«o chamou na eleição de Jorge Amido para a Academia d» =
Letras. =

BUENOS AIRES
DACAR
LISBOA
ROMA
PARIS
LONDRES
FRANKFURT
BEYROUT

ttttttt»t

3:20 hs Seg. - Quar. Sex.
6:10 hs Sábado
9:30 hs Seg. - Quartas
11:40 hs Seg. - Sábados
11:30 hs Quartas
12:20 hs Quartas
13:20 hs Sepndas
14:20 hs Sábados

VIAGENS MAIS RÁPIDAS, TARIFAS M AIS BAIXAS NA CLASSE ECONÔMICA

Melhores informações sabre horários e tarifas no
seu Agente de Viagens on nas Agências da

TIREMOS
O CHAPÉU

Hoje, i Aeademla Brasilrlra
de Letras, pela elelçio unãnl-
me do eserilor Jorte Amado
para a cadeira de Machado deAiilij com ísse voto, oi "Imor-
talt" demomitraram calar lien-toa de prejuiiot eatrello» e «a-nharam para a tua lluilrecompanhia um trande nome
que 16 tara prettlgiar a Inali-
talçlt,

^y^i PA/VAl/t
22-7760 * 22-7761 * 22-7770 * 42-3488 * 37-9272 * 37-4579
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TáXIS AUMENTADOS E
COMÉRCIO ABERTO (0

DIA TODO) AOS SÁBADOS
Depoiy de faltar a tres audien-

cias públicas. dua> delas marra-
das para Tunaçu. onde o gover-
nador nau apareceu, o Sr Car-
los Lacerda, apesar do tempo-
ral que desabou, ontem, sobre a
cidade foi obneado a so deslo-
car ate o subúrbio de Senador
Câmara, a fim de receber quei-
xas e reclamações dos moradoret
locais. Como das vezes anteno-
res, o chefe do Executivo ca-
rioca recebeu centenas de recla-
naçóes. sóbre os mais variados
problemas 'empréco, interna-
mento em hospitais, matrículas,
calçamento, enchentes, etc. que,
rocio as recistradas nas audién-
cias anteriores serão apenas ca-
talocadas. pois das 20 000 pe»-
soas recebidas, ate agora, pelo
Sr. Carlos Lacerda, nenhuma
delaa teve seus casos soluciona-
aos, principalmente os de cara-
ter coletivo,

COMERCIANTES COBRAM —
Comerciantes da Zona Nortt
que, certame-nu*. contribuíram
para a campanha eleitoral do
Sr. Carlos Lacorda comparece-
ram. ontem, à audiência, a fim
dc cobrar promessa feita peloentão candidato a governador
sóbre o novo horário nos estabe-
lecimento*] comerciais. Na oca-
sião o Sr. Carlos Lacerda disso
quc assinaria decreto, hoje. im-
pondo o horário normal ipola
manha e á tarde* nos sábados,
no comercio suburbano e rural,
desde que sejam atendidas •
mantidas as obrigações patro-nais de caráter trabalhista.

ALMÔCO E INAUGURAÇÃO
— Depois de audiência, qut
começou àt 11 «? foi encerrada
às 13 horas, o governador ai-
tvoçou lautamrnte na Fabril
Bangu. atendendo a especial
convite formulado pelo Sr SiW
vcuinha Km seguida, o gover-
narior maucurou a Ksrola F».
biola, situada no Pnrquc ,)*¦
hour e que foi doada ao F.sta-
do pelo Sr. Jorge Jaboui*. prt>
pnetano do loteamento eni
questão Apesar de a escola te»
sido doada "espontâneamento
em função da confiança que ¦
iniciativa partirular deposita ao
governo", o Sr. Jorge Jabour
não féz mais do que s sua obrt-
gacão. pois pelo decreto 6.nno •.
atualmente, por lei estadual, to
do loteamento só pode ser feit»
desde que o seu proprietário
construa uma escola no loral.
Não se trata, portanto, de obr»
do Estado e a presença do Sr.
Carlos Lacerda no ato de mau-
guraçáo foi apenas decorativa.

AUMENTO DOS TAXIS —
Km exposição encaminhada, on»
tem. ao governador, o d'retor
do Serviço de Transito, a pro-
pósito do pedido dt> <.;•*•• *¦••
feito pelos motoristas de táxis,
sugere que a baniieirada pa*«o
a ser de Cr* 40.no e a limita-
ção dos lucros dos garagistat
rm RO por cento Essa sugestão
nào altera o preço do qutlóme-
tro rodado, informando o dire-
tor do ST que o aumento da
bandeirada dará maiores ren-
das para os motoristas. O go-
vernador. no entanto, baixou
decreto elevando a bandeirada
para CrS 50.00, mantendo a de-
limintação dos lucros dos gara-
gistas naquela percentasem. O
aumento entrará em vigor na
próxima weunda-felra. com a
pubücaçio do decreto no "Dia-
no Oficial"..
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Partidos Unidos Votarão Leis Populares
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JQ: TODO EMPENHO NA SOLUÇÃO
DA CRISE ENTRE CUBA E EE.UU,
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A AMARGA DERROTAESCOLHIDOS OS PROJETOS QUE SERÃO VOTADOS JA
BRASÍLIA, 

t (UH) — Unenlmid.de Inédita marcou . reunlio de* IWara. dai dlwartot par* |

tidet repre.ent.do. na Cimara F.dtral, qu., ont.m, d.cldlr.m ampra.nd.r unido* um. "ra- | 
jyAO «tcpeu i vi

I voluçãe I .Itlatlv." come raaçãe a atuaclo itolada do Executivo o que poderá promover com- = 11 tentativa de Ir.
3 pl.t. tr.ntformaílo na vida de Pala. A Lei Antltrutte, a reforme bancária, a reforma agra- 3 Trabalhe, Sr. Catti
" 

?.;'. ^Sm'^.. de lucro. par. o .«terior, a reforma d. I.gl.l.gi. do | 
£™*>«"*>J^%^r^^^^^^^

impô.to d\ rend. I ..gun. outro, proi.to. t.t.lit.ndo «êrc. d. vinte 
^.ropo.lçíe, 

..r.e apro- = 
^^ .V.".'^.^0.' ví**_:'-r..du «»i*d.t•:^.n%wUV';:ví^0„.Baro;

vado. .m ritmo .c.l.r.do, poi. contaram na r.unl.o de ont.m, com pleno apoio do. conelu- | eirloei ,nttmpOTf,¥# ,,b,|0 eontr, 0 tltu|.r do Tr.b.lho, «cuim-

vigilância de. trabalhador, d. Guanabara a
Crie. L.c.rd. d. Intrigar o Minittro d.

C.tro N.v.., cem o Pr.tld.nte d. República

BRASÍLIA, 
7 (UH) — O Pr.tid.nt. da R.-

públic. dirigiu e teguint. m.mor.ndo .0
Minittro dn R.l.çò.t Ext.rior.t:

"Excelência:

Se Cuba r.cut.r-t. a recorrer à Orga-
nix.çào do. Ett.dot Americanos ou r.cut.r
ctt. intervenção para o fim d., .travei de
ditcuttôet bil.t.r.it ou multilater.it, dlri-
mir ot d.s.nt.ndim.nto» qu. ocorrem entre

' »»____--'*s»-^*o».i
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CIDADE: UNIVERSITÁRIA .-
5 BILHÕES

Revelou, ontem à tarde, o Ministro da
Educação e Cultura, Sr. Brígido Tinòco,
que o Presidente JQ aprovou o plano de
execução das obras de construção da Cida-
de Universitária, no Rio de Janeiro, bem
eomo o financiamento para o qüinqüè:
que é da ordem de 5 bilhões e meio
cruzeiros. As obras prevêem ainda a
trução de um hospital de clínicas.

Anunciou, ainda, o Ministro o lança-
mento da campanha nacional de material
de ensino, com ampla distribuição entre
estudantes.

itt. pait . o. Ett.do. Unidot, t.m «mb.r-
go de reafirmar a not.a convicção d. que .
instância netto momento para 01 d.b.tet .
ditcuttôet re.pectivat deverie ter e daque-
le organismo, o Governo bretil.iro ex.mi-
nará r.o mérito tôd. e qualquer propotta
com o. rn.tmot propótito» que v.nh. a t.r
«pr.t.nt.d. por qualquer outro Estado-
Membro d*. Nações Unid.t.

.) Jinio Quadros'"

INQUÉRITO DO DIA
Por determinação de JQ está sendo cons-

tituida unia comissão de sindicância para exa-
minar irregularidades que estariam ocorrendo
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cuba-
tão, especialmente no setor de fertilizantes
que pelo falo dc terem sido armazenados in-
definidamente teriam deteriorado, com vui-
tosos prejuízos para o Pais.

3 tor.t d*, princip.it bancada, do Cengretio. 3 do-o d. favorecer •

Foi decisão unânime da reu-
nláo que o Congresso dev. atuar
independentemente do Poder
Executivo — que até então tem
se valido das facilidades de con-
tato com a população para aur-
glr como único e exclusivo im-
pulsionador das reformas sociais
e econômicas que o Pais está a
exigir. Esta circunstância liber-
tou as bancadas do Congresso
da obrigação dc alimentarem
.suas disputas partidárias, subs-
tltuindo-as agora pela ação uni-
da em favor da tramitação das
leis fundamentais.

A relação inicial destes pro-
jetos urgentes fora organizada

pelo PTB. Tanto o PSD como a
UDN ampliaram a lista decidiu-
do-se porém que o Projeto de
Lei antltruste e mais o que- re-
gula a remessa de lucros e taxa
mnis fortemente os lucros extra-
ordinários terão toda preferén-
cia. Os lideres adotarão todas as
providências cabíveis para que
o projeto antltruste soja vo-
tado antes do fim do mês, pois,
a COFAP se extinguira 110 dia
30 próximo e o Executivo fica-
rá sem meios legais para con-
ler os abusos do Poder Econó-
mico.

A iniciativa do lider do PTB
está vitoriosa e por falta de

unia distinção mais nítida en-
tre o Governo e Oposição, a Cá-
mara, pela primeira vez, nos úl-
limos anos, se dispõe a votar
projetos que alteram a fisiono-
mia da estrutura econômica do
Pais. Nos próximos dias os li-
deres deverão dar à publicidade
toda a pauta organizada, com a
ressalva porém de que todo» o.s
projetos poderão ser acresceu-
tados, conforme a urgência c o
grau de importância que possam
adquirir.

Para tratar também da rápida
tramitação desses projetos, cs-
têvc reunida ontem a Mesa da
Câmara.

COlUNAdegfj)
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«. EMPRESAS

Oposição (Câmara e Senado):
Ofensiva Contra Instrução 204

c.ndld.tur. d. um "comunista", «finai
eleito por expr.ttlv. mal.,
ria dei votante», t o velho
hábito policial de Sr. Carlot
L.c.rd. m.lt um. v.i poste
•m afie: Intervém num piei-
te sindical, moblllte ".tieisò-
rei" tr.b.lhlit.t (c.rt.m.nt.

| erl.nt.de. p.lo Delegado C.cll Borer), recorre à. amteça» •
3 lntimld.çõ.1 ., escorraçado p.lo» trabalhador»», acione a ma.
§ nivela de d.tmor.llt.de r.al.lo antlcomunllto, nãe hotlt.ndo,
3 t.qu.r, em envolver n. d.núncl. a pessoa do Minittro de Tra-
| b.lho, tio "comunlit." come pede i.-lo um pr..mln.nt. II.
3 der de etpiritu.li»mo no Bradll

• • •

- f\ QUE há, na verdade, por trás deste episódio mala cômico
3 U que trágico, é o interesse do Sr. Carlos Lacerda cm ver a
I Administração do Porto do Rio de Janeiro passar da esfera
3 federal para a estadual, o que, de certa forma, ampliaria o
§ circulo do seu prestigio politico. Pouco importa ao Governa-
3 dor seja esta solução contrária às razões do bom senso — «•
I basta que se identifiquem os grupos econômicos mobilizados
= para apossar-se do Porto e aqui lançar os fundamentos de uma
§ nova "Docas de Santos" para compreender-se melhor a intrin-
I cada história. A eleição na União dos Portuários do Brasil
3 constituiu-se, ainda bem, numa eloqüente demonstração de
3 que os trabalhadores entenderam à perfeição a manobra do

/»^e>#s#_-^^*s»^. *

JO ABRAÇA ARRAES
O Prefeito Miguel Arraes, de Recife, foi

recebido pelo Presidente JQ, com quem con-
versou durante quase uma hora.

O Prefeito Arraes não tinha audiência
marcada com o Chefe do Governo que, ao sa-
ber de sua presença no gabinete do secreta-
rio particular José Aparecido, demonstrou in-
terêsse em conversar com èle.

O Presidente atendeu às reivindicações
do prefeito — liberação de uma verba de 40
milhões, perfuradoras para a construção de
uma rede de chafarizes nos bairros pobres da
Capital pernambucana e tombamento dos "ala-
gados" — e. pessoalmente, pelo teletipo de
sua sala, deu instruções ao Ministro da Fa-
zenda e ao DNOCS para solução pronta do as-
sunto.

Declarou JQ ao Sr. Arraes que. apesar de
seu adversário político, êle teria acesso livre
em seu gabinete e, ainda: "Desminta que
tenho candidato ao governo de Pernambuco.
Aqui não faço distinções políticas".

O Sr. Miguel Arraes saiu radiante da au-
diencia, mas o Governador Cid Sampaio, que
tambcm aqui se encontra, não gostou da in-
diferença política do Presidente.

HOSPITAL DA SUL AMERICA .-
ABATIMENTO

A Sul América ofereceu a JQ uma redu-
ção de 70 milhões de cruzeiros e a dispensa
da entrada inicial, para a compra, por parte
do Governo, de seu hospital, cuja operação
fora suspensa por determinação presidencial.
Ante a comunicação JQ oficiou ao Ministério
do Trabalho solicitando a verificação da con-
veniência do negócio.

Tôd.» a» empresas lnduttrl.lt, comer-
ciai» ou agrícola», com mai» da 100 empre-
gado» — obrigada» p.l. Conttltulução .
manter ensino primário gratuito p.r» »»u»
servldore» • filhei diste» — deverão fa-
zer prova do cumprimento da obrigação
conttituclonal, dentro d» 60 dia» da vi-
gância do decreto d. ont.m do Governo
Federei.

A» firma» que nio cumprirem o de-
creto citarão impedida» de:

OTamacionar 
com ot órgãos da admlnli-

traçio federal, autarquia» ou entlda-
des d* economia mista;

B 
Participar de concorrência pública ou
coleta de preços promovidas pelo»

mesmo» óroãos e entidades;

= "TANTO na Câmara como no Senado, a Opo»lçio ac.ntuou, ontem, . of.ntlva contra a política 5 Governador e tomaram posição aberta em defesa da economia
3 > econômica do atual governo. O Deputado Pacheco Chaves (PSD) afirmou, na Clmara, qu. "a 3 nijblico. preservando o Porto da ganância do. exploradores.econômica do atual governo. O Deputado Pacheco Chaves (PSD) afirmou, n. Clmara, qu. "a

Instrução 204 poda l.v.r o P.it a um completo naufrágio", pondo por t.rr. tedo esforço desenvol-
vido no periodo luic.llnltt. no sentido de lançar o Brasil no caminho da. grand.» potência». O Se-
ntdor Argemiro d. Flgu.lr.do, do PTB, d.nunclou no Senado a Instrução 204 como um comple
contra o noxo desenvolvimento.

tsses doi» discursos, p.rt. d. um esquema que v.m .. desenvolvendo há di.i, situam-se come
advertências ã Nação e foram ambos desenvolvidos com pouca» retlitinciat dat bancadat qu. •»
ditem governitt.t — ap.n.i poucai voz*, itolada! a apartearem, contradiz.ndo-oi.

» =

B Pleitear ou receber favorei, benefi-
cloi ou quaisquer auxílios da União,

* —
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PETROBRÀS NA MISSÃO JOÃO
DANTAS

O General Pedro Geraldo de Almeida, che-
fe do Gabinete Militar da Presidência da Re-

pública, falando aos jornalistas considerou
sem sentido o noticiário segundo o qual teria
aquele órgão vetado a presença de um repre-
sentante da Petrobràs na delegação chefiada
peio Sr. João Dantas, que acaba de seguir
para vários países socialistas.

MACMILLAN AGRADECE A JQ
Em carta dirigida a JQ. o Primeiro-Minis-

tro da Inglaterra, Sr. Harold Macmillan, agra-
dece a mensagem de' aprovação aos planos de
formação da Federação dns Índias Ocidentais

e externa sua simpatia pelo interesse apre-
sentado pelo governo brasileiro com relação
ao progresso desses territórios.

y»»»*»»«^«*v^.+.«^»_*__ «•*¦»_¦»¦¦ VASCO PRESTA CONTAS

T.m entrevista concedida i imprensa, ontem, o Sr. Vasco Leitão da Cunha, Secreta-
rio-Geral do Itamarati e Ministro Interino das Relações Exteriores declarou:

Sua principal missão nas Antilhas foi entregar mensagem de Jânio Quadros ao Pre-
mier Macmillan, da Inglaterra, de congratulações, a propósito da criação da Federa-

ção das índias Ocidentais;

No próximo encontro do presidente do Brasil com o Presidente Frondizi, da Argen-
tina, não será cogitada a formação de um bloco latino-americano para atuar na ONU;

do Presidente Gronchi, da Itália ao Brasil, será realizada no próximo

ARGEMIRO: UM DESASTRE
"A Instrução 204 é

um ato impensado do
Governo, uma medida
de caráter fictício, sem

profundidade, uma verdadeira catástrofe como
uma estação de parada na política do desenvol-
vimento do Brnsil, uma quebra do espirito que
o animava, além de uma discriminação lnmen-
lável iia Federação, em prejuízo dos Estados
pobres ilo Nordeste" — afirmou cm seu discur-
so dc hoje o Senador Argemiro Figueiredo, do
PTB da Paraíba, acrescentando que esta "me-
dida torna-se pecaminosa pela incidência vigo-
ro«a e brutal no nível de custo de vida".

Enaltecendo o Governo do Sr. Juscelino em
prol da Agricultura, no que contou com a so-
lidariedade, em apartes, dos Senadores Pedro
Uldovico, Barros de Carvalho e Paulo Tender,
trnrio discordado o Senador Mem de Sá, coiv
cluiu o Sr. Argemiro Figueiredo por lamentar
a nlunl escassez de verbas destinadas ao Minis-
tério da Agricultura.

PACHECO i
BRASÍLIA, 8 (UH) —

Falando poi delegação
da liderança do PSD,
o Sr. Pacheco Chaves

ocupou a Tribuna da Câmara dos Deputados,
ontem, para examinar as soluções dadas pelo
Governo aos oroblemas econômicos e financei-
ros do País.

Travor.-so longa troca de apartes, jor parte
de representantes nordestinos, especialmente o
Sr. Alde Sampaio — irmão do Governador de
Pernambuco, que foi obrigado, afinal, ,i admi-
tir a necessidade de modificação de tal Instrtt-
mento cambial pelos prejuízos que oferece ao
desenvolvimento de sua região.

— A lese que defendo — disse o Sr. Chaves
— é a de que a 204 é uma medida tão incom-
plela. tão pouco: acabada cm si mesma, que
precisa de outras instruções — talvez 204-a, b,

(^SÍÍma^)

c ou d, instrução 205, 206, 207, uma porção tle
outras providências porque só com a 204 nós

.vamos assistir êste País naufragar".
Ainda dentro da análise da Instrução 204,

abordou o ex-presidente do IBC a questão das
exportações — "um dos pretextos para a ele-
vação da taxa cambial",

— Ora — acrescentou o Sr. Chaves — essa
é uma afirmação totalmente gratuita. Sc ein
alguns casos menores, pequenos, essa afirma-
ção poderia ser verdadeira, na realidade não o
é, pois a composição da pauta da exportação
dn Nação brasileira é a mesma há muitos anos,
extraordinariamente regida, ocupando o café o
lugar que vai: não é novidade.

Com relação à Lei Antitruste, anunciada
pelo governo, o orador mostrou que era um
assunto que já vinha sendo tratado pelo Con-
gresso Nacional há longa data, com arcabouço

. inteiramente delineado cm projeto estudado,
tendo por base a proposição de Agamenom Ma-
galhães", ampliada, discutida, ratificada pela
Comissão de Constituição e Justiça e pela Co-
missão de Economia, trabalhando em comissão
conjunta, submetida ao pronunciamento do Exe-
cutivo".

"MISSÃO MOREIRA SALLES"
R.ferindo-se, afinal, i minto aip.cial do Sr.

Walter Moreira Salles, n.» negocl.çôe» com o»
Estados Unido», declarou o Sr. Pacheco Chave»
que houve uma modificação na con|untura In-
tcrnacional econômica, motivada pela subida
io poder pelo Sr. John Kennedy, qu. "certa-
monte alterou as disposições daquele país p.r.
com o nosso em matéria de assistência finan-
ceira, e encontrou uma situação modificada".

Mas se apresentou desguarnecido, porquan-
to o Brasil |á havia enfraquecido sua estrutura
econômica. Em vez de se apreient.r de cabeça
erguida, foi fazendo aquilo que supunha que-
rerem os americano» que o Brasil fizesse, e is-
to, é inconveniente para ã notia posição naclo-
nal, para a soberania nacional . i inconveni.n-
t. par. .» negociações.

A visita
dia 19:

O reatamento de relações entre o Brasil
em andamento no Itamarati;

e a URSS continua na fase de estudo», -JttfS itBMi-,
9 Nào há indicios de que existirão pròximamcnle, conversações bilaterais para reco-

nheciniento da China Popular pelo governo brasileiro, mas apenas o propósilo de a
delegação brasileira na ONU votar pela inclusão na pauta, da questão relativa ao in-
gresso daquele pais nas Nações Unidas;

• Após o regresso do Ministro Afonso Arinos, será conhecida a posição definitiva do
Brasil, em relação a Angola, isto em obediência ao Tratado de Consultas Mútuas

entre o Brasü e lortugal, que data de 1953.

m wM. ijynm
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JANGO: TÍMIDO E INEFICAZ 0
PROJETO DE LEI ANTITRUSTE

BRASÍLIA, 
l — O Vice-Presidente João

Goulart não se demorou em Brasília mais
que 24 hl. Tinha compromissos assumidos em

Londrina • outras cidades e está no firma
propósito de não perder o contato com as
batei do teu partido. Manteve, porém, um
lonqo contato com o líder da bancada, Al-
mino Afonso, cuia ação o Presidente do PTB
exalta — tal tem sido a repercussão nacio-

c OCMCR'0 xom nal a nova orientação trabalhista na Câmara.
A converta entre os dois dirigentes do

PTB tol oemorada • tem testemunhas. Podemos, porém, in-
formar que, apoiando a Unha geral de ação na representação
do PTB no Congresso e aplaudindo a Nota da bancada sobre
a Instrução 204, o Sr. Goulart foi ainda mais longe. Advertiu
ae Sr. Almino Afonto da nec.tsidade de o PTB colocar-»» i
frente das reivindicações populares como o teu intérprete
mal» credenciado e, nesse sentido, mencionou a revisão ta-
larlal como legitima t oportuna. Disse o Sr. João Goulart que
a alta do custo de vida provocada pelo Impacto das medidas
do Governo não pode ter tuportada exclusivamente oela cias-
se trabalhadora, cujos orçamentes haviam sido reduzidos e
arrebentados.

^wy^
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O chefe trabalhista respon-
deu com tranqüilidade às no-
ticias de aue havia sido ad-
vertido pelo Sr. Jânio Qua-
dros para não apoiar movi-
mentos grevistas. O PTB es-
tara ao lado dos trabalhadores
em todas as reivindicações
justas e pacificas, examinando
cm conjunto com o líder algu-
mas das posições a serem de-
fendldas pela bancada. O Sr.
João Goulart apoiou igualmen-
te o ponto de vista de que de-

Vanguarda em São Paulo

vem ser congeladas as remes- 3
sas de lucros das empresas 3
estrangeiras, até que haja. da =
parte do Governo, o reeonhe- 3
cimento do desafogo da situa- =
cão cambial. Também endos- 3
sou a opinião generalizada de 3
aue o projeto de lei antilrus- 3
te elnborado pelo Governo é 3
um projeto tímido e ineficaz. 3
que deve ser corrigido à base 3
das sugestões iniciais do pro- 3
jeto Agamenon Magalhães. =

O Sr. João Goulart já firmou a tua decisão quanto ao 3PTB d* S. Paulo: vai decretar a intervenção no Diretório pre- Isidido pela Deputada Yvet. V.rgas. Há porém mais esta par- 3
tlculerldade: será il. próprio, J.ngo o presidente da Comissão =
de Reestruturação da Sessão P»uli»ta. A luta Yvete-Jango esti 3aberta, e a representant. paulista promete um discurso vio- 5lento contra o chefe do seu partido, assim que se consumar 3a intervenção. 3

Várias fórmulas de entendi-
mento foram tentadas paraevitar as medidas extremas
em relação a S. Paulo. O Sr.
Joáo Goulart, porém, tem com-
promissos de amplos setores
politicos no PSD e do ex-inte-
grante do PSB que impõem
como cor_ção de seu Ingres-
so no PTB a destituição do
atual diretório paulista.

Jango, além do mais, está
inteiramente dedicado a pro-mover o revigoramento do
PTB em Sâo Paulo, por haver-
ae convencido de que os tra-
balhistas nâo poderão desfru-
tar a hegemonia política do
Pai» sem contarem com voz

no maior colégio eleitora! da 3
Federação. Km S. Pnulo con- 3
centra-se a grande massa de 3
trabalhadores e até aqui a au- 3
sêncla do PTB na lideran- 3
ça dos movimentos operários 5
tem-se ressentido. — segundo 3
confessa o Vice-Presidente 5
de uma maior presença e par- §ticipaçào paulista. Já para 3
sucessão de 1962. espera o Sr. I
Goulart que o PTB compare- 3
ça com candidato próprio ao 5
Governo do Kstado, assumin- 3
do uma posição de liderança 3
e encerrando de vez a fase de 3
caudatário que tem prejudi- Icado as aspirações nacionais 3
do partido. =
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Somente, ontem e noite, o
Deputado Alfredo Nasser
recebeu do Sr. Carlos Lacer-
da os documento» qu. itte
anunciara possuir para acusar
o Deputado Eimerino Arruda
de contrabandista. O Sr. Nas-
ser, qu. i 2." secretário da
Câmara Federal, está no Rio
desde quarta-feira da tema-
n. pastada, . somente, on-
tem, recebeu uma pasta com
papéis do Governador, que
adiara seguidamente a entre-
ga. O Sr. Nass.r r.gresta,
amanhã, e mostrará à Cama-
ra 01 "documentos": se não
provaram nada, a Câmara
provará qu. Lac.rda i caiu-
niador • o processará.

O Sr. João Goulart disse,
ontem, a UH, cm Belo Ho-
rizonte:
n Estará, hoje. no Rio,

com lideres sindicais,
para iniciar campanha de au-
mento salarial dos trabalha-
dores:
EJ Os poderosos e os gru-

pos econômicos nacio-
nais e estrangeiros estão en-
riquecendo dcsliragadamuiue
e se locupletando com a po-
litica financeira do Governo;
£1 A Reforma Cambial

aviltou salários e asfi-
xiou as classes operárias;
Fl Conversou com o lider

Almino Afonso, duas
horas, por telefone, antes do
PTB expedir a nota oficial
que estabeleceu a posição do
partido com relação á Lei
Antitruste.

* * *

Somente, no fim do cor-
rente mês, JK retornará ao
Brasil. Seus amigos e conse-
lheiros afirmam que o re-
gresso do ex-Pretidente da
República dar-se-á depois do
encerramento das festivida-
des do primeiro aniversário
d. Brasil.»

m
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SERVIÇO DE LUXO ¦ AR CONDICIONADO ¦ PERFEITA PRESSURIZAÇAO

v. vai voar nos únicos douglas

dc-6c em linhas domésticas,

requintado serviço de bordo

A MAIS PROSPtRA COMPAHH.A DA AVIAÇÃO COMERCIAI BRASUDRA

RADAR

uSSOi ¦**£i

3 público, preservando o Porto da ganância do. exploradores.
» • •

I f*\UANTO ao Sr. Ca.tro N.v.., ninguém .credita qu. . "d.-

I U núncl." do Sr. Cerlo. L.c.rde tenho conteguldo f.ii-lo
§ p.rd.r .0 rn.no» . tranqüilidade. Afinal, é um Minittro de
§ Trabalho que — cato r.ro — t.m o .polo maciço de cl.it.
I trabalhador.. E antr. o d.i.gr.do do Governador guanab.ri-
1 no . . tlmp.tl. do operariado, ninguém he.it.rl. n. ..colha.
I S.rl. pr.f.riv.l qu. o "denunciante" ouvi»», o centelhe do»
- portuirlet: "Em v.x d. ett.r 1. Introm.f.ndo, com .ua. balx.t
3 Intrlg.t, no movimento tlndlc.l, m.lher ferie o Governador
3 Cario. L.c.rd. .. procur.11. pôr em pratica a bonita pl.t.-
3 forma eleitoral com que te candidatou o de qual, uma vex
I eleito, p.r.c. ter-., .iqu.cldo".
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OCTAVIO MALTA

3 Nio hit vlnhn qur embrlafta» eom» » veri»d« — Ma»>«<. te A«»i».

I ¦ O "ESTADÃO" VERSUS JANIO
No seu discurso das "Mãos do Euridlce", Jinio referiu-se,

mais uma vez, àquele "Jornal de 140 ou 180 página., muito
próspero, muito rico, muito mesmo, obrigado" que recebia
a proteção do câmbio de custo, na base do "dólar mentiroso".
Desta vez, o Feiticeiro não apresentou, como da outra vez,
nas pontas dos dedos, com calculado desdém, a folha de bar-
riga cheia, mas todos os telespectadores compreenderam,
pela flexão maliciosa da poderosa voz presidencial, que te
tratava, ainda, do "Estado de São Paulo"!...
Ontem, vinha o "Estado" comentando o discurso, tentando

ainda trazer de volta o Jânio ao seu redil, mas com porções
de malícia incontida. Diz por exemplo:

"Em estado de grande nervosismo, S. Exa. dirigiu-
se à Nação para llie demonstrar o que ela já sabia, isto
é, que não cabe ao seu governo a menor culpa pela ai-

tuação desastrosa a que chegaram as nossas finanças e
a nossa economia".

E insistiu no fato de haver o Feiticeiro discursada tôbr*
o óbvio:

"Com palavras de inusitada veemência (diz), mesmo
j§ para um temperamento arrebatado como o teu, o chefe
II do Executivo nacional esforçou-se por convencer-nos,

com dados estatísticos, de fatos que são do conheci-
mento de todos e que, por Isso mesmo, dispensariam de
ser repetidos e repisados com os detalhes e minúcias
a que V. Exa. chegou"

Realmente, para que voltar a falar no qu. ji te sabia,
por que repetir e repisar que um jornal de 140 ou 160 páginas.
"multo rico, muito mesmo, obrigado", se enriquecia cada dia
mais com o dólar de favor?...

| ¦ OS JORNAIS DE 14 PAGINAS E JANIO
Para que chatear o "Estado"? Afinal, a turma do velho

3 Julinho e do jovem Carlão foi amiga. E agora o Jinio diz que
5 não tem amizades!...

E a folha de tradição republicana um tanto arcaica as-
= sumiu uma atitude olímpica, na sua fartura de páginas, mc-
3 nos de Informação e reportagem do que de anúncios, para
3 aconselhar ao Feiticeiro:

"Uma demonstração de tranqüila confiança n» poli-
3- tica aue adotou (escreve), ter-lhe-ia proporcionado um

significativo triunfo. '
Deixando-se impressionar pelos ataques de certa im-
prensa, ou melhor — e para nos atermos à sistemática
presidencial — de jornais de 10, 12 e 14 páginas, o Pre-
sidente Jânio Quadros viu-se arrastado a certos ex-age-
ms que acabaram por provocar na opinião pública sc-
r'as apreensões".

3. F. então o "Estado" confessa que a Instrução 204 tem sua
3 culpa nas marolas dos aumentos. Textual:

"Nãn era novidade para ninguém que os primeirosefeitos da sábia nolítica financeira adotada por S. Exa.
tinham de consistir, exatamente, na exacerbação altistas
dos preços dos jjêneros de primeira necessidade".

Por que então esse esnanto?
Por que então atirar toda a culpa da onda altista pr. cima

3 das emissões de outubro, novembro, dezembro dc 60? Por
oue essas manobras de taneacão. quando o certo é aue a 204devia ter como objetivo arrebanhar as melhorias salariais do3 funcionalismo e do.s trabalhadores transferindo-as para a boi-3 sinha dos açambarcadores, cuja acústica mais solene e até

| austera, falsamente austera, é o CONCLAP ?

I ¦ A DOLOROSA IMAGEM DO PODER
| ECONÔMICO CORROMPIDO
3 Sentindo que o Feiticeiro mostra-se mais atento is infor-
3 cações e mais sensível à critica dos jornais de 14 páginas,
3 ",sl^tln"!' no seu asco pelos jornalões de 160 páginas, o "Esta-
S do de Sao Paulo", a quem inquietam as medidas de caráter po-= pular anunciadas no discurso de térca-feira, faz um apelo ao
^ Jânio para uma honrosa recomposição.

"Se a tanto se dispuser, nem o apoio do País lhe fal-
3 tara, nem lhe faltará a colaboração de todos aqueles que
3 ?,c s.nl,,el" no dever rie ajudar os podores constituídos da
3 Republica na luta pela recuperação política e econômica
3 do Brasil."

Lamenta que Jânio esteja ilhado; "ilhado pela geografia e
5 pelo seu Gabinete." Afastado da gente do "Estado" é o mes-= mo que estar afastado do povo!... O pranto é longo e entre-
3 cortado de espasmos irônicos, de irritação, dc apelos, iguais
| ao» da Condessa, para juntos olharem a Lua!...

Fiquemos por aqui, leitor; não podemos perder tempo com
g a prosa dessa burguesia clássica, nascida e crescida e cevada
^ na base do favoritismo c das molezas, da cupidez e da ambi-
3 Çâo, oue é a imagem com aros dc dolorosa do poder econômico
3 desvirtuado, deformado e corrompido, para usar somente pa-= lavras do Feiticeiro... Vamos adiante.

= <i
3'i3'i
= i
3 'i
S'i
= i
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AS AMARGAS E... AS ALEGRES5
a — O "Diário Carioca" informa que os estoques de

arroz, feijão e milho estão desaparecendo. Às fon-

0

» tes adequadas explicam: o fenômeno decorre do fato de •¦
3 ; que Jânio, no seu discurso, oarantiu "preços mínimos es-
3 f tendidos aos remanescentes dos anos agrícolas de 60 e 61",

apresentando-se os açambarcadores na manobra como
produtores autênticos!...

— Ne "Correio d. M.nhi", All Rlght dli: "Creio que
foi meitre João M.ng.b.ir. quem dl»»», em entre-

ã <*. vitt. .o "Correio da M.nhi", hi cère. de um .no: — "Com 
^= * eit. Conititulcãe (. d. 194*1, eu faria uma revolução legal

no governo. Bastaria aplicá-la em todos oi teut termo»"- 
"

Nãe «ugire ae Jânio que e faca, porque o Aderion acre»-
centa: "O nosso caro Professor Jânio Quadro», não m* con»-

;; ta que houvesse algum dia ie manlf.it.de ne metme t.n- ;
: tido do lluttr. baiano discípulo de Ruy; mat etti .glnd.

em plen. f.t. de execução de C.rt. Magna". V.r.moi.
Eugênio Qudin. que em economia i melhor como
panfletário, vem no "O Globo" queimado com a

. indústria. Diz o luminoso homem: "A direção da política
'! econômica do Pais não pode. ser entregue a um Conselho í

= . que — fl experiência já o demonstrou — è facilmente do-
3\\ minado pelos líderes das Federações das Indústrias". Etc• e
3; tal. K' velha a ojerisa de Gudin contra a liderança da
3 ind-isfrfa no? organismos econômicos, só porque tal lide-
3! ra-içn defende a sobrevivência da indústria nacional. Qu-
5 din. baseado na forca de assessor de Jânio, está se '-'P°*
3' lhando demais-, a ponto de furtar ao orador do Planalto
= i o orípítiflíl-fade rfns "rerelações". Contenha-se, °"<""-
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[d Riso Atrás do Fato

ORA
BOLAS

ARAPUA — Sobre o lixo.

PETROBRÁS: EXPANSÃO EM 1961
falem mau filha taiu Bela ii- C* «ntravitla colaliva * imprttnia, • Prof. Jottphat Marinho, pratidanta da Contai ha Naeio-— wnicm, mui"™ ",HJ"*m 

J" tt „,| «¦„ p,.,»*.,,,,, informou qua • Pre.ldent» jánlo Quadrot, atandande a reivindicação do
neia OO terceiro anOar, liraVeiSOU • llll governo da Bahia, mandou Indanliar aquela Ettado polo um dot poço» tubmarinot. E axplicou:
P (fll COnvertar Com 0 Vizinho em frente. — Embora a plataforma marinha não ttja do Ettado, dele, no entanto, nâo ta de».

- .L.eJ.f Ha» vincula para afoitos d. política aconomlca. A Lal 200* di. qu. a P.trobré. pagara ind.ni-
KO lerCOirO anOar. .aC|o aobra qualquar área onda.ta fiiar lavra a patqulsa. Ettt medida ratroagiu até 1957,

Qfj |0fCeirO PWa lerCeirO aildar, Incluindo-ta na indtniiacão o» trat municlplot da orla marinha: Salvador, São Prancitco do
.„ Conda o Santo Amaro. No ano pattado oata indoniiacáo tomou cãrca da 12,5 mílhòot decomo s

RETRATO SiM **TOQUE\nillltllimm
ALlAt Cl'.A Htk r

E quando o sujeito
;i soube que o Jânio ia <

: fazer um novo discur- zg
• so, entrou no quarto e p:1

plicando aos amigos o
!; motivo do seu treslou-
I cado gesto.

Capitão Marvel
Pode me dar uma explicação, Dr. Lacerda!
Claro.
Na hora em que o senhor saí para pegar con-

frabando, o senhor grita: 
"Shazan"!

* ti •

cruiairot.

Refino, Terminais
e Borracha

Disse ainda que JQ, examinan-
do o relatório e o prograhia da
Petrobrás, manifestou especial
interesse pelos' setores de lavra,
refino, terminais marítimos,
oleodutos e industria petroqui-
mlca. E ajuntou:

I — A .'etrobrás, cm seu plano
ú de at.áo para 1961, fixa aliiuns
I objetivos relacionados com a in-
g dtistria petroquímica, com a am-
I piiação da Refinaria Presidente
ú Bernardes, manifestando espe-
P ciai interesse também pela fá-
Ú brica de borracha sintética c pc-
p la indústria de fertilizantes.

| Reformulação do CNP
Ú ¦ Acentuou o preildente do
P CNP tar lido autorizado por
§ JQ a realiiar attudot para re-
f formulação do CNP, atclarectn-
I do:

— A exploração do petróleo
envolva, tempre, am todet ot
povo», problema» fundamentai»
dt indapandanclt aconomlca a
da toberania política. Dai a com-
plexldade dot encargo» prevltto»
na Lal para o CNP. Come órgão
de orientação t fitcalliaeãe do

, abaiteclmonto nacional de po-
I trólee, o CNP exerce tua mia-
' tie em tetor fundamental da
í economia bratllelra, em que
i malt o Ettado ttm de organizar

teu poder normativo e de vigl-
lanei». A politica nacional do pe-
tròleo ettã Impondo reformule-
(ão no teu procetto executivo.

Revendo tua política de Invetti-
mento», começa a Petrobrã» a
cuidar deita reformulação.

Problemas
Prosseguiu:
— No CNP, urge dar anda-

mento rápido, náo logrado ate
agora, a problemas dos mais
graves para a economia naeio-
nal. Assim, a auto-suficiéncia do
Pais em derivados, não lon^in-
qua, colocará dramaticamente a
necessidade da formulação de
uma política de pretos para a
produção nacional, que poderá
surpreender o CNP.

Soberania
Por tim, o presidente do CNP acentuou que petróleo t mun

te estreitamente relacionado com a »oberania e a emancipação
econômica do Pait. Por l»»o, o Governo fax quettto de manter a
Nação Informada de tudo tobre e attunto, para que potta criticar
o Govârno, sugerindo soluções ptrt ot problema» mal equaciona-
dot.

li DO DIA linda Morena Para Duas Coroas:
"Aeromoças" e "Miss" Guanabara"

:-yÀ m

As ruas do R/o podem nõo ser as mais limpas, mas,
menino, são as melhores do mundo em maiéria de §

adubos.' 0

* ir • 
|

Então, Lacerda disse que ia mandar re- J
colher o lixo da rua. No dia seguinte o j
sujeito fêz um gesto: I

— Tá bom. Agora, só pra mim avisar
à turma lá da rua: a que hora o senhor vai
mandar os vagões?

TODAS 
a» candidatai a "Ral-

nha dat Aeromoçat" ambi-
clonam o titulo, evidentemente.
Do contrario, não teriam te can-
didatado. Uma há, porém, que
tem ambição maior; Maria Ita-
bel Braga, da Panair. Além de
"Rainha", esta dlspotta a lutar
pelot titulot de "Mlts Bratil" e,
depoit, "Mlts Unlverto". Para
tanto, decidiu-te apresentar co-
mo candidata a "Min" do "Mac-

kenzle", e tradicional clube da
Zona Norte. Se conqulttar o pòt-
to, lutara pelo troféu de "Mis»

Guanabara, partindo, em segui-
da, para a conquista dot de-
malt.

Morena

Maria Isabel é morena, alta,
bonita, jovem, com boa instrü-
ção. muito alegre pela vida e
saúde inabalável. Pode parecer
cxquisito que sc diga dc uma
candidata a "rainha" ou a
'miss", que tem muita saúde.
Mas é fato fundamental, do con-

trário não agüentará o rojão da
campanha. E no caso de Maria
Isabel, são duas campanhas,
além de suas atividades proíis-
sionais regulares.

Primeiro, Rainha

Maria Isabel deseja ttr "Ral-
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I
PROFESSORES E

ANUIDADES: 35%

^iWW

ontro \Tem encontro
amanhã, certo >

Certo. Amanhã, \
às 5, na esquina do \
lixo da rua com o li- \

{ xo da praça, tá ?
V++++++4 r-tf** «•¦¦**-#««>*»

DO JEITO QUE ESSA CIDADE VIVE
SEM ÁGUA, AQUILO NÃO É MAIS ADU-
TORA DO GUANDU: É ADUTORA DO f
QUANDU. I• * 1

Os cinco mil professores cario-
cas do ensino primário, secunda-
rio e de artes dos colégios par-
ticulares irão receber, desde o
dia 1 de março do corrente, o au-
mento salarial de 35%. O acór-
do que estabelece o referido au-

j, mento deverá ser assinado den-
0 tro das próximas horas pelas en-
0 Üdades representativas do.s pro-
0 fessôrcs e dos donos de colégio.
Ú A concessão do aumento foi
É decidida na última reunião do
0 Sindicato dos Estabelecimentos
% dc Ensino e a notícia foi comu-
% nicada ria manhã de ontem ao
f Sr. Bayard Dentaria Boileux, pre-
P sidcnlo do Sindicato dos Profes-* sóres. A comunicação foi feita
j§ pelo Professor Santa Rosa, pre-
% sidente do Sindicato dos Estabe
I lecimentos de Ensino Comercial,

em nome da Sra. Estéfània Hei-
mond, presidente do Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino
Primário, Secundário e de Artes

Depois que o Carlos La- Só vejo uma explicação J ^gg«- ^Z^l
cerda assumiu o Governo, para esse abandono do li- p conCPder o aumento pleiteado
a única coisa que ainda xo, Dr. Lacerda. 0 senhor | Peios professores, aPóS haverem

é conseguido do Presidente Jânionão entrou pelo cano ioi é sócio de alguma fábrica
a água. de perfumes!

* *
E o pior é qüe os automóveis quo j

trafegam nesta cidado volta o meia têm I
que ir para a oficina. (
-Oficina? |
- Tem cada buraco no lixo! 1

íti j
Jânio tem muita semelhança com Garrincha, ú
Garrincha ?
Parece que vai para a esquerda mas aea-

ba indo para a direita.

* -ti -k

Nesta altura, com essa eleifação
dos preços, aquilo não é mais instra-
ção 204; é instrução 204%.

&,•
RITMO

Entro no armazém para comprar feijão, per-
gunto o preço, o dono estica o beiço:

Veja quanto o taxímetro está marcando
Taxímetro P
Esse fincado aí no saco de feijão. - |*.ti* ' I

Papai, vem ver que — Viu COItlO êle $
filme antigo na TV! gritou §

Nõo é filme anti- — E grito enche |
go, filho: é discurso. estômago de pobre ? §

Í Quadros que as anuidades esco-

^ lares fossem elevadas de 35ri.

DISTRIBUIDORA DE
ANÚNCIOS S. A. - DtSTRAN

Assembléia Geral
Ordinária

São convidados ou Senhor»»
Acionistas a sc reunirem em
Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se na sede da Compa-
nhia na Rua Sotero dos Reis,
n.1 3* (parte), nesta cidade.
às 14 horas do dia 1" de ahrlt
próximo, a fim de deliberarem
¦óbrr:

a) Relatórios da Piretoria,
Balanços e Contas dos eser-
ciclos lindos em 31 de de/em-
bro de 1959 * 31 de dezembro

^le 19(111 e Pareceres do Const-
Iho Fiscal:

b) Eleição da Diretoria e dos
Membros efetivo» e suplentes
dn Conselho Fiscal, fixando-se-
Ihrs honorários;

o) Assuntos Geral».
Até a realização da referida

Assembléia, ficam suspensa» as
tranHfrrfnclaft de «ções de*l*
Empresa.

Rio de .laneiro 3 de abril
de 1961,

- NORIV.U. I.IMS
Diretor- PreiíHf nte

-1

• ti I
E quando soube que o Jânio já está j

pensando num outro discurso para a semana (
que vem, abriu os olhos:

— 0 que falta ser aumentado ?

EDITORA
ULTIMA HORA S.A.
Assembléia Geral

Ordinária
São convidado* DS ScnhütM

AclQi.UUs ¦ w rmuirein em
Aiscmbléta Gcr»I Ordinária, »
rralizar-Hr na sede da Compa-
tíbia na Kua Sotero dos RffH.
n.° 61, nrtíta cidade, n* S ho-
ra*. do dia 17 dr abril próximo,
a tim de deliberarem >òbrr:

ai Relatório da Diretoria.
Balanço e Contai do èxcitfcle
findo rm SI de deiembro dr
1960 e Pnrecer do Conselho
Fiscal;

hl Klelçio da Diretoria e dos
Membros efeti»o» e suplentes
do Conselho tiscal, fiiandose-
lhe*, hnnorâri»-»:

cl Assuntos l»erai«.
Até a reali' .-;ãn da referida

Assembléia. (cam suspensas
*•» Iranstt ri netas de açõe» des-
t\ CmprCsa.

Riu de Janrire, 3 de ahril de
IMI.

SAMUEL MAINtR
niretor-rresidrnte

Maria Isabel jovem e am-
biciosa.

nha da» Atromoça»" por dua»
raiõet principal»: primeiro, por
comidarar o título, om ti, tu-
mamtntt honroto, capai dt tn-
vaidecer a toda jovem. Segundo,
porqua »ua conqultta reiultara
numa grandt promoção para
«eu nome, fato que influenciara
de modo potitlvo tua» preten-
lões a "Mi» Guanabara", "Mil»
Bratil" e "Mis» Unlverto".

Disposição

Além dos atributos fisicos e
de sua inteligência, Maria Isabel
confia em sua disposição.

— Se depender de força de
vontade — diz — garanto como
conquistarei ds dois fabulosos ti-
tulos. Depois, quem sabe, bem
poderia tentar vôo mais alto
ainda do que os que faço nor-
malmente em minha profissão
dc aeromoça: o cinema no Brasil
e no estrangeiro. E para arre-
matar tudo, um grande casa-
mento!

NAO 
fo»»» o motive em ti tte arando conteú-

im humano, • pedido de notto tjuerido
Joté Olympio teria raiõo tuficlonto para hoje
«ttarmo» aqui am converta com ot rieot prev
prietarlot de «rea» teretopolltanat. O attun-
to o a peitei que pede a colaboração deita
coluna te completam ne «entldo alto úa »oll-
dariodode fraterna Mal» uma vei aqui vamo*
eitlmular a tontlbllldadt do» homens de dl-
nheiro, procurando faier com que olhem para
et teu» «emelhant»! »t>'ado« n« r-l'»ri» » r-o
tofrimente. Inicialmente, nõo creme* pmr ex-
periéncla própria que as nossas p&l.vi.s o..-
sigam turtr a Impermeabllidade do cidadão
rico, entrincheirado no conforto »«ce»»ivo, res-
pirando o teu próprio ar a isolado de uma rea-
lidado penota, inteiramente diferente da fal-
sa realidade que é a composta pelo dinheiro
fácil e farto. A fartura do dinheiro detterra
a toliderledade humana, esteriliza • »ensibi-
lidade do homem, cria um mundo á parte ne

qual desconhecidos soo os prantos, at angút-
tias e at privações materiais. Essa distância
mantida pelo dinheiro, em conseqüência, apa-
ga toda e qualquer correspondência de vida
entre o» seres humanos. Se o homem rico e

poderoso ã medida que existe para o luxo ex-
cessivo não ficasse ceuterliado e Indiferente
ãs aflições do »eu semelhante, jamal» precisa-
riamos promover festas de caridade nos lu-
xuotos salões da sociedade, jamal» precisaria-
mos instigá-lo a exibições pagas para dela»
tlrarmo» a» migalha» qu» 

"espontaneamente

oferece o poderoso e abastado ãs associações
de caridade. Se o homem rico não fosse tão

pobre de sensibilidade fraterna, não cresce-

riam dc forma assustador» a fome, a trhvte-

i» e o desconsolo entre os homens

ENTRETANTO 
nunca é demai» lanç.rrno:- um

novo apelo aos "inocentes" mostrando-lhes
que até mesmo como razão de egoísmo devem

eles cooperar para a própria paz do seu sono.
Por exemplo, agora em Teresópolis. os pro-
prietários de sítios confortáveis necessitam
auxiliar aqueles que. na ultima enchente do
Rio Paquerjuer. ficaram sem teto. sem roupas,
atirados nos caminhos e despojado» do mínimo
exigido a vida humana, lrnaeinemos que os
ncos de-pertassem e unidos se dispusessem a
reconstruir a» casas humildes que as águas
do rio teresopolitano arrasaram no ultimo
temporal, deixando ao desabrigo dezenas de
.'amilias que lá vivem e que sáo táo úteis
àquela cidade serrana, como úteis sáo aos pn-
vilegiados veranistas. Imaginemos que os ri-
cos proprietários de Teresópolis tomassem a
peito fazer da destruição, cometida peio 10
Paquequer, um núcleo novo, de casas modev
tas. um conjunto residencial pobre, mas hu-
mano, onde as crianças estivessem guardadas
pelos pais e os pais tranqüilos na sua faina
diária, isto seria uma obra digna de respei-
to, isto seria um gesto de confraternização
humana, isto seria devolver um pouco de ale-

gria aos que tém direito a um pouco de alegria.
Imaginemos que os ricos proprietários de Tere-
sópolis decidissem criar um bairro para essas

famílias humildes que de um momento pare
outro ficaram sem teto e sem abrigo joga-
das to frio e ã chuva. Como linda ficaria Te-
resópolis, já em si tão linda, se os homens ri-
cos completassem a beleza da paisagem com
a beleza da ternura humana! Como linda fi-
cana Teresópolis se todos fossem incluídos
numa só família, não faltando para cada um
dos seus membros um teto e a segurança
dc uma ternura fraterna!

i*r[AS vamo» tair do »onhe o entrar direta-

monte ne epélo aquele» que tém em ex-

cesto, em beneficio daqueles que em excet-

ie té tém at angúttia» e o» tofr imento» Va-
mot etperar que dêem um pouco malt de que
at migalha» que caem 'da» »ua» meta» a »e

juntem á comissão de socorro aos desabriga-

dos de Teresópolis, comissão liderada pele
Prefeito Osmar Magalhães e mai» o» Sr». Abo-

lardo Carneiro da Cunha, Amando Fontei, A»-

tónio Anísio, Carlos Guinle, Daniel Pereira,

João Smolk-»; Joté Olympio, Mário Tambori-

degui, Raquel de Queiroz o outro». Mandem

o» tout donativo» porá Amando Fonte», te-

toureiro d» Comi««õo, á Avenida Nilo Peça-

nha, n e 12, no í ° andar — Estado da Gue-

nabera E aproveitando, ja que citamos o Pre-

feito de Teresópolis, desejávamos perguntar

quais os motivos que tem a Prefeitura deque-

da cidade para permitir que se construa as

margens ete Rio Paquequer a enorme quan-

tldade de edifícios de apartamentos, ettrei-

tando de forma criminos» o leito da» égua»

daquele rio? As éguas, não tendo espaço pró-

pr.o para correr em liberdade durante o»

temporal». «»em do »eu caminho natural e in-

vadem a cidade l«to vem »e repetindo com

freqüência e eom maior freqüência e Insistén-

cia estáo os construtores de apartamento to-

mando conta do leito do rio Dessa maneira,

em pouco tempo, Teresópolis terá o mesmo

fim da Atlántlda. Desaparecerá engolida pe-

Ia» égua» mu* a* moítram iá Inconformada»

eom a lnva*ée dos teus domínios neturait pe-

let lucrot Imobiliários "Seu" Prefeito Otmar

Magalhães, quais são as suas providencies em

defesa da cidade de Tere*ópoll»? Vamo» pe-

dir aos ricos que ajudem a reconstruir as ea-

sos dos humildes, arrasadas pela enchente de

Paquequer. Mas vamos também tomar medi-

das porá que o Paquequer náo tenha motivos

juttot para sair furioso contr» a tremenda

invasão dos construtores de apartamentos den-

tre de teu leite.

melhor funcionária
de sua organização.

MUS9CA MUZAK
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COFAP: Controle
Sobre Gêneros

Estocados
O Major Maurício Cibularot,

presidente da COFAP, em decla-

rações prestadas n» tarde de on-

tem á reportagem de UH, revê-

lou que já começar» a receber

de volta, dos atacadista», os lm-

pressos contendo Informes sobre

gênero» estocados, de acordo

com portaria b#ix?rt* nesse sen-
tido. As determinações foram ex-

pedTdas n» últim» quinta-feira
pelo presidente do órgão contr©-
lador. tendo side dado na ocasião
o prazo de 7? horas para seu

cumprimento em todo o *»tt.

Esclareceu que nos Estados as

Coaps se encarregarão dt fazer

cumprir a port»ria. e nos muni-
ciptos a incumbência e*t» com
as Comaos. O objetivo da mesma
e evitar que comerciantes inei-
crupulosos se valham do decrete
presidencial que fixou ps preços
mínimos básicos para os gêneros
alimentícios de prlmeir» necessl-
dade, a fim de forçar umt ma-
nobra altísta imediata que lhes

' 
possibilitaria de pronto, um lu-
ero Ilícito espetacular.

Mão de Ferro
— Espero contar com a inieira

! colaboração d»*; comerciantes
t honesto» — acentuou o Major
I Cibulares — pois com os desr>
! nestos agirei com mão de ferro.
\ a Ccfap não esta disposta a fa-

zer concessões de qualquer na-
tureza e quem quiser burlar a
boa-fé do presidente da Rcpu-
blica. que com o decreto do»
preços básicos procurou benefl
ciar exclusivamente os produto-
re».

Verificocõo
Por outre lado e preildente

d» Bolsa de Gêneros Alimentl-
cios da Guanabara, sr, Orfílía)
Goncalvei Dias. declarou «ue
apoia inteiramente as medidat
tomadas oelo presidente da Co-
fap, acentuando aue o comercie
atacadista está disposto a cola-
borar em toda a Unha. quer tn*
formando em todos os detalhe*
sobre o» gêneros em estoque,

quer pondo seui armazéns e de

potltos a disposição de érgto
controlador, ou mesmo ate apon-
tando os desonestos

— O comerciante que cumpra
com as obrigações fiacafi, eu*
paoa es ímposte», observando tè-
das as éticas da atividade mer-
cantil, não poderá, de maneira
alguma permt*ir que eiementoa
desonestos e sonegadores lhes
tacam concorrência desleal —

concluiu.

Apoiam Medidas
A Cofap vai iniciar ttnedtat»-

mente, segundo revelou seu pre-
sidente. a verificaçto dos e*»to-

i quês, comparando com as decia-
rações prestadas pelos conterei-
antes nos formulários. As puni-
eões decorrentes de falsos infor*-

j me», uma vf*** constatados, serão

| ar» mais drásticas poMiveis, *e-' 
gundo res ela o Major Cibular-e».

Jr****-^L. /S. mmmW ^Lm^^ l* V "\^fcrt \

I Wi/ i lM / / ___c=»-^_

1*11 ãfBaã» j"" T-**''^*1' -

•alW >* àmmB/ /"

\ms Ela é \^X^m*3$&

Sua preser*ca * ajrasavei » repousante.
mas não se neta. E'a trabalha harmoniosamente
oara vo;e. para seL.3 empregados e para sejs clientes.
Ela esla ao mesmo lempo em todas as salas,
em todos os gabinetes, em todas as dependências
de sua firma Todos a esc»nam... mas nr.guem
ve a melhor funcionaria de sua organização:

£ a musica funcional para ambientes de
trabalho. Uma programação especial para escritórios,
bancos, lojas e mag3;ir.s Outra paia
Indústrias e lábricas Ambas com a mesma função
Eliminar a fadiga, a estafa no trabalho.
Aumentai a produção e a produtividade. Tornar
atraentes os recintos -requentados pelo publico.
Usada cem o maior sucesso *:os mais adiantados
paises do mundo, "esta 

açcra a sua disoosicâo,
ro Brasil, o serviço perfeito oe música farsctonài;
a creco medico da assinatura mensal Consulte-nos

Para maíor-es informações, solicite
de urr» u^. ;vcn "• * Ja

• presença

!J
Rua •Maynnk Veiga, 21 - 2.° andar . Tei
Rio de Janeiro - Est. da Guanaba-a

3. A.
3-9746
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Cuba: Colonialistas Impedem Solução no Congo
Coexistência Cinematográfica
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IIAÇÔES UNIDAS, • (UPI-UH) — 0 Ministre dat Ralações Exteriores de Cuba, Raul Roa fa-
W lande ne debate »»bre e Conso, na taitio plenária da Assembléia Oeral declarou que ot

Ettadet Unidet "acumulam armas", dinheiro e recrutam homens para uma nova operação de

Congo em Cuba, cujo resultado inexorável será o detencadeamento da revolução popular na

América Latina, ou o prólogo da terceira guerra mundial.
Roa começou seu discurso expressando a gratidáo de teu governo pelai condolência!

exprestadi: no debata por motivo da 
"recente 

morte, at portai mesmat da sala da assembléia,

do embaixador de Cuba, Manuel Bisbe.

Disse Ros qut «xlstem quês ros • legítimos donos: os conoo-
toes que sio prévias a qualquer j lese»".
solução vállc'a e perdurivel do I NAÇÕES UNIDAS, 8 (FP-UH)
problema. E enumerou as se- | _ A Ulliào soviética apresentou

Metmo Problema
Declarou quc o problema do

Congo "é lão familiar a Cuba
como o problema dc Cuba è fa-
mlliar aos povos subdcscnvolvi-
dos da America Latina, África e
Ásia"."São capítulos do mesmo rira-
ma", assinalou o Chanceler cuba-
no. "Cuba lem sefrido, em sua
carne c espirito, sem solução de
continuidade, os estrarios mate-
riais, políticos e morais do co-
loniallsino espanhol e do domí-

oulntrs

D 
Processo e punição dos as-
sasslnos de Lumumba e de

seus companheiros,

Evacuação de Congo de to-
do 0 pessoal belaa. o pes-

sorl militar e para-mllltar es-
tranqelro e seus assessores pr li-
ticos, esslm como "dos contin-

S

JUaria Schell lao centro, de branco), famosa "csttê'a" rio r|
cinema alemèo, recebeu a visita de três coletas soviéticas: 0
Isolda IswiUkaya, Taliana Smoilova e Elina Btistritskaija. %
Por ora,-i'n ria Semana do Filme Soviético, na B-rliin Oci- é .
dental, as tr* rvsias foram: visitar a alemã. E confrater- 

| 
v™vici.ssittules 

do Congo e

nio norte-americano. Tem conhe- i gentef mereenar|ot orqanliadoi
ciclo, como poucos povos, a in- ! pe|fs Dntènr-iais colonialistas e
trigas, pressões e chantagens ae imBer|a||sfas".

 _ _ 1 _ _. _., .. i iMilnfi.- im. r

niraram. (fofo da UPI. via aerca).

que se valem as estruturas im-
perialistrs para tirar as coisas I Kl Convocação Imediata do
alheips, fazendo-se oassar por ' tSJ Parlamento e, em todo o
agentes ria providencia ou da ci- cjso, que se proporcionem ge-

rantlas ao povo do Congo das
condições e os meies que lhe

5§ de Cuba — acrescentou — tive- \ permitam traçar, livremente, seu
0 ram inicio conjuntamente na

O MUNDO

EMPATE: TAÇA DIVIDIDA p 0NU com ^^ d.fere„ça de
O Cruieiro, time de Porto Alegre, foi a 0 horas, no conselho de segurança",

na Argentina, onde jogou eom ^ Disse cm sentida oue Cuba abra-Baia IVanea
o9 selecionado local. Os dois conjuntos dlspu- cou desde o começo, como pi
taram uma taça. Aconteceu, porém, que o pria, a Irredutível bandeira i
;õgo acabou empatado, por 3x3. Para quem Pütrice Lurminilr. ,
Icarla a taça? Proposta de Cuba

Os dirigentes do selecionado, autênticos 
M de Exte.,or |entusiastas da justiça a Salomão, quiseram dl- §

pró-jrio destino.
Terminou dizendo que a dele-

q?cão rie Cuba votará pelos pro-
ietos de restlucão que "por sua
indole e alcance, contribuam pa-
ra devolver o Congo a teus únl-

Abstenção Dos EUA

na Assembléia Ucral da ONU
uma moção sobre o Coiiro na
qual se exige a convocação do
parlamento consoles num prazo
máximo de 21 dias. Com os par-
lamcntaros sob a proteção do
comando das trepas de Ibenu,
no Congo.

Outras duas moções tinham si-
do apresentadas anteriormente,
uma da Índia c rie 16 países afri-
canos e asiáticos, na qual se exi-
ge a retirada total cm prnzo de
20 dias. do pessoal militar e pa-
ra militar belga, assim como dos
conselheiros políticos e mercê-
narios estrangeiros. Na outra,
apresentada pelo Paquistão e 14
paises africanos c asiáticos, pro-
põe-se a criação rie uma nova co-
missão de conciliação da ONU
para o Congo, c a convocação
rio Parlamento congolês sem da-
la limite. Cambodgia uniu-se à
moção da índia e o Irã, à do
Paquistão.

cada tim:.
vidlr ao meio a taça e der um pedaço para ^ tauração colonial começou tão

Mas cs brarlleiros, para evlter que eles ^cortassem o tro- 0 çio" jfrjean» Iniciava^ seus atrl

cubano que "o processo da res-
tauraçáo co
loqo a explorada e oprimida na-

féu, sugeriram a disputa no "cara ou coroa"?
ENGANO

'0 butes de estado livre, InHeoeri-
% dente e soberano. Agora |á está,

Miguel Angel Vella, cidadão britânico, natural de Malta, | • rlqor, consumado,
orevemente ferido, em Havana, por um milclano, quando * P« W9IU «o Cfei g

desça do cargueiro norueguês "Ar.atina
O miliciano feriu Vella por enr-ano

BEIJOS
Os beijos que süo exibidos

nos aparelhos de televisão da
República Árabe Unida estão
criando sério problema pa»-a
cs dirigentes da orientação
nacional. É proibida, na 11AU.
a exposição de cartazes dc fil-
mes, nos quais os artistas apa-
reçam aos beijos. No cinema,
os beijos são admitidos, con-
tanto que não sejam demora-

.Mas, na televisão, nem

ongo — de-
clareu — com í rearesss da Bél-
gica, a secMSáo e * qurrra civil,
promovidas e acirradas por ca-
pitais e orgarizacòes do "sol di-
sant" mundo livre.

I

ESTUDANTES
Segundo o Instituto Na-

cional de Estatística, a Es-
panha é o pais dos estu-
dantes velhos. 12% dos
universitários e 19'r dos
alunos das Escolas Supe-

dos
isso.

Porque a TV vai aos pontos
remotos. Nas localidades do
interior do Egito, onde não
são conhecidos certos hábitos
modernos, as populações se 

g w0SCOU, l (UPI-UH)escandalizam. E. por isso, foi |J [tyjterminantemente proibida, na 0televisão, a exibição de qual- á
quer filme em que artistas se 0beijem... \ 0i

Ein 1-a Paz. bela freirinha
abandonou o hábito, para ca- 0

NAÇÕES UNIDAS, 8 (UPI-UH — O representante dot Estadot
Unidos nas Nações Unidas, embaixador Adiai Stevenson, docldiu
ontem não participar do debato sobre a tituição no Congo, ni
Asiembleif Geral.

tn viitude do propósito da Assembléia Geral de concluir du-
rante éste fim de semana o debate sobre o Congo, o Sr. Stevenson
? o embaixador clpriota, Zenon Rossldet decidiram retirar teut
nomes da lista de oradores.

Um porta-voz da delegação "norte-americana declarou que tt
btmi Ste- enson não participe no debate geral, pedirá a palavra
para explicar a posição de Washington no caso, quando os dois
protetor de resolução apresentados pelos paises afrô-asiáticot st-
;»m posto» em votação.

EX-FREIRA

LAOS: ACORDO VA! SER ASSINADO NAS PRÓXIMAS HORAS
ISCOU, I (UPI-UH) — Os círculos diploma
ticos britânicos, que aguardam para este

fim-de-semana um esclarecimento definitivo quan-
to á posição soviética na questão do Laos, esta-
vam otimistas ontem sóbre as oessibllldades de
haver um acordo sobre um aoêle conjunto an-
glo-sovlét-co em favor da cessação do fogo.

Seuhe-se cie em suas conversações com os
Í vlce-mlnistros do E*fe-ior, Sr. VasMy Kutnetsov i ta pelos sovlétleos, mat ot circulei diplomáticos
AE _ /-»--.__.. D...kl/i. _ c.!..lu-Ja,. kel»;«:.< ci- i acrttdltjtm na na cclh II ¦rijaria» dn tim a r>ôr ri a háclea

em que se reuniria i comissão. Uma declaração
sobre a convocação de uma Conferência Inter-
nacional de 14 nações para dar toluçáo definlti-
va ao oroblema do Laos.

Posição Britânica
A posição britânica altera a ordem propôs-

Dia 11: Eichmonn no
Banco Dos Réus
JERUSALÉM, B (l-'P-UHi — Tôrça-fcira próxima, tora ini-

cio, mista cidade, o Julgamento de Atlolf Elehman.n, que
compnréeorá perante os seus juizes numa jaula de eristitl
blindado, a fim do que seja evitado qualquer alentado. Dc-
pois dn quatro meses do trabalhos, a Casa do Povo da ci-

; dade Santa iBleth Unam), está pronta para servir dc palco
|; para o lulgumento do responsável pela morte dc seis mi-

! Ihões dc judeus.. !
No cila 11 estará na Jaula um homem de 50 anos, tra-

; jando roupa nova e com a camisa branca que lho foi envia-
;> da por Verônica, sua mulher, quando do seu aniversário,
>! em 10 du março último.',', Importante delegação da República Federal Alemã as-

; slstlrá ao julgamento. O Governo do Adenauer tem interesse
; | finl- estar diretamente informado do desenvolvimento do pro-

! cesso. Poderão assistir às audiências 750 pessoa.,, cm sala
* contígua ao edifieio do" tribunal, mediante um circuito de

televisão.
O procusso será amplamente difundido pela emissora

israelense. O custo do.s preparativos atingiu a suma dc um
milhão ria dólares, c a tarefa dos advogados será difícil. Sem
dúvida, inspirado nos princípios do Código Penal Britânico,
protestarão contra a Ilegalidade- do rapto de Elchmahn.

A pena de morte qne nio existia em Israel, loi Incorpo-
rada ao Código Penal, na previsão do processo de Eichinann.

O acusado protestará inocência, declarando que apenas
ubédeçeíi a ocoens dc seus chefes. No entanto, não tem

j Eicl-.mann grandes ilusões quanto á sua sorte. Subo que se
! fôr rceo-ihiKido culpado depois de um processo de dois

í meses subirá á forca.L

I f ... ¦¦ _.,,-. ¦-"':"
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í( Condensado da ÁNSA,
I UPI, FP. BNS • Prensa

I" Latina)
EMBAIXADOR — (Wath-

ington) — O Pretldente Ken-

P nedy designou Jamet Loeb,
Ú diretor de um (ornei em No-
§ va Iorque, come embaixador
Í dot Ettadot Unidet, ne Peru.

1 ACIDENTES - (Madri) —
p Setenta e duas pessoas pe-
Ú receiam, na Espanha, cm
p acidentes automobilisti-
Ú cos, durante a Semana Santa,

* * *
1 ACUSADO — (Hevana) —

ONDA TERRORISTA EM PARIS
AMEAÇA A PAZ NA ARGÉLIA

e Georgy Pushkln, o Embaixador britânico, Sir
Frank Roberts, apresentou três documentes: A

., minuta de um apelo em favor da cessação do
freirinha, espanhola, linda, de 

g foJ|0 Umf tar„ conjunfi ,0 prlme'ro Ministro
sar-se com um motorista. A á

20 anos de idade, chama-se ^Benita Fernandes, e é da Or- pdem das Dominicanas. Depois 0de manter, às escondidas. 0

da índia, Jawahar ai Nehru, sobre a reconstitui-
çio, em Nova Delhl. da Comissie Internacional
de Conciliação, com um esquema das condições

acreditam na possibilidade de um acordo básico
: sobre a ordem de priorldadei na ação.

Em círculos britânicos foi revelado que a
I Grã-Bretanha te manterá firme na necessidade
í de que a Comissão d.< Conciliação verifique •>

cumprimento da cessação do togo antet de que
I seia convocada uma Conferência Internacional.

O aitittente de entino do Co-
Ú. légio "Baldor" foi acusado,

por ettudantet cattrittas, dc
contra-revolucionário, agente

do falangismo e da reação.

TERRORISTAS — (Maná-
gua) — Sete terroristas ío-
ram capturados e grande
quantidade de bombas e cx-

DARIS, I (UPI-UH) - Terr.rl.ta. muçulmano, atacaram durante ^^" .^JJ^^"0"
P à noite a residência d. um eperárl. fr.neê. na lec.lld.de d. ^rJ«c"te« 

dH°„f *™a"«m;°
St. Qu.ntln, ferindo e sua filha de I anoi. flagrante 

se deu no momen-
ttte novo ataque, anunciado pei. policia, coincide com a ne- to em que o terrorista Celin

gativa do. dirigente, do movimento revolucionário argelino de Chible Sandoval ia colocar
realiiar conversações de conciliação com funcionárlot de gover- uma bomba na residência do
no francês, que deveriam ter começado entem em Evlan, porte || Deputado Oscar Sevilla Sa-
da fronteira com a Suíça. Ocorreu enquanto a policie Interrogava caga
a dexenat de muçulmanos argelinos para identificar o grupe ter- s> ? *
roritta que atacou o Hospital Montfermell, n.i imediaçõet da Pa- grlt, matando duat peitou e ferindo outrat dou. , % FEBRE (Genebra) — Mi-

que fixeram fogo de um. auto- lhore* de pettea» ettie mer-
móvel quo circulava a alta velo- rende na Etiópia, devido a
cidade pelai ruat do Argel. uma epidemia de febre ama-

O ataque contra a Hospital ra|a, segundo informa a Or-
Montfermell foi resultado da ri- 9,n|laçSo Mundial de Saúde.¦ ,...., ....,,.,,- .validade existente entro grupos gdoras p pistolas, ficando ferida I muçulmanot e que provocou o |f

Em seu ataque contra a resi-
dencia de St. Quentin, onde vi-
vem Emmanuel Aupbatt, sua
ospòsa c seis filhos, os terroris-
tas abriram fogo através das Ja-
nelas, utilizando fuzis metralha- * *

riores têm mais de 28 anos. \ prolongado romance amoroso yA maior parte dos 64 mil •> x
universitários e do.s 3.304
estudantes das E s c o I a £
Técnicas tem mais de 23
anos.

\ Deduz-se. dai. portanto,
que, na Espanha, quase to-
dos os doutorandos são vc-

s> nerandos senhores...
•a

*^mV*P+*0-+*»++++++++++++++++.+,

com o chofer Nicòbertb Pe-
rez, empregado das Dominica
nas, Benita largou o convento g
e se casou, em Tacata, povoa- ^

Úção próxima de Cochabámba.
E um jornal local comen- %

tou quc ela ganhou o amor do í|
X chofer, sem perder o amor ^
4 Deus. £

vjy.
'¦-y ' " -'' - ' 

/1 yx—Ji

¦:f^ LJlL

rx9

átm*^ J
TIO SAM — Â 204 ioi ótima. Agora, ramos

para a 205.
TESOURO

Nas obras de construção de
uma estrada, no Departamcn-
to de Totaral, na Argentina,
foi encontrado, por um opera-
rio, um tesouro de dez quilos
de antigas moedas de prata,
de grande valor. Estava en-
terrado a 50 centímetros de
profundidade, num jarro de
barro, Continha 365 moedas
de prata, as quais datam de
1774 e 1813, e tèm cunhos de
Carlos IV, de Fernando VII e
da Assembléia Revolucionária

da Argentina, de 1813. Algu- p
mas contém, igualmente, a efi- ^
gie de Simon Bolivar. É

Segundo se supõe, o tesou- a
ro loi enterrado por alguém, *
diante do perigo de sofrer as- «
salto dc índios. §

De qualquer maneira, as S
moedas furam depositadas no pBanco da Província de Cordo- p
ba e uma metade ficará com g
o Governo e a outra será do p
operário que achou a fortuna. ^

mW '

Jornalista Atacado

unicamente a pequena Maria i cancelamento da.
Clara Aupbart. I de pai.

Outras noticias procedentes da
Argélia indicam a realização de
novos atos de violência. A poli-
ela informou que o Dr. Jean Me-
reau, multo conhecido per teut
pontos-de-vista liberais em rela-
çáo com o futuro da Argélia, foi
atacado a ferido por europeus

convartaçoei ELEIÇÕES — (Buenos Ai-
res) — Amanhã, haverá ciei-
ções parciais nas Províncias

TOUIiÒÜS.É (França), 8 (FP- de. San Luis e Misiones.
UHl — O Diretor da revista ea- * «, *tólica "Temoignage Chrétlen", 0foi atacado c ferido num res- 0taurante de Toulouse por um g BANCARROTA — (Buenos

Ú Airei) — O Pretidente Fren-grupo de exaltados. O jornalista § ?.,r."' T v TlT™. -
foi hospitalizado e operado. f °™ ordenou a adminiitraçio

Iugoslávia:
"Livro Branco"
Contra a Albânia

p pública e à. emprêtat do Et'
É tado que reduiam, comido
0 ràvelmonte, pi despesas, pa-
É re evitar a bancarrota da Ar-
4y gentina.* * *

TROCA — (Washington^
— A Marinha de Guerra dos
Estados Unidos tem o pro-

BELGF.ADO, 8 (UPI-UH) — A pósito de trocar excedentes
iIugoslávia acusou a Albânia de agrícolas pelo petróleo de

inundá-la com espiões e agentes que necessita para seus na---•"hjcjonários. ijm «Livro vios, no comando da c'¦o' do Ministério do Exte- atIântica. Esse petróleodistribuído- ontem diz que „„.,,!,. *Ak..i*.\aÜ- ««» ii
bania enviou a Iugoslávia ?«ndo «dquirido, P"1* \3;
gentes entre 1948 e setem- lhoes de. dólares, na V
le 1960. Desse número, 848 zuela, Tnnidad e outras a

a Albânia enviou &
675 a
bro de
estavam armados

arcas
* ? *

CIJICULAÇAO
NACIONAL

iii
'"'¦

ek -**M

ut it chenu

SARAH p
Um hospital público de Londres anun- |" ou que fora Internada Sarah Churchill, atrlt Ú

e filha de Sir Winston Churchill. Poucas ho- p
, rs depois, o mesmo hospital anunciou que Ú• o se tratava de Sarah. A coisa, porém, toma %

:* misteriosos... g
O hospital diz que a paciente deu o nome k¦¦• filha do Sir. Depois, diz que ela deu ou- f

i.o nome. Mas a verdade é que Sarah Chur- Ú,
chlll não foi localizada em parte alguma. Seu £
apartamento parece vazio. E ninguém respon- %

s telefônicas.,. £

w

êste título define e explica o êxito de ULTIMA HORA
cm menos de 10 anos de atividade.
Distribuído nas regiões de maior produção industrial, comer»
ciai e agrícola, de maior densidade populacional, de mais ele-
vado índice de poder aquisitivo. S
ULTIMA HORA, poderoso veículo de divulgação funcionando
numa perfeita cadeia de UNIDADE NACIONAL, orgulha-se da
preferência que lhe reservam MILHÕES de brasileiros.
Essa preferência, traduzida em números, quer dixer:

p do Caribe.
Alguns deles foram detidos e Ú

processados. Desde janeiro de Ú
1957 até fevereiro deste ano, i PLANO — (Méxice) — Se-
115 albaneses foram declarados ú gundo declarou o Sr. Vieen-
culpados e enviados à prisão g te Sahchei Oavito, repreien-sob «acusação de espionagem. | tant# do Méxieo ni 0EA 0segundo o "Livro Branco". fí d,-«ij«_»- l/....ju .»,...>•

Além disso, os guardas fron- I P"»'™"»» Kennedy apreten-
teiriços albaneses mataram 34 P t,r* *[ên0 «•"¦¦"•to oe co-
iugoslavos uniformizados e pro- Ú operação econômica entre et
vocaram 615 incidentes de fron-
teira, desde 1948.

A atitude da Albânia para
com seu vizinho "põe em peri-
go náo só as relações normais"
entre o.s dois paises, "como tam-
bém cria uma fonte de grave
perigo, envenena as relações nos
Bálcãs e representa o obstáculo
principal para as tentativas de

p Ettadot Unidoi e_ ot paliei
0 latino-americanos, em maio
Ú próximo, por ocatião da reu-
0 niio do Centelho Intorama-

ricano Econômico e Social.
*•¦-¦'*'-¦¦¦»'

LIBERTADO (H o n «
Kong) — O norte-americano

fortalecer TpV nesu' parte do Robert Mac Can> l"8 «caba
mundo", acrescenta. de ser libertado pelo Gover-

O "Livro Branco" denuncia j| no Chinês, seguiu, em com-
também: panhia de sua esposa, paran Que durante os últimos as Filipinas. Sua mulher dc-¦*¦ quinze anos, Enver Hoxha, clarou que ele não viverá

aihA CArtttAtiifttÍA #1 n. T)n*«é ! mkt% *Z*9 * . • . I a *1

¦H.x

GANCHO GREEN
. . _, O novelis'.a Graham Green §5A sorte do cubano Francis- SP associou a nova companhia |

íí? ^oll"a,„cna:,lad0 de "pato 
cinematográfica, fundada pe- 1El Gartio iporquc um gan- fo piodutor John Sutro e pelo Icho lhe serve dc mao, no bra- diretor J. Lec-Thompson. |
Pr'n'.eiri/ filme da empresa. 0

cuia rodagem começará em 0
aeósto. será adaptação da p°- 0ca "The Living-Room", de 0
Green. p

Os

ço amputado', será decidida
por um Júri de 12 homens, f.le
matou, acidentalmente. » me-
nina venezuelana Magdalena
!,Vdaneta. ouando brigava com
antlcastristas.

O promotor pediu cadeira-

três sócios já contrata- R
ram a jovem atriz Samantha p
Esgar, de 20 anos, para o pn- 0
pel de "Rossic", a moça que Selétlrca para "Paço El Garfio". se suicida. |

LI1ERTADA |"Axis Sally", a locutora norte-americana, que trabalhou É
para os nazistas, na Alemanha, durante a guerra, será posta I

10
0.000

em liberdade, dentro de breves dias.Passou doze anos na prisáo de mulheres dc AIder=on, na\irgmia Ocidental.

VOLTOU AO CONVENTO
Frai Jese Prancisco Mojica! o ex-ator -

cantor José Moiica) retornou ao convém.,
depoit de um ano de ausência, err. trafamen-
te, nee hospitais eles tstades Unidos e do
Méxice, doente dos ouvidos.

f declarou ajue não usa mais auricular,"•orejue, aeera, estou ouvindo mais do oue
o necetiérle"...
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8 
jornais diários, no* centros mait impor*
tantes da Nação.

•diçõet diárias, cobrindo es acontecimentos re-
gionuit, nacionais e de todas os partet doMundo.

exemplares diários (média de S leitores para.
cada exemplar) e ume circulação que alcança
todas as camadas sociais.

Primeiro Secretário do Partido
Comunista Albanês, e outros di-
rigentes albaneses exortaram"aberta e diretamente" os iugos-
lavos a derrubarem seu govêr-
no.

BQue 
mediante tais exorta-

ções, Hoxha e seu grupo
revelaram desígnios sobre as
repúblicas iugoslavas da Servia,
Montenegro e Macedônia.
¦Jl Quc na Albânia foram es-¦*" tabelecidos oito centros
contra a Iugoslávia para proje-
tar e realizar atividades subser-
sivas.

Convenção Manhattan
Seguiu, pela Pan American pa-ra os Estados Unidos o Sr. Fred

Horta, Diretor da Manhattan do
Brasil S/A.

O Sr. Fred participará em No-
va Iorque da 1.» Convenção In-
ternacional Manhattan Shirts, a
realiznr-se durante o corrente
mês de abril.

muito, pois está sofrendo de
câncer.

* ? *

ASILADO — (Havana) —

£fm**P<P*+-w-m+4t-w-é*+++m*+++++++++++i

Tôde uma equipe tj terviço do progresso do Brasil.

GRONCHI EM LIMA 1!'.
i:

LIMA, 8 (UPI-UH) — O
'! Presidente da Itália, Gio- ;i

; vatmi Gi-onchi, foi, ontem, *
; entusiàsticamente recebido

;> aqui por uma multidão de '
'', 

peruanos que o aclama- ;
!; ram ao iniciar sua visita
|; oficial a quatro paises sul-

americanos.' 
i ' Gronchi e sua comitiva

chegaram a bordo de um '
| novo avião a jacto Dou-

; | glas DC-8 da "Alitalla" ao t
! novo aeroporto internaeio- '

nal próximo a El Callao.
Do programa da estada

i de Gronchi no Peru cons-
tam compromissos até sc- .
gunda-feira próxima, quan- '
do seguirá para Buenos
Aires, na segunda etapa
da visita.

Ao longo da estrada até i
a Capital, engalanada com !
bandeiras peruanas e ita-
lianas, cobriam a rodovia
soldados de regimentos po-
liciais, destacamentos na- !
vais e unidades da Força |;
Aérea.

!

Noticia-te que o Capitão Ozi-
ei Calixte Gomales, coman-
dante doa bombeiros da Ca-
pitai de Cuba, eira asilado na
Embaixada Argentina.I

P CONDENADOS — (Lisboa)
Quatorze mineiro de Aljus-
trel, sul de Portugal, forain
condenados, ontem, a tres
meses de prisão, pois parti-
ciparam dc greve. Como sc
sabe, as greves são ilegais
na terra dc Salazar. E o Tri-
bunal ainda suspendeu os di-
reitos politicos dos grevistas,
pelo prazo de três anos.

• 

'¦*;¦'*

LIMITES — (México) — O
Ministério de Merinha, e pro-
pétito de invaiie de tuat
éguas territoriait por naviet
petqueiroí doi Ettadot Uni-
dei, confirmou, enteentem á
noite, que centinyaré defen-
dendo tue coita, até e limite
de 12 milhai maritimai, de
acérde cem o que fei etta-

| belecido petat leit mexica-
nat, acretcontanda que dote-

| ri i punirá ai embarcacòet
I infratorat.

* * * *
VISITA — (Georgetown)
— O Diretor da Agricultura
da Guiana Inglesa, -Sr. <-»a-
vin Kenard, partiu para o
Brasil.* * *
HOMPIMINTO — (Tegu-

cigalpa) — O Governo de
Hendurat etté eitudende o

podido da frente feminina
Anticomunista, da San Pedro
de Sula, para qua e Presi-
dente Villeda Morajet romp»

relações, Imediatamente, com

o Governo de Cuba.
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Amanhã: Conferência Mariani-Douglas Dillon
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Minittro da Faienda, Sr. Clemente Mariani, viajou ontem para Bra-
adia * fim de conferendar com o Preiidente Jftnlo Quadro* e ore-

sldlr, hoje, uma reunido do Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito, que deve adotar medida* complementarei à Inatruçào 204
da SUMOC. ___,.,

O Sr. Clemente Mariani regreaaará hoje mesmo de Brasília a fim
de conferendar, amanha, com o Sr. Douglas Dillon, Secretário do Te-

souro uo* E»tado* Unido*. O encontro do Sr. Mariani com o Sr. Dillon eslá marcado
nara a* 10 hora* de amanha, na residência do MlnUtro brailleiroa, na Lagoa Rodrigo
de Frelta*. O Ministro da Fazenda do Brasil e o Secretário do Tesouro norte-ameri-
cano dUcutlrào, neste encontro, a proposta brasileira para consolidação da divida bra-

^•llIlIttlIMHIMtlMIltMttttHtttHMMIHItlItlHtlMIMtMIlllHSHIltllIttltHIHIMtMIilHtlttlMttlUHU A CASA EM ORDEM MltNNIHlItMItlHININM

JOÃO
PINHEIRO

NETO

sileira nos Estado* Unidos.
Na próxima quarta-feira o Sr. Mariani

voltará a Brasília a fim de comparecer à
Câmara dos Deputados, onde fará uma
exposição e responderá a perguntas dos
deputados, sôbrc a reforma cambial.

PARTIDA DE DILLON
WASHINGTON, 7 (UPI-UH) - O Se-

ui-elário dp Tesouro, Sr. Douglas Dillon,
partiu hoje rumo à América do Sul, a fim
de presidir a delegação dos Estados Uni-' 
dos em reunião anual de diretores do Ban-
co Intcramcricano de Desenvolvimento quc
será iniciada segunda-feira no Rio dc Ja-
neiro. Dillon, que liderará uma delegação
dc vinte-c-um funcionários e membros do
Congresso, entrevistou-se com o Presipente

John F. Kennedy, antes tle partir. Espera-
se que o Secretário do Tesouro soniic as
opiniões dos representantes latino-america-
nos cm relação ao programa econômico
proposto pelo Presidenta para o Hemisfério.

Kennedy declarou-se partidário dc que
ò Banco Interamericano seja um dos prin-
cipais instrumentos dc canalização da fu-
tura ajuda dos estados Unidos ã America
Latina. Embora a do Rio de Janeiro venha

a ser simplesmente a segunda reunião da
Junta de Diretores do Banco, acredita-se
aqui quc a conferência será aproveitada
para debater os planos gerais para o de-
scnvolvimento econômico da America La-
tina. Isto se depreende du lista de delega-
dos que representarão os Estados Unidos.

„'l Hiiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIi

É 
Inegável que reina uma grande
inquietação no Pais.

Um estilo de governo, funds-
mentalmente diferente, sucedeu so
outro. Vínhamos do "rush" desa-
balado do desenvolvimentismo. O
Brasil, em cinco anos, realmente

1 mudou. Nos característicos fundamentais, na fi-
| sionomia econômica e social, alterada pelas pro-
I vidéncias dinsmizadoras, que arrancaram o País
I do comodismo da velha postura impossível.Criou-se 

um capital de otimismo e confian-
ça, até então inéditos no Brasil. Refizemos o br
gulho nacional, reformulando valores ultrapassa-
dos, adquirindo o gosto pelo progresso econó

3 mico, esquecendo os debates estéreis do falso
I jurisdicismo, com que, até bem pouco tempo.
3 embalávamos e confundíamos a opinião pública.

Adquirimos corisciência de que uma nação é
I grande pelo volume de sua produção; pelas gran-
3 des obras públicas, com que desperta, para o be-

j§ nefício de todos, a riqueza adormecida; pela ousa-

§ dia heróica com que enfrenta as dificuldades do

| presente, preparando, para as gerações futuras,
| o caminho do progresso e da fartura.

O atual governo veio para corrigir, para po-
dar os excessos, para equilibrar. Propôs a si
mesmo, e o povo o apoiou, de modo indiscutí-
vel, a tareta nio menus gigantesca de botar a
casa em ordem.

¦%

Kra difícil fazer e vigiar, ao menos dentro
dos característicos fundamentais do nosso siste-
ma político e das perigosas condições do nosso
atraso econômico. O governo pastado preferiu
faser. O atual, parece ter mais o gosto pela vi-
guino* Mas, vigilância em termos de adminis-
tração pública, não i apenas o zelo pelo aspecto
moral dos problemas. Vigilância é controle, é orga-
nização, é método, é disciplina, é eficiência, é
rendimento de trabalho, é previsão e planeja-
mento. Se a máquina administrativa estourou sob
o peso insuportável da corrida desenvolvimen-
lista,urge repará-la. recondicioná-la, mas, sob a
inspiração «egura dos conhecimentos técnicos ade-
quados. e nunca, ao sarior das inconsistentes in-
clinaçoes do momento. Tudo isso ocorre-nos ago-

ra, quando vemos o poder público tatear na im 1
previdência de medidas administrativas, certas, I
algumas, mat não planejadas, não estudadas cri- |
teriosamente. f

Os problemas administrativo», hoje em dia 5
sáo táo complexos, que exigem um tratamento I
cuidadoso. Uma providência nova no campo da 1
administração pública, seja o caso dos horários §
do funcionalismo ou da mudança da tede dc uma £
grande empresa, como a Cia. Vale do Rio Doce, §
pode e deve ser imaginada com coragem e ou- 1
sadia. Mas concretizada com método, disciplina, §
coordenação pesquisa, controle, isto é, com o 1
planejamento exato das providências a serem to- S
madas, que deverão obedecer, com rigorosa sub- §
missão as regras técnicas aconselhadas §

Sem isto. o tumulto é inevitável; as excè
ções íncontroláveis; e a medida sadia e bem in-
tencionada, que veio para ajudar. transíorma-_.c
cm inslruineulo do caos e do d^sesUmuio
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FORO Justa Revolta 3
§

CASO 
Impregnad* de conteúdo humano f*l tubmetid* a* 3

julgamento do iulz da 23.* Vara Criminal, Sr. Welllngton 3

Plmentel. Tratava-t* de preceito em que • comerciaria Mil- 
|

ton Dionislo do Amaral foi acuiado da, am 15 da mal* d* 3
1*5?, ttr cautado dano a Sociedade Anônima Martlnelll-FI- 3
r.anclamentoi • Invaitimeritoi, estilhaçando, com um .Inteiro 

|
que arremetiara, uma porta a uma estante de vidro. Quando 5
um seu colega d* trabalho Ih* pediu para que il* ttrvltie de 

|
fiador para um empréstimo qu* Iria tomar a* IAPB, Milton 3
Dioniiio prestou-se d* bom grade. Acontece, porém, qua a fir- 3

ma deipediu a ttu companheira d* trabalhe, *, •• Invit d* =

descontar daquele, na Indenlia.ão a qu* fix iui, • restante §
das prtitaçõet correspondentes i Importincl* emprattada, |
p».sou a cobrá-las d* Dlonítlo. Isto contrariava o contrate flr- 3
mado entre t*u colega a a autarquia, poit fora prtvltte qu* |
aquela, t* porventura vien* a tar despedido, pagaria • débito, |
n_ mom*nt* d* Indenliaçã*. D*e*rrld* algum t*mp*, a *m- |
ares* comercial dispensou Dionislo, qu* cantava quaia oito =

anos da cata, *, na ocasião d* lndanlii-lo, deduziram * part* |
qu* restava pagar, • qu* deveria foreoiamente tor tido d*bl- |
tida ao qu* temeu • empréttlmo. Andtv* pela cttt dst IS mil 3
cruieirot. Incluindo** •• |uroi. 3

De pronto, Dionisio nâo te-
ve jeito a dar. Outras vezes,
porem, voltou ao 2.° andar da
Avenida Rio Branco 26, sede
da firma, para obter a devo-
lueão da importância. O máxi-
mo que conseguira foi reaver
.1 mil cruzeiros, relativos às
porcentagens. Daí por diante
a situação ficou no "venha
amanhã, volte depois", até
nue, naquela data, com a mu-
llicr e a /ilha enfermas, sem
recursos, necessitando mais
do que nunca dc dinheiro, tor-
nou a visitar o escritório,
quando então o chefe da con-
tabilidade o desiludiu de vez:
— Não lhe vamos devolver
mais nada. Agindo como que
tocado por uma centelha, Dio-
nisio. cego pela revolta que a
Injustiça lh* causou, valeu-se
do primeiro objeto qu* achou

à mão 'o tinteiro. despedaçan-
do os vidros que estavam mais
próximos. Levando em consi-
deração todos tsses pormeno-
res, o magistrado não teve dú-
vidas em absolver • eomerciá-
rio. Entendeu que a conduta
de Dionisio demonstra que lhe
faltava e ânimo da danificar.
Descontrolado com e que so-
frera, embora podendo agir
mais equillbradamente, recla-
mando para a Justiça do Tra-
balho, por exemplo, o comer-
ciário procurou uma válvula
de escap* para os seus ner-
vos. Sio do juiz estas paia-vras: —,Com efeito, o que o
acusado queria fazer provável-mente, seria praticar contra
seus superiores um gestoagressivo qualquer. Forem,

equilibrado encontrou no seu 3
mecanismo de adaptação aque- 3
Ia válvula que nem todos en- |jcontram em tais oportuni- 3
dades. =
"Belo Antônio" |

Está nulo o casamento de 3
Maria de Lourdes Salim Dua- =,
libe com José Apolinário Gon- =
zaga. Quem assim o determi- =
nou foi a Sra. lete Bomilcar, =
titular da 5.» Vara dc Fami- =
lia, a pedido de Maria de Lotir- =
des, que alegou a incapacida- 3
de do marido. Concordando =
com o que lhe íoi requerido, 1
a Sra. Iete Bomilcar ressaltou 3
que "tudo levava a crer ter =
sido o casamento uma tenta- 3
tiva de exploração, de vez que 3
a mulher conta 43 anos e pos- =
sui boa situaçio financeira, 5
enquanto que o marido tem 22 =
anos e não é senhor de qual- 3
quer recurso". Um legítimo'3"Belo Antônio" de algibeira, 3
portanto. 3

Cadeira Elétrica |
— Somente concordo c*m a 3

confirmação da pena d* 30 =
anoi d* prltio qut foi aplica- §
da a Joté Silveira Melo, na I
falta da cadeira elétrica — 3
assinalou o Procurador Max 3
Gomes d* Paiva né apelação =
do acusado contra a sentença 3
do juiz da 12.* Vara Criminal. §
O réu é autor do latrocínio 3
d* qu* foi vitima a vigia d* =
uma conitrução em Copacaba- §
na, Plrmino Rodrlgutt da Silva. |

Judiciárias de Brasília

O Juiz da 2.» Vara da Fa
aenda Pública está intimando i
o presidente do IAPFESP, por j
edital, sob o fundamento de i
que o mesmo se encontra em j
lugar incerto e não sabido. A ;
convocação é para contestar
uma ação ordinária. O Supre-
mo Tribunal Federal deu ga-
nho de causa à Municipalida- i
de de São Paulo para que co- ;
bre dos frigoríficos "Wilson" |
e "Armour" as taxai qu* lhes
cabem pagar.

Serviço aéreo
vitorioso nos fE UU

inédito
no Américo do Su/
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Q Mundo Dos Negócios") 1
I COMBUSTÍVEIS: À VISTA UMA j
I DRÁSTICA REDUÇÃO DE ESTOQUES I

|O Presidente d* Conselho Nacional do Petróleo solicitou §ás empresas importadoras e distribuidoras de derivados de £
petróleo que reconsiderassem a decisão de sustarem, imedie- 1
tamente, na origem, es embarques iá programados dc parce- 3Ias d* produto para • Brasil. A deliberação, se nãe fér ra- I***** ffi-jf ' '•*¦*""«•'"'• "* drástica redução do» estoques em Iabril. As empresas assumiram a posição em vista dt ele- I= vaco» dos preçet

3 • nove câmbio
produtos petrolíferos

custo.
importados sob =

Faça
sua próxima viagem

pela

NIB
CAFE' — i) Instituiu Bra-

mleiro do cate informou queacaba de srr apreendido no
Ceara, uma partida de 259
sacas de café que apesar de
destinada-, ao consumo inter-
no iam ser contrabandeada*
por via marítima. A parecia
íoi consignada a Capitania
do* Portos do Estado,

Serviço no sistema da Pon.
411 -GM - S de U -5 - 1950

Min Arr

dâ economia !uL

3 PRODCÇAO DA GM - A
3 

"Frlgidaire" da General Mo-
3 tors do Brasil acaba de pro-
i duzir sua 350.000 unidade
3 após dez anos de atividades
3 no Pais. Tendo sido uma das
3 pioneiras nesse setor, no
^ Brasil, a GM celebrou o
= acontecimento por ocasião
3 da visita do Sr. Eral C. Daum.
| gerente geral da GM no- Es-
3 tados Cnidos.

' ItANSPORTE AÉREO — As companhias de aviação co- != ii.erc.al do Brasil gastarão, este ano. mais dt- 5 bilhões Oe I
3 ciuzeiros com as importações de motores, peça* e acesso- ;
3 i.us pari manutenção dos aviões ja em operação, afora as i
| despesas com aquisição de novas aeronaves No ano passa- !
g du, as despesas cum -as mesmas importações náo ultrapas-
3 saiam a cifra de 1,5 bilhão de cruzeiros.

En'- dólares, as despesas das companhias, no ano pav= sido foram da ordem de 15 milhões Este ano. de acordo
= com autorização da SCMOC. as empresas de transporte ae-
= -vo empregarão 18 milhões de doiares pari manutenção do
H parque aéreo. A despesa cresce em dólares de tres milhões
= "in relação ao ultimo ano. Em cruzeiros, ri aumento e da or-= liem de 4 bilhões. A instrução 204. da SUMOC, elevando de
3 100 |ira 200 cruzeiros o "cambio de custo" determinou a= íita \ertical nas despesas em cruzeiros

PREÇOS S/COTA DE PREVIDÊNCIA

DO RIO DE JANEIHO
PARA:

DO RIO DE JANEIRO
PARA:

RIO DE JANEIRO
PARA:

RIO DF JANEIRO
PARA.

ARACAJU
BAURU 
BKI.ÍM 
BELO HORIZONTE.
BRASÍLIA 
CAMPO CIRANDE ..
CARAVELAS 

Crt 5 080.Ml3 MO ,00X 390,001 160.00.1 «60.011
4 3S0.M! 700,0»

CAROI.INA 
CORUMBÁ 
CUIABÁ 
DIAMANTINA ....
FORTALEZA 
GUAJARA MIRIM
.IOAO PESSOA ..

CrS 6 300.00
3 100.00
6 660.00I 100,008. MO .0119.000,00
S 600.011

MACEIÓ..  .. CrS 5 680.00
«OSSO RO  " ; 120.00
NATAL 
fóRTO VELHO
RECIFE 
RIO BRANCO ...
SAO PAULO ...

7 050.00
Í.9M.00
6 230.011

10 920.M
1 110.M

SALVADOR
SAO I.I IZ
VITORIA

tr« I '-M.00
_ 6 «16.00- i tia.iw

3 MKXAXORGICA: EXPAN-
= SÀO — Visando a expansão
= de suas atividade.- fabrih.
3 através da instalação de no-
= va parcela de maquinaria, a
3 "Metalurgit Scnus", em S.
3 Paulo, aumentou seu capital
= de CrS 85 OOO.Ono para 
3 Cr» 135.000.000. Entre os
= principais acionistas, o grupo
3 Lunardelli retem 99'" das
= ações. E' interessante apon-
= tar que ha pouco tempo ès-
3 te grupo constitui cinco
1 "holdings" no total de ....
3 CrS 2*2 milhões de cruzei
3 ros em capital reunido.

CREDITO VOLANTE — A
Carteira de Credito Agrícola
e Industrial do Banco do
Brasil prepara nova moda-
!idade revolucionaria rie fi-
nanriamento rural, indo. de
caminhão, ate a.- verdadei-
ras fortes de produção, no
interior do Pais Serão orga-
mzaciâs aceneias volantes do
Banco que funcionarão nas
daerNas regiões brasileiras,
e que poderãu atender, dc
imediato, as solicita.ões do
pecuarista e do agrirultor,
sem as penosas e inúteis
providencias burocráticas de
rotina

| E nas passagens de Ida e Volta 10% dt desconto na Volta — Somente a N.A.B. pode proporcionar esses preços! 3

NAVEGAÇÃO AÉREA. BRASILEIRA SA
Rui Santa Uiia n,* 7»*A — Telefonei: 32-«750/52-.'.25é
Rua da Alfândega n.* 84 — Telefone: 3.-I0». — Ramal 24 

'

Reservas — Telefone: 32-8095
Aeroporto — Telefonai 43-1*10

OUTRAS NOTAS
Interrogada., na 4.* Vara Criminal, oi Detectives Emll PI- I

nheiro a José Tavarai Filho negaram qua eitiveisem com dl- 3
nheiro tomado a "blchairoí", quando foram presos am fia- *
grante. *** O Juiz Alcino Pinta Falcão mandou baixar por ias- |j
lenta dlai • processo sobre a rebellio da Aragarçai. Datar-. 5
minou também qua ia oficiasse à Marinha para saber se ali =
foi Instaurada algum inquérito a respeito. O iult fix multo* |
reparoí ao governo da Paraguai pela apraantão qua fiz da s
várioi documento! am podar dot asilados. *** O mesmo ma- 3
«istrado enviou enérgico oficia ao Chefe da Policia para-que I
providencia a remessa a Juízo do laudo de exame da corpo 1
de delito da Darci Coita qua ia queixou de tar lida cruel- I
manta espancado na Delegacia d* Vigilância. 3
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fOLTO CACAU — A Carteira de Comercio Exte-
_ rior constivlou que apesar dos benefícios do dólar-ca-
E cau, recém-criado. o movimento nesse mercado é bas.-
= tante reduzido. Isto porque o.s estoques existentes do
I produto estão praticamente eseotados. As perspecti-
| i-as dr uma reversão total ao iniciar-se. em breve a
= safm temporft, são pequenas. Isto porque, estima a
i CA^EX quc esta restiltr.rá em. apenas. 900 nal saca».
I coím oue constitui quase um recorde decrescente pa-
i ra o« últimos anos. Por outro lado. a redução da ofer-
1 ta dever? induzir uma plevação na cotação oficial.
1 Apesar das perspectivas de farta oferta no próximo
| período por parte dos produtores africanos, os com-
I pradores. contudo, estarão recorrendo ao escasso ca-
I cau brasileiro que é Indispensável para as misturas.

| CAM: MISSÃO DANTAS
= — Informa o IBC sue V ajou
3 ontem para a Europa o Sr.
= Paulo Morethzon. represen-
ã tante di autarquia, a fim de
3 integrar a misi-ão do at
3 João Dantas Sua viagem
3 tem por principal finalidade

auxiliar no estudo referente ¦
ao reatamento das relav«>e^ =
diplomáticas e comerciais do 3
Brasil com os países sócia B
lista», no tocante as provi 3
denc.as relativas, a comei =
cialização do café naquele- 5
mercados 3

1* =COTAÇÃO DO DÓLAR ATE ÀS 18 HORAS
DE ONTEM

Compro Vendo
CrS 280,00 CrS 286,50

Ocorreu, entem, uma certa eiteblli-.a-.ao nas atlvida-
dee de mercado de valores. Deve-a» Isto, essencialmente.
á reeente Instrução da SUMOC que determina que o pa-
gamento, em cruieiros. reterent» ai ooeraç6«s d» lm-
portacio no mercado livre de câmbio, deverá aer efetua-
do Imediatamente após o fechamento do contra - A pro-
vidència onerou fortemente os tomadores de divisas da
praça que le retraíram quanto aot recolhimentos.

•1
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Sensacional! Âsr' Emocionante! AMANHÃ às 21,40 hs.

/
TV-RIO RING BRAHMA

- o maior espetáculo esportivo da cidade

[ 
'-ÜP

pelo CANAL 13 TV-RIO

mm
W Ot'

i^*5*

IVescoi > JOÍt' «OSALVO II. Cristóvão — Amodoros. 1 rounds.
SANTOS iCeríoce > ALFMDO SILVA (Feullsto — Amarres

Luta; MORO JUSTINO
Luta: ARI JÚLIO DOS

1 rounds.
Luta: IUCLIDIS 0UIIR6S * ANTÔNIO Di PAULA — *>r«fissi*mals, i -.u-Si
Luta: MDRO O AL ASSO X JOSI "SILINCIO" ROSAS — ¦ye.Issl-M.ais • rounds
Luta: FILIFI CAMBtIRO Campeão ¦rasllelra) x JUAN PUIiLA (Ar»entlno) — PreUssie-

nais. Internacional. 10 rounds
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INQUILIHATO: SINDICATOS ABREM CAMPANHA
ULTIMA HORA

RONDA SINDICAL

Por Falar em Assalto...
N. Lanchonete Cato Preto (Ru. do Passeio, iunto .o

Cin. Plaza), estão cobrando, por copo de vitamina d. fru-
tal (pequeno, heln?), «tte preço (enlata: vinte • cinco cru-
itlroal Se a vitamina é de abacate (meimo copo pequeno),
• preço é trinta cruielrosl

(Virgem Maria!)
Comparada, porém, com a Confeitaria Vlndobana, da

Rua Paula Freitas, em Copacabana, eua lanchonete é pin-
to do um dia. Imaginem que oi alemãei, proprietário! do
estabelecimento, cobram, apenai 350 cruielroí, por um bife
com fritail E o freguêi ainda • obrigado a pagar 50 cru-
x.lrot do "couvert" e maii dez per cento lõbre a deipeta, a
titulo de gorjeta ao garçãol

Com mil bombas! ..
Da to jurar que ta trata de uma cata do tuper-luxo,

nia é? Poli não é não. Não pasta de espelunca, onda a
faca da manteiga é a meima de cortar carne, está bem?

Por falar em assalto: na Av. dot Democráticoi 20, fun-
dona um antro, com nome de farmácia, cujo proprietário
Altair (ou Altairzinho dai gafielrat, como é conhecido) vem
praticando, Impunemente (clarol), uma térie do contraven-
ções, algumat das quais, em outra terra, daria cadela: não
fornece o teu talão vale um milhão à fregueila, vende
amostrai grátis (I), como, segundo informa leitor, ainda,
falsifica remédios, atentando, com isso, contra a vida dot
freguêsesl

Ao Chefe de Polícia, pra botar o confere.

ENQUANTO 
• Sindicato doi Comerclérloi proueguo

coletando aulnaturat no memorlal-monitro a ler
enviado ao Congretio Nacional, lollcltando a prorroga-
fio pura a ilmolei da Loi do Inqulllnato e a modifica-
çao da Lei do imposto de Renda, oi dlrlgentei doi de*
malt tlndlcatot carlocat aguardam o encontro que terão
com o Ministro do Trabalho, no próximo dia 11, no lin*
dicate dot Bancarloi, para dar Inicio i ofentlva geral
em defeia daquelat duai relvindlcaçóet.
Encontfo Com o Ministro

O Sr. Giovanni Romltá, presidente do Sindicato
dos Gráficos, e membro da Executiva da CPOS (Co-
missão Permanente das Organições Sindicais), que con-
grega 35 entidades representativas de trabalhadores

dai mal» diversas categorias profissionais, declarou à
reportagem de ULTIMA HORA que as reivindicações
dos trabalhadores cariocas, entrt* as quais a que se
refere á prorrogação da Lei do Inqulllnato, e a isen-
çio do Imposto de renda para os salários inferiores a
cinco vezes o maior salárlo-mihlmo regional, serão le-
vadas a conhecimento do Ministro Castro Neves, para
que sejam oficialmente encaminhadas ao Presidente
da República.
Campanha Dot Comerciáriot

O memorial doi comerciáriot, segundo Informou
i reportagem o Sr. Jaime Corria da Silva, líder d.
classe, já conta com malt de 40 mil aulnaturat. Por
outro lado, equipes de atlvlttai sindicais eitio traba-

lhande Internamente na elaboração de cinco mil car-
fazei que torio eip.lhadot, dentro doi prixlmot 10
dias, por todo» oi balrrot do Eltado, conclamando oi
trabalhadora! a cerrarem fileira» na luta pela prorro-
gaçio da Lei do Inqulllnato, cujo prazo de vlgincia
te extingue no mei de junho vindouro. '
Telegramas Aos Parlamentares

Ainda por iniciativa do Sindicato dos Comerciados,
Ji foram enviados' nada menos de duzentos telegramas
a deputados e senadores do todos os partidos, solicitan-
do dos mesmos que se empenhem na aprovação dos
projetos que já foram apresentados na Câmara Fede-
ral, prorrogando a Lei do Inqulllnato e modificando a
atual Lei do Imposto dc Renda.

***************************

|H

Ferroviários Fazem 19 Reivindicações
PM nome da Federação Nacional dot I

¦**•*¦ Ferroviário!, representando dezenat
de órgãos e tlndlcatot da clatte em todot
ot Ettadoi, o Sr. Rafael M.rtineli, presi-
dente d* Federação, enviou extenso me-1
morial ao Sr. Hermlnio Amorim Júnior, j
dirigente d. Ride Ferroviária Federal jS. A., fazendo at teguintei reivindicaçõet:

Céu
D

A pedido de
prezado leitor,
sobe, hoje. ao
céu, a turma
do Banco D e-
Ia maré, da
agência do Ca-
tete, porque
trabalha com

grande clicicncia e, sendo edu-
cadissima, trata os clientes com
gentileza digna de registro, a
todos deixando encantados.
Salve a turma!

B

B

i
Inferno

Mugindo que
nem boi apo-
sentado, dei-
c e, ás profun-
dai do lnfer-
no, o desadmi-
nistrador d o
d e ic o njunto
do IAPC de

Olaria, porque, dando o mau
exemplo, mantém galinheiro
em casa, no que foi seguido
por moradores do lado impar.
(E ninguém agüenta a mur-
rlnhal).

Sede no Ministério! |
No Ministério do Trabalho, s

funcionários passam sede tcom =
êste calor, meu Deus do céuil, 3
porque o nhanhanzinho do ad- ¦=
ministrador marca macarroni, s
ora desliga para um andar, ora =
para outro (os 4.° e 10.° são g
os preferidos pelo 10 almadoi. =\
Tudo para favorecer o restau- =
rante gororoba (não ;dá nem g
pra saidai que, ali, explora os g
funcionários pelos cinco lados! g
(Ministro, kirido da gente, boa g
tarde!' g

E' Pra Isso! |
No dia 19-3, àt 10,20 horas, =

uma senhora, trajando calça, =
talu do mercado da av. Presi- g
dente Vargas, acompanhada =
por um cabo do Aernoáutica, =
que carregava tacat cheias de =
compras! Depois, tomaram o g
carro chapa 2-7585 (RJ) e lá fo- g
ram, com a consciência tran- =
qüila dot justos! (Ao Presiden- g _•»

informar te é = \£J

Não ser descontado ou compensado o
abono da Resolução 70 a partir dc ju-

lho, conforme foi feito e continua a ser
feito em algumas Estradas;

Autorizar a sustação do aludido des-
conto, bem como determinar a imedia-

ta devolução aos servidores das Estradas,
em que foi efetuado o desconto em apreço;

Que em nenhuma hipótese permita a
RFFSA haver redução de salário ou

vencimento, em decorrência de aplicação
de leis ou novas normas;

? Seja implantado em todas as ferro-
vias incorporadas um quadro próprio

para o pessoal da CLT, no prazo de trinta
dias, devendo ser obseivados os niveis da
Paridade a fim de ser mantido o principio
do "salário igual para igual trabalho";

S

te Jânio, pra _
pra isso que o povo paga im- g
posto. Se é pra itso também =
que existe Ministério d. Aero- =
náutica!) =

Abreviar o enquadramento definitivo
do pessoal das Estradas, com assistên-

cia dos servidores através de representações
de associações' de classe, onde não existi-
rem sindicatos;

Imediato aproveitamento,, nos enqua-
dramentos definitivos, do pessoal de

obras, tarefeiros, temporários, provisórios,
contratados e aprendizes alunos, amparados
pela Lei de Paridade, também ¦ com a de-
vida assistência, pretendida no item an-
terior.

B 
Extensão do salárlo-familla a todos os
servidores da Rede Ferroviária, inde-

pendente do regime a que estiverem
sujeitos;

Autorização para a.s Estradas descon-
tarem as contribuições de todas as

associações dc classe que apresentem as
listas de sócios para o referido desconto,
em prazo hábil, nos departamentos compe-
tentes, dc conformidade com a Lei 1.134,
de 14 de junho de 1950;

Recolhimento em dia dos descontos
em folha de pagamento, em favor do

1APFESP. cooperativas, associações dc cias-
se e Caixa Econômica;
¦Tíí Pagamento das horas trabalhadas a
**** mais — denominadas horas extras —
independente do regime a que estiver su-
jeito o servidor, devendo ser estudado o
sistema único de observar rigorosamente as
referidas horas, sugerindo-se a adoção do
Modelo X, em uso na Estrada de Ferro
Sorocabana, determinar ordens no sentido
de ser observado, tanto quanto possível, o
máximo de oito horas de trabalho;

RI Pagamento dás diárias a servidores
M" que se deslocam do local de trabalho,
para substituições eventuais;

m

e

m Aproveitamento preferencial dos fi-
lhos dos servidores, mormente quando

profissionais, nas vagas existentes nos qua-
dros das diversas Estradas;
fEl Financiamento dos uniformes dos ser-™ vldores, quando o serviço exija que és-
tes se apresentem uniformizados;

m
D3

Pagamento imediato das férias, licen-
ça remunerada e outras vantagens, re-

tardado em diversas Estradas;

Reintegração dos servidores demitidos
nas diversas Estradas em virtude de

movimentos reivindicatórios de fundo
classista;

tli

Não aplicação na RFFSA e suas
subsidiárias do decreto presidencial

que determinou dispensa de pessoal admi-
tido a partir de 1.° de setembro de 1960;

Restabelecimento do horário cor-
rido. segundo normas anteriores, de

conformidade com o aplicado na Leopoldi-
na e na Santos a Jundiai, por se tr"atar de
atividades industriais;

SF!| Licenciamento, com todos os direitos e™ vantagens, dos funcionários eleitos pa-
ra a presidência das associações dc classes,
onde não houver sindicatos e enquanto
durar o mandato;

ffil Extensão dó direito de passe livre, nas¦*¦* ferrovias onde serviram, aos inativos
de aposentadoria ordinária c por invalide""'
eis que o beneficio só existe para os que se
desligaram com 35 anos de serviço (aposen-
tadoria especial). 'Acresce notar que a con-
cessão já existe na Estrada de Ferro Leo-
poldina. onde todos os aposentados têm
direito ao passe livre.

SÓ MESMO! |
Koisas que só mesmo com esse governo galante de Jânio g

poderiam acontecer: um aluno do Pedro II foi barbado, ontem, g
perdendo cinco aulas, porque o regulamento manda que os sa- g
patos sejam pretos e de amarrar. Êle estava com sa- 3
patos pretos, de amarrar. Tinham, porém, o bico qua- g
drade. Por isso. foi barrado e ainda ouviu gracinhas chulas dos g
Inspetores Chaves e Moacir! tVejam só: numa época em que g
mais deviam se preocupar com a instrução dos meninos, cui- g
dam de modas! Tudo porque o presidente, agora, é metido a g
ditador de modas!) Outra bem deste governinho elegante: g
Até ontem, dia 6, não havia saido o pagamento dos funciona- g
rios da Agricultura! Pretexto: a folha foi, por engano, pra g
Brasília, no dia 3, sabem? (Justamente agora que os servido- gres são obrigados a cumprir horário duplo!) Governo fracas- =
sado de uma figa. g

DISTRIBUIDORA DE ANÚNCIOS S. A. - DISTRAN
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Submetemos à vossa apreciação, em obediência ã lei e aos Estatutos, o Balanço, a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas

e o Parecer do Conselho Fiscal rejativos ao exercicio findo em 31 de dezembro de 1960.
Pelos documentos anexos, podereis verificar a exata situação econômica e financeira da Sociedade e estamos à disposição dosSenhores Acionistas para qualquer outro esclarecimento julgado útil.
lli» de Janeiro, 24 de janeiro de 1961. — NORIVAL LIMA — DIRETOR-PRESIDENTE; HARYBERTO DE MIRANDA JORDÃO —

DIRETOR; SÉRGIO DE LIMA E SILVA — DIRETOR.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

ATIVO

Olha Conselho!
Conselho da Saúde Pública:
"O Cavalheiro é daqueles

que pensam ser muito elegan-
te usar óculos escuros à noite
Ignorando que eles foram fei-
tos, apenas, para proteger a
vista contra a luz solar e, vai
dai, tateia e tropeça, pelas
ruai, que nem bode cego? En-
tão, 6: peça a Deus que o mate
e ao diabo que o carregue, tá
bem?"
Foi Mal-Entendido

No dia 9-3-61, baseado em
queixa de distinta senhora,
contamos qe um Sr. Dias, da
Inspeção da Light, a maltra-
tara, quando, pelo telefone, in-
dagava sobre possibilidade de
ligação de luz para sua resi-
dencia. Agora, o esposo dessa
senhora, em carta, informa:
de acordo com esclarecimento*
prestadot pelo referido lenhor,
verificou-se que houve lamen-
tável mal-entendido. Assim, re-
tirava a queixa, mesmo por-
que constatara que o Sr. Dias
é excelente pessoa e funciona-
rio conceituadíssimo da Com-
panhia.

KOISAS DA ESCOLA
Na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil (Rua

de Catete), para facilitar a vidinha do catedrático de direito
penal, danam a dot alunos do tegundo ano. Não vê que as au-
lat dessa matéria são dadas, de enfiada, dai 18,00 àt 18,50
horas, das 19,00 ás 20,00 e das 20,00 às 20,50! Pra mesma tur-
mal Três aulinhas seguidas! Uma vezinha tó na temanal (E,
sempre pra beneficiar o catedrático, anteciparam a primeira
aula pras 18,00 horas, obrigando muitos, pra assistir, em te-
guida, três aulas corridas!) Kl koisal (Ao Desembargador Ot-
cer Tenório, pra botar o confere).

Vigarice no Conjunto
Contta do contrato de

construção do desconjunto
do IAPC de Nova Iguaçu
(bairro Dona Nelly) que tu-
do teria entregue com
água, luz, etgotos, escolas
e ruai pavimentadas. Já
lá vão 7 anos que êle foi
entregue e tòmente água
tem. O resto ficou na pro-
metsa, no contratol (Não
há energia. O mato tomou
conta de tudo. Ruas não
são ruas, mas um buraco
imenso com pedacinhos de-
Ia aqui e ali. Valat de es-
goto Infectas) Pra não fal-
tar mais nada, falta poli-
cia e sobra ladrõet e ma-
landros!) E, quando recla-
mam do administrador, ca-
ra de bode, o calungulnha
revira ot blhot e diz: "Se

não ettá 'satisfeito que se
retire!" (Gatinho choco de
uma figal)

IMOBILIZADO
Móveis e Utensílios
Instalações 

DISPONÍVEL
Bancos 

REALIZÁVEL
Contas Correntes ..

PENDENTE
.Lucros e Perdas ...

COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas

112.587.80
8.001,50 120.589,30

43.160,80

1.134.932,30

701.317,60

. 150.000,00

2.150.000.00

PASSIVO

NAO EXIG1VEL
Capital

COMPENSAÇÃO
Caução da Diretoria

2.000.000.00

150.000,00

2.150.000,00

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 1960

NORIVAL LIMA
DIRETOR-PRESIDENTE

HARYBERTO DE MIRANDA JORDÃO
DIRETOR

SÉRGIO DE LIMA E SILVA
DIRETOR

JOAQUIM RIBEIRO NATAL FILHO
CONTADOR REG. C.R.C. — GB — 1.408

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1960

DÉBITO

0000000*00000+0000000000000+ —
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO

Serviços Profissionais Técnicos 
Diversas e Eventuais 
Honorários
Impostos e Taxas 
Material de Çscritório e Consumo 
Selos e Estampilhas 

LUCROS E PERDAS
Lucro deste Exercício 

1.024.028,60
30.818.00

384.000,00
2.388,80
2.628,30

29.374,00

1.927.603,30

3.400.841,00

CRÉDITO

RENDA DA PRODUÇÃO

Rendas Diversas 
RENDA ADMINISTRATIVA

Juros Bancários 

3.400.000,00

84i;oo

3.400.841,00

Também a Coligação
!; Também a Colifiação das'' Associações dos Servidores

do Estado da Guanabara
vai se reunir, às 19.30 ho-
ras da próxima segunda-
feira, na sede do Clube

!; Municipal. Seu Presidente,

\ Correspondência
Otávio Vieira (Higienópo-1
lisl — No dia, será divul-
gado em Luzes da Cidade,
que é a seção apropriada
para o assunto.

M.L.C. (Sia) Grato pela
gentileza.

CP. Leite ICordovil) —
Desculpe a demora, tá
bem?

Reclamações: 34-8080, ra-
mal 40, das 12 às 18 horas.
R. de C.

Um Més! RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 1960

Há um més não tiravam lixo
da rua Riachuelo 48 e demais
prédios desse logradouro I lUm
mês, meu Deus do céu!I Ontem
foi lá um caminhão do DLU
falido de uma figa e sabem o
que fêz a turma cambaia que
o tripulava? Tirou metade do
lixo! Deixou o resto e lá foi,
deixando cair essa metade pe-
lo caminho! E o governadorzi-
nho, que diz, hein? Ah! Diz
que não tem culpa que mora-
dores joguem lixo na lixeira,
sabem, Eh, eh, eh!...

NORIVAL LIMA
DIRETOR-PRESIDENTE

HARYBERTO DE MIRANDA JORDÃO
DIRETOR

SÉRGIO DE LIMA E SILVA
DIRETOR

JOAQUIM RIBEIRO NATAL FILHO
CONTADOR REG. C.R.C. — GB — 1.408

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Senhores Acionistas:

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal da Distri buidora de Anúncios S. A. — Distran, no exercicio de suas atri.buições legais e estatutárias, declaram ter examinado minuciosamente o Balançq Geral, Contas e a escrituração da Empresa, cote-
jando as demonstrações apresentadas com os livros e documentos constantes dos arquivos, encontrando-os na mais perfeita ordem.E assim o Conselho Fiscal é de parecer que as contas, bem c orno o Balanço Geral, Demonstração c detalhes em trinta e um dedezembro de mil novecentos e sessenta, sejam aprovados pela Assembléia Geral Ordinária. '

Rio de Janeiro, 31 dc janeiro de 1961. — ANTÔNIO VICTOII DEL GUERCIO — ENÉAS ALVES RODRIGUES — OCTACILIOBENTO ALVES.KiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirH

pilllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIH
Cerca da meia-noite, Leninha aparece:

EJ — Mamãe, vem dormirl
Maura olha a filha (entáo com 16 anot e linda, linda).
Aperta a cabeça:

— Nâo! Só quando éle chegar!
Leninhe — uma ternura de menina — teima, amorosa-

mente:
— Já é tardei
E a mãe:
— Não amola voei tambéml Será que, neita cata, todo

¦b e mundo me chateia!
E a garota balbucia:
— Oh memáel

IIIIIIIHIIIIIIIMIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllH illllllllll IIIIIIHIIIIIIIIlillllllllllllllU

RIO: SERVIDORES
CONTRA GESTAPO E
SALÁRIOS DE FOME

Cretce de tal maneira
• onda de detcontenta*
mento e revolta contra •
"Gettapo" 

que e Sr. Car*
lot Lacerda criou para
etpionar e funcionalismo,
que, até ontem, o Seere*
tário de Administração
nio conseguiu formar a

comissão que ficará in*
cumbida de vigiar oi pat-
tot doi "barnabét". To*
dot ot funcionériot, eico-
Ihidot • dedo na Secreta*
ria de Adminittração, re*
cutaram o convite para a
missão antipática de "al-
caguetar" teut colegas.
Algum dêlet foram mait
além e lembraram que •
Comissão de Eficiência,
criada na administração
anterior, fracastou logo

not primeirot diat de tra-
balho. Ponderaram ainda
que oi funcionário! e che-
fei de lerviçot sabem
cumprir icui deverei, não
neceuitando, por itio, de
fiscait.

Enquanto isso, a classe
se mobiliza para transfor-
mar numa luta acesa por
suas reivindicações a rea-
ção contra a medida desti-
mana do Governador, que
prefere submeter a vexa-
mes seus colaboradores, an-
tes de lhes conceder me-
lhorias de vencimentos,
sem o que eles não terão
condições mínimas dc so-
brevivéncia.
Contra a Fome

Os funcionários mais an-
tigos estão à frente do mo-
vimento contra a Gestapo
lacèrdlana e pela conquis-
ta de vencimentos. Até ago-
ra, o Governador mostrou-
se surdo aos apelos dos"barnabes", preferindo in-
tiniidá-los e humilhá-los
com atitudes policialescas.

O primeiro brado contra
a insensibilidade do Sr.
Carlos Lacerda aos aflili-
vos problemas da classe
surgiu na reunião de on-
tem do Conselho Delibera-
tivo do Clube Municipal,
órgão máximo da entidade.
Os conselheiros, cm núme-
ro de 320, decidiram for-
mar unia comissão dpsti-
nada a estabelecer um din-
logo objetivo e realista
com o Chefe do Executivo,
por entenderem que a di-
retoria do clube tem-se
mostrado omissa na defesa
da atualização de venci*
mentos do funcionalismo —
solução reclamada há mais
dc 1 ano. Os atuais venci-
mentos correspondem ain-
da ao salário-mínimo de
8.000 cruzeiros, já revisto
e superado. Tanto que as
categorias inferiores só
passaram a receber 9.600
cruzeiros mediante um dc-
creto especial, que resul-
tou. por sinal, no nivela-
mento de várias letras no
mesmo padrão de venci-
mentos.

Ü I

iiimii -iiiiiiiiiiiiiiihj'
O Contelho Diretor do ~

£ mM Departamento Nacio- i
| nal de Previdência Social, i
I de acordo com o parecer 11
| do Contelhelro Dante Pe- 3

lacanl, decidiu que ai apo- Í
| tentadorlit e ptniiet dos =
3 lAPt nio podem ter Infe- §
i rloret e 70 e 40 por cento 3
É do atual talárlo-minlmo, =
3 retpectlvamente, até que g
g leiam ultlmadoi ot cál- 3
3 culot para O realuitamen- ::"
= to definitivo daquelet be- 

***

3 neficlot. A éxceçio do §
| IAPI e IAPB, entretanto, =j
g todoi et demais Imtltutot =
g ainda nio eitie pagando =
g oi novoi valorei dai apo- 3
= tentadorlai e penióet, fato 3
§ que tem provocado ve- =
3 ementei protettot. =
3 d 

'*'Ü(*')S os dirigentes de 2
Ü *T"" sindicatos marítimos c g
j§ da Federação Nacional dos =
= Marítimos serão recebidos, 3
5 em audiência especial, pe- 3
S lo Presidente da República, i
{§ cm Brasília, no próximo dia g
g 14. No encontro com o Ml- §
= nistro do Trabalho, os li- 3
Ü deres da classe apresenta- g

ram todos os seus pí*oblc- g
S mas, que serão estudados c g
5 possivelmente) resolvidos =
= naquele dia. O Sr. Castro =
S Neves conquistou • ciin- g
Ü fiança integral doi lideres =j
= marítimos, demo nstrando *=
1 interesse invulugar em co- =
= nhecer as minimai parti- =
= cularidadcs das condições =
If de trabalho dos homens do =
~ mar, embarcados ou náo. =
— El Gr**Ç*"i * atuaçio con- =
= 

" 
iugada dot liderei tln- I

I dlcait Rafaol Martineli e =
= Wilson Reit (Rio) e Brailli- §
= no Costa (Rio G. do Sul), =
1 o IAPFESP conteguiu a li- =
= beraçio da verba de CrS =
= 692 milhõet para pagar aos =:
Ü seguradot pauliitai várioi =
= benefícios que te achavam =
= em atraio. Outrat verbat E
5 terão, agora, liberadas pa- i
= ra o pagamento da apoten- =
= tadoria móvel e outrot be- =_
= neficlot, que ettão na de- =;

pendência de um crédito =
de CrS SOO milhõet, já au- =
toriiado pelo Pretldente da =_
República, mas que ainda =
não foi concedido pelo Mi- =
nistro da Fazenda. =

O Sindicato dos Pro- =
prietários de Emprê- =

H sas de Navegação, em reite- S
= radas denúncias, acusou o =
H Sindicato dos Trabalhado- §§
H res da Estiva de Minérios, g= seus dirigentes ou cobra- s
= dores, de desviar dezenas =
H dc milhões dc cruzeiros =
= dos cofres do IAPETC, em =
= conseqüência do nâo reco- =i
= Ihimento das cotas de pre- =
= vidéucia arrecadadas por =j
j§ esse órgão. Sabedor do fa- =
= lo às últimas horas de sua =
= estada no líio. o Ministro =
= Castro Neves afirmou que s
= levará o caso ao conheci- g
g mento do Presidente da He- =j
g pública para as providen- =
= cins cabíveis, que poderão =
g atingir, inclusive, as auto- g
g ridades que. por omissão, g= não reprimiram o abuso. =
= |a Já ettão prontot, no g
g ¦s*" IAPTEC, ot ettudot g
g para o financiamento dot =
= carroí próprlot para ot mo- g
g torittàs profltiionait. O g
g trabalho é de autoria do g
g Sr. Amaure Fraga, diretor g
g do DAC, e prevê a aplica- =
= çáo imediata do crédito de =
= Crt 500 milhõet, que terá g
g adiantado pelo Governo pa- g
g ra atender aoi primeiros g
g financiamentot. Entra as g= condições fixadat para o s= atendimento dot preten- g
g dentes figuram: apretenta- g
g ção de fiador idôneo, ter =
g segurado e motorltta há g
£ mais de cinco anos, contri- =
= buiçõet para o Instituto em g
g dia, prontuário limpo a en- g
g cargot dt família. =

?

i i E OUTRAS.

Jorge Geraldo, disse a Uli
que aquela entidade apre-
ciará os dois aspectos do
problenta ipolicialismo e
baixa remuneração), para
estabelecer, então, o rotei-
ro dc uma "blitz" pela eon-
quista de vencimentos mais
justos. O Sr. Carlos La-
cerda esqueceu, de uma
vez. a audiência prometida
há mais de 15 dins. para
debater, com os líderes da
classe, o aumento dc ven-
cimentos.

— Voltaremos à carga,
tentando mostrar ao Sr.
Governador os dados que
atestam a situação de dc-
sespèro, da maioria dos ser-
vidores. remunerados mise-
ràvelmcnte e vendo a fome
alastrar-se em seus lares.

A FILHA NOVINHA
Muito delicada, sensWel, uma

palavra dura e íazla chdrar. Mau-
ra, porém, n&o resistiu mais. Há
duas horas que, num kimono rosa,
os pés em sandálias de arminho,
andava, na sala, de um lado paraoutro, numa angústia atroz. Fu-
mara melo maço de cigarros. E,
tinalmente, a sua tensão dissol-
via-se em lágrimas, livres e lartas.
Sôfrega, Leninha desceu:

Mamãe! Que é isso. mamãe?
Aperta a filha nos braços:

Ah, Leninha! Eu queria ter
a tua idadeI Olha. Escuta, escuta!
Se eu tivesse a tua Idade, f6?se
nova como tu — nio seria aban-
dooada pelo meu marido! *:!• che-
ga tarde, éle me trai — po-quesabe que eu sou velha!

Numa Inconsciente caricia. pas-tou a mão pela cintura da filha,
pelos quadris vibrantes:

Tenho quarenta e três anos!

Estou numa idade em que a mu-
lher perde todos oa direitos! A ve-
lha não tem mais direitos. £ uma
jogada íora!

MARTÍRIO
Então, com muita doçura, Leni-

nha a levou. Psicologicamente,
houve uma inversão de papéis: —
era a mais nova que guiava a
mais velha, que a orientava e
consolava. Numa docilldade de
menina, Maura deíxou-«e levar.
Gemia, baixo, mansamente:

N&o vou mais ao banho de
mar. Meu corpo não resiste bo"maÜloV*

E o que a enlurecia, mais do
que tudo, eram as varizes. Lem-
nha fê-la deitar-se. A mãe repetia:A mulher que tem vanzes,
como* eu, não pode tirar a roupa.
So pode tirar a roupa no escuro,
ah meu Deus! Só pode ficar nua
de lus apagada!

Estava deitada A (ilha passou-
lhe as mãos pelo* cabelos:

Mamãe, a senhora ** ainda
bonitAl Sim; mamãe! Bonita!

Agarra as duas mãos da filha:
Bonita? Oh querida! Querida!

Leninha só abandonou o quar-
to quando Maura, exausta de e-s-
perar e de sofrer, adormeceu, fi-
nalmente. E quando a garota de.s-
ceu,. um momento, para apagar a
luz da sala — vinha entrando Ro-
gério, o padrasto. Pergunta, es-
pantado:

Acordada, meu anjo?
—• Sem sono.
fie eetá tirando o palito. I.eni-

nha vacila. Finalmente, toma co-
ragem:

—- Eu queria lhe pedir pnra tra-
tar melhor, mamãe. Maináe «•"¦tá,
sofrendo muito. Demais. O senhor,
pelo menos, podia chegar maia
céd„

De costas para a menina, Rogé-
rio apanha um cigarro.

Ela gostaria de falar mnís.
Mas o silêncio do padrasto dá-
lhe uma angústia Insuportável.
Disse ¦

Bon noite.
E êle, flem se virar:

Dfrüã te abençoe.

SEGUNDA NÚPCIAS
Maura caFara-sc. em 6egunoas

nnpcias. com Rogério, dois anos
atras. Ern viúva, ainda vistosa.
Dur-iite os anos de viuve?:, náo
faltou quem aconselhasse: —"Casa, Tintura! Porque náo se
casa*** Leninha precisa de um
pai!" Fora félfs no casamento e
tinhrt medo de uma nova ex-
periéncia. Suspirava: — Os ho-
mens só pensam em sexo!" E,
súbito, apaixona-se por Rogério.
Foi um desses sentimentos, ur £*
desspE pníxôes que vâo levtoSo
tudo de rolrtso, tudo. Diga-se de
passagem que Rogério, cinco

anos mais velho, era o que se
chama Um sedutor nato. E Mau-
r». sofreu por náo ser mais no-
va. Sonnava: — "Eu queria ter
o corpo de minha filha! Ah. se
tivesse o corpo de minha filhn!"
Pois bem: — cnbnm-sc, ràpldn-
mente. Durante uns seis, sete
meses, foi de uma felicidade dn-
llrante. Até que. uma manha,
doscobre manchas de baton no
lenço do marido. Nunca mnls te-
ve sossego. Transformou a pró-
prin vida e n do marido, num
verdadeiro inferno. Dizia-lhe:

Eu suportarlp., tiHlo. Pança-
da. fome, o diabo. Menos trai-
çáo!

Esganlcavn-se toda: — "Eu
náo nasci pra per traída!" Na
cozinha, hr criadas cochichavam:
— "A velha náo ae enxerga! h
velha esta com os seus azeites!"
Começarnm também as cartas
anônimas. Uma delas dizia: —
"Teu marido só posta de broto!"
Desesperada, ia interpelá-lo:

Quem É o teu broto? Ou
afio vários?

tle perdlr-. a paciência:
Náo amola! E Vê se me dei-

x:i em paz!
Varriam ss madrugadas dis-

c.itlndo:
Você me trata a.ssim — dizia

ela t- porque sabe que eu es-
tou velha! aue «,'n^uém me
q.ier! Se eu tivesse o corpo de
minha filhai

E o que n exasperava è que a

filhn estava rndii vez mnls Hn-
da. Certa vez. ela, como uma
posKCH.sn, foi espiar, pelo buracoda fechudurn. o banho da mcnl-na. Snlu, de lá, chorando.

— Que corno! nh esse corpo!
DECISÃO

Naquela noito, Lenlnhn eus-tou a dormir. Pensava: — "Ma-
nine acaba sc matando!" Ador-meceu, afinal. Acordou com

uma discusi-flo. no quarto do ln-
do. Maura perguntava ao ma-
rido:

Você quase nao pnia em
cnsa. Che^a dc madrugada. Diz
quem é o teu broto? E' um bro-
to que te trãs fora de cnsn.
Quem é?

Élo perde a paciência:
Mulher! Tua lllha esta ou-

vindo tudo! Ouve-se tudo do
quarto de tua filhn!

Maura nãn para: — "Escundir o quê de minha filha" Pois =se eu conta „,rt« à minha filha? S:,0 
'escondo 

„"da! „,.,.« rie? ""*
ornaram, h, súbito, Ito-rpiio exilorlc- =
maU orTpé^oui: 

N"° ':üenl° m","! Vou "" ,",,i,r'''; »«• *">"»» |
Reace a mulher! -, "oiimo! Pode Ir! Ku não me humilho. =empreendeu? Nâo me humilho!" Silêncio, file sé veste. Ma" na =hora de sair, a mulher tem uma rrlse de desespero: =Vai, descracado' Velho sem-\er]onlia! Sé cosia de broto! =

.... Ho*,"° ¦•¦*¦• '"" um» Palavra E, entào, a mãe rorre para =.filha. Soluçava: - "Corre, minha filhai rorre! Trá* meu marido de =.volta! Se ele nio vier, eu me ma»n!" Abraça a mae: — "MamSe, =
ele volta! Juro, mamãe! Eu Ir.iro ílc de volta!" Depois do almoço, =Leninha sal. Passa no esrrltArio do padrastrn. f;he;a e fala: j=Se o senhor nAo abandonar mamãe, sc continuar com ma- ."=mát — vai canliar um broto! == j=

r.le não entendeu: =
(Jiiem? *= =

T. a menina: *E =
Rocérlo estava sentado. Leninha Inclina-se e da-lhe um beijo =

na boca. g

BOCA I)E OURO — Hoje. as 21 horas, no "Teatro Nacional 1
de Comédia", representação de BOCA DE OIIIO, de Nelson Ko- =
dritrues. Reserv.is pelo telefone: 22-1131;;. Dreve, pelo "Teatro =
dos Sele", O BEIJO NO ASFALTO, de Nelson Rodrigues. -2

= • Radialistas estão, na j|
expectativa do pronun- =

Ü ciamento de JQ sobre a re- ="| 
gulamentaçâo doi filmes =

H em televisão. =
= 9 Trabalhadores na in- j|
|| dústria de bebidos vão =
Ü receber, este mês, o au- =
= mento conquistado no ****

| TRT: 45%. |

§ • O Jockey Club Guana- §
= ' bara, que funcionará =
¦**" em junho próximo, resol- g
H veu admitir, nos seus qua- =
H dros, todos os empregados =
H demitidos pelo Jockey Club |j
= Brasileiro. H
"§ 

• São esperodas, porá os =
próximos dias, novas =

= demissões na Comissão do *=
= Imposto Sindical • CTOS: **"*
= acumulações ilegais. =

| • O Ministério do Traba- =
lho já apresenta condi- =

*§{ 
ções bem melhores de hi- =

= giene, merecendo aplausos \B
= a atuação do atual admi- 3
S nistrador do prédio. 3
= • O IAPC, segundo revê- =

lações do seu Conselho *§
jl de Administração, vai pa- =
3 gor o aumento dos pensões p
M e aposentadorias aindo cs- 3
3 te més. 3

1 TRABALHADORES DA I
1 CCPL A JUSTIÇA: i

SALÁRIO |= Os 1.200 trnbnlhndmes dn 3
H CCPL iCoopeintlvn Central 3
= dos Produtores tle Leite) au- 3
= torlearnm a Diretoria do seu •***¦
3 Sindicato a recorrer à Justiça =
= do Trabalho, objetivando la- 3
= zer com que a referida cm- ^
^ presa st»ja obrigada a pagar =
= o aumento snhuinl tie 2»'.. =
= quo Já foi concedido aos H
= operários ná Indústria de =
= frios, carnea e derivados. =
g Or diretores da CCPL afii- =
= mam que, sendo o leite c de- *=
S rlvndos sujeitos a tnbelnmen- g

to, qualquer aumento sala- S
rlnl só poderá ser concedido =
aos seus empregados medtitn- ¦=
te novo rcalustiimento nos =
preços dns eeUS protlutos. O —
8r, Roberto Andrade, tesou- =
relro do Sindicato 0.11c ie- 3
prejsenta os irnbnlhadores do g
ramo. nllnnn, entretanto, 3
fine a referida empresa tem =
intlos para conceder o nu- 3
mento qua os operários piei- g
teinm. .sem nue, puro. tanto, =
hajn um novo aumento no 3
preço do leite e derivados. S
O problema, rontudo. ferii g
decidido na Justiça do Tra- =
biilho.
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BAILARINAS DE COPACABANH A POLICIA:
FOMOS POSTOS EM LEILÕOr

jKftlliiiJMI^^

ROMANCE POLICIAL
DE COPACABANA

CENA
DP RUA

fi
Escreve ANTÔNIO MARIA

A levem, para e guarda: -•
Prenda éite homem, que êle quer me forçar a Ir ae seu

apartamentol • '
A hlitòrta este mal contada. Eu perguntei-lhe, delicada-

mente, te ela queria Ir comigo ao meu apartamento. Im rei-
posta ela me cuspiu no resto.

A |ovem, para • Don Juan, ou malher, e Casaneva:
E cuipo outra vai, quer ver?

O guarda, para a lovem:
Ainda nio. Deixe o moço se defender.

A deflsa do mico:
Eu a convidei para Ir ao meu apártamente, Ela pedia

ttr dito, simplesmente, "nio". Não seria o primeiro "nio"
da minha carreira. Mas, ela achou que devia cuspir em minha
cara.

A levem, com a bica fina e ai narlnai frementei (de idlo),
afastou-se, dizendo:

Ah, se eu fiite homem I
Claro, te fine homem, terle menos convidada. Daqui, •

repérter lhe envia congratulações pela dignidade da «ua rea-
ção. Todevle, em caio futuro (vai haver, ilm) o melhor é ficar
quletlnha e lr-se embora. Oi "casanovas" de Copacabana,
quando recuiados, são ii vizei violentos. Hé caiei de moçei
agredidas.

Chantagista
Esti lendo aluado, por va- quérito não

diaacm, na Delegacia do 3.°
Distrito, Juarez Palhame. lio-

NOVA 
ride de tráfico, de mulheres, desta falta ne eixo "Rle-irasl-1 lado de outras casas do mesmo trás garotas continuam na nova

Ila", foi levado, entem, ee conhecimento das auterldadea de I «««ro. Ainda naquela buate. | Capital, acompanhadas de "Jo-

3.* DP. A sensacional denúncia foi feita pela bailarina lida da
Seuie, mais conhecida por

a en-
souie, mau eonnecioa por "Tatiana-, que Tfi e "»Trip-ieese na (tregar-»e aos seus freqüentado-
Buate "Moulln Reuge". Ela e mais onie garotas foram levadas | ref| por sugestão e imposição

.-.,.. _, .._.- . ~ ,, "show", eram obrigadas"Tatiana", que f»x e "Strlp-Tease" na | tregar.M aos seus fr
por sugestão e imposição

para a Capital Federal pelo falso empresãrlo Rubens Arantes,' de "Joselito", f.sle checou mes
vulgo "Joselito", residente na Travesse Ferreira Aranha, 15i, li ' mn a levar presa Wllma, por ler
encontrando um ambiente e recursos Inteiramente dlfrentes des
que foram prometidos.

as ^arMas, ao invés de. fazerem selíio", dormindo pessimamente

' ela recusado a se enlrestnr a
i um investigador de Polífla. Re-
velaram ainda que todas as ou-

em pequenos quartos, situados
nos fundos da buate, e sofrendo
toda sorte de perseguições e
privações. Uma delas, "Rose
Marle", praticou uma "deli-
vrance forçada", instigada por"Joselito", e se encontra agora
enferma.

A Denúncia
lida dc Souza (solteira,

prosseguiu por-
que Willlam retirou-sc do Pais.

mem de boa conversa e roupa
••linda melhor. Diz-se negocian-
te, mas, nào conseguiu apre-
sentar nenhuma prova de
exercer qualquer função ho-
nesta. Nio tem sequer, pro-
fissão definida.

Hn algum tempo, o cidadão
americano, Willlam L. Kecle
apresentou queixa contra Jua-
rezí que lhe teria extorquido
25 mil cruzeiros, como luvas
pelo aluguel de um aparta-
mento na Avenida Copacaba-
na. Juarez nada tinha a ver
com o tal apartamento. O in-

A Polícia está tirando de
Juarez a confissão de repeti-
dos casos de chantagem, cujas
queixas vêm dc longo tempo
em várias jurisdições do DFSP.

Declaração (única) de Jua-
rez a êste repórter:

— F.les estão me autuando, f
porque cu tenho dividas. Mas,
cm minha vida. nio tenho mais
que dividas...

Exemplo de uma das dívidas
de Juarez Palhame: os 25 mil
cruzeiros que tomou "por em-
préstimo". ao cidadão norte-
americano, Willlam L. Keele.

Perseguição Sensacional
A camioneta DF-60-05-64 (Rural Willys" atropelou o ope-

rário Carlos Ferreira, em frente ao número 300, da Avenida
Princesa Isabel. O pobre homem estatelou-se no asfalto, en-
quanto o , motorista atropelador fugia, criminosamente, ne-
gando socorro à sua vítima.'.

Surgiu, então, o carro de José dc Anchieta Câmara, que
partiu em perseguição da "Rural Willys". Grande velocida-
de atingiram os dois autos. Finalmente, na Rua Alice (La-
riuijeirasi, numa manobra hábil, Anchieta conseguiu cortar
n caminho do auto atropelador e prender o seu motorista,
entregando-o ao guarda-clvll 1959.

Trata-se, o culpado, de Manoel Antônio Rosa, açougueiro, pcidadão português, mau volante, segundo Anchieta que assis- 0tiu ã cena do atropelamento e é de opinião que qualquer Ú
motorista o teria evitado. p

A vitima, o operário Carlos Ferreira, foi internada no §jMiguel Couto, com fratura da perna esquerda e forte con-
tusão craniana. O.s médicos roceiam que venha a falecer.

Aqui, nosso elogio a José de Anchieta Câmara, que pren-deu o atropelador, após longa o penosa perseguição. Pies-
tou um serviço público.

Juventude Cruel
Maria Franclsca de Lima Comes, de SI anos, ao descer

uma calçada na Avenida Copacabana, caiu, perigosamente,sóbre a perna esquerda. Não se pôde levantar. Pediu auxílio
< um jovem transeunte, dos teus II anos, que lhe deu exa-
limente esta resposta:

— Caiu só. Levanta si. •
A Senhora Maria Franclsca de Lima Comes, depois de

medicada, mandou que um seu genro procurasse êste repor-
ler, para um protesto contra "a falta de humanidade da ju-
ventude de hoje".

Conta, Dona Franclsca, com nossa integral solidarieda- »
de. Esperamos que esta nota seja lida por outros jovens e presulte proveitosamente. Vários rapam estão vivendo o que Ú
iles chamai de a "Juventude Cruel". Divertem-se em tomar §
•titudei deiapledadas e gozar i experiência que isto lhes »
rende. Sio males transmitidos. Modismos que panam. En- %
quanto nio panam, devem ser tratadoi como simples caiei Ú
de Policia. §

anos. Rua Sá Ferreira 228, apto,
812) e sua amiga Wllma Ribeiro
Coutinho Miiroja, conhecida co-
mo Ruth (solteira, 22 anos, resl-
dente no mesmo endereço) fo-
ram duas das mulheres que
conseguiram escapar is garras
do "gangster". Contaram às au-
torldades policiais que nunca
antes haviam visto "Joselito".

H fiste foi procurá-las em seu
ú apartamento depois de ver e
Ú gostar úz fotografia do "Tatia-
H na", exposta à porta da buate

cm que cia trabalha. Com uma"conversa" baRtante envolvente,
féz com que as duas ó acompa- |
nhassem a Brasília, onde disse
que trabalhariam na buate"Night-And-Day", p c r c e b endo
cada uma o ordenado líquido
mensal de Cr$ 15 mil. "Josell-
lo" prometeu ainda is duas,
que cias teriam todo conforto,
participando apenas dos nume-
ros de bale, que seriam realiza-
dos por sua "companhia". Disse
ainda a "Tatiana" que esta ga-
nharla uma comissão extra de
Cr$ 3.000,00 por ser ela bailari-

I na profissional. Km virtude dls-
I so as duas nio tiveram dúvidas

21 cm aceitar a proposta, sabendo,
então, que mais dez outras mu-
lheres também seguiriam com o"empresário".

As duas garotas disseram que
a viagem para Brasília foi feita
de ônibus, que saiu do Rio no
último dia 22. O veiculo, que
tem a chapa particular GB 14-
12-89. era dirigido pelo motorls-
ta Ivan Muniz (solteiro, 27 anes,
Avenida Nossa Senhora de Co-
pacabnna 371, apto. 1.0081 que
fora especialmente contratado
por "Joselito", ganhando pela
viagem, a importância de Cr$ 30
mil.

No QG do Tráfico
As denunciantes revelaram is

autoridades policiais, tudo que
passaram nn QG do traficante,
cm Brasília. Lá encontraram,
bem como as dez garotas, um
ambiente completamente dlfe-
rente do que lhes fora descrito.
A buate era de madeira e de
última categoria. Freqüentada
por elementos da pior espécie,
situada na "Cidade Livre", ao
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A Fuga
Finalisande, "Tatiana" e "Ruth7' disseram que, embere amaa-

çadas por "Joselito", que tudo fazia para prendé-las iunte a si,
conseguiram graciosamente passagens de regresse para e Rie,
aqui procurande, um dia aoòs terem cheqade, as autoridades d*
3." O.P. Ambas foram ouvidas ontem, bem come o motorista Ivan
Munil, que confirmou tidas as suas denúncias.

O Delegado Milton Lopes da Costa, diante das graves revela-
Coes feitas pelai denunciantes, deverá oficiar as autoridades de
Brasília, pedindo a captura de "Joselito" e das mulheres que se
encontram em sua companhia. Sabe-se que e mesmo já possui
idênticos antecedentes em Santos e no Paraná.

TRAGÉDIA DA MENINA-M0CA EM ANCHIETA

Preferiu Morrer a
Perder o Seu Amor!

A denúncia explodiu no 3." Distrito e partiu das bailarinas
lida de Soma e Wllma Coutinho Ifoioi: -Fornos lançadat not

pardiciros de Brasília para ser vendidas[V

Contrabando de Ouro Lesou
o Fisco em Cr$ 20 Milhões

i CSTA' realmente comprovada a condlçio de contrabandistas de
§ Ei euro de Cryner Falwcl e Alfredo Hcymann. A confirmação

foi obtida pala reportagem de ULTIMO HORA, ontem è tarde,

WÊr <*É 
'¦¦¦''-¦¦ ^m\ oBR^-^Sa^L -^A^^p-i

na Flscaliiaçâe das Rendas Mercantil, através do diretor daquela
repartição, Sr. Edelmar Pallnl, e o Inspetor Heitor Schlller que
esteve no escritório de Cryner (Rua do Ouvidor, 160, casa 40) e,
juntamente com seus companheiros Raposo e Amorim, féi a vis-
teria nos livros contábeis.

Conforme noticiamos, as autoridades da Delegacia de Vigl-
lãncia, seguindo uma denúncia feita pelo detective particular Fer-
nando Banner, apreenderam no escritório de Cryner duas barras
de ouro (no total de 2.330 gramas) e, posteriormente, IS fios de
pérolas e um saco com moedas de ouro mexicanas, que estavam
guardados num cofre de aluguel da Companhia Sul-Amérlce.

Revisão I mereiante só possuía explicação
para um quilo.

Revelou o Inspetor Schiller Ontem pela manhã. Grynci
que ainda está sendo feita uma foi umr vez mais interrogado -.a
minuciosa revisão dos livros de Delegacia de \igilincia. Apcs*:
Cryner mas só as irrcgularida-j'dc negar sistematicamente todas
des já encontradas configuram ' « acusações, nao conseguiu dar
o contrabando e o prejuízo ri0 i justificativa para as duas barr„v
lisco cm mais de CrS 20 milhões I de °"™> lc°m inscrições do Te-

INMA filha suicidou-se porque seu namorado, a quem ame-
va, era noive e apenas a queria como passatempo", de-

clarou á reportaoem de ULTIMA HOP.A a cra. Rosália Santos,
j? mãe da menine-mota, Maria de Lourdes Conçalves (17 anes,
^ Rua Boassu, 735, Anchieta:, quo na manhã de ontem, matou-
p se em sua residência, inqerindo forte dose de corrosivo dl-
¦í, luido em guaraná.i

lana de Lourdes foi di-M-
P ludida pelo seu namorado Edt.-
P sio da Silva Ferreira, — se-
E gue D. Rosalia — que lhe íez
P diversas promessas de amor,
%: escondendo dela o seu compro-
2 misso com outra jovem. Quan-
g do minha filha soube da ver-
^ dade. desesperou-se t preferu
0 a morte a perder o amor de
Ú seu eleito. Nada pude fazer
p psra evitar seu gesto, pois ela
0 nio aparentava nenhum cor.»-
^ tranglmento. Como era de ha-
Ú bito. levantou-se ás 6 hora* da
á manhã para fazer nosso caíé.
0 foi a seeuir fazer compras e
á voltou demonstrando alegria.
0 pois cantava e ria muito. Se-
^ riam 8 horas cuando notei que
i ela estava há aieum tempo

w T"!
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% trancada em um quarto, e loeo
0 depois ouvi gemidos. I.evan
0 lei-me e abri a porta, deparan
0 do então com o corpo de mi-
Ú nha pobre filha caído no chão
0 Sai gritando por socorro e des-
á maici"
i: Ajudava ot Pais

Nossa reportagem apurou

O Sr. iãelmar Palinl e o inspetor Heitor Shiller quando fa
lavam à reportagem.

Entrando em detalhes, informou
que Gryncr comprava pequenas
uuantidades de ouro nos banes
c. com os documentos dessa com-
pra, encobria as operações com
o ouro entrado ilegalmente no
País. No que diz respeito à pia-
tina, foram encontrados 1.300
gramas desse metal, mas o co-

r-ouro inglês) encontradas cm
seu escritório. *

Quanto às pérolas e moedas
ae ouro apreendidas no cofre da
Sul América, voltou a declatar
que pertencem a um seu amiüo
de nome Braun, que viajou para
o exterior e lhe pediu que ten-
tasse vendê-las.

íí que a jovem Maria de Lourdes
% era muito carinhosa com seui
i pais, sempre procurando trebe-
p lhar para ajudar sua mie uma
á senhora Idosa e multo doente,
p que está há dei anos em trata-
^ mento de saúde. Já esteve em-
p pregada em diversos locais,
if abandonando, porém, o traba-
p lho looo que notava r>\it o es-
^ tado de saúde de sua mãe se'"';. 

agravava.
^ A menlna-moca não era dada
0 a namorar muitos rapaxes. Co-
^ nheceu Edésio a pouco tempo,
| mas rapidamente apal«onou-»e
% pelo rapai e. desiludida com a
^ iminência de perdê-lo, sulci-

dou-se.

A m<tr úe Maria de Lourdes,
Dona Rosalia Souto,», deses-
perada. diz que sua filha sui-
cidou-sr por ndo poder viver
í»m seu namorado Edesio. que
a iludiu com falsas promessas
de amor. e depois a abando-

nou

Nossa reportasem, em con-
tato com os tamiliares do jo-
vem Edesio. ouviu a mãe do
rapaz. D. Rosita Silva Guerrei-
ro, que procurando defender o
filho, desmentiu totalmente as
ficusàçõef da mãe da jovem-
Pisse D. Rosita que seu filho
procurava sempre livrar-se do
assedio de Maria de Lourdes,
que. não se conformando com
isto. vivia a rondar sua resi-
dência iRua Maratuba, 113' es-
perando a hora em que Edósio
chegasse do trabalho, quando
entào agarrava-se a éle e pro-
curava por todos os meios per-
suadi-io a desmanchar o noi-
vado. Edésio passou então a
evita-la, o que poderia ter sido
o motivo de seu gesto extremo.

0 Crime Não Compnta... f
A Grã-Fina e o Soldado \

B) FATO — Vma tela jovem do "café soclety" (Marisa ^,w ifllfaufiti) foi advertida por vm soldado dai
PM (Olicsio Corrêa dc Souza), por haver estacionado seu í
ctiito (Wolksvagen, GB-51-14) sobre, a calçada da Rua Rai- \mundo Corrêa, em Copacabana. Respondeu mal e ao lhe ser \
pc-dida a carteira de motorista, ãesatendeu ao policial, com \
palavras ofensivas à sua dignidade, entrando no veículo e pre- \
parando-se para partir. Obstada pelo soldado que se postara .
na fienrc do carro, ainda assim deu partida ao veiculo, avan- \ccindo sobre o policial que agarrado ao paralama, foi arrastado jalguns metros, machucando a perna. Com a intervenção de -.
outros policiais, a moça foi detida e levada para a Delega- \cia do 3." DP. \

ela deixou a delegacia depois i
de prestar a respectiva fiança, \
para defender-se lAIta.

A bela Marisa, entretanto, :
esti sujeita is seguintes pe- ;
nas: 15 dias a 6 meses de de- :
função, pela desobediência; 4 •
mesei a 2 anoi pelo desacato i

e 2 meses a 2 anoi, pela resis- :
tencia (ilim da multa prevltta
para o crime de desobediên-
cia: de CrS 200,00 a CrS 2
mil). Depois de tudo isso, a
gráfina temperamental teri
de responder prla violência
quo empregou ao atirar o car-
ro sabre o soldado, arrastan-
do-o, do que resultou lesão
corporal de natureza leve (art.
129, do Cod.; pena: 3 meses a
I ano de detenção).

Seguramente, a moça nâo
imaginaria nunca que uma
simples explosio de nervos
(ou capricho) lhe pudesse tra-
ter tanta complicação. Mai
irá aprender, deite falta, que
o crime (contra o guarda de
tramito) não compensa...

ONZE ASSASSINATOS SEM SOLUÇÃO EM 1961!

$3 A I FI Marisa Mau-w a lei — rlti eom êMt
entrevero que abriu, para a
sua graciosa fotografia, as pá-
glnas doi jornais, cometeu,
nada menoi de três infrações
penais e uma de trânsito. Co-
meçou por desobedecer a or-
<lem legal do funcionário (sol-
dado) quando êste lhe pediu a
carteira de motorista e por
iiso Infringiu o art. 330, do
Código Penal (desobediência).
A seguir, usou de palavras
ofensivas ao policial, pratican-
do, assim, o crime de desa-
cato (art. 331, do Cod.). Final-
mente, quando le opôs á exe-
ctição de ato legal (a exibição
ou entrega do documento de
habilitação pedido pelo tolda-
do), usando de violência (ar-
r-incando com o iarro lôbre o
PM), a maça cometeu o crime
de resistência (art. 329).

Autuada em flagrante, a |o-
vem itrá processada regular-
mente. Como todos os crimai
que praticou lio «flançáveis,

^H Ink S-» ii*^ ¦ ><í ^^H I ^Ssaltr ¦KfeP<^^f^r^&^9( ^hME ^1 ""*!*•' ___J_ft,^l ^BV -^^^B^^^B m

Eis algumas das vitimas dos últimos crimes misteriosos que a Policie tido cotisrpuf solver: An
Antônio Pontes Rabelo e Virgílio Leocádio Vieira: seus matadores deixaram deien

teinia Fischer, Elira Rosa de Santana. Hilda Antônio da Silva, conhecida -nor
as de pistas, indícios que náo foram considerados no curso das investigações

Marilcne'.

DIÁRIO DA MORTE
* Om MILTON TERHA VEHDI * Narração d. WALTUt DIAS

XXXIV
I textualmente:"Uma caravana de Serviço de Busca e Salvamento da FAB

esti tentando, por via terrestre, localizar o paradeiro do pilo-to Milton Terra Verdi e do passageiro Antônio Augusto, que se
encontram a bordo do Cessna-140, acidentados em Barra dos
¦ ugres, na Aerovla Cuiabà-Vilhena, Estado de Mato Cresse. O
avlio foi visto capotado em local de difícil acesso, notando oi
pilotos dl FAB, que os tripulantes haviam deixado sinais de
que nio pereceram. Para localiiar o aparelho acidentado,
avlóoi da FAB totalliaram 4S3 horas de vôo".

Tudo equívoco. Aquele era outro avião. Milton e Augusto
voaram pnr.i território boliviano e não chegaram a descer em
nenhum aeroporto. O pai de Milton volta á luta. Tenta conse-
gulr os bons ofícios do Ministério do Exterior, para lograr per-missão da Bolívia para as buscas. Telefona ao seu cunhado rc-
sidente cm Niterói. O homem c médico e oficial da reserva c se
mostra agastado. Fornece o telefone do Dr. Wilson, do Ita-
maratl. Nào foi difícil encontrá-lo. Êste, depois de ouvir a hts-
tória que Manuel de Oliveira Verdi contava pela centésima
vez. afirmou que era um carnaval o que o SAR estava fazendo
e que • Bolívia nio opusera o menor obstáculo às buscas.

(Continua amanhai

EM 
apenas quatro meses da atual administra-

ção, a polícia carioca deixou de solucionar
onie homicídios. Outros delitos, de menor ex-
pressie, nio estio computados nesta triste e
sinistra estatística, que comprova a ineflc'cncla
do aparelho de regreiiio ao crime na Gua-
nabara.

A Deleitada de Segurança Pessoal, pálida
cópia da Delegacia di Homicídios de Sio Pau-
Io, mantém "engavetada" uma lista de onie as-
sasslnatos, cujas vitimas foram Renato da Co»-
ta Chaves, Virgílio Leocádio Vieira, Gelson Fer-
reira Lima, Teresinha de Sousa Dias, José Fa-
ria de Sousa, José Manuel da Costa, Rubem de
Almeida, Hilda Antònla da Silva, Antônio da
Pente Rabelo, Ellia Rosa de Santana e Antônio
Fischer.
Mistério n.° 1: Bangu

No dia 3 de Janeiro último, o operário He-
nato da Cosln Chaves isolteiro, 23 anos, Rua
¥„ 202i foi abatido a tiros c facadas r.a.s imedia-
ções da estação dc Ban_;u. ao defender a htm.
ra de sita namorada Isabel Vicente Rosa. Do.s
desconhecidos, um deles empunhando uma fa-
cr-, surgiram A frente do casal, ordenando a
Renato que sp afastasse e deixasse a jovem
com eles. Enfrentando corajosamente os dois
criminosos, o operário foi trucidado, enquanto
Isabel éonsegula escapar.

Três meses depois, as invesliuacões conti-
miam em ponto morto: A policia so snbe o que
Isahrl lho disse: que um dos assassinos era
preto p o nutro era claro, alto c magro.
N.° 2: Quinte Focada*

Ne manhã de 30 de janeiro, populares en-
centraram na subida do morro dos Macacos,
em frente ao n. 4SS da Rui Joaquim Nabud.
o operário da Brahma Gelson Pereira Lima (21
anos) com o eorpe perfurado por IS facadas.

O comissário do IS.* DP compareceu ao lo-
cal, providenciou a remoção do cadáver para o
Instituto Médico Legal, chamou a Delegacia de
Segurança Pessoal e encerrou o caso. Tudo
continua como antas: ninguém sabo coisa ai-
guma sobre e terrível crime.

N.° 3: Na "Escada do Pecado"
Na noite de 13 de janeiro de 1961. Teresi-

nha de Sousa Dias saiu com o namorado, o
guarda municipal Urbano da Conceição. Em
companhia dc outro casal, foram de carro ato
o local conhecido por "escada do pecado", no
final da Kua Peri iJardim Botânico'.

Dois desconhecidos rondavam o local, muito
freqüentado por casais em busca de escuridão.
Em dado momento, um deles sacou uma arma
e atingiu Teresinha com um certeiro tiro no
coração. I rhano persejuiu os aísa^smor, mas
perdeu sua pista. A polícia, chamada ao local,
continua até hoje às cepas.
N.° 4: Um Condutor

O condutor da Llqht Virgílio Leocádio Vlei-
ra (casado, 50 anos) nunca Imaginou que encon
traria a morte ao rçqrn-ar para sua residência
na Rua Álvaro Miranda 75» (Pilares), na madru-
gada de 22 de fevereiro Alguém o emboscou e
o matou com trée facadas no peito

A princípio, as autoridades julgaram estar
na pi» » certa, convencidas de que o assassino
do condutor seria Dlenislo Barbosa dos Santos
(solteiro, 21 anos, Kua Solas, Sé), ex-amante da
filha da vitima. Mas as Investigações nada apu-
raram de positivo e o crime marcha para o es-
quecimento sem qualquer solução.
N.° 5: Um Corpo no Gi-otõo

Num grotào do morro do Pavão, foi achado
o cadáver do operário José Karla dc Souia. no
dia 4 de março. O encontro macabro encerrou
as buscas realíradas durante uma semana por
sua família, que o julgava provo ou internado
num hospital. A irmã do trabalhador, Terei»
Enes Karla de Soura foi quem localizou o corp°-
do alto de um despenhadeiro de 7U metros. Foi
arrolada como principal suspeita mas nada dc
concreto foi até hoje apurado, alem do lato de
que José Faria de Sotua foi morto por de«co-
nhecidos.
N.° 6: O Morto Sentado

Na manhã de I de março, o comerciante
Antônio da Ponte Rabelo téi anes, casadoj foi

encontrado morto em sua própria "tendlnha" no
morro de Macedo Sobrinho (Humaltá) O cadê-
ver estava em estranha pesiçio: parecia sentado
num pequena caixote preso entre es pernas, en-
quanto a cabeça se apoiava numa eadeirs

Nada havia desaparecido de "tendlnha", em-
bera a perícia tenha afirmado pela disposição de
objetos que o assesslni, eu assassinas tinham a
Intenção de roubar Havia pegadas e outros m
dicios como o fato de que o comerciante era
constantemente visitado por mulheres. Nada
adiantou: tudo ainda é mistério

N.» 7: A "Toxi-Girl"

Embora Domingos Hanaque tivesse motivos
e oportunidade para matar a "laxi-girl" Hilda
Antõnia da Silva ."Marilenc" . a policia nio con-
seculu arrancar sua confissão nem demonstrar

i com certeia atr-oluta a sua culpa. Encontrada
i sobre um sofá cm sua cava .Rui Cândido Men- i
j des. 1T3. apartamento 4051. nua e escutada, a I

linda "Marilenc" continua a ser motivo de um
dos mistérios lasolúveis.

Confundida pela- persistente negativa do
vendedor de passagens da Viacào Cometa e in-

i capai de enquadra-lo na provável mecânica do j
homicídio, a Delegacia dc Segurança Pessoal
"encostou" o caso a espera de um aconiecimen-

. to fortuito que o esclareça.

N.° 8: Quem • Lenito ?
Em um terreno baldio da Jardim Guanaba

ra .Ilha do Governador), foi encontrede, ts em
adiantado estado de decomposição, o cadáver
i« costureira Eliia Ross de Slntana IM anos,
residente na Rua Sio Carlos, Itl-Ai. Nie foi
pessivcl aos leoistas determinar a "causa-mer-
tis", mas a mulher nunca tora a Ilha de Oover-
nador e saíra de casa para ir ao cinema com
uma amiga chamada Lenlta, no Catete.

Começadas as irvr-ti-~-òf» no dia de en
tontro do cedáver (lé de março), a poluía nem
sequer conseguiu esiaoelecer a Identidada de

i Lenlta, que seria a chave para a elucidação do
l caso.

N.° 9: Morte no Proia
,lo-c Manuel da Costa .português, indus-

triatlo, 46 anos' saiu de sua casa no Gra.tau •
ioi receber 4 mil cruzeiros na Justiça do Traba-
lho. Na manhã seguinte, seu cadáver foi encon-
trado nas areias de Ipanema com um tiro ¦•
peito e despojado de todos os valores.

A policia tem varias hipótese-- para o homl-
cídio vingança.o português confidenciara a ami-
gos ter um "caso" com uma mulher casada»,
latrocínio, etc Nenhum suspeito, entretanto, che*
gou a ser apontado. O cadáver na prata de lp*-
nem* continua a desafiar os "sherloclccs" ca
riocas.
N.° 10: Pelo Janela

O lantemeire Rubem de Almeida abirv a
janela de seu quarto na noite dt 7* de marco
e deitou-se para dormir. Olhos assassines, entre>
tanto, espreitavam a casa numere 1.111, da
Rua Oliveira Belo, na Vila da Penha. Ouando
Rubem dormiu alguém tublu ne lanele * 11 ti-
ro< cortaram a escuridão de quarto, futllando
o lanternelra.

A esposa da vitima. D. Irene, foi apontada
como cumplic» do hom»cidío. Ma» * potteta n»#
conseguiu determinar nenhum outra elementq
que a levasse ao misterioso assassino. Apesar de
ter sido cometido ha apenas doze dias, o crima
da Vila da Penha caminha rapidamente pare o
rol dos Inaoluvels.

N.» 11: Preço do Vicio
O comentarista A! Neto trouve de Santa C*

turma um vigia para sua mansão. Antúnio Fl»
cher era um empregado de confiança no pala-
cetc da Ladeira do Ascurra. 11? Laranjeiras.,
mas tinha estranhos hábitos e costumava encon-
trar-se furtivamente com outro» homens

Cm deles matou-o a tiros há oito dia* atris.
Pelo testemunho d« lavadeira Ormmda Margan
da da Silva, a policia sabe que o assassino era
um mulato, de calça azul e blusa marrom Um
base nes*a descrição aponta como o tnatadot
um jovem de IT anos, cujo nome ainda n*o foi
revelado. Tudo, entretanto, ainda esta no tetr*
no das hipóteses.
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JORNAL DÊ ANTÔNIO MARIA
Afinal, o Que é Que eu Sou?

Recebo duas cartas. Dois envelopes. Um
grande e outro pequeno. Dentro do pequeno,
uma carta que dir exatamente isto:

— "Você é um grande despeitado. Dc
Jftnio, de Carlos Lacerda, de lbrahim, de to-
dos os que vencem na vida. E sua literatura?
Por acaso jâ so leu, algum dia? Não passa de
«m plagiário. E' irritante o cinismo com que
imita Carlos Drummond de Andrade. Ninguém
conhece melhor que eu a obra do poeta de
Itabira. Pois bem, quando você pára dc insul-
tar as pessoas dignas, descamba para a poesia
— não descamba? Ou, então, Investe contra
a poesia. Pois bem, ai, descaradamente, entra
• plagiário AM, habilissimo compilador das
Meias de Drummond. Vou mandar uma carta
¦o diretor de UH. explicando melhor o seu
caráter e mostrando quanto desagrada aos
komens de bem sua presença nesse jornal".

E segue por ai, a carta do "homem de bem",
falando, de passagem, em minha mãe e termi-
nando com insulto ao meu pai, coitado, morto
em 1928, o grande culpado por tudo isto, que
aou eu.

Abro o envelope grande. Uma edição da"Gazeta de Sergipe" (5 de março,, onde o cro-
Bista Ariosvaldo Figueiredo escreve o seguinte,
•pós inúmeros rapapés:

"Sou, hoje, um dos seus muitos leitores.
Ouço o que diz e aprendo também. Talvez o

£

copie sem saber ou imite, embora dizendo que g
não estou imitando". Depois: "Falo do cronista fí
Antônio Jlaria, poeta sem rimas, otimista sem 0
querer, irônico querendo, um vivido qtic nào 0
odeia o viver, um 'solitário 

que parece gostar 0
da solidão. E também professor de inquietude 0
e amor à vida. E' um cronista que se lè c se ?e
gosta. Nào há ódio no que diz nem lágrima 0no que escreve. Se chora, chora por dentro, 0
para ninguém ver. Até nisso, é poeta. Ou tem
a sua filosofia. Duvidam? Então, comprem a
ULTIMA HORA do Rio e marquem enrontro pcom éle. São 10 cruzeiros, apenas. Um paga- 0mento à vista para muitas alegrias a pres- É
taçòos"... 'ú&

Estas duas opiniões nic atrapalharam, com- sg
pletamentc. Gosto de, ao menos aos sábados, 0saber quem sou. Não sei se acredite no "ho- 

0mem de bem" do Estada da Guanabara ou 0
no "homem de mal" de Aracaju, Sergipe Não
sei se sou o copiador de Drummond ou o co-
piado de Ariosvaldo Figueiredo O que sei é
que o dia está bonito, l.á fora. confundem-se
nas árvores, ao sol, folhas e asas, pássaros e
flores. Se não fosse esses dois leitores, eu sa-
beria quem era c iria ao banho de mar. Mas,
assim, sem saber, é arriscado. Pode um carro
me matar e o jornal dará a noticia do atro-
pelamento, a dizer que o corpo, apesar de
grande, não foi identificado. Ah, meu pobrecorpo.' Fique cm casa.

Jan io
A UDN, partido que se

sentiu vitorioso pela eleição
de Jânio, recebeu a sua
quota, na distribuição dos
dissabores do Presidente.
Mandou (a UDN) consultar
JQ sobre os homens que de-
viam dirigir o partido. Res-
posta:"0 Presidente da Repúbli-
ca nâo prefere qualquer dos
eventuais candidatos men-
cionados para a direção do
partido".

Excelente resposta. A
UDN não tinha nada que
auscultar a preferência de
um homem que, até hoje,
só se preferiu.

V«-*s*»**-*i***s»*s*s»*», As Aimeacas
%Após trégua que durou algumas semanas, éste eo- « p

s lunista voltou a ser ameaçado pelo telefone. Insistimos * 0
i em declarar que não acreditamos, nem tememos
% tipo de perigo. .Mas, se qualquer coisa vier a aconte-
i cer, em forma aparente de assalto ou briga em lugar
X público, o público está na obrigação de saber quais os
* responsáveis e que espécie de crime seria cometido.
J~N*ão acreditamos em coincidências

esse l 0

I
e acasos.

Devo avisar, todavia, que não mudei de casa, nem
de caminho. Que náo encurtei meus passeios, nem con-
tratei anjos da guarda. E que náo amenizarei, em
nada, o meu protesto contra o governador indolente,
triste, policia!, que engorda em Brocoió, enquanto a ci-
dade se cobre de iixo e morre de sede.

|

il
O Acadêmico Uma aeromo- 0

ça da "Panair" 
0
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KD ¦ cronista contan- 0^m m do que. na bua- 0^m^ te "Hi-Fi", pes- 0
soas ca mesa vizinha à sua 0
abriram-lhe a bolsa e rouba 0
ram-lhe a carteira. Perdeu 0
seu dinheiro (4 mil cruzei- 0
ros), sua carta de aeromoça 0
e um exame de saúde, tio 0
qual precisava para fins pro- 0
fissionais. Conta que a dire- 0
ção da buate foi atenciosa, 0.
oferecendo-lhe todas as des- 0
culpas e explicações. Mas, 0
o leão-de-chácara, não. Tra- 0
tou-a mal. ^

O apelo da aeromoça c ou-'
tro. porém. Precisa de sua
carta de aeromoça. Prefere
(razões pessoais) que não
lhe publiquemos o nome.
AÍas. apela para quem en-
contrar uma carta dc aero-
moça levar à direção da
buate "Hi-Fi".

NÃO MORRA
BELA BOCA

O Editor Martins come-
mora os 30 anos de roman-
ce, do agora "imortal" Jor-
ge Amado. Um livro, sóbre
o que escreveram de Jorge,
de "Pais do Carnaval" alé
"Gabriela, Cravo e Canela".

Aqui, nossa pergunta ao
romancista: Por que entrou
para a Academia? Por que
desejar essa "imortalidade"

de que fazem parte tantos

mortos? Não, Jorge. Com o
respeito que lhe devo e o
carinho com que o amo,
deixe dizer-lhe que um ho-
mem do seu passado, um
lutador de suas lutas e um
artista do seu Presente não
fica bem dentro daquele
uniforme. 0 verdadeiro ar-
tista deve morrer sem ves-
tir um só uniforme. Seja
éle qual fôr. do

um
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— Quase todos o.s almoços
de hoje são feijoadas. No"Al Buon Gustaio", na pis-
cina do Copacabana, na
Churrascaria* do Leme. no"Au Bon Gourmct". Sóbre
feijoada, há pouco o que se
dizer. Que todas as feijoa-

.das são deliciosas, mas, de-
pois delas, ninguém
agüenta de pé.

Há ainda a feijoada
"Cabeça Chata", com
certo sotaque pernanibuca-
no: os legumes.

Na cidade, a feijoada do"Night and Day". preferida p
pelos políticos e homens de 0
negócios.

Rccomendamo-lhes um
bom jantar, na Barra da
Tijuca: o "Macumba". Fio-
res. bombpns e licores (era-
tuitos) para todos os fregue-
ses.

Outro jantar oue

1
1

Sábado, 8 de Abril d» 1961

IIÕNEMÂ]
| 1 *

I <^\ •

Y*—+——*s*\

FICHA TÉCNICA — "Bell» Are Rlnaing", Direção de Vlneente
Mlnnellli Roteiro de Adolph Creen e Betty Comden, baseada
na peça musicada dot mesmos. Elenco: Judy Holllday, Dean
Martin, Eddle Foy Jr„ Ralph Robertt. E.U.A., 1**0. Cinema»-
còplo, Eastmancolor. Censura: 10 anel.

Esta Loura Vale wn Milhão
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1 O Lucro é Dos Outros

Uma comédia musical baseada humiupeça í"Uells
Ale Ringing"), "Esta Loura..." conserva cm sua

adaptação cinematográfica o que deve ter constituído
«jf a principal fonte, de seu duradouro sucesso na Brond-

wny, isto é, Judy llollidav. Kssa comediante rom um
estilo personalíssimo, mus que — ao contrário do
que costuma acontecer ao ator que cria uni gênero

prúpr.o — nunca permita ao seu talento tornnr-so esliilico, é
ic.-.lmcnle uma louni que vale um millião. uma garantia dc que.
seja qual fór o seu papel, vai divertir o espectador c fornecer

p, um talão premiado ao produtor,
Neste novo filme. Judy llol-

lyday é a telefonista <ic um
serviço de recados telefônicos,
o "Sus.-infonc". que não se
conforma em ser apenas unia
voz e interessa-se pelos pro-
blemas de cada um dos assl-
nantes do serviço. Esse com-
plexò de Julio Louzada a le-
va, sob uma falsa idcnlkladç,
a interferir pessoalmente na
sorte de um dentlsta-compósl-
tor que perde clientes porque

prefere cantar a obtunir; de
um ator com muito "método"
e pouca "chance"; c do um
autor teatral que quanto mais
bobe, mais seca a sua inspi.
ração, liste último (Dean j\Iar-
tln) se apaixona por cia, sem
identificá-la â Voz que lhe
transmite tão solicitamente
recados e tão bons conselhos
lhe dá. As boas ações da te-
léfonisla, entretanto,' são cm-
panadas por um detective que

suspeita "Susanfonc" de atlvl-
dades dúbias e a telefonista
dc ser unia callglrl.

Abstraindo-so a "nerforman-
ce" esplêndida dc "Miss" llol-
lidav, "Esta Loura..." é um
miislcnl moderadamente diver-
lido, com bons números dc
coreografia e com algumas
canções agradáveis, sobretudo
quando interpretadas por ela,
porém, sem a categoria dos
grandes musicais que Holly-
wood , já produziu. Quanto a
Dean Martin, com aquela ca-
ia de quem eslá na bica para
um esplrro, é um parceiro
bem pouco digno da fabulosa
Judy.

Assim, apesar dás dcficiôn-
cias. "Rstn Loura ..." vai ser,
para muita gente, uma ma-
neira m e n o s enfadonha de
passar duas horas de uni fim-
de-semana que se anuncia
chuvoso c sem praia.

(INER0NDA Cinema. HNDE *X' Outras Coisas
AUTORIZANDO 

ao Brlqadei-
ro Faria Lima, presidente

do Banco Nacional do Desen-
volvimento Econômico, o e^ir/beleclmento de um convênio entre
o BNDE e recém-nomeado (mas ainda não empossado...) GEI-
CINE (Grupo Executivo da Indústria Cinematoaráfica), a fim
de permitir a utilização de parte de suas dotações próprias no
exercido corrente, o Presidente Jânio Quadros dá o primei, o
passo, efetivo e amplo, no auxilio do cinema brasileiro. Mes-
trando que está mesmo Interessado em prestigiar o cinema na-
cional, o Presidente Quadros deu ao caso o caráter "urgente e
Prioritário". Agora é o GEICINE corresponder à confiança do
Primeiro Mandatário e os fazedores de filmes no Brasil pen-
sarem em termos de maior seriedade. Por falta de leis e de aju.
da, acreditamos, o cinema brasileiro não perecerá. Pelo menos
o Presidente Jânio Quadros já colocou a questão numa situação
clara, dando os primeiros recursos para uma obra de recupe-
ração e de ampliação da Indústria nacional do filme.

JklA Suécia, com um orçamen-
to aproximado de 2 ml-

Ihões e SOO mil coroas, está
sendo filmado "As maravilho-
sas aventuras de Nils", basea-
do na obra de Selma Lagerlof,
Prêmio Nobel e uma das mais
notáveis expressões da lltera-
tura da Escandinávia.
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GAVIÃO do Mar" íThc
Sea llawkl. velho c trepi-

danlc filme de aventuras de
Michacl Curtizi com o inolvi-
dável Errol Klynn na plenitu-
dc de sua forma, será a pri-
meira seleção da Associação
Brasileira de Cronistas Cine-
matoaráficos para a progra-
inação comercial do cinema"Rivoli" (Cinelàndial. O filme,
"reprise" 

que agradará a mui-
tos. entrará em exibição já na
próxima segunda-feira. A
ABCC está fazendo um levan-
tamento completo de antigos
êxitos do cinema, para a pro- p St 0 d|,co e no„0/ 0 tucr0 c dos eutros — «arante om
gramacão do "Rivoli". que en- 0 nacionalista ferrenho, acrescentando "os americanos controlam
trará assim em nova fase. 0 » mercado". Ou porque sejam estrangeiras as máquinas que

0. fabricam os discos, ou porque e acetato também é, eu, sim-
f\ ESCRITOR Jorge Amado recebeu, ontem, 0 plesmentc, porque ainda somos uns humildes subdesenvolvl-
V telegrama de Rosselini, comunicando que | dos- ° ,ato « "ue a m.aior P»rte, senão a totalidade, das firma.

p que se encarregam desse produto em nosso Pais e de proce-
Ú déncia ianque.I
p Houve uma empresa brasilei- de musica norte-americana.
0 ra que se lançou num campo Além disso, as músicas brasi-
^ demasiadamente especializado leiras sáo gravadas por firmas

éle e e produtor Cancellieri estarão no Bra-
sil em princípios de. 1962 a fim de Iniciar a
filmagem do romance do escritor brasileiro
"Jublaba". No telegrama Rosselini pede que i- a "Festa". A princípio, cui- cuja matriz, cm quase todos oslhe seiam enviadas as condições sobre e dl- 

g- dou apenas de gravar poemas sentidos, se encontra nos És-
reito autoral, a assegurada a reserva da obra. Ú ditos pelos autores, com re- tados Unidos: Philips, BCA,

TEATRO
PAULO FRANCIS

Contato & Idiota & Semente
Di? 10, finalmente, a es-

tréia de "Espectros", de Ibsen,
ra Teatro do Rio (ex-São Jor-
ge). A direção é de Ziembinski.

Cenário e figurinos de Nn. t.cio Monii Freire. Os atores são Ma-
ria Samnaio, Telma Reston, Zlemhiniki, Rubens Corrêa e Ger-
mano Filho. **" Há uma "seca" mais ou menos geral na bilhe-

teria. Os teatros da cidade, mesmo os que abrigam sucessos, es-
tão em queda de público. *** Depois de sete meses de exibição,
prepara-se para sair do cartaz "Com a Pulga Atrás da Orelha",
de Feydeau, no Ginástico, pelo Teatro dos 7. A comédia é mecã-
nica, o espetáculo idem, mas o público gostou muito. A seguir,
a empresa apresentará "Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues,
sob a direção de Fernando Torres.

!
I
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RUA SANTA CLARA, 292

D'Or". Quase nunca se fala
desse restaurante, que
te

exis- Ú
c tem público constante, p

Ainda programados? "A Mc-
gera Domada", de Shakespe.v
re. em tradução de Millúr Fer-
nandes, e "Forró no Engenho.
da Cananéia", de Antônio Cal-
lado. ?*_* Dia 27, em São Pau-
Io, a estréia de "A Semente",
de Gianfrancesco Guarnieri, no
TBC, com a direção de Flávio
Rangel. E' a primeira peça dc
Guarnieri depois de "Gimba".
Pessoas dignas dc crédito que
leram o texto dizem que é a
melhor coisa que Guarnieri
produziu até hoje. **• Ha uma
história circulando na cidade
sóbre um crítico que viu sua
critica retirada da oficina da
publicação que lhe encomen-
dará rim artigo, porque ataca-
va um "medalhão". Vou veri-
ficar se é verdade, para dar a
devida divulgação ao fato. E'
sempre interessante divulgar
essas atitudes ria velha aeia-
cõo. Devemos mostrá-la como
é ao público. **" — Uma rio-
va revista de Gomes Leal. em
cartaz O homem não desiste.
*** "Pedro Mico", de Antônio
Callndo, uma das melhores co-
médias hrasileiras já escritas.
está em cartaz no Teatro de
Bolso. ""* — Estreando cm S.
Paulo "Sem Entrada c Sem
Mais Nada", de Roberto Frei-
re. pelo Pequeno Tealro de
Comédia, em direção de An-
tnner Filho. Os cenários são
rie Maria Bonomia. a gravado-
ra. que é uma revelação em
cenografia, a Julgar pelo seu
trabalho em "As Feiticeiras de
Salém", dc Arthur Miller. n
cartaz anterior do Pcnucno
Teatro de Comédia. *.*• E' pos-
sivel que Antunes dirija um
espetáculo para Maria Fernan-

da, na Maison de France. no
segundo semestre deste ano.
*** Os russos filmaram "A lia-

posa e as Uvas", do Guilherme
Figueiredo. •-**. O mesmo Gui-
lheniic prepara uma versão
brasileira de "írclipo". de Só-
foclcs, para Sérgio Cardoso.'",* Jânio Quadros excluiu o
teatro do plano de economia
dos ministérios. Clóvis Garcia
receberá a verba integral. Ape-
sar dc opositor ferrenho (cm-
hora amadori rio atual Presi-
dentei só posso achar ótima
a sua atitude. Por outro lado,
me ocorre a idéia de que se
Jânio cortasse cinco mil réis
do teatro, muito pouco res-
taria, pois a verba que o Go-
vêrrio díi ao teatro é mínima.

p sultados melancólicos, do pon-
0 tò-de-vista poético, mas com
0 algum rendimento monetário,'0 

para o dono da "Festa". A
^ mesma empresa apresentou.
Í depois. o primeiro disco rie

"O Idiota", de Dostoiowsky. na adaptação teatral de Léo
Vitor, será encenada ainda éste mês pelo "Stúdio-Produçõvs",
dando prosseguimento ao seu plano rie teatro-repertório. *** Por
falar em "Stúdlo-Produções", soube que Jaime Costa deu uma
entrevista contra "O Contato", de Jack Gelber, dliendo que re-
presenta o fim do Brasil. O fato de Jaime estar contra é mais
uma prova de que o espetáculo é de primeira categoria e me
faz, mais uma vez, recomendá-lo aos leitores.

0 uma nova dupla àquela épo-
0 ca — Tom e Vinícius — em
0 interpretação de Elizole Car-
0 doso. Ai, o que era meio brin-
0 cadeira, meio aventr..». virou
0 sério — c acabou-se a "festa

§ da dita.
p Quem ouve rádio ou quem
0 vá a bares onde há música di-
0, ta "llifi". pode reparar que
0 lajito ou mais do que músicas
0 brasileiras são tocadas "lox".

0 
"blues", "roek" e outros tiposI<| Nos Estados Unidos, a Indústria do disco é hoje das mal»

^ poderosas, envolvendo milhões de dólares, anualmente. Ali, co-
0 mo em paises adiantados da Europa, chegpu-se a um avanço
^ admirável neste terreno, verdadeiro sinal de ccnfõrto e pro-
0 gresso. E' de se desejar que o Brasil possa, um dia, chegar
0 a situação semelhante. Para isso desde já se poderiam tomar
0 medidas, facilitando a indústria nacional do disco, estimulan-
0 do-a e, de certo modo, orientando-a. Para começo de conversa,
P esta é a nossa opinião.

J.tt M.

Musidisc etc.
Náo se deve ser tacanho

neste como em nenhum outro
assunto, mas a questão do riiv
co brasileiro parece ser unia
na qual os chamados poderes
competentes deviam, quanto
íiienos. dar lima olhada. Há
uma série de aspectos ligados
â mesma, como em tudo que
é meio de difusão, interessan-
do diretamente a cultura c n
aprimoramento da educação
do nosso povo. Também há a
questão muito oportuna dos
monopólios, p r i n c ipalmente
agora que tanto' ne fala em
lei árilitrusle.

lll DIAJ
Improvisos

Tudo o que o brasileiro féz'e imperfeito, cm matéria de
irle cênica-, resultou de uma
rase mil >êzes dita e repeti-

Ja, durante os ensaios:
— Deixe que, na hora, vai

sair bem.
Não houve cnsaiador que

não ouvisse isto, quando ten-
lou ensinar ou pedir riials ao seu artista. "Na hora", entáo,
como náo podia deixar da ser, acontece o desastre. , ^

Tem sido assim, no teatro, no rádio... e é assim, agora,
na televisão. Os programas são ensaiados às pressas e nâo
obedecem a planejamento de espécie alguma.

Assistimos a um programa vesperal, apresentado porLourdes Mayer. Ela .lendo notícias, já publicadas cm jornais
e revistas) e anunciando números musicais. Não havia nada
programado, previsto. A animadora combinava tudo com o
seu diretor de TV, fora de cena:

— Dá tempo para mais um número? Dá, não dá?
E anunciava mais um número que, por não estar previsto,

não fora ensaiado. Isto se repetiu algumas vezes, até o espe-
táculo, arrastamio-se, esgotar o tempo de sua duração.

A Sra. Lourdes Mnyer com a experiência que tem de tca-
tro.-rádio c TV, já devia saber o mal-estar que causa o im-
proviso ao espectador. A platéia, seja ela qual fór, sente-se
ludibriada. Todo c qualquer improviso, na TV. é descaso paracom o público. Não deverá sobreviver o chamado "progra-
minha sem compromisso", que acabou com o rádio e irá aca-
bar com a televisão.

ala» ***? W*m- 1
WernW-'- '¦¦

GABRIELA
"Gabriela", dc Jorge Amado, ja começou

pela televisão. Náo assistimos à recita c'e
estréia. Náo somos daqueles que dizem:
"Não vi c não gostei".

Tememos, poréir. pela sorte de Gabrie-
Ia. Quem irá viver aquele sensualismo rús-
tico e iiTCsistivei de Gabriela? Quem seria
capaz da pureza de Gabriela. que nào tinha
noção do pecado ila infidelidade?

Quando a TV Tupi começou » pergun-
lar quem seria Gabriela. pensamos assim,
com a experiência que temos dos nossos
irmãos: "Ali, meu Deus Gabriela é capaz de

ser Eva Tudor. Ou Toma. Ou Fernanda Jijontengro". E
pensamos, mais medrosamente ainda, em Maria Fernanda que.
por ser morena, "daria uma Gabriela e tanto". E não pude
mos deixar de pensar, também, ria possibilidade de escolhe
rem Vanja Orico, porque Vanja Orico está artisticamente liga-
da a Lampeáo e. no Brasil, na confusão brasileira, tudo "
que acontece da Bahia para cima é Lampeãb. Ou, então, Vanja
Orico taria o papel, a pedido do seu dileto pai.

Mas. Gabriela foi escolhida lora dos lugares-eomiins. Uma
moça de Friburgu. Uma novidade humana, para o teatro.
Mesmo assim, achámos que Jorge Amaro irá sofrer o seu ro-
mance pela TV iMais do que sofreu llemingway. ao ver o
seu "O Velho e o Mar" degradado por Spencer Tracy.

Gabriela náo é um romance para a TV. Tanto quanto o
"O Velho c o Alar" nao era uma novela para o cinema.

CINEMA ROTtlHO DOS
LANÇAMENTOS

ESTA LOUKA VALE UM MILHÃO (ISdls
Are Kinitin;;) — Comédia musicada. Judy
Hollidss-, Xl"an Mnrtin — No Metro-Copa-
cabar.a, Mitro-Tijuca, .tztura. Rlcamar,
Tix, Palácio-Hiclcnópolís, Melo CPcnha Clr-
rular — 1.25; 3.35; 3.50; 8; 10.10 — Livre.

ASSASSINATO S. A. (Murder, Inc.) -
Policial _ stuart Mhltman, .Mav Britt. NoPalário, Rokí, Madrid, São José — 2, 4, S,*. 10 — Imp. até ts anos.

O. COVIL DA MORTE (F.Cnr of r.tcrnits)Policial — !:orncl! wilde. victoria ShawNo Paisiandii — J; 3.40; 3.:o; ;; 8.40 eJO.20 — Imp. qté 18 anos.
O GIGANTE »E Gi':LO dc» PaJacc) —

Melodrama. Ricliard Burton. Itobcrt R.wnNo São Luís, com exclusividade — 1.30;«.10; 6.50: 9.30 — imu. até 14 anos.OltDEM DE MATAR (Ordcrs Io Kill) —
Drama, inelcs. Violência. — Paul Massir,Eadlf AJbert — Ni, Império c Avenida —
1-20; 3.30; 5.40; t.50; 10 horas — Imp. até18 anos.

DINOSAURO (Dinosaurus!) — Animai»antidlluvianos implantam terror nos diasatual» — ward Ramsey, Krlstina HansonNo Odeon. Presidente. Alasca, Leblon,América, Monte Castelo. Rosário, fliiana-
bara — .?; 3.40; 5.20; 1; 8,40 e 10.20 — Imp.ate lo anos.

BRAÇO E' BRAÇO (Noosc Kor a Cun-min) — "Western". Jim Davis — No Ideal,em prosrama duplo rom "Timhuctu" —
De 2 em diante — Imp. até 10 anos.

LA CUCARACHA (La Cucaracha» — Me-sieano. Revolução e amor. Maria Kélii,Dolorcs Del Rio, Pedro ,\rmendariz, EmilioKernaudez — No Flórida. Coliseu. Flumi-nen«e, Paraíso — 2, 4, 6, 8, 10 — Imp. atéIS anos.
SONHO DE AMOR (Sone Wlthout End)— Cincbiocrafia de Fran-/ Lis/t — ComDfrk Bogardc, Capucine — No Vitória, comexclusividade — 1.30; 4.10; 6.50; s 30 —

Livre.
OS OLHOS DO AMOR (Les Vem det.'Amoi.r> — Drama. Francês — l/anir-llr

Dürrieui, Jean-cl-ude Brialy _ \0 paii,fe Riviera — 2, 4. 6. g, 10. Vo Pathe. sesvãotambém ao meio-dia, — Imp. até IS ar.o»
*0 4RTICO SELVAGEM (Hhite «líder-nes») V Documentário de Wali Disney sõ-hre a Vida animal no Polo Nort» — NoBruni-FIamenpo. com exclusivídad" -l-l
4, (, 8, 10 — Livre.

Reapresentoções e Continuações
EU. PEÒADÒE 'To. Pecador) — Verfto

da autobíógrafln de J«é Mojlca. — Com
Pedro Gemido, I.ibertati Lr.marque. Pedro
Armendarlz — No Plaza, Esfcye iTiJuca,.
Mascote. No Plara. p. partir dos 10 ,ia ma-
nnS. Nos outros cinemas, a pe.rtir da3 2
horas — Livre.

O TIOP.E DA ÍNDIA IDer Tiger ven Es-
cünap-jr) — Alemão. P.eallzação de Fr,> >,
Lang — Com Dobra Pagct — >'o mes-mo
programa. "O Sepulcro Indiano", que é
o segundo episódio de "O Ti^-rc da índia".
No Cr.mso ICop.; e Art-Pplácio Tliuca —
3. 6. 9 — I:nn. até 14 enos.

QUER DANÇAR COMIGO.- IVoUlez-VoU«
Danicr Avec MolTi — Francês — Brigitte
Bardo:, Henrl Vldai — No Rlan. Carioca,
Santa Alice — 2, 4, 6, 8, 10 — Imp. até
18 anos.

EM UMA PEQUENA TENDA. UM GRAN-
DE AMOR (Klelnea Zelt Und Grosse Lie-
be, — Alemão. p.omár,;!co — Suzanne Cra-
mer. C1.:\ip Bledcrstacrit — No Astòría —
Dc 2 em diante — Imp. até 10 anos.

O SOL POR TESTEMUNHA (Pleln So-
leíli — Drnmr,. Realização de René C;e-
me!'t — Com Alr>ín Dfilon, Mr.uricr EonotNo óperji. com ècclfislridede — 2: 4.10;
6.20; B..:0r 10.40 - Imp. nté 18 anot.

KANAL (Ka:,i,!, — Polônia. Drama. —
No Paratodos e Kiái — De 2 em olente.
t; O BE.LO ANTÔNIO ITI BellAlitoniOl —
Drama italiano — Marcélld Mastrolanni —
No Art-Palíiclo Oopac.-ibr.na, com exclusivl-
dade — 1.30; 3.10; 5.30; 8; 10.30 — Imp até
18 ano£.

A MORTE COMANDA O CANGAÇO —
Nacional — Aurora Duartj, Milton Rlbeí-
ro, Aloerto Ruschel — No Rex. Copacaba-
na, Floriano. Ponte.-, ma. Madureira — 2, 4.
6. 3. *.0 — Imp até 10 anos.

BEN-HUR (Ben Hurj — Drama sacro.Charlton Heston — No Metro Passeio,
com exchislvldade — IS e 8 30 — Livre.

O SOLAR MALDITO fHou.se of Ufher,Terro.-irico. BaaeadO em Edgar AIlan
Poc — Com Vlncent Prtou — ?^iramar.
Natal. Marajá - 2: 3.40; 5.20; 7; 8.40, 10.20Inp. r.'é 18 anos.

OS BRUTOS TAMBÉM AMAM IShanel"Wesierr." — Alan Ladd. Van Heflin.
Jcan Arthur — No Rolai. Rio Branco. Stn.
Helena, Penha. Ran-os. Santa Cecília, Vez
Lobo — D", 2 em diante.

OS DEZ MANDAMENTOS «The Ten Com-

rESPETAtulOS TEATRO
ni-indiripr.**! — Drp.mr* bíblico, P.en1l7acfio
de Oecll B. DeMille — Com Charltpri Hes-
ton — No Olinda. São Peüio e Regência—:
Horários especiais.

OUTROS CINEMAS
Centro

CAPITÓLIO — Sessões passatempo
CINEAC-TRIANON — "Comendo de rn-

lher'' p "Lampeito, o r**i do cansaço" — Ue
io d.. manli£ em diante.

RIVOLI — "Acrtiela nniu". Meio-dia;
1.10; 3.2„; 5: 6.10: 8.'.'0 e 10 horas.

POPULAR - tTentadorii", "Juventude
jem im:mh,V' r "Embaixador do Ja//"

MARROCOS — "Os rspiócs" e "O bar-
beiro (|ii#* sr rira"

Zona Sul
JUSSARA — "Escrava do Oriente"
BOTAFOGO — "Scampolo"
ALVORADA (Cinema d, Arte) — "O

Garoto'! iTlie Kld), de Charlle Ch^plln; e
fTaixÒnttè .latida", com O Gordo e p .Macro.

NACIONAL — "A hcla e o renecado"
IPANEMA — '-O circo dos horrores" e''Ordem dc matar*'

i: PIRAJA' — "') vale da traiçAo" r "Ile-
rafio ã tor.icfm"

Zona Norte
ROMA (Mülriz de Sta. T-resinlia üe

Mariz e Barros) — "A morte comanda o
canuar.o"

MARACANÃ — '-Oi/em que e amor" e"Com milhões *• sem carinho*'
SANTO AFONSO — "Fúria negra"
TIJUCA — "fúria no Alasca"
NATAL — "O solar maldito"

Subúrbios e Zona Rural
IRT-PALACIO Mllt.lt — "Vendasal de

paixões"
LEOPOLDINA — "Kurla no Ala»ka" e"Afundem o Rlsmarckt"
1LP a — "Samba em Kr^siii»"
IR \JA' — ".Samba rm Itrasilia"
BltAZ DE PINA — "Ordem de matar" e"fogo do inferno"
MlItltF.- (llls.) — "O lato montado'.

Amanha: "O tesouro rie J'aii(ho Villa"

BENTO RIBEIRO — "Gavl&ó negro" e"Kia ou o diabo"
CAIÇARA — "Europa de noite"
Mi:i.(. (Bons.) — "Os deuses vencidos"
ORIENTE — "A Jogadora internai"
I.MPLltATOR — "A bela r, o renegado"
COIMBRA — "M;mi (empo pela proa" c"Minha noite de mípcias"
CACltA.Miii — "O solar maldita"
GUARAC1 — "O gigante de Mar, to na"
BONSUCESSO — "Com mlllióc» e jem

carinho"
•tu-MOCA BONITA (Padle .Miguel)

ria no Alasca"
HLllMIIiA (Banjo) — "Carmen dr

Ròndà*'
MAItAKV (Jacaieiiaguá) — "Pistoleiro

Bossa Nova"

TEATROS
* JARDEL ,27-8T12i — "Entre loura» t
morenas". Rerlstn de aéyaa Boícoll.
O DA PHAÇÀ (31-0785 c 27-3709) — "Car-
lola". Pelo elenco do "Teatro da Praça"

ca de guarda-RIVAL r?J-R16'il — "A
eliuva' . Alda Garrido.

RECREIO (22-81641 — "A glrlfloca v„l
piai". Revtôta. Sônia Mnnied, Spina.

COPACABANA ,.m-1B18i — "O amor é
Rosa Boinhcm". Vonà Magalliies, Andií
Vlllon, Cilo Costa.

GINÁSTICO ,42-4152, — "Com a pulga
atrás da orelln". Fernanda jMonteneüio,
Ítalo Rostl e Sérgio Brito.

MESBLA 122-7622, — "Dois t.a xanijor-
ra", Tóii.i Carrero e Paulo Autran.

DF BOLSO 127-3122, — "Pcriio Mico".
Pelo elenco de Aunmar Rocha.

ÍJULCINA (32-5817, — "A Hnronesa".
Pe:o "8tudlo A". Com Aurora Aboi.-n, Ora-
cinda F*rclre.
»> MAISON DE FRANCE ,.'.2-8078, — "O

contato". Adriano Rei», Paulo Padtlha.
O NACIONAL DF COMÍlDIA — "Boca de
Ouro". De Neltoii Rodrigues. Com Milton
Morai!,, Beatriz Veiga.

MARACANAZINHO — "Aico-Irií no Gt-
Io". Espetáculo sobre o gelo.

Ir— ^_ .
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p Cuillen: Antologia Poética

Ari de Andrade organizou (» traduziu) uma Antologia
Poética de Nicolas Guillen. O volume, a ser lançado per "Lei-

tura" numa edição 'de luxo, inclui os últimos trabalhos do
grande poeta cubano, inclusive o já famoso "Bom Dia, Fidel".
O livro terá um prefácio de Augusto Meyer e sete Ilustra-ções de Portlnari. A parte gráfica está a cargo de. Carlos

PASSAGEM PARA IGLAMAR
Os nossos escritores continuam aderiu-

do à "science-fiction". Depois de Dtüiah Sil-
seira de Queiroz (Eles Herdarão a Terra) e
Fausto Cunha (As Noites Marcianas), elie-
ííou a vez dc Lúcia Benedetti Inzer a sua
experiência no gênero. A romancista está
terminando uma novata — Passagem paraIglamar — onde a presença de discos voa-
dores é o que lui de mais corriqueiro; O
livro apresenta «aláxias longínquas, espaços
gelados; planetas sul oeneris — um deles a
eirar em torno de dois sóis... Lúcia Boné-
detti. que já fèz coisas mirabolantes no seu
teatro infantil, está entusiasmada com a
nova aventura.

0 Scllar.

I

LUIS MARTINS: I
DOIS LIVROS I

Luís Martin» (no Rio) • nos |
promete dois livros para bre- ^
ve. Pela editora Cultrix, um 0novo volume de crônica*, |á 0em provas: Noturno do Suniii- 0ré;, e, pela íris, uma Antolo- g
qia de Machado de Assis, pacompanhada de um alentado 0estudo e preciosa iconografia. ^
A antologia é constituída de |
contos, poemas, i crônicas t á
trechos de romance. %

1

1

«

QUATRO CONTISTAS
NUM VOLUME

Com o titulo de Reunião, a
eilitòm "Publicações dá Uni- r
versldade da Bahia*' acaba dc 0
lançar um livro de contos dc «
quatro autores jovens: Símia
Coutinho, David Salles, João
Vbaldo Ribeiro è Noénio Spi- pnula. Prefaciando o volume. 0escreve Eduardo' Porlclla: "A 

psorte da ficção baiana de hoje 0
está. não tenho dúvidas, nas
mãos destes jovens que es-
liéiani agora, com tantas con-
quislns. Também com enor-
mes responsabilidades".

^

REGISTRO
Nas livrarias, dentro dc uma semana: '".loa- tudo dc Cruz

quim Nabuco, Redenção dc uma Raça", de San-
P tos Moraes, edição Autores Reunidos. O au-

tor dc ".Menino João" tem ainda para breve: "O
Rei Zumbi" — teatro. — Clóvis Ramalhetc

g ("Ciranda" e "Eea dc Queiroz"! entregou à edi-

P tora Martins um livro de contos em que são
0 apresentados tipos do Rio. Titulo do volume:

"O Anjo Torto". - Dia TI de abril: Lança
mento na Academia Militar de Agulhas ,\'c-
gras, do volume de contos de Olivciròj Lltren-
to: "O Cego e o Mar". — Próximas publica-
çóes da editora Simões: "Quartrto de Cordas",

Pilho. — Terça-feira, em todas é
as bancas: o número de abril do "Jornal dc 0
Letras", com colaborações de Willy Lewiii, 0
Walmir Ayala, Urbano Rodrigues, José Lino p
Grúnéwàld, Renato Almeida, Luis Winiucr. 0
Barbara llcliodora. — Dia 19: posse de Augus- ^
Io Moycr na Academia Brasileira dc Letras, g
Como se sabe, o autor de "Prosa dos Pagos" ^
foi eleito cm maio de lilüO, na vaga dc Hélio p
Lobo' ocupando a cadeira n." 13. O ensaísta g

gaúcho será recebido por Tristào de Albayd*. 2

Remessa dc livros: Rua República do Peru. |
334, apt. 402 — Copacabana.0 romance de Heitor Marcai, e "O Soneto" — cs-

mWS, y
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Sábado, 8 d* Abril d* 1961
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PRAIA — Muitos já se cansaram de tanto 0
i à praia e encerraram de vez a temporada. 0
nitros continuam e sc o tempo estiver bom, 0

aconselho-a a aproveitar, mais ainda se tem §
filhos. O mar anda em ótima temperatura. ||
Nada gelado, como no último mês. Além disso, j|apesar de ainda bus- 0tante concorridas, as &

pralaR já permitem pum certo desafogo o p
que é ótimo. Faço 0apenas um apelo: não 0sc incorpore ao grupo pdo "pic-nlc" gente que pcome na praia, lõ jor- pnal e depois deixa tu- pdo ali mesmo. E' hor- %
rivcl a visão das 0
praias, às tardes ou 0
nos dias seguintes a gferiados. Imundas. Já 0

r.ào existem funcionários para limpá-los, nós 
p

mesmos podíamos começar ajudando. Em Co- 
g

pacabana então, é facilimo, existem cestas em 
g

íóda a calçada que beira a praia. Jogue seus 
p

tapeis e seus jornais lá dentro e quando seu 
g

ülho enjoar do sanduíche faça o mesmo, anda |f
um pouco e ponha na cesta, não deixe tudo 0\
rolando na aTeia. 0

APRESENTAÇÃO — Se não está com pro- 0
blemas orçamentários neste fim-de-semana, está 0
ii uma sugestão que podemos ofcrecer-lhc: và 0
ver Sacha Distei, hoje à tarde. Se seu marido 0
não gosta dc canção francesa ou não gosta do 

0
próprio cantor, ainda há o recurso de ir com *-|

uma amiga, pois éle se apresentará cm vespe* 
0

ral. Até ontem à noite, ainda havia lugares. 
0

Terão que pagar Cr* 1.000,00 por pessoa. Ve- 
^

rifiquem se ainda arranjam uma entrada, te- 
0

lofonando para 57-1818. 0

PASSEANDO — Acho que já cortamos a 
^

cidade de lado a lado e de cima abaixo. Onde 
0

ainda poderíamos ir? Se você não tem carro 
0

mas tem muita coragem, olhe para o céu e se 
g

cie estiver azul mesmo, garantindo pelo menos

seis horas sem chuva, tome um lotação (para

isto é que é preciso coragem) e vá até à

Barra da Tijuca. Os lotoções saem dc 15 em

15 minutos, um do Mourisco, em Botafogo, c
-iro do Hotel Lcblon. Vão até o Dina Bar.

Os Shows da
COMANDRM\ Madrugada
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Funcionam até à meia-noite e iniciam às 6 ho- |

ras da manhã. Restaurante lá é que nao fal- g

tam e se quiser fazer economia leve sua pró- g
lá tome apenas refrigerantes
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S mulheres «io, decididamente, ot grandes fatores da
A presença femi-

na,
Um

m tucetto para um "ihow" de buate.
nina, iá foi provado, consegue lotar uma casa noturna,

mesmo quando o texto do "show" é de qualidade
espetáculo que tenha um time de garotai «ando b.quln.s

dura, geralmente, mais tempo. Um exemplo foi o atual
"Mr. Momo", quo o "FredV vem apreaentando ha qua-
tro meses num pequeno palco, mas com 22 mulheres, en-

tre Gina Le Feu, Anilxa leoni, as fredete» e as jambetes.
.... ¦» • rol uma das qut se tornaram
0 Que Ensim • Experiência

pria comida e
Se resolver fazer qualquer passeio fora da

cidade, rumo à montanha, tome o cuidado de

levar suéter, pois depois das cinco horas, o

limpo esfria e muito. Os agasalhos tornam-se

Indispensáveis. Indo pelos lados da Baixada

I-luminense, ainda encontrará no cruzamento

ila eslrada com Caxias, um novo local para

comer. Come-se em pé, os sanduíches e os

doces sào de primeira qualidade, neste senti- 
g

do aliás os que sobem para Petrópolis estão 
g

bom servidos. No meio da estrada encontra- 
|

rão outro bom ponto para comer no Bclvcderc 
|

e chegando lá em cima bem na entrada ainda 
|

está o melhor e mais completo de todos a 
|"Cas!> do Alemão". 0

NO CILO — Já aconselhei a nào vou re- 0
petir tudo aqui. Quero apenas lembrar às *

mães que desejam levar seus filhos, que dei*

xcm em casa as crianças menores de 4 anos.

O espetáculo é bonito mas' muito longo, e elas

não chegam a entendê-lo a ter paciência para
uma seção inteira. Outro conselho: cheguem

cedo, comprem com antecedência, mas de um

BRIGITTE
ímã das bilheterias

da noite carioca

A experiência, aliás, nos ensi-
na isso. Já há 11 anos, quan-
do Carlos Machado lançou seus
espetáculos no "Monte Cario" e
"Casablanca", gabava-se em seus
anúncios dc possuir "as mulhe-
res mais lindas do Brasil", como
Carmcn Verônica, Rose Rondelli,
Pina Brunctte, Diana Morei,
Edith Morei, Lili Marlene, Doro-
tliy Faggin, Yolanda Ferrer, Sil-
via Fernanda, Norma Tamar,
Fernanda Villamayor, íris Bruzzi
e muitas outras. Suas casas vi-
viam lotadas de gente, e os
"shows" eram reforçados com a
presença de Grande Othelo, c
mais alguns artistas, de acordo
com cada história, ultimamente
Machado vinha se preocupando
muito em apresentar espetáculos
de qualidade, como "Hollidoy in
Spain" e "Festival". Teve sérios
prejuízos no primeiro c o segun-
do foi salvo — apesar dc se man-
ter em cartaz pouco mais de dois
meses — em face da presença
de Bibi Ferreira, que voltava ao
Brasil após 2 anos de ausência.

0 Negócio é Mulher
Tanto é verdtdt qut o.ntgo-

cio tm "thow" dt buate é mu-
lher, que nt pequena 

"Pigalle"

se Instalou há pouco mais dt um
ano o ex-maestro De Paula, com
a brilhante idéia de lançar o
"ttrip-ttaie" tm nossas casas no-
turnas. Embora sem a categoria
dt um "Lido" ou "Craiy Horse
de Paris tua buatt náo tinha lu-

gar para o número elevado de
freqüentadores da madrugada
que queriam ver uma mulher ti-
rar a roupa por completo. A
frtqüínela, no entanto, diminuiu
depois de alguns meses, iá que
o De Paula exagerou e colocou
em cena logo três mulheres, ao
Invés de uma - Brlglttt Blair

foi uma dat qut se
mais eonhteldat nttsa artt — t
outrts casas Iht seguiram o
exemplo. Mesmo ttsim Dt Pau-
li vem fiturtndo bem, agora
qut o Chefe da Censura acabou
com o "strlp-tease" nos teatros,
onde a portenha Amparlto era o
qut dt malt btlo tt apresentava
ntttt tttor.

Mais Mulheres
Enquanto Oscar Ornsteln e

Paulinho Soledade preparam um
"show" para o Capacabana Pa-
lace lo título será "O Rio ama-

Jâ^m^ÈÊIÍ%&* **5*
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ÍRIS BRUZZI
Outra "Caixa Alta" do

chamariz das buates

nheceu cantando"! com intenções
tle trazer até o Rio as famosas
"Blue Bell girls" e Frederico C.
Mello prepara o seu novo espe-
táculo com mais mulheres tio que
o atual "Mr. Momo". Carlos Ma
charlo voltou a pensar no ele-
mento feminino e já ensaia em
fase final o seu "Vive Les Fem-
mes", devendo colocar no palco
do "Night and Day" cerca de 30 | do Fred s

to de assistir das arquibancadas, de onde se 
|jei

vè muito melhor.

COMENDO EM CA-
SA — Se está decidi-
da a preparar você
mesma a comida do
sábado e domingo, ou
de apenas um desses
dias, sem ter muito
trabalho o remédio e
recorrer às latarias.
Deixemos dc lado pre-
suntadas, salsichas, as
quais vivemos recor-
rendo nas horas de
aperto e vamos pensar
nas sardinhas, nas cn-
chovas e nos atuns. Tu-
do pode ser compra-
do e facilmente, não
será difícil também
preparar alguns pra-
tos, frios e outros a
minuta para a familia.
Daremos algumas re-
ceitas, você escolhe a
que melhor está a seu
gosto e a sua dlsposi-
ção culinária. Veja-
mos:

Sardinhas: são to-
das receitas portuguè-
sas as que daremos
aqui. Para as sardi-
nhas duas receitas, a
fria e a quente. Sar-
dlnhas Frias: Abre-se
uma lata de sardi-
nhas, tiram-se a pele
e a espinha, esmagam-

dendo do número de
pessoas) e depois cor-
tá-los ao comprido.
Retirar a gema e mis*
turâ-la à "mousse", fa-
zer uma salada russa
para acompanhar ês-
tes ovos com sardinha.
Sardinha quente: Ou- |
tro prato que você po- g

SORTEIO
SANITÁRIA

REM0VED0R

SANAS0L

MENSAL DA SUPER GLOBO
SANITÁRIA

[SUPER
A marco prefe

GLOBO

AMPARITO 
' 
já^m^ \¦fl LmEspetáculo proibi- ; m

do: rainha do ¦
"strip-lease" :: ^:: iPfl m***** -*** WÊBSSÊAW

iyc í í j »|

«^^*S-'-i*J &¦*&*&&/&-*r-Jf&

Hsssssl ssssssss? í^' rSpW,' '*& -' 't% jj trslfcT^sssssMffT^^^^S^t * íft_ ^^aab^tB^B^sssvH iL^LssssssI

aaastksssssl **mmamW* . -^|sa1tttt<^tB^aa1tBB^F^B^t^LleaSu ÊmwLmÈ^B^Êr ^ssssfl lalsssV^' R *" aÊK^

¦B ^' sssssssFt^^É^^í^^tssssf RaW mWBl Ifiv 
'¦^^owlSS

Marize • Gonzaga da Gama
na Arena da Praça da Tonros

JACINTO EM PORTUGAL
Lisboa — (pela Panair-TAi*)

O Embaixador Negrão de Lima reee-

| beu os casais Joaquim Xavier da Silvei-

| ra a Adolfo Graça Couto e mais éste eo-

0 lunista para um simpático jantar. Dois

| dias depois éle voltava a receber, para
uma grande recepção, toda a comitiva do
"Vôo da Amizade".

A grande revelação de "sangue tou-
reiro" iríamos ter durante nossa viagem
a Santarém. Chegamos a uma pequena
Praça de Touros, onde nos foi dado as-

sistir a algumas touradas e depois per-
guntaram se alguns de nós desejariam
experimentar uns possíveis detes de tou-
reiro. Saíram corajosamente a senhora

P Marize Graça Couto e o Deputado Gon-
0 zaga da Gama e garanto a vocês que en-

§ frentaram o bicho (cada um por sua

Ú vez). Os portugueses ficaram impres-
0 sionados com a coragem de Marize,
Ú quanto ao nosso deputado, sabendo-o
0 político carioca, acharam que já era ho-

mulheres. Dessas, Importou dos
Estados Unidos umas 9 e fêz vol-
tar ã madrugada o rosto bonito
dt* íris Bruzzi. de lonea data ra-
dicada no teatro e televisão.

Em resumo, vai haver uma
pequena 

"suerra" na madruga-
dá, devendo levar nítida vanta-
gem o "Night and Day" com a
presença categorizada de Gran-
de Othelo e Consuelo Leandro e,
porque não dizer, um time de
mulheres mais bonitas do que as

0 mem habituado a outras touradas....
Tudo em Lisboa corre tão maravilho-

samente bem que a grande maioria das

pessoas, resolveu ficar aqui mais cinco

dias e voltar apenas no sábado 8 Espo-

ro, daqui seguir para Londres por pou-
cos dias Paris talvez.

¦*1H'

rida em todo o Brasil

**í Sum restaurante típico- Deputado Gonzaaa
0 da Gama Fillio, lornalista Mano dr* Moraes.

Adolfo Graça Couto. Sra. Gama Filho e
o colunista.

REMOVEDOR

SANAS0L

A MELHOR QUALIDADE PELO MENOR PREÇO
Resultado do sorteio realizado no dia * de abril dt 1961, no programa "MANUEL

CARTA PATENTE N.° 221

BARCELOS"', na Rádio Nacional.

dera preparar com
antecedência tomando
apenas o cuidado de
esquentá-lo ontes dc

servir. Almôndegas de
sordinha: Abrem-se
duas latas tle sardi-
nha, tiram-se a pele
e a espinha e esma-
gam-se muilo bem.
Juntar um pouco dc
miolo de pão dormido
embebido no leite,
um ovo inteiro, sal,
pimenta e um pouco
de presunto picado.
Fazer a massa que de-
pois se dá
almôndegas e passam

feitio dc 0"Vi
se em farinha de tri- %

«t-liic rtn frítllK. íígo antes de fritas. |
Faz-se uni refogado 0
ao qual se junta ce- g
noura, salsa e bastai*- 0
te tomate. Cozinha-se 0
esse refogado à parte 0

as almôndegas são 0

se e depois passam-se Depois de fritas colo- 0
pela peneira. Junta-se car então as almon- ^
duas colheres de so- degas junto com o 

gmolho que deve ficai p
grosso porque se joga %
toda a farinha que fi* *|
cou com o gordura da g
fritura dentro dèlc. g
Deixo-*e cozinhar um g
pouco molho e almôn- 0

pa dc manteiga sem
sal e depois tempera-
se com sal e pimenta.
Está pronta a "mous-
se" que servirá para
compor outros pratos
que você preparará
com antecedência e
deixará na geladeira
até a hora dc servir:
Cozinhar 6 ovos (do-
brar a dose dc sardi-
nhas e ovos depen-

00.583 — FERRO ELÉTRICO
00 692 - RADIO TRANSISTOR HOT POINT
00 694 — BOLSA DE SENHORA
08 588 — BICICLETA PARA RAPAZ
16 293 — BOLA SUPER BALL
16 784 — BOLA SUPER BALL
16 832 - RADIO TRANSISTOR HOT POINT
17 033 — PORTA RETRATOS
17 g78 _ FERRO ELÉTRICO
18 528 — FERRO ELÉTRICO
18 669 — BOLA SUPER BALL
18 968 — BATEDEIRA ELÉTRICA WALITA
19 510 _ FERRO ELÉTRICO
20 264 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
21 881 — BOLA SUPER BALL
22 019 — PORTA RETRATOS
22 087 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
22 941 — BATERIA DE COZINHA
24 015 - COLCHÃO DE MOLAS PARA CASAL
24 704 — RELr"5IO DE PAREDE
24 944 _ BO' •» SUPER BALL
27 096 — BOL,. SUPER BALL
29 037 — BICICLETA PARA MOÇA
29 797 _ BOLSA DE SENHORA
33 027 — VENTILADOR WALITA - ¦ ¦ 

^
33 705 — RADIO DE CABECEIRA EMERSON
33 742 - MAQUINA DE COSTURA LONG LIFE

34 328 _ APARELHO DE TELEVISÃO EMERSON

£:KÍ = 'è^.m^^m MANTIMENTOS
"21"

45 544 _ RELÓGIO DE PAREDE
J8 503 - RADIO DE CABECEIRA EMERSON
48 520 - BOLA SUPER BALL
4g 833 — ASPIRADOR DE P6 WALITA
48 864 — BOLSA DE SENHORA
49 060 — BOLA SUPER BALL
49 268 — GELADEIRA ELÉTRICA
49 820 — FAQUEIRO
53 600 - ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
54 528 — BOLSA DE SENHORA
77 677 _ PORTA RETRATOS
82 727 — APARELHO DE JANTAR

g-Jíl - Co"üNTrDÍTLATAS PARA MANTIMENTOS

83564 - BICICLETA PARA RAPAZ
83 957 _ APARELHO DE JANTAR
83 964 — PORTA RETRATOS
83 982 — BOLA SUPER BALL

E-;S = eo2eHÍ!oDI MOLAS PARA CASAL
87059 - RADIO VITROLA EMERSON
9- 774 _ BOLA SUPER BALL
92 059 — BATERIA DE COZINHA
92 256 — FERRO ELÉTRICO _
92 764 - ENCERADEIRA ELÉTRICA WALITA
92 803 — BICICLETA PARA MOCA
93*'540 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
93 580 — FOGÃO GAS BRÁS
94 482 — LIQÜIDIFICADOR WALITA
98 598 — BOLSA DE SENHORA

Concorra trocando UMA chapinha 'o "M°^

Kir« a? uín«1?í..« -'tfÜÜ? J5:rn..F-rRãid-c,M.UvPr.nk Ve* - «dta Mundial . no, Caminhões d. SUP«

Próximo sorteio mensal no dl. 4 d. maio d. 1961, ãs 11 40 no programa d, «M.nu.l Bardos", n. Rad, Nacional

PRODUTOS SUPER GLOBO
Talão côr BRANCA

A. DA PAZ — Fiscal do Govtrno

U PARÓQUIA
S. FRANCISCO DE PAULA
Situada na Barra da Ti-

jucá e administrada pelos Fra-
des Mínimos — represenlan-
tes da Ordem dos Mínimos
no Brasil, cuja Matriz reside
eni Paula 'Calábria' — será
realizada a Festa solene do
Grande Taumaturgo Calabres*
o dia 16 de abril vindouro.

Será divulgado quanlo an-
tes o programa dos festejos,
No entanto os Frades Mínimos
convidam os devotos de Sào
Francisco de Paula e parti-
cularmenie todos os Calabre-
ses residentes nesta Cidade
para assistirem às festivida-
des deste ano.

Haverá ÔNIBUS ESPECIAIS
com partida na Cinelánriia às
14 hs em ponto, com destino
direto ao local úda e volta .

As passanens poderão ser
adquiridas nos seguintes pon-
tos:

Rua tia Constituição n." 5
Tel. 22-2285.

Av. Filo Branco n.° 131 —
Sala 1.601 - Tel. 32-3043.
Av Treze de Maio. n.° 47

20 ° and. - Tel. 42-552-:.
Av. Kio Branco. 31 — Tel.
U3-0056 ou 23-9377.
Kua Lui7 de Camões. n.°
57 — Tel. 43-1681.
Sindicato dos distribuído-
res dos Jornais — Rua
Caroerino, 128 — 4° and.
Tel. 43-6736
Sociedade dos Auxihares
tia Imprensa — Praça On-
ze. 100 — Te! 43-4402.

OUTRAS NOTICIAS
(Por uma equipe)

O senhor e senhoria Otávio Kucller mu-
dando-se paru a nova casa que acabam

0 de adquirir na Lagoa.

1)
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a-s-stas-*.' I

Rádio de pilha
Transistor*» todos os ti

pos consertamos. Técnicos
especialliados pecas origi
nais. garantia absoluta. —
Rua do Rosário 172. sala
601 Tel.: 22-4528

Nu uhimo numero dc "Paris Match",
Mareei Camus e a própria revista en-

0 iram cm combinação. De um lado Camus
H faz um apelo para que. de todo o mundo,
§ sejam escritas cartas por aqueles que até
0 hoje nâo foram notícia, mas que podem
H ter muita coisa a contar: "o acidente evi-
0 tado. a esperança de\ olvida, o mundo rc-
0 construído poi um par de amorosos." Essas
P sâo algumas das muitas palavras de Camus.
0 "Paris Match" se propõe publicar todas as
§ histórias enviadas, sob o título "Les chants
0 de ramour".

Sem nada a ver com a notícia acima
f| publicada, temos outra que se refere ape-

nas a Mareei Camus e que muito pouca
gente conhece: existiu (não sabemos se
existe ainda) um romance entre o produ-
tor de Orfeu Negro e Lourdes de Oliveira.

Sera dia 11 de abril a "avant-premicre"
da coleção Jaeqüès Heün para 1961 t

antes haverá um coquetel oferecido à im-
prensa. No dia seguinte a coleção voltara
a ser apresentada aos convidados habituais
da casa.

A Galeria Pinguin já apresentando uma
exposição de Vitorio Rodriguez, artista

espanhol, abstracionista. São dezesseis te-
Ias ao todo.

A Sociedade Hípica Brasileira lem ago-
ra e três vc7.es por semana um curso

noturno de teatro. Ja são muitos os alu-
nos inscritos, para as aulas que acontecem
às segundas, quartas e sextas. A animação
c tanta que ja estão pensando os alunos
em preparar uma peça, que seria levada

| na Hípica de São Paulo.
I • Será em Brasília a "avanl-prcmiòrc" do

filme 'Tsiquc", para o qual serão con-
honra dos senhores Luís Scve-

riano Ribeiro c Harry Stone, o Presidente

i

f§ vidados deI
da Republica e a senhora Jânio Ouadros.

le Alfred Hinhcock.K

degas. Depois pode-se 0
guardar e voltar a es- 0
ouentar tudo na hora 0
dc servir. Basta ter 0
arroz como coinple* 0
mento desta refeição. 0

ATUM 0

REPORTAGEM HOROSCoPICA PROF PRAHDI

Vamos agora a receita de atum.
FRIO;, aproveita-se um arroz já feito e frio 

p
para Tazer este prato. Numa tijela põe-se uma -g

colher de sobremesa de mostarda em pó, sal e -j|

pimenta, azeite e vinagre. Mexe-se tudo mui- 
g

lo bem e mistura-se ao arroz. Cozinham-se -|

seis ovos a depois picam-se, seis cenouras tam **¦

bem, beterrabas e ervilhas
dc atum • parte-se em pedaços o atum,
forma lisa põe-se uma pequena camada

Abre-se uma lata 0
Numa 0dej

arroz e vão se juntando separadamente em ca- 0

'm]f 
O TEMPO E OS FENÔMENOS

No domingo, Júpiter, em conjunção com
a l.ua. domina o Horóscopo. Temperatura
úmida; Céu nublado. Ventos do Sul, dlvcrsifi-
catlos depois. Chuvas acentuadas de noite,
com trovoatlas e enchentes em algumas re-
giôes. Na segunda-feira, Vénus domina o Ho-
róscòpo, cm paralelo com Urano, sextil com
a Lua c conjunção Inferior com o Sol. Tem-
peratura úmida passa a seca. Tempestades
magnéticas. Onda fria no Sul. Chuvas escas-
sas om algumas regiões. A atmosfera anuncia
o outono.

apertan- *g

para que ao desenformar não desmo- ii
Pode-se guardar na geladeira. ATUM §

madas finas vários legumes e o atum
do bem
roíicm. Pode-se guardar na gelode
QUENTE: outra receita em que o arroz é re- ||
quisitado. Para unia lata de atum partido em 0
pedaços, faz-se um refogado com cebola, jun 0
Ia-se cenoura, salsa, tomate e azeite. Aos pou 0
cos vai ta pondo água e deixa-se ferver, du- 0
rante vinte minutos. Passa-se o refogado e p
junta-se unia quantidade de água que dè para 0 jj
cozinhar o arroz. Dentro desta mistura c jun 0
ta-se os pedaços de atum. Quando levantar |!
fervura está na hora de jantar o arroz e de- 2
pois de ter fervido alguns minutos, mexe-se e 0
nietese no forno até acabar de cozinhar.

iw»«»a»!»s^^ '¦*

NO BRASIL
escoía cientifica. Novas leis

os hábitos e nu" os pensamon*
a indústria nacional. Dificuldades

•
Niisce uma

pára reformar
los. Avança

ir NO MUNDO
Dificuldades internacionais em novos pon-

tos da África c no Sul do continente ameri-
cano. Fortes terremotos acima e- abaixo da
linha do Equador, na região do Pacifico.

* OS FLUÍDOS
Favorecem os casamentos, a irrigação, a in-

dústria. as viagens, os casamentos e as novas
iniciativas que teriam êxito. Movimentam os
insetos e os animais felinos. Cs que adoecem
no domingo serão curados. Na segunda-feira,
provocam atritos e agitam os nervos. Nao
aconselham casamentos o relações com o.s po-
dorosos. Os que adoecem devem procurar a
cuia antes do 22." dia.

cm São Paulo e Goiás. Desastre marítimo no
domingo. Desmoronamento» na segunda-feira.
Hegistro dc raptos tle menores e tragédias ro-
ni.iiilicas. Para o Presidente, será brilhante o
domingo e adversa a segunda-feira.

PERGUNTAS & RESPOSTAS
f ja-ll-J JOY i Minas OeraU) — E*.tud**i ca-
LÜjELSazJ ru hns»mente »»u n*>. t.lr e CR.sndo
Esti i-úinpelitlo a nao rrutnr Busque namorar
outro.

INFLUÊNCIAS PLANETÁRIAS
CARNEIRO (Nascidos rntrr t!

horas de 21 do marco t 14 horas
di* II de nbrlll — Iiomlnso —
Espirito públiro. Habilidade nas
¦•Mieilêtirla» <¦Initlllras. Dltlculdl-
des com srctArlos r autoridades,
Sriundíi-fi-lra — Embaraços dc
manhã t rtr noite. Prosperidade
dr t.-*rdr. I.mros rnmfrrlats.

TOURO (Nascido* nntrf 14 ho-

r:ia rle *>l tle ahill e 16 horas de
22 tie raaloi — Domtnuo: Ttm-
péramento afetivo e apaixonado.
Percepção r:-pl*la. Simpatia se-
rui. Ajuda de amlfòa ler s Lu-
cro». BeBunda-felr»! Bubtda na
c.-irrelra. Sxito na arte e nas m-
•rencSea. Cnraçlo apaixonado.
Ajuda Ineeperada. Vista fraca

OtMEOS (Nasridos entre lt

horas rtr 2J de maio e 1» horns
dr il de Junlim — llumlnio:
Poderosas ionfti.uraroe» dr rra-
li,,,'.,'' proM-tioSAs. Intr.iRfficU
hrii.mit*'. Itnpnto* f relorm.*».
Srsimrta-íeir-i'. Esquecimento pe-
Ia manha Elriarlo na carreira.
Lucros comerciais.

CÂNCER tNascidos entre 1»
horas de 2J de Junho e 20 ho-
raa de 23 de ]ulhol — Domingo:
Pores pelo corpo pri» manha.
Embaraçoa para parente» No-

vos empreendimento» lucrativo».
Secunda-telrai Atritos pel* ma-
nhl Prosperidade no» ne:oclos
de tarde. 8atUf*ceo afctivn.
Antlgoà beneticos Adversidade
ile tarde. .

LEtO (Nascidos entre 50 ho-
ras de 2J de julho e :: horas dr
23 rie atóstol — Domínio; Rr-
lacftes benéfica» rom os < hrfes.
Lucros comerciais. Projeto» rea-
lizáveis no futuro. Srcunda-fei-
ra- Concórdia no ambiente. Co-
racao amoroso. Mtiar). Lucros
comrrrlals. liiflculdadr na< rr-
l.i, i-.- rom r»irinhos pri» tardr.

VIRGEM iNaaddoa saitre 22
horas de » oe acosto e 0 hora
de 23 de setembro! — DomUr.-o:
Brilho intelectual. Trlunto no»
concurso*. Elcvsçào H* carreira.
Êxito na* rc'ilt»co«* científica»
r mecinicas. 8*jrunda - teira:
Atrito» prla manh*.. Lucro» rle
tarde. Embaraços de noite

BALANÇA (Nascidos rntrr 0
hora dr 23 de setembro r 2
hor»« üe 22 dr outubro) — l»o-
tnttn|*i>: Confiruraçoes brneftras.
Llr\»t»o social e funrional.
imttadM proveitosa». Brilho na
art' e na administrarão. Srcun-
ti a-feira-. brilho tm todas a» *«•
stdadrs. Lucros rnmrrriat». Em-
baraeos de noite. Palxio Vista
fraca.

ESCORPIÃO i Nascidos entre 3
hora» de 22 de outubro e 4 ho-
ms dc 21 d» novembro i — Do-
n-fínpo: Relaçoe» bestíflc»» com
personalidade» de destuque Im»-
•slnaçso fértil Sensibilidade po*-
tle», Secunrta-teua: Prospend»-

*>+mt*0*m*+ sfsaX tt mT-m* *>*>*¦¦**¦+¦ **¦*>*+ * ++,%%i
d» n«a realijuiçòe» comercial» e s
na.« confecções. Embaraços dr j|
noite.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 4
horas ílr 21 dr novembro e *
horas dr 21 de dnrmhro) — l>o-
minto: Mente poderosa e cora-
rào afetivo. Dispottçio para aju-
dar. Plano» n .ill/ániv
no ambiente Triunfo
rurto* <et'unria-fríra:
lldadr n.is nrrortov
rom os falsos amisos

IQevftçi.o
nos con-
Kavor^bi-
l»rt «-peão

No c.itnl-
nho. pessoas enjanadoras.

CAPRICÓRNIO iNascido» en-
hora» de 21 de dezembroire 6

e 8 hortt*. tle 20 de janeiro) -
Domliuro Depressão psíernie» e
dor».** pelr1 corpo, de manha.
Rtn« dolorido* Brito nus pes-
quln-i» e invenções. Brilho de
noite. Seirunda-Ielrnr Inteliiten-
cia proveitos». Avsvnço no» es-
tudf^ t na c»rf*.i*.

tQUARIO iSasildns enlre S
horas de 20 de lanelro e 1» ho-
ras de l" dr fevereiro) — DO-
minço ntflruldades pel» m»-
nhi. superada» » sreutr. Brilho
na artr e n» rarrelra. Lucro».
Celebridade para literatos. Se-
Eunda-frlra: Prosperidade nos
necòrlos rie dia \rtvi-rsldade dr
noite. Saúde abalada.

TE1XE8 (Nascido» entre 10
horas de 19 de fevereiro « 12
horas de 21 de março i — Do-
mtnío; Im.".gln*çlo poderos».
txito na elaboração de leis e
projeto» Honraria* Sesmnd»-
feira: Fsvorabllidade de dl» D;-
ficuSü*Q« •de noite-

Trata-se slc um fil ri
• A senhora Rosita Tomai Lopes fant sua

estreia no teatro profissional na apre-
sentação do Siutlio Produções "O Idiota".
Rosita. que apareceu no Tablado, sera dirl-
vida por Jack Brown. o mesmo diretor dt
"O Contato* u,ue esta sendo apresentado
na Maison de France, com Adriano Rcys,
Paulo Padllha, Roberto de Cleto, Sérgio
Yiotti. Procorio Mariano. Hilton Araújo.
Renee Bell c outros.

J P • Na última semana saiu publicado que
\ 0 o casal Ângelo Scrtório seria hospede
{ 0 cm São Paulo do ministro e senhora Luiz

| Bastian Pintu A nota merece uma retifica-
J 0 ção: os Scrtório irão a Buenos Aires e não
s 0 a São Paulo, pois é lã que residem atual-

| mente, em posto diplomático, os Bastian
Pinto. Também outro erro quando quarta-
feira última Foi publicado que o Embaixa-
dor Décio Moura estava em Washington
ouando esta cm Tóquio,
• Bruno Glorjri, a partir de 10 de abril

expondo na "Piccola Galleria" do "Ins-

| titulo Italiano di Cultura".
| • O Clube Atlético Paulistano, de São

Paulo, e o Caiçaras, do Rio de Janeiro.
i 0 assinaram convênio que dá aos seus asso-
i 0 ciados os mesmos direitos de participarem*; t dc todas as atividades sociais, das duas
J « organizações
l 0 a Toda a Imprensa na campanha "Mude

J a salvar Ouro Preto". Agora a \BRAIFT

i

1 l Associação Brasileira de Jornalistas e F.*-
critores de Turismo 1 pede que se unam
c continuem a campanha. Vrn apelo do

X I Diretor do Patrimônio Histórico e Artístico
i 1 \acional, senhor Rodrigo Mello Franco An-
i 0 drada. ia foi feito. Manuel Bandeira e Car-
í 0 los Dnimond de Andrade também escreve-
t I ram «obre o assunto. E preciso mesmo que

as autoridades tomem logo providencias,
que não se faça apenas um movimento,

sc esboce apenas os planos de salva-
ú mento, que seja

tjjSSS9SSs-rrss*s******^*-*'*+ + **¦ + »* -**¦» »•¦>•¦*»>»¦¦ 9ss*t-rt*f-r~-*--~*m-mm * ***•*•*'*>¦*>*>+*>***'*

s p leita alguma cois
¦sss

o
sa

mais rápido possível
de concreto.
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HORIZONTAIS:

1 — Que falta a fé Jurada;
T — Bebida revitnli-ante.
S — Quadro.

10 _ Ave du fumllia dos psitucideo..
12 — Variedade de sndo indmiio, oriçinArio da pro-

vincm do mesmo nome.
14 — Número indivisível.
15 — Destila, filtra;
IS — Matéria em tusúo, expelida pelos vulcões.
17 — Explicação Impressa que acompanha um me-

dtcamenta.
11 — Nome próprip masculino.
SI — Grito do dor
22 — Medida agrária, equivalente a cem metros qua-

drados.
33 — Jurisdição ou território de conde.
2* — Máe-dácua.
37 — Coroa dupla e luminosa que. em certas con-

dições atmosféricas, circunda o Sol i alguns
planetas.

X — Aquela que lé.
VERTICAIS:

— Deuv dos pastores (mitologia)'.
— Ciência àa. moral

J — O maior rio da Alemanha.
4 — Insipido, sem gosto (Brás., São Pauloi.
I — Preposição.
I — Nome próprio feminino.
T — Matrlhchfio (peixe do rio da família dos ca-

racinidéos.
f — Buraco de colmeia,

10 — Pais da America Central.
11 — Mal que se faz a alguém.
U — Segmento de reta que une o centro do circulo

I I? 13 ["""PT"]»™
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HORIZONTAIS:
que pede esmola,
to culinário. 8 —
do artigo "o". • —
mes populares do
Genitor,
brando.

1 — Aquela
— Condmien-

Forma antiga
¦ Um dos no-

diabo. 10 —
li - Deseja. 13 — Vento
15 — Amarre. 16 — O

objetivo numa partida de iutebol.
18 — Pedra de amolar mstrumen-
tos cortantes. 19 — Nada (gina
am.». 20 — Pór em ordem.

VERTICAIS: 1 — Cama de lo-
na. 2 — Arrebatamento súbito f
eíêmero (aportuguesado!. 3 —
Massa alimentícia italiana corta-
da em fragmentos arredondados
e íeita de farinha de tngo, ovos
e queijo. 4 — Pena. 5 — Cair
geada. 6 — Naquele lugar. 10 —
Imposto que se pagava pela pas-
sagem numa ponte. etc. 12 — Ci-
dade da Caldeia. 13 - Comedian-
te. 14 — Levantar vóo. 15 — Go-
vernanta. 1" — Vazia. 19 — Sem

roupa.

***i

N;

ra — argola — ar — rodagem
— te — erigir — runa — pira

RESPOSTAS DO
ANTERIOR J

PC — HOR : radar — apo s
api — afiar — teor — ra- $

¦in %

aderi — til — 200 — aroma. \
VERT.: rala — aperreado i
diogo — RA — aia — param!- 4
rim — orar — frágil — ro- *
dear — lar — Egito —

rala — neo — ia. CRU.
D1NHA — HOR : lama — cl- ,
nica — mote — ida — amola- J
dor — ser — tato — rabudo *
leme. VERT.: litoral — anel }

mi — acidade — comer J
adoto — mas — «ro

bé.
X

- ro- J
trai s

UZA- _
_ _.._ y

atura »
s
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CARLOS
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O "Baile dos Calouros" da
Faculdade de Ciências Juridi-
cas do Rio de Janeiro, foi pro-
gramado para hoie no Auto-
móvel Clube do Brasil,. Fundo
musical a cargo do conjunto
de Ed Linconl. Inicio ás 23
horas.

Agradecemos a visita das
simpáticas normalistas e dire-
toras do Grêmio Cultural
Monteiro Lobato 'E. N. Júlia
Kubitschek.: Srtas. Marilda
Fantinatti dc Barros. Iolanda
Luii.a de Andrade e Zara Ma-
ria Lopes Freire.

O aniversário (hoje) da Sra.
Nancy Greco Reis mamãe das
moreninhas Ailde e Alaide
Reis, será festivamente come-
morado.

O casal Aríete — Adrião dos
Santos oferecerá, logo mais,
um coquetel. .Motivo: 10.° ani-
versário de sua /ilhinlia Só-
nia Marli.

A Srta. Maria José Schmall
será coroada, hoje, "Rainha"
do Pedra Branca Social Clu-
be, O baile que será realiza-
do na sede social do clube de
Senador Câmara. Inicio: 23
horas.

O América F. C. está reali-
7,ando. todos os domingos, noi-
tes dançantes no Salão Nobre.
Inicio as 19 horas.

"Festa Americana", hoie, or-
ganizada por um grupo de me-
ninas grajauenses: Leda, Lila
e Lucilia Fonseca e Regina

\ S0NJA SILOÉ — i
\ ARI LIMA VERDE \
s Terá lugar, hoje. o casa-
z mrnto da Si tu. Sen... Siloé.
. fiihp da Sra. Euláliii Novaes

Ferreira, roír. o Sr. Ary Lima', Verde, filho da Sra. Anésia
L:mn Verde. A cerimonia re-
licioso ser:"- realizada às
13,30 horas na Matriz de N.
S: da Paz, cm Ipanema, a
simpática ex-Mias E. C. Jar-
riim Guanabara o abraço da
equipe de LUZES.

LWS DA CIDADE
CLUBES E COISAS

Maria Peixoto e outras. A Rua
Dilermsndo Cruz, 150 — Mu-
da. Inicio ás 20 horas.

\ ANIVERSÁRIOS
\ Registramos dois aniver-
*> sários: o da bonita e ele-

gante Olinda, filhinha do
casal Yvone-Batista de Pau-

Í Ia ia charmosa moreninha
? estará comemorando festi-
i vãmente o seu 16.° aniver-
J sárioi e do bom amigo Nél-
j son Jorge, colunista do
s "Diário Carioca". A ambos
} o abraço deste colunista.

O aniversário, hoje. do Dr.
Celso Beranger será comem,
rado pela família americana,
onde o simpático é bastante
estimado.

E. N. JÚLIA KUBITSCHEK
A direção da Escola Normal Júlia Kubitschek programou,

para hoje. (às 10.00 horas> uma reunião solene na Escola Pau-
lo Krontin. quando normalistas homenagearão as alunas da re-
ferida escola. Amanhã, ás 15.00 horas, o Grêmio Cultural
Monteiro Lobato, presidido pela aluna Marilda Fantinatti de
Barros oferecerá uma festa 'despedida' aos professores: "show"

a cargo de meninas de azul e branco.

ROTEIRO SOCIAL
GRAJAU Tf.NIS — Amanhe,

ãs 10 horas manha dançante e
rí 20 horas; sorvete dançante,
no jardim do Bar.

TIJUCA TÊNIS — Amanhã, ás
19 horas, "festa-dançante". na
buate com conjunto musical.

A. A. TIJUCA' — Amanha, aí
21 horas, noite dançante anima-
da pelo quarteto de Murilo Lou-
"RIACHUELO 

T£NIS — Hoje. ás
20 horas, convivência social com
discos. Amanhã, às 20.30 horas,
cinema.

S. C. MINERVA — Hoie ás 23
horas, baile com animação de
Pernambuco de Oliveira, Ama-
nhà. as 9 horas, iesta de con-
íratermzaçèo.

CASA DAS BEIRAS — Amanha,
as 19 horas. Jantar dançante.
Traje esporte.

AMERICA F. C. — Amanh*. às
19 horas, no Sal&o Nobre, disco
dançante.

IATE CLUBE JARDIM GUANA-
BARA — Amanha, ãs 18 horas.
domlngueirá dançante com o
conjunto de Paulo Barccllos.

MAGNATAS F. S — Hoje. às
21 horas, noite dançante com
discos. Amanhi.. às 20 horas, do-
minjiucira dançante.

E. C. GARNIER — AmanhS, às
13.30 hon.s. "Ai vem o Circo"
rom Ze Carioca; á seguir, cen-
vívio social com discos.

S. CRISTÓVÃO DE F. REGA-
TAS — Amanhã, ãs 19 horas,
noite dançante com discos.

ce::tro DO COMÉRCIO E IN-
DÚSTRIA DE PILARES — Ama-
nhã. às 16 horas. "Hora de ar-
te infantil" com o conjunto
"The garden city rocie".

E. C. JARDIM GUANABARA
— Hoje. às 23 horas. buate
".-.how" com Sónir. Delfino e ou-
fos. Amanhã, às 21 horas, ses-
são de cinema.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA JAR-
DIM DUAS PRAIAS (Ilha do Go-
vernador i — Hoje. às 23 horas,
baile comemorativo do 4.° ani-
versário com Rnimaçáo de Jay-
me c sua orquestra. Traje pas-
seio.

E. C. VITAL — Amanhã, às 20
horas, noite dançante.

RETICÊNCIAS...
O Riviera Country Clube resolveu elevar o xalor dos títulos

dc sócios proprietários de :00 par» 200 mil cruzeiros... Parabéns ao
Armando Nogueira 1DC1 pelo ártico "Bolas Ao Pele e Medalhas Ao
Tibct". 0:s dirigente:, são. na sua maioria, aquilo tudo e muito
mais... Flóvio Ramo» conversa com o <-ol_nista: "Catarine Vaie.ue
estará estreando no próximo dia 20. Sam; vem mesmo", ótimo.-..
Adriano }ã tomou posse. O Social entrará em nova fase tendo

à treme o dinâmico desportista... Lighfs Soelety vem aí... Sér-
gio M\rr;_es. eficiente "relações publicas" da Edibras. remete o
número dr Abril da re.-ista Confissões... Obrigado ao Hélio fer-
andes pela nota publicada em sua prestigiosa coluna (Diário de
Noticias) "Fatos e Rumore«"... Colunista Jean Pouchard vai casar
no próximo dia 8 de maio. O simpático está aoavorado com os
preços dn. móveis e dos aluguéis.... Noticia publicada no boletim
socwl do Esporte Clube Jardim Guanabara "Firme no Miss Brasil
.19611 com uma gr-.nde candidata, o clube que só disputará para
vencer... c nosso." Não é uma gracinha?... E por hoje é só.

!

AMANHÃ
8-4-1961 (DOMINGO)

ZONA SUL
I Período da* tilu» ás 13hs)

Gávea
MAS: — d.i. Acácias, Adolfo Llltl, Antenor,

Ranjel. Artur Araripe, Duque Kstrad». Frederico
Ever. Gal. Rabelo. João Uorjes. Major Rubens
Vai. Marque» de Sin Vincente, dos Oills. Pirali-
nin«a. Raimundo .MasalhAes; Av. Rodrigo Otá-
vin: Estrada do .Irqiiltibá: Parque Proletário da
Gire* e Trav. Madre Jaeinta.

ZONA NORTE
(Período das Ths is 15hs)

Estácio de Sá, Rio Comprido e
Praça da Bandeira

RIAS: — Albert! de Siqueira. Almirante Ga-
viüo. Aristides Lôho, Barão dr Uapaçipr, Campos
Sales, Domício da Cama, Dr. Saiamini, Kn-
genheiro Abri, Hadock Lobo, Mooca, Prof. <iuin-
tino do Vale, São Cláudio, Zamrnhof e Av. Paulo
de Froritin.

(Periodo das "hs às 16 hs)

Andarai, Vila Isabel e Grajaú
RUAS: — Alexandre Calara, Ãnpelii Rilrn-

court, Barào de Coteglpe, Barão dr São Francis-
ro, Barão de Vassouras; Caminho do Nabuco A
Conselheiro Correia, Dr. Heleno Brandão, Duque-
za de Bragança, Kmilia Sampaio, Jcn.nimn de
Lemos, José Vicente, Luiz Barbosa. Luiz Gulma*
rães, Meira de Vasconcelos, Mendes Tavares, N.
S. de Lourdes, Petrucochino, Piabanha, Senador
Nabuco, Teodoro da Silva, Torrei Homem, Viana
Drumond, Visconde de Sanla Isabel e Av. En-
genheiro Richard.

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
(Período das Ihs ás 13hs)

Engenho Novo (Jacaré)
RUAS: — Álvaro Seixas. Dias Braça. Dois de

Maio. Peçanha da Silva c Travessa Peçanha da
Silva.

Méier (Caxambi)
RIAS: — Barcelona, Manuel Cervantes, .Nú-

clrn Residencial dn IAPI (Ruas: A, C, D, E •
Silveira Lôho).

(Periodo das _h_ ã< llhs)

Engenho de Dentro, Encantado
e Piedade

RLAS: — Borja Reis. Conselheiro Ramalhn,
Cruz « Souza, Leandro Pinto, Monteiro da Luz,
Noèmia Corrêa, da Pátria, Pompilio de Albuquer-
que, Violeta e Trav. Soarei Pereira.

iPrrioda das .li» às 1« hs)

Madureira t Oswaldo Crus
(Campinho)

RUAS: — Aladim, Amália Franco,' Andrade
Araújo, Carlos do Kosárin, Cario» Xavier, Con-
cinato da Silva, Conde Linhares. Conselheiro
Galvao. Domingo» Fernandes, das llorlència», l»i-

dora, Lllase», das Margarida», Maria José, Mala-
quiá, Maturá, Mogurari, Namur, Nova do Amo-
rim, Nunes de Souza, Olímpio de Azevedo, Prof.
Sebastião Fonte», Ouirlrim, Rosas, Slbaúna, Tor-
qiiato 1.amarão. Tuplrapuà, Vlglano; Estrada»:
Henrique de Melo, Intendente Magalhãe» e Pra-
Cá do» Lavradores.

Campo Grande
RUAS: — Almeida Gonzaga, Aratanha, Au-

tusto de Vasconcelos, Avaré, Raivuru, Comari,
Conservatória, Costa Nune», Coxito Granado,
Cumarc, D. Silvério, Firmino Moreira, Ilhéus,

ltublrde» Esteves, Luiz Barata, Padre Belizário,
Pcter Pan, Pontes Leme, Porã, Prof. Castilho,
Rodrigues de Oliveira, Teixeira de Aragão. Ks-
Iradas: do Camboatá, do Monteiro e Praça Major
Vieira de Melo.

Maria da Graça e Del Castilho
RUAS: — Abel da Cunha, Antônio de Frei-

tas, Atílio Milanu, Bambnrr, Barbosa, Cisne de
Faria, Conde Azamhuja, Cordeiro, Domin ços de
Barros, Domingos Magalhães, Krnesto Pujol, Fer*
reira Cardoso, Francisco Coutinho, Cienésio Bar-
ros, llonório. Lavres, Lourenço Ribeiro, Luiz de
Brito, Luiz Tavares, I.uíza Vale. Miranda Vale,
Rodolfo Galvãn, Sâo Gabriel, Silva Rosa; Av.
Suburbana; Trav. Manoel Lôho.

(Período das 7hs ãs llhs)

Honório Gurgel
Faltará luz na faixa da linha "Cascarei**.

(Periodo das 8hs ãi lBhs)

Vicente de Carvalho
RUAS: — Ibitinga, Irerê, Igramirim, Itapitín-

ga, Itapuá, Tupiniqutns; Av. Automóvel Clube
(entre os números 3119 e 2203).

SUBÚRBIO DA LEOPOLDINA
(Período das 7hs ãs 16 hs)

Bonsucesso
RUAS: — Bitencourt Sampaio, Caetcs, Capi-

tão Carlos, Flávia Farnesi, Guilherme Trota, Joa-
na Nascimento, .loão de Macalhães, Lui/ Ferrei-
ra, Nova Jerusalém, Sargento Silva Nunes e Av.
Guilherme Maxwell.

ESTADO DO RIO
(Periodo das Ths às 15hs)

Novo Iguaçu
RUAS: — Afránio Peixoto, Bernardino de Me-

In. Boa Vista, Consuelo Cid, Cel. Alfredo Soare»,
Dr. Thihan, llermida Cefcrino, José Alvarez, Luiz
Matos, Luiz Tomaz, Muri, Mauro Arruda, Mon-
teiro Lobato, Padre Gusmão, Paraguaçu, Rangel
Pestana, Sebastião H. de Matos; Avenidas: Ma-
noel Duarte. Santos Dumont; Estrada de Madu-
reira; Travessas: Bananal t Moquctá.
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Batista ie Pantt

JQ Revoga Direitos de Militares
p Qumulo dissemos, ticsta coluna, (|iic JQ não se conforma.
ú ria com multas das vantagens percebidas pelos militares .
0 levaria sua açào dita morallzadora alé aos quartéis, bases •
0 navios, muita Rente reclamou dizendo-nos que estávamos dnn.
0 do vasâo ao nosso espirito oposicionista. Entretanto, os fato.

.|| al cstào confirmando nossas previsões.
A primeira decisão do Presidente de não mais promover

P generais ao posto dc marechal na reserva, embora venha i
0 interromper uma prática administrativa baseada num acór-
0 dão do Supremo Tribunal Federal, está dentro das atribui.
P ções do chefe do' Executivo. As partes, que se sentirem pre.
0 judicadas nos seus Interesses, que recorram k Justiça, ondj
0 poderá ser ratificada ou retificada a primeira decisão favo.
0 rável à promoção de generais de divisão • exército ao ma.
0 rechalato.
^ Quanto à segunda decisão dc não promover também co.
0 ronéis c tenentes-coronéis ao posto dc general para t reserva,
0 desde quc não possuam o curso dc EM, pode ser apontada
ás como muito certa c morallzadora, mas fere frontalmente dis-
0 positivos legais, uma voz quc a promoção foi assegurada era
0 leis do Congresso em vigor desde o termino da guerra.
0 Por outro lado ela prejudi- madas. Agora, porém, • maio-
p caria muito mais aos oficiais ria dos oficiais com direito.
p do Exército quc seus compa- assegurados na legislação do
0 nheiros da Marinha e Aero- após-guen-a está cm casa go-
0 náutica, uma vez quc nas fór- zando dos benefícios e com
0 ças de terra, pelo scu nume- o posto de general sem o cur-
0 roso efetivo, uma porcentagem so dc EM.
^ mínima consegue fazer o cur- Os tenentes-coronéis e coro-
P so de EM, o quc não aconte- né.ls sem o citado curso que
p cc com os marinheiros e avia- continuaram na ativa, prele-
0 dores, cujo ingresso na.escola riram perder dinheiro traba-
p dc EM é quase compulsório. Ihando para as Forças Arma-
p Ademais, essa medida, se das c para o Pais, quando, co.
0 tomada há anos atrás, viria mo muitos dos seus coinp.i-
0 realmente em defesa dos co- nheiros, poderiam estar na
0 fres públicos c do principio reserva com um ócio bem re-
0 de hierarquia das Forças Ar- muncrado.
f
p Consta, embora ninguém saiba ao certo, que existem mais
0 dc 7 mil generais na reserva, que deixaram o serviço ativn
0 como tenentes-coronéis e coronéis t a sua maioria não possui
0 o curso de EM.
0 No momento, com direito dc acesso «o gcneralalo na ina-
0 tividade, mesmo sem curso de EM, por estarem enquadrados
0 nos benefícios das leis do após-guerrã, existe menos da me-
0 tade daqueles que j.-i foram beneficiados.
0 Certa ou nào. a decisão de .IQ de não mais promover te-
0 ncntes-coroiiéis c coronéis sem curso dc EM ao gcneralalo na
p reserva, representa a revogação de direitos que os militares
p conquistaram no Congresso Nacional
0 A justiça vai ter muito trabalho
0 seus lugares.

DESTAQUES
— O brigadeiro Grum Moss foi à Brasília para tratar, ex-

velo de Brasília para presidir clusivamentc, do pagamento
uma reunião secreta de ofi- das pensionistas de militares.
ciais na Base Aérea do Ga- E declarou, antes de viajar,
leão. Ninguém conseguiu apu- quc sc não encontrasse apoio
rara os assuntos tratados. Sa- para resolver definitivamente
be-se, porém, o.ue o Ministro o problema, com o pagamen-
da Aeronáutica está tentando to dos proventos atualizado
livrar-se da ação do "Petit

Comitê", que apenas tem cau-
sado transtornos à sua admi-
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VENDEDORES(AS)
GRANDE PLANO DE VENDA DE DISCOS

Oportunidade para pessoas de boa aparência, com instrução
e facilidade de expressão. Discos de alta fidelidade, a crédito,
de fácil colocação. Cobertura promocional e cursos de vendas
permanente. Tempo integral ou somente aos sábados e domingos.

Tratar à Av. Rio Branco, 99 - 14.Q andar, com o Sr. BUENO.

TERRA & MAR

Na sede dn Olímpico, o Clu-
bc Lagoa será homenageado.

Na oportunidade. Silvio .Men-
donça comandará mais uma
eleição dc "Miss K". Uentie
esas jovens — Silvia Dias Ma-
chado. Üelmar Barradas Quin-
tela. Beatriz Gusmão. Maria
Lucia .Nobre. Eliane Kraiser
Pasteur. Maria Bcrnadete No-
brega e Maria de Lurdes —
deverá sair a "Miss K" do La-
goa.

O obrigado a Sérgio Mar-
quês pelo envio de mais al-

guns exemplares de revistas
da Edibrás.

No Sion. hoje, entre 14 e 17
horas, quermesse em bene-

fíclõ das obras do colégio.
Competições esportivas & mü-
sica.

moysés tules

0 DIA DE HOJE
Recebemos a revista do

CIB. Agora em nova fast.
32 páginas t assuntos de ih-
terésse. Inclusive coluna assi-
nada por Herminio, "o disci-
pulo", que trata sòmente de
jovens & jovens do clubt da
Barata Ribeiro.

Recebemos: "no transcurso
do 6° aniversário da fun-

daçào do nosso Clube, envia-
mos com júbilo e alegria ao
quadro social, saudações pela
efeméride. Ao inaugurarmos
nossa nova sede social, fruto
do sacrifício, conseguimos de-
monstrar a maturidade em
que nos encontramos. A luta
é árdua, com o vosso apoio
tantas vezes já demonstrado,
não esmoreceremos. Unidos

TITULO DO RIVIERA
Tendo o Riviera Coun-

try Club atingido o nume-
ro de mil sócios, resolveu
o seu Conselho Deliberati-
vo elevar o valor dos titu-
los de 100 para 200 mil
cruzeiros, colocando antes
à disposição dos sócios a
faculdade de adquirirem,
apenas um titulo a mais,
pelo mesmo preço e nas
mesmas condições de pa-
gamento. Quem informa e
Jose Álvaro.
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Hoje na Hebraica. Ribeiro Martins vai noprar velinhai Nove
anos dos -Desfiles Bangu-, Na ocasião será escolhida a re-

presentante do clube. Entre as qut aparecem na loto

somos e seremos fortes. Salve
o Tatuis. Ass. Luiz Desiderati,
presidente".

D. Helder Câmara, às 17 ho-
ras de hoje, estará dando sua
bênção. Inauguração da nova
sede.

Hoje, Eliane Quaresma —
depois da vesperal de Sa-

cha Distei no Copa — vai re-
ceber as debutantes oficiais
de 41, iue no próximo dia 13
de maio estarão passeando ju-
ventude na passarela armada
no "Golden Room" do Copaca-
bana Palace. Duas novas debu-
tantes serão hoje apresenta-
das _f demais: Pérola Stenick
e Sula Rutman.

Hoje. Nelson Jorge sopra
velinha*. Já passou dos

vinte & tal e por isso não diz
quantas. Acontece que seus
companheiros de crônica vão
promover, segunda-feira pró-
xima, no Havaí, jantar na ba-
sc do parabéns pra você.

Também Suany Fracalanza
no próximo dia 14 receberá

para sopro. Juventude dirá
presente. Bairro Peixoto.

No salão nobre do Fia 'Mor-
ro da Viúva', na base da gra-
vata preta, Vera Lúcia Telxei-
ra Mattos, hoje, ficará um ano
mais velha.

Tânia Paixão tem nova pai-
xão: loga.
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AO PÚBLICO
A General Electric S A„

através da sua Unidade de
Serviços de Produtos (As-
sisténcia Técnicai. coniuni-
ca aas seus clientes e ao
público em geral que. cm
virtude dc extravio do res-
pectivo talão, declara SEM
QUALQUER VALOR, os re-
cibos compreendidos deu-
tro da seqüência numérica
de 7-1.15 e 74325. inclusi-
ve. não emitidos até esta
data. quando ocorreu o ex-
travio.

General Electric S/A.
Serviços de Produtos
Depto de Apar Domést.

TERRENOS DE PRAIA
!-,-4(iV<,?™nn_. _" .r""\ Sí0 r™™*™ Cruará. lote, mínimo, de1..-40 HO pagamento» Leia reporta^en. dc "O CRUZEIRO" de 20,,, everelro de 1880. Condução Krnti. sem ror-.prnml_.ao, «abado e do-mingo. Av nm Branco 151-15» and. - Sala 1.S0B - Tel' 22-7289

MEIER — No melhor local do
Meier, Rua Ana Barbosa, n.
34, a dois passos de todo o
comercio da rua Dias da Cruz,
vendemos ótimos apartamen-
tos de 2 quartos, sala, banhei-
ro, cozinha. WC e quarto de
empregada. Excepcionais con-
dições de pagamento em 90
meses. Venha hoje mesmo ao
local das 9 às 22 horas. Infor-
maçóes e vendas exclusivas
com a COPACABANA IMo
VEIS LTDA., Av. Rio Branco,
135 — Sala 1011, Telj.: 22->?05
t 22-4900.

.V

para repor as coisas nos

0 niítração. Ainda recentemen-
0 te o coronel Ovidio Gomes
0 Pinto, oficial esforçado, com
p profundo sentimento de amor
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dos atrasados, deixará o
cargo. E' que o drama da.s
vvl.iiiih.-is, muitas das quais,
coino lemos afirmado, estão
passando até fome, empolgou
o sr. Luiz dc Souza Pinto.

ij  --. —. _„ „...», — Eis uma noticia impor-
« ao próximo, teve que deixar tante que damos com absolu-
0 o comando da Base Aérea de ta exclusividade: está sendo
0 Fortaleza em 36 horas, por estudada, seriamente, a cria-
0 imposição do seu colega Ro- ção do Ministério da Defesa,
p berto Hlpólito, o mesmo que que substituirá o Estado-
p certa vez, no Clube Militar, Maior das Forças Armadas. O
p durante a realização de ciei- general Cordeiro de Farias,
p ções, agrediu a socos e pon- que seria o futuro Ministro,
p ta-pés o seu companheiro, começou a preparar o Con-
p major Paulo Malta Rezende, gresso Nacional para a apro-
p Desta vez sua atitude chocou vação rápida do projeto, que
p o próprio brigadeiro Adll de será enviado com mensagem
0 Oliveira, comandante da 2a. do Presidente. A criação do
0 Zona Aérea. Por outro lado. Ministério da Defesa tem en-
p centenas de oficiais da FAB contrado resistência séria na
p estão em casa, sem função, Marinha e Aeronáutica, que
p ganhando sem trabalhar, ape- alegam, entre outros argu-
p nas porque o "Petit Comitê" mentos, que a transformação
p assim decidiu. Mas o dinhei- dos atuais Ministérios milita-
P ro do povo destinado ao pa- res em Secretarias de Esta-
p gamento das Forças Armadas do, virá acentuar ainda mais
p não pode ser gasto de acõr- 4 supremacia do Exército só-
0 do com < vontade de uma bre as demais forças arma-
p minoria de politicos farda- das. Mas o general Cordeiro
p °**. de Farias, agindo eom a ha-
0 — Foram encaminhados to- bilidade que lhe é reconheci-
0 dos os requerimentos que se da, está conseguindo trans-
p encontravam no gabinete do Por os principais obstáculos.
0 Ministro da Guerra, de capi- E o Ministério da Defesa vem
0 tães dos QOA-QOE pedindo ai.
p transferência para a reserva. — o general Gerardo Le-
P Com isso serão abertas va- mos dú Amaral reunirá do-
P gas para as promoções de mingo em sua casa três dos
0 l°s tenentes a 25 do concilie. SCus muitos discípulos, seus
p Parabéns a professora Àn- antigos comandados: os jor-
p gela Leitão de Figueiredo, es- nalistas Milton Sentia, Orani-
p posa do Dr. Edle de Flguei- ,L. Franco e éste repórter. O
p redo, da FAB, cujo aniversá- general Lemos Amaral foi um
g rio natalicio está festejando excelente diretor do DCT e
0 hoje. como diretor da Rede Ferro-
g 

— O sr. Luiz de Souza Pin- viária destacou-se mais uma
0 (o. diretor da Despesa Públi- vez pela capacidade • hones-
0 ca do Ministério da Fazenda, tidade.

I MISCELÂNEA

Continua em sua residência sem inspirar maiores cuida-
0 dos o Marechal Odylio Denys, que foi acidentado domingo úl-
p timo. Todo o expediente está sendo despachado pelo Chefe dn
p Exército, normalmente, inclusive, o procedente de Brasília. ••"
p O Conselho Administrativo da PM. para o 2.° trimestre, seia
p integrado pelos Tencntes-Coionéis Hélio Quaresma, Andrade Ja-
p có e Manoel de Souza. ••« Vai servir no 2.° GO 155 o tenente
p dentista Florêncio Ferreira dos Santos. *"*" Interrompendo suas
p férias, o general Floriano de Lima Brayner reassumiu, onlem,
p a chefia do EME. *** Ontem, o general Nelson Rebelo de Quei-
p roz comemorou mais uma dala natalicia. •** Continua a lula
p do Clube General Sampaio, da guarnição de São Luiz, pcln
p construção de sua nova sede. A entidade goza de grande con-
0 ceito na sociedade maranhense. •*• Na PM. uma comissão, sob
0 a presidência do capitão Walter Bittencourt Braga, estudará e
0 proporá a equivalência dos cursos de especialidade ao de co-
0 mandante de pelotão. •*• A Associação dos Subtenentes c Sar-
0 gentos do Pq C de Armamento, presidida pelo subtenente Car-
0 pes, esta crescendo. O Subtenente Carpes, aliás, naqlic-
0 Ia unidade é uma espécie de irmão mais velho. E um excelente
p companheiro. *"" O soldado Dutra, do Reg Rec Mec, é um as

p do time de futebol do Esquadrão de Apoio daquela unidade.

0 E bom militar. "" At,é agora o novo diretor de Saúde da Ac-

0 ronáulica náo tomou conhecimento da criação do Quadro (Ip
0 Dentistas da FAB. Ê lamentável. "4" Assumiu a chefia do EM
0 do 1." Distrito Naval, o C.-ipitão-de-Mar-e-Guerra Leopoldo Bas-«•• É só.

EMPRESA SÂO CRISTÓVÃO
LINHA DIRETA

RIO A POÇOS DE CALDAS

(MINAS GERAIS)
Diariamente às 5,45 — Int. Guiché 22

Estação Rodoviária Mariano Proeopio
ÔNIBUS LUXUOSOS — RAPIDEZ
— SEGURANÇA E CONFORTO

MtlER — LOJAS — Vende-
mos em inicio de construção,
ótimas lojas de frente para
Rua, a dois passos do melhor
comercio, da rua Dias da Cruz.
Ótimas condições de preço •
pagamento. Venha hoje mes-
mo ao local, rua Ana Barbosa
n. 34, das 9 ás 22 horas. Infor-
maçóes e vendas exclusivas
com a COPACABANA IMO-
VEIS LTDA., Av. Rio Bran-
co, 135 — Sala 1011 — Tel.:

221905 — 22-4900.

Instituto de Aposentadoria e Pensões Dos
Empregados em Transportes e Cargas
Edital de Concorrência Administrativa N.° 14/6)

Chama-se a atenção dos interessados para o Edital
de Concorrência Administrativa n.° 14/61, constante do
"Diário Oficial", do Estado da Guanabara, de 3-441, págl-
na «919.

Divisão do Material



|lf(4r«V!!ÍÇIf*ll,^ *'rw^rTWr*m WWMlF^f"^7PT;-lf Tr-TOrr» "*?»7>"*:5- . ^n^i ?---'.¦, «^-¦¦¦V''^ STif

ULTIMA HORA
— Sábado, 8 d* Abril d* 1961 PAGINA 13

ôrande Consathp I
Dis Barbadas

 '
¦-

NA RETA FINAL ? "JOaO CORUJA" ? BARBADA DO LaPIS ? NA RETA FINAL
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„ Inlfr».»wi»» »¦>*¦«¦•'» . •• .f»lB>:

i. 
'lurlr disputai» a Taça "A.1IIIÍ-

"..„ ||K FAKIA". Cliim llllolii »l*',,', 
Irami. •¦» «unanjUèncla «le

multas UlvemldanJe» dc performan. ;
,„ r»p»r»mu», n»«U aa»unda la-
..oue o» dispulante» d» abril'irrrçinl »u» nua»u« Irlturn mar-
rirües «ue ou h»m«-fií«l»>m »»ra
,rui J»l»i. * reloeacl» dua fum.
prllilnr»». »•* ?»•• momento, * a
"sTORA MATTOS (proprietária)
./minto.; JOrHiK COUTINHO

(lrtln»l,"r* lu P,*",u"* °. K* Par- i,
valho (l«««»il » »«"•«•! C»rlua ;
ílbrrln Hnare» (leltiirl S punlua
, Franelaen Hanaliire IrrnnlsUI »

FLORA MATTOS
HOJE

Flora Banibi-
na — Buduina
— Orotama.

Alinian — G.
Wlnd — Ape-
rana.

Floramour —
Falruz — La
Violetora,

Suzuki — Ban
Lon — Quiçá-
ba.

Zé Pausará
Armiindarir. — Bom du Bico.

Donaldo — Frater — Krels-
ler.

Palissy — La Nicgra — Tei-
mosii.

Atis — Mamburé — Fulvio.
AMANHA

Onlliuo — Wlllliini — Euca-
lipto. i

Chlarlna — M.P. Lady — Xeta.
Zumbala — Temerária — Apollo-

HI;|j;H>la7^;r^ij
^ WILSON DO NASCIMt^lTO J

\\Wüy. ¦ ¦¦ 1^S 
H

LACERDA E OS «BOOKS»
Cada «emana que pasta e novo» ponto»

de banqueiro» clandestino» aparecem na ci*
dade. Não há um só café na zona norte que
não tenha um "buokmaker" funcionando a
ja na zona aul, noladamente em Copacabana,
oa agentes do» homen» do "anel de Sao
Juruu" vio estendendo a» aua» narra», tra*
«talhando de portai abertas, com "uulcheU"
de apostas antecipadas, pauadore» e tudo
mais, numa oriíla de clandestinidade que es*
tarrece até os membro» do "Club da Lan-
terna" a maioria acreditando, até hi pouco,
na correção de atitudes do Sr. Cario» La-

cerda O fouoso "governador dois por cento" — eleitoralmente
liquidado no Estado da Guanabara - nio tem policial» bastar*.-
tes para reprimir a Jotiatln» desenfreada e seuundo o» jornal»
não so os bicheiros, mas também o» "bookmaker." podem cui-
dar tranqüilamente de vender Jogo sem o menor receio de
uma "cana"... E' evidente que (le tal forma proteaido» os
"books" não "dormiram de touca". E Já estrearam um novo
sistema, além do famoso crediário, sistema que está Influindo
de maneira decisiva no movimento de apostas do Hipódromo
ria Gávea, único autorizado por lei a explorar o jogo,, pelos
seus objetivos de Incremento da criaçio nacional do puro-sangue
de carreiras. Os "bookmakers" estáo dando quinze, vinte e cin-
co, trinta e até mesmo quarenta por cento de desconto nas
apostas que recebem. O apostador joga mil cruzeiros e em
muitos casos só paga seiscentos! Claro que podem agir assim,
pois os lucros são fahulosos diante da liberdade que lhes da
a policia do Sr. Lacerda de bancar som o menor susto.
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GENTE DO TURFE
JOÃO NE-

flUELLO — O
eficiente • mo-
dento freio tem
trabalhado com
afinco a dia a
dia ganha a
simpatia do»
p r o r 1 etirlo».
Disse-no» on*
tem: "Mambu*

ré subiu de turma, mas poda
ganhar ainda".

CARLOS
G U IMAHAKS

ALMKIDA -
E" um ilustre
Jurlsconsulto e
lá foi diretor
do Jockey na
g e»t i o Joio
Borges. Kitá
encarregado de
defender a en-

tidade no caso
Previdência.

MIGUEL OU.
— A b o r dado
pela reporta*
gem disse-nos
o consagrado
treinador: "Ily.*
pérlo trabalhou
bem: 133 a vol-
ta fechada, 104
a milha final e
13 os último»

Gostei muiliasl*

ACUMULADA EM CÓDIGO
BARBADA DO LAPIS

Oe EGRÍRTO

Multo 

obriiado a voeis pel..» Ulafonenus. ls«rn lho» iHiumui I
«ue am »«, «aparar para vt-r • resultado, nr.uiio» f»li«ra. X

, ACUMULADA KM CóüIUO, fvlta n« h«a* é> «rrn rruaetros, deu {
sete ' «holirtnli.ii" para oi n0**01 letlorr». Velnmo» a AITML- {
LADA r.M C6D100 para imjr * umanlit. t otnfeiBácâo dis letra» •paru rs!,- tarde: KSShAA. f. para amanhl: Fvsl.AS Como «*m- •

J prr, no "duro", Invertido em «loi. e no plart. J

da taxa de

"ÜH" ACERTOU WDOI
O. leilore» de "ULTIMA

HORA" estiu dr* parabéns. A*
Indicações do posso jornal pa-
ra at corridas de anteontem
f:,r«m plenamente coroada» de
êxito, noladamente a» que
compunham a já famosa

J*J., ''^¦'^âtTm\ \\m
W' 

'''"'^^ÊmW

200
mo".

DEMISSIONÁRIO!
Km fonte diri" d* crédito

nn». reportagem tol Informaria
dc uue o Sr. t.tiil Carlos de Oli-
v»lra lu". solicitado dtmissAn
da diretoria do Jockey, Km ».-
irauiirid rtt- um do« mal* sim- '
luilrm r eftcjfntfl p.trednik da
ent....t»iV. » dr te rkprrar <(ur a
«tlu.it in jmtii ter «nn tornada t
uue ile continue no posto.

*»»»»»*». t' »•*>»»«

mel ri «4.

»0»»»*»0*»»»

.sie.r. !
ma.

Xuiiiim — Tio Primo -- Doss
Lord Chanel — Ationio — Bu-

rònet. _ , .
Volpon» — Zomba — Batem.
Aibany — Qutmbell» — A«ripi- ,;
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KLeislNie .a - - * Agripiiia Credeiicioihse Para o "Henrique Possolo"

na.
Ziilnho

troiiifllda.
JORGE COUTINHO

HOJE
Klora Bambi- •

n» — Imury —
Orctama.

A li m a n -
Aperatta — Q.
Wind.

1'aiiuz — Da*
miBola — La
Violetera.

Quicaba —
Monde — Man-
Ká.

Gran Cônsul
rlurlinghán
Cilemore.

Donaldo —
Latiatout

Palissy
Zeugqia,

.Mamburé — Vostivo — An*
dori.

AMANHA
ciíilluio -- Williunis — Caiman.
M.F. L»dy — Chlarina — Dé.1-

íiru.
Apollonl» — Zumbal» — Teme-

ráiia.
Xonum — Tio Primo — Dossiar.
Lord Chariel — Atranio — Ex-

Volpoh» — Esteio -- Tio Godoy.
Albany - Quimbnlle — Cllcé.
Lova Aflair — Bicão — Pernot.

C. R. CARVALHO
HOJE

Klora Bambi-
, na — lmury —

Beduina.
G. Wlnd —

Maracalbo —
Aluiiuii.

K a i r vi i —
Floramour — ;j
La Violetera. '

Quicaba —
Suzuki -• Jua-

ba.
Bom de Bico

Armundarlz
Uurlinghan.

Donaldo —
Krolsler — Frater.

La Niegra — Palissy — Tel-
mo.*a.

Festivo — Garay — Cami-
nito.

AMANHA
Williams -— GulUuo — âubútas'*'-
Clilarina — M. F. Lady — Cum-

parka.
ApoílónU ¦— Teinerária — Zum-

baia.
Tm PrlniÒ — Do.ssli*r -~ Xoguin,
I.ord Chancl — Atiamo — Pad-

dy.
Vagalum» — Zomba — Tio Oo-

doy,
Albnny — Clicê — Qulnibelle.
I.ovp Atíair — BicÜQ — Intro-

FRANCISCO SENATORE
HOJi

Reduina —
Fibra Bamhina

lmury.
Maracalbo —

A p e r a n a —
Baile*.

La Violetei
Fairttz —

Floramour,
Manga — Su.

ruki — Quic,*a-
lia.

Orari Cônsul
Bom clc Bi-

io — Zé Pan-
tan*.

Krelsler — Donaldo
baliiut.

Zeugma — Palissy
tilante.

Mamburé — Festivo -
AMANHA

William» — Galluzo —
lipin

DpKIch — My Fair Lady —
XcHn

«"iliiibiil* — Apollunla — Fusca.
Xiiuuni — Aalo — Possler.
Lord Chanel — Atranio — Ba-

ronpi
Volpone — Zomba — Tio Oo-doy.
Albnny _ Qulmbellr — Assíria.
IVniot — Iiitronietida — Love

CARLOS ALBERTO
SOARES

HOJE
Beduina —

ülora Bambina
ira.

Apurana —
tara caibo —
lailo.

La Violetera
Floramour
Fairuz.

Quiçaba —"tuikl — Ban
Lon.
Glcnmore —

... Grau Cônsul —
« PaiiRarói

Kreisler — Donaldo — DonLeivas.
Drlnalfa — Palissy — Zoug-

ma.
Atis — Festivo — Garay,

AMANHA
Wllllaim — Oalluro
Chlarina - M F.

GABINETE DO PRESIDENTE "JOÃO CORUJA'
»er mil» carnuda... Quem catava mcima rom »
raí.tu era o Walter Pinto, iiuandu batliou uma
•ua revlita de "lem nuhuhii no Hobnbò". Que
leu., tem, nao hi mali a menor dúvida. Km a»-
«Im sendo (viva o Cninoes e viva Anaola!) tó cm
raso» ciccpclonal* publicarei um bilhete ou bl-

O famoso PAPA »AS BARBADAS araba d*
« substituir os «mil bllhetlnho» nota »»çto. Eis o
¦ ieu iniminiiailo ao> leitores:

TUHflSTAK DF. MIMIA TliRRA:
Acabo rte ver c ouvir na televisão o Pretldentc

s -Quadreis. E acabo clc ler, também, a erònlc» do -.-•--  --.-¦ ¦
meu afilhado Antônio Maria, Intitulada "O HUI»- llhctlnho, ma» nunca mal* antecedido do termo

I ríitde". Km re*umo ihesuel a «ciulnte concltt- "Excelência". E«í«*rc. qu* cie» .;om»ccm na bate
silo: nân há mal* motivo nenhum ne«t» P»i« d*

!; se chamar alr.iiém de "Excelência"; Asora vat ser
' nn "peito c na raça". Quando um Jóquei puxar
; uma corrida Irei rliamá-lo dc safado, polirão, ho-

múnculo, ctr. K iiiiandn aparecer algum nventii-
! relro uo lurrc Irei ptifá-lo, pcssoalmenlc, tirar as

«u»s cuíca* is* é que aleiiém ainda poderá apa-
dentro de algum tempo mais de vi-

..) e dar uma» palmadas naquela
que o Cilarior houv» por bem fa-

Í«u»s 

cuíca* is* é
reptir vestido den
fênrla da anil...

¦! parte do corpo q

da Presidente, ou «cia, dando ln|o um "etcula.
cho". Como não gosto dc fn7pr romance e muito
menos demagogia, aproielto esta prorlatuacão ao
pu*ii Krande público para marcar lago algumas
'.'harbíiHas" * melhorar o p.ndrAo <!#• luta para en-
frcnt.ir a f-imlguraila 204. Teimem nota, portanto;
MARACAIBO — GLEKMORE — DONALDO e PA-
Í.ISSY, Para .imanliã. MY FAIR L.ADY — Ol.D
NICK — LORD CHANEL — ZOMBA — ALBANY
• LOVE AFFAIR, Tenho dito. — 'Juáo Coruja".

'ijjjjrjrrrrrrrrrf-rrrrrr-r „m*m*s»f»»f»»»r»»»****»—*»—•**•••*»»»

ZACHAR1AS KO TURFE
Qiiiiiitn dai gi.niilrt feitas d»

tumo, no (Uio ^atuado, os tro-
niitM jirai tea mente ete|<ininii
ramiiri rtH im»U nu "Mnerp-
atake" a tradicional Caia Jao-
t(iif» lirim qur t«m como um
doi ««Min nvtn ativos dirrloiei
no Mio o r.imoto "publlc-rela-
tliuii" /arh.irlai do Rcço Mun-
teiro, nome tiitrruactonalmente
cunheftitu, A;ori quis h- *i»r«\i-
ma 4 temnarada é bom saber
que Jacquei Hrlm etlá outra
vez rm evidência, cum «eu de»-
file do próximo dia lt, as 17 ho-
ra« na Mesbta, guando srri «xi>
hid.i a nora colorao da nrviti-
glo«a (irsanixacão. Nao «ra pre-
Ciso cíj/t-r que o SUfjetSQ *"s'a |a-
rantldo e que nas tardrt» bem-
ta> iln prado as mulheres <*le-
Kántrs p^tar.\n exlhtndo os mo-
ilelos rrlados peta Oiu Jacqur»
llrlm, *'.S'*c-cpstalii-" a vista, ves-
tidas bonitos na "pelouw" e
7arharlis no iiirle para alegria
d* mui amigos.

ACfMULAUA EM C6PICÍO
0« nossos amigos que eici*e>
veram para esta coluna soli-
citando a chave para podi-r
decifrar a combinação de le-
trás d» vitoriosa iniciativa ti-
veram a alegria de ver ganhar
as tres ""barbadas"" marca-
da», o que redundou, num cál
culo feito na base de cem cru
zelro. num lucro dc 7.000!
Chamamos a atenção do» lei-
toret que estáo participando
do passatempo para que nâo
se e»queram dc enviar um en-
velooe selado par» a rt*sno»U,
de m?m*'ra a facilitar o nos-
so trabalho. Muitos náo te*m
feito isso e. neste caso, têm
de entrar num looüo compa»»o
de espera, tal o volume da
corrc-pnndènri? Hoje, t-m ou-
tro local dcVa coluna, vao pu
hlicada» a» combinaçóo "ue
formam a ACUMULADA EM
CfjOlClO desta tarde e dc ama
nhà. Agradecemos aos n-»s(>»
ami-.*n» os telefonemas de pa-
rabéns pelo acerto. Bem »ar>«
mo» que em corridas e difi-
i-ilimo contar sempre com su-
cesso, mas, de qualquer ma-
neira, sabem os leitore» que
o noiso único interesse é an-
entãlos bem e honeslamenle.

24 Horris do
ESPORTE
PUCAI "UN"

El» or encontre» programa»'.'»»
pura h-ojl » amanhA am tvodc •
Pnit. &*,%iinao informa a Bport
Pnaa;

HO«K
TOKNKIO RIO-I. PAULO

No p»o»embu — Corlnttan» »
Kiumenso.
CAMPEONATO OtAIUCNtaE

i- ií. t',rt«.i»«» — Ca»r» a Na-
clonai,
CAMPEONATO AUAZONKNaW

Fm Manaus — Internacional t
OUper
Edurajioc" a Labor
AMlIsTOtlOrl

ku MaiHo* —> l*ortuffu*.ta t«n-
liako. > Boticfoso dc Rtbelrfco Pié-

CLUBE CARIOCA
£m Lur — A- A.

x £>el»*rAo local-
AMANHA

R!0-b PAULO
Eie.miro — finntoa

s.'-* t>t**(. g

II,\hK* OKI 1/ «tr«ul.rrU
atu,.U Prilrllittt) | ir fotdif •»<<• *!.*¦
mullirrrk bun.tn») r "it h-»i»¦>
dn" l« lrrrur du»> "buuk»' 1 »ii».rf
rr uulra tr< ua BAKBAUA D(i
I.A1M» p*r.» *itcriai da rapü^uda
DU ria, 'tin. .Hjin-id i,'in.a t|i.r
Itrti». Ihr tin. Etil l«t»t t rm
litititr ¦.*¦. jrin átqurlr qur fultiU úa
IlatrU lll Ali ' 4f|'. Uflal dl) ' tirpil tllt'
ittt.itü I ir r litjm dr niiiiru»

(«hi* a .1-1 d*ii.« aí. , n,4» iuií
itirn. ijuer » :t>i

HYPERIO AGRADOU MUITO
t nnfurm*' aOteçlMtinai, a rrarur H«)ieriu fui levado, na ma-

ulia de ontem, ' um rscrciiln lorie .um vi»ias ao (i. P. aánPaulo, .' >¦' réallaada nu dll 1 * dr inaje Irnitii no dnr.,, .¦ jó-niicl Lula l»iaz. cji,r insistiu para trabalha-la, o tilho de Amulii»
««tiú it ? \tilti fechada t na areia nevada, pato meio dr raia. d»»*i-
ndUndo 131 crav«*dos pafn a d.l»unru, ntm lt-» pür» a uttmu
nulh.t r 13 pür:. •!* 2tKl tmtro> finais. Paranuí esperou H>prrlu
nua l hn" mrtro* r fut duuun.nl»» fártlitiriitr. .índát "tinindo" p
craque cio •stud" Vale da B.u Btperanea.

NA RETA FINAL ? "JOÃO CORUJA" ? BARBADA 00 LAPIS ? NA RETA FINAL

Provável Novamente a "Dobradinha Ouro-Azul"
Cam um programa do» melhore» iá organUedo» n«»ta tem- I amparada igualment» por atuaçies dai mais convincent»» »m »u»

porada o Jockey Club oferecerá ao» turfUtas, além do» p»reo« i turma, »m Cidad» Jardim,

comuní, duas carreira» d» extrema »en«aç»o, tal» como a clá». a.í , t.„r. a. .»«,„»Até a hera d» encerrarmos •• trabalha* deita edição, ainda
não *• sabia qual da» tri» defenterit do Stud Paula Machado
detertarla da carreira, citando propenso» entretanto os seus
responsáveis, a d»lx«r qu» ALBÂNIA fiqu» ainda em sossego
reservando-a para às provas de maior envergadura, já que a II*
lha d» Makl am Jaffa é considerada a m«lhor do prov»ito»e loto
da letra "A".

,..,_,.,,, Mas, qualquer que seja o "duo" escolhido para defender a

p»tlr o» esplêndido» sucesso» ultimamente alcançados. Apesar «j» : 
prtttig|0 dos Haras São José » Expedlctus, estarão estes estabe-

ser considerada força da competição, e»ta poderosa paralha d» j ledmenfo, bem r»present»dos. podendo inclusive, voltar a vln-

sica "Henrique Possolo" na distancia da milh», • o "Handicap 
|

íspeclal" »m 1.M0 metros para animal» d» qualquer pai» de tré»

anos • mal» idade,
Na primeira desta» prova», que é |u»tamente a mais Impor-

tante, tiremo» nova »pr»»»rttaçáo d» ALBANY, a raçuda e va-

lente defensora da bluia do Stud Paula Machado, que, com o

reforço de ALTHÉA (Albânia deverá faier "forfait") tentará re-

Ernanl de Freitas terá de "suar" a camisa, para se desvencilhar

de ASSÍRIA, vinda de Sáo Paulo com sugestiva campanha, onde

s» encontra me»mo, além de dois segundos lugares, três triunfo»
bastante eateqérleos, e que a situam como »erl«»ima rival. Tam-

bém QUIMBELE reaparece depol» d» cerca de seis meie» d»
'! repouie na fazenda onde nasceu e pronta para reeditar as bela»

performance» do ano findo, quando roçou pelo de igual para
1 Igual, com FAUSTINA, ATH*A • outra» qu» na época «ram a»

mandonas da turma e da geração.
A fUmante filha d* Pont»t Canet • Mal»» tem multa cate-

geria para »• defrontar de forma brilhante com »»tas adversárias.
Por outro lado, é aguardada também, uma p»rformanc» de»-

tadaca d» ACRIPINA, uma atrevida • velei filha da nona co-

nheclda P»lomb»ta, bem como há mult» fé na exibição d» outra,
representante do turfe bandeirante, como teja de PIORcLINA,

gar a "dobradinha"

nesta temporada.
da casa, fato que já se verificou três veies

Lord Chanel Novamente
Já no Handicap Especial, a iiüura do tordilho LÜKD LHA-

\EL é ífin dúvida o ponto de maior atração cm que pese o
reaparecimento do tuturo*-o A T H A M 0, que durante bailante
tempo ostentou o titulo de líder de sus geração no lurfe gua-
nabarino.

Nem todos be convenceram ainda das reais qualidades cto
filho de Lord Antibes, cuja ultima vitoria em tempo do*, melrto-
res no ervmado o recomendam sobremodo a um novo tnuulo.

Tanto ATHAMO como BAHONET, este em virtude sobretudo
do "handicap" dt* peso que gozara, sáu adversários temíveis par»
o tordilho de Walter Aliano. que mal^radu tudo o que se possa
dizer, é o animal da carreira.

BARBADA DO DIA
WILLIAMS

TOKNKIO
Em Vila

Am#re»,
Nu I...U.I .«.!..£ — Y. ..ii.i.tnao

ks t*uf í.j a !¦¦« dl DoHporton
CAMPEONATO HRiS'.r-N*H

Em íi.i.': if ..' -- Mandagu»'
g i k Curuiha <)• do «ai»d ,<¦. .

('«.MPCONATO C ATAtClatKNet
ía ku. Tiiuart. — Herelllo Lui

. M-crcillo Dias-
fcln t-lorla-iiopoli» — Paul» Ha.-

mõ» s. Pulmt-iras
1 OAUPZOKATO CHAítENB»;

Ku, Porvoíca» — Calouros de
Àr x f>rrovliLrlo.

| CAMPBONATO JUIZPErORANO
g Eiu JJlr, d» For» — Tornai»
g Illif.Lt 'il •:¦¦¦' -cs.:.I* ;.*•-..' Cf Cl.
g CAMPEONATO /MA/ONENSE
H En; Manii'4» — Nacional « P«a«
g Club
% &'..:«America > s ;. .
g COPA BELO HORIZONTÍ"
S íir- Beiu Hur|ti>iu«i — Am»rt»
% it . rielc dc Beccmbro
g TORNEIO PERNAMBUCO-
g PARAÍBA
g t.rr\ Recite — NeilUOO X Tr«IS».
» En Campüi» Or&nde mm Bim-
% u Cr-iy. * Oamptnenw.
K COPA DO INTERIOR
í| Em Limoeiro — Limoeiro »

HívfieirfMi
Em Carua.ru — Caruaru s

Igaraçu.
TOPfKlO MUNICIPAL
V:«hAS.*'iEN6E.

Err. S*u Lut/ — Moto Cluo» I
MuruniUo A C icleeisSo)

2 CAMPEONATO F.AIANO DA
| 6EOUNDA DIVl-iAO
g Em Salvador Pen-Peri I »n»>
f i:,e!.?titnrio.
í. CLUBEfc CARIOCAS

Kb* Moca Bor.llu — *»ngu f
Mutti do WWo\.rU%%u

En-.' Uberlândia — Botaiogo a
UbfriándiH.

Err. Bambui — Poriuiju»»» »
B--mB'!l*ns«

Em Volta Redonda — Juvenil
d- awriri x .ir.e .a. Juvenil lo-
cal
OUTROS ASÍlBTOSOfi

fcln OnarutineUiaia — 6 ¦.
PUlf^çirtui f Espariiva ,wc*í

Em Carr.pir.aa — Guarani I
8f.*i P-.uIcj

Em Barreto» — Barrctoa a Ju-
veniu»

Bm Taúbaté — Tautiote t No-
rc*bte

Err. Presidenta Priiaente —
Prurtenun* x. Londrina do P*-
rutth

Em MarlUa — Sáo Bente »
Amertoa de Rio Preto.

Eni Casiaa do Su! — Plamen-
go s E C. finhir.

Em Volta Redonda — Bei»C*o
locn.1 s Cniíeiru de Minai.

Em Peira de Ri.nta.na — rSOr
mmens* s Vitória da Capitai

Em Qenàma — Sino Ltrja.ru»
. Nu«s Vila

OolanAs x Santa RU»
Em Anápolis — Anapoiia x

G.iiaiua
Em Mire*io: — Miraaaol i •»-

Em Poço** de Calda» — A. A
Cairlenae x Cerâmica.

I
1,* Páreo; 1.000 mts. — Rec: R. Game Se" 4/5

TUaít & ADIACÈNC1AS

¦ Como havíamos aminclado. o

s

i

;
^aaVJafJHaV

°*»0lkr
::'

- u- :;
1

- Que- !

Atis. \

Euca- l

>
I

'
I

<•
I

¦\•-
rá transferido pura São Paulo. Ja
ontem, deveriam ter eniliiiiciido ai-

\ Riins dos seus dpfenhortíS.
»B1 Em cunsüíiüéiiclu dessa clecisãu,
El estão ii venda os seguintes »m-

; mais dn referido stud: MILTONIA
(Ouaiciiru c* Com Piernnsi, quatro
mios, três vitorias: MONDE (Rteck
c Tiuillai três «nos, uma vitória.
A primeira pode «cr vista rom Ce-
lostino Qnmei e a sesuncla com
Fernando Schneider.

B 
Ficarão ainda por algum tam-
po na Guanabara, ARARIG-

HOIA a AZOUOUE, que t«5m com-
proniissos rlftsslros a saldar.

OEslã 
sendo divulgada, a pro-

grainacao das tradicionais car-
roivas comeiniirntiviis cio nniversã-
rio da Revolução Arwntliiii. que
ocorrera cm maio próximo.

MADRUGADAS

B

Animais Pcmi St. Ct. I

. &S

Jóquei I
Prêmios: Cr» 150 000 00. Cri 45 000,00, CrS 30 000,00 — Largada: as U.iO heras f. \

Pookibilidadri TrriimdHr | t*li. "Performanrf" I)i*t. Trmpe Hhia

Além do Grande Prêmio "In- j
terntwinnal 25 de Mayo", em

2.40(1 metros e com dei milhões de
pesos an vencedor i cerca de qua-
renta inllhAes de cnuelrnsi. serão
disputadas mais quatro proves de
alta dotação, os Grandes Prêmios \"Internacional Cablldo Abie;t i", |"Intcrnarional Primeira Jmitii, "In-
ternacional Vicente Lapez e Pia-
nes" e "Intemaclonul Revolucion dc
M«yo". í

HComo 
haliituiilmi-nte procede,

ooiiuinlia a Loteria de Heuefl- |
cèpcia Naoluniil y Caslnos, que os
animais couvidaclos, terão inscrição I
grátis, e condução e estiidiu n'is |
liiesinus rondlrões. desde o momíi-
to do emliariiue por navio ou avião.
Outrosslm, o proprietário < podam
ser até cloisi, o ióquet, treinador e
cavalariço, gozarão das mesmas
vantagens.

1-1 Willians  S5 2*1 I A. Bolino
3-2 Gaiiuao  ãü 40 i M. Silva

3 Caiman  5S 80 ' j. o silva
3—4 Madurejra  S5 fio ' D. Moreira

5 Oood Drink  55 N0 Rlrardo
4—6 Eucalipto ,,, 55 120 ' J. Martins

7Sqbata.gr  55 «0 | O. Moura

I Agora é difíril perder. Melhorou i P.
Vai dítr irabít,ll"iO Levam na certa , A,
Trabalhou bem. Ótimo placè ! F.

j Contunt faítr boa fiaura Cílha' j O,
] Levaciu como "b&rbiidb" Cu-.dado! j \.
I Nâo rreiiio^ Fr'-ra para a turma ' J.
j HA melhores. \m esperar R

Morçaío
Morales
Srhnelder
Ullpa
Corrêa
Mesquita
Morgado

3.» p Alben.i
ESTREANTE

S • p. Albemi
4 • p. Albeni»
4 • p. Babão
fi • p hizudo
7 • p Gemo

1.200 7» 3 »

1.200
I 200
1 no»
I 300
1 000

Nosso palpite: WILLIANS Inimigo; GALLUZO Surpresa: MADUREIRA

M3 É |wl]
'«3 KV 1 <
<I!I t. | \77 1 | X
H!l A! p i

Hlt RENDEU
UM MILHÃO
AO ATLtTJCO

BEin HORIIONTKt 7 (Sf>
( ij ) _ Oi rtirifif ulr» úv Atié-

nin Mineira tiraram «»li.l«i-
In. rom » vinaa do »an»o».
i-Mniprà11 pnulifct* a *»t» í *-

pitai P"i- »!"" il prnporcie-
nar » mainr renda d« tulebol
niinrlr.. pat» ame ""> públiee
viv»mrntr intrrrafallti ¦"i" *'••*
Pele. o rlubr ainq» leve u*
lufr.t hquidt' 4t Cri
l.OM.TTÍ.WI,

].*> Pár»o: 1 SOO mt». — Rec; Temiv»! 89'' 3/S — Prêmios: Cr} 100.000.00; CrS 30 000 00 CrS 2C 000.00 — Largada: ai 14.10 hora. 4>+ + 4>4>0>4>-0 s0*0>4>+*+++*

1-1 My Fair Lady
S—2 Chiarina 
3-3 Délfica 

4 Vovó Benedita
4-5 Xota 

54
54
fill
52
ftfi

fi CiimparsA  14

G. Silva
M, Santos
Silva
Reis
S RJ, tOS
Marchant -

Aqui •> urna da« íòrça^. Chance ' F. Schneider
Ligeira e levam na conta Fnrt;a ' M Gtl
Perflmi uma carreira incrível ' M Mend*.»
NSo cremo». Turnia forte açora ' W. Ferreira
Srniprt? pírtipaa, Contam <r^thai ' M. Almeida
Plart dos melhores. Puidadn .. I R Carrapito

4.« p. Sair»
• p Dudk»
• p Tuyuty

»,• p. Xaíra
I- p, X»l'a
4.» p. Chlsrint

1.500
1 300
I .100
1.500
1..W
I 300

95 S/l
71
7»
a» j |

3 «
I! II

AL
GL
GU
AL
AL
AP

PROCOPIO RENOVOU
COM O CRUZEIRO

BUO HUKI/.tlNTI. 1 ISP-lHI

Nosso palpite: CHIARINA Inimigo: DILFICA Surpresa: MY FAIR LA0Y

3.» l»»r»ot 1.000 mt», — R»c; Atram» 110" 4/S — Premi»»: CrS 144 000,00; CrS ** 000,00; Cr» J» 000,00 - Largada: as U.SO horti

I 1-1 Fusca ...
I 2-2 Zuiubalii ." Zlzin 

3-3 Tetunrãria
4 Auolloniii

NA GÁVEA
CELSO PINA

57
57
57
57
57-5 Miss Boneca  57

« Pcsgv  17

«O D, P. Silva
4(1 A. Santos
«o Silva

Não corre
fi 35 Marcham

«0 a. Ricardo
120 R. Carvalho

I Go.ta maia da grania P ..i I ü. Coutinho
I Trabalhou bem Levam na certa I l. Ferreir»
j Aluda regular Ha melhorei I Almnd»
I Kao rurrera I Larr-*ndart
! Seu apronto foi nmnfflCd, Forç» ' Mercado
I Ileve melhorar agora Plaif I filo»
| \...* cremo» Fraca para a turma ' W. Souza

| 6- p. Zilací 1.80" 97 3 ni. I
| 3 • p. Jrttuim» l.tW »l 4 OI. \i 4 • p Fineaa l srr »« 3 ai. |9« p Apnllama ! 6cy* *II4 3 AM I
, 4 • p. Viço«a 1.50" »S 3 A! |
! |«p. Imbuída 150" SS ! AF*• • p. J Fite 1 300 «3 3» AL I

Nosso palpite: APOILONIA Inimigo: IUM1AIA Surpresa: FUSCA

4.» l»área: 1.500 mt». — «ec: T»miv»l If" 1/» — l»rémlo»: CrS 100 000.00; CrS J0 000.00; CrS .0 000.00 - L»rg»da: Ls 15.20 haras

1? pareô - WILLIAMS
em 311", demonstrando melhoras
r,AU.U?.P, 1000 em 05"2 5 e apron
tou com Bequinho SOO em 311"

nnllno, I em
, í GE
. rio

mnl-

in .1

Sabota-

Lady - Del-

to bem. OOOn DRINK. Ricuilo.•'HO em 27", multo contido. W1I-
HAM3 na eslréia deixou "oa 1 •-!«-
pressào, nins terá em O ••M.nzo
um serio rival, pois trr.ba'hou »

RESUMO: ivini.srs -- GAL-
L11P.0 - Mini'""'".

2? nftreo - >'v EUR nr»v, .1
n. Rllva. (i"0 em ¦""'. imiito h"»i.
XtíTA. ,1 Silva. 1*00 em M"7'5.
mm sobras •* nní-o"*"" p"" p"1 ko".
'"ri'ment» i"v Fi'R ii/iy, CHIA-
RTN > • yaiTA. «ií "« fòre»«

pirst;>'0:' MV e,iir LAT7V -
0"T.*nlNA — v**'r\.

S» pareô - FUSCA. I.elfi, "00 em
33", enrrenrto inuiin bem. Z!7'\.
,1. 8i'vn 700 em i"". com f-'""lc*'i-
de. APni.LOS-MV 700 em 4S" de,
carrelrêo e PEGGY. lfi"0 «**i 107",
ftnn'i».np(|(, pm bfiKs condlcJSfs

FUSCA encontra hoii onortuiilrta-
de. devendo enrontrnr nn parMhft
número dois. ns prováveis adver-
sírias.

RESUMO: POSCA - 7.11MBAIA
- APOLI.ON1A.

4" parao - riOSSIEn, Portilho.
2(M() en\ 13V, com nlmtnifts resor
vas. xoc.UM, j Marchant, '<oo
em S2" rom hon aç:'io. \OIO, B**t-
t|ca 1500 em 100" e dois quintos,
Aprontou noo em 50*215, Impresslr».nnndo bem. XQQUM m nlsta ne-
sarja, defendera nosso voto. AOIO
Vd. correr nuMto.

RESUMO: XOOUM - ACHO -
TIO PRIMO

5* pilreo - ATRAMO, Marrhant.
11100 em 10I-3 5 e aprontou 800 em
51". multo bem 1.ÒBD CllANFL,
Darlo, «no em 4»"jTí, mmi apronto
espetacular. PADDY, J. Silva, 1600

Apollonl» - Zumbida — Fusca.Xutium - Old Niek - Aalo.I-ord Chanel - Atranio - Ba-ronet,
Volpon» - Zomba ~ Tio Oodov.Alhany _ Quimbelle - Fiorelil-nu
Love Allair — Zcjinho

"."tido
•?«•#»<

iniro

103"1'5. multo taeil. EXCIIAN- '¦
H0II110. TO em 57". rb rarrei- ;
BARONFT, 1500 0111 W"3 5. "um I

sobvas. LORD CHANEL vai Inrsar j
c nciihar. ATB-A"0 t erfve-^-io.

RESUMO: LORD CHANEL -
ATRAMO - EXCHANOE.
85 pn"*o - ZOMBA, Marchant, IQ0Q |
em OU" de carreirüo. I.1CTOR. Ali-,!
vare**. (100 em 40"25. com íaciii-ied**. I
VOl PONE. J. M. Santos. 800 em
38"r'5, finslljiuido multo hem. EH-
TEJO, J. Silva, 1OO0 em 65". acra-
d"ndo e K'LL, M, 8llvn, 7»o r.,,
4fl". isrreniiitendo em hoas rondl- I
cães. Pe1^ forma como venceu.
ZOMRA deve repetir. VOLPONE é
o adversário

RESUMO: ZOMBA - POLPONE
— ESTEIO.

7* páreo - OU1MBEI.LE, Adal- I
lon 1600 em 107". so deixando cor- .
rer nos illtlmo« 1300. cni" (oram tel-
tos em R'". FIORFLI.INA Bolino.
SOO em 52". CLICfi, J. a Silva,
700 trri 45", correndo bem AS3IRIA. j
1600 em 10»". em Cidade Jardim ^
«IBANY. Miir^hatit. 1600 em 107",'S e aprontou 600 em 35" ALTIIFA,
M Rllva. derrota rom faeüidide
ALBÂNIA. man*>ndo nara os 1600 ;
metros, 101 "3 5, deixando dtlmn Im-
nrc*sãn A parèlhn do Stud Pmilii ,
NÍBowpdo, e:'nhu rt*nstnq\if no parco |
QUIMBELLF e ASSÍRIA, esta se '
riinsenulr folgar na frente, vao cor- '
rer muito

RESUMO: A',T"FA - QUI.M- 
'

BRLL1 - AS8IRIA
8" páreo BIC.ui, Marchimt. '

140(1 em 94", muito íatil PERNCil .
J. O. Silva, Últimos 1200 em 77"3 5 1
e aprontOU 600 em 38"3 5 INTRO-
METIDO, A. Reis, 1400 em 89"2 5
num Otlmo exercício PERNOT cor-
r* multo nn pista pesuda e deíen-
dera nosso Vüto

RESUMO: PERNOT INTRO-
METIDO - LOVE AFI AIR

11 Dosster ...
7 -2 Tio Primo
3- 3 Xo?uni ...

4 Aílll 
4 - 5 Old Nicli .

... 58
..56

,.. á»
,., 56
... 54

6 Tiliiirrlo  82

55 I M Silva Nesta turma e Inrte candidato I R Carrapuo
70 ' J. O. Silva Levam na rerta Anda "nnindo" Ci Feim
20 I J. Marchant Vai rorrer bem aeora Há Ia W Miano
S0 ' A. Bolino «o como irande «urpré»* ' P s'orcadii
80 ' L. Vai Na ?r«m» estaria melhoi ! C P Nunes
10 I A. O. Silva Sempre e>pere-do e nada produ» I N Linhares

s- Airways ; ono m 1 Al.
5 • I. Prmce l.?oo 94 11 AL
J • Airwavs 2 00" *3i \ AL
7 • L Pnnce 1 50" 94 S AL

Ws T Blond 1.500 ikll AL
S-p Air*»vi 2000 131 1» Al

Nosso palpite TIO PRIMO Inlmltje: XOOUM Surpresa: OOSSIfR

J.# PÍr»o: 1.400 mt». — R»cord»: Gari» M" J/S — Prêmio»: CrS IJO 000.00: CrS 45 000.00; CrS 30 000.00 - Larejada: ás 15.50 hor»»

1 l Atranio 
3-2 Lord Chanel

3 Parletal 
3—4 Pacldv 

5 Kiiih.iiite ...
4-fi Beto " Ba ron et ...." Revide .',

(Kl
50

20
II

i«jn
120
19

10

J Marchant
D Moreira
I Santos
I Silva
A Bolino
Não corr?
A Santos
Vão corr*»

I Volta "tinindo" e levam n» certa
! Oenhou em lindo e»nlc Fc-rça
( Nao cremas. Fraco pura a turma
I Acnu no como trnnrie *urprfta
I Anda "voando" e pode |anh»r' Sà<-* corrtra1 Correndo n.elhor »»ora Peneoso
' Kio correrá

Silva
Aliano

Teixeira
Ribeiro
Pereir»
Morf*do
MoreKf.0
Mcrfavdc

1.* p
1 .? p.
4 • p
1 ¦ P
3" p

Faustina
Q Chance
Ptoiomeu
Atthe»
Valmy

p. Valmv
p O Winn
p. Valmy

2.000
1.600
1.600
1 60"
1 30"
1 3Xr>
t.so»
IK!*1

as 3 s
05 4 5
9» 4 «
7» 4 5
79 4 5
an 1 fy
79 o

AL
OL
OL
OL
AL
AL
OL
AL

Nesse palpite: LORD CHANEL Inimigo: ATRAMO Surpresa: BARONIT

6." Páreo: 7..000 mts. — Rec: Atramo 120" 4/5 — Prêmios: CrS 144 000 00; CrS 44 000.00; CrS í» 000 00 iBeMing' Larej. as le.20 h

11 Zomba ...
2-2 l.lctor ...

3 Vaf,»|ume
3 -¦I Volpont

5 Fsteio 
4-6 i;m 

7 Tio Oodov

57 33 Marcham Ganhou em linda final. Anda bem Moríado i " p
47 «0 A. Ollvara» Levam na r«rta Trabalhou bem 1 Perea I ».- p
57 S0 t. Oliveira Na crania seria adversaria temível II. Sou»» S" p
57 *<f> M. Sun... Anda corr-ndo muito FArç» Silva 4." p
57 130 Silva Levavam na cert» e fracassou Snuia »• P
57 411 Silva Vai dar »u»tn nu (mal "Tinindo"! Filho ! «*P
57 40 1. Dias Muita chance Potte candidato ' FeltO ' «" P

Zaíal
Trisio
Prwonstjl
Proronsul
Irlsio
Prosronsul
Prvtconiiu!

! 3t>l
1 600
1 «OC*
i snr
i,no
1 «Oi*
t »»'

u s s
!03 S 5

9« 2 *
MSS

ins 2 5
98 2 s
»» 3 5

Nosso palpite: VOLPONE Inimigo: TIO GODOY Surpresa: ZOMBA

7.* Par»»: 1 SOO mts. — R»e»rde: Garça SM' 3/J — Prêmio»; CrS 400 000.00. CrS 180 000,00, CrS l» 000 08 't.»Hlr.si L»rt. as H.SJ h

1 - I Vulmbelle
2-3 Fiinellni»

3 Cllr* . .
4 Assina .,.

s Aiiiplna
I Albanv ..." Althea ...." Alhánl» ..

56
SR
at
Hi
s»
56
M

N
Si

120
J5
*,to
ti

.7 »
40

A. Ssntos Volt* eom trabalho» bons Rival Moreado
Bolino Seu apronto aeradou Chance Bismisrrt

J. O. Sllv» Aqui á duro janhar Há melhore» M. Oli
Cunha Vem muitu preparada de S Paulo A, Ro»»
Rlrardo Turma forte a»or« Nio cremos Pir««
Silva And» "voando" Dittcil perder F- Prettas

Marchant Qrand» anda p»r» » titular ' Freitas
Silva A mais liara do lote So jil»re | Frelta»

l • Bellatnx
6." E. Choke
J.» Albanv
3» F You
1 • p. Palsv
i • Antnl»
:• Padds
3 • Fl|»n>

3.000 136 3 CP f
3.000 173 CiL S
i.om si s*s ml
í.*» mss oi I
lano II \r *¦ 1 ono s» a ¦» ul 1

1 1 «nn md 01.1I 1 «rr no c.L a
Nosso palpite: ALBANY Inimiga: ASSÍRIA Suretrè»»: FIORELLINA

Acumulada
rte Vrncftiior

XOOUM

LORD CHANIl.

PKRNOT

EU VOU JOGAR
Ariinnilada Acumulada
de Duplaa rle Plsrá

5,«

II WUL1AMS
FUSCA

33 XOOUM
lORts CHANHL

II ALTHfA
PfcRNOT

$.° Páreo: 1 400 mts. — R»c: Ti«rin« 12" 1/5 — Primlo»; CrS 10 000,00, CrS 14 000,00, CrS 1» 000,00 (S\»Mlenl L»rg. at 17.J8 h

1-1 l.v» Alfair 54" Janiak I|
3 Bicáo |3
3 Záimho U

J 4 Pernot M
3 Bon Sou* .....,,.. 87

« Intrometido 13
7 Tuvutv 11

' 130
• 4«
6 «O

Ssntos ] Correndo baH«nt«.e pode |»nh»r ' Schneider
.' H.i Grande ajuda pí$» o titular ! Srhnelder

Marth»nt I Ooata d» alropcítr tone no nnal Neves
Souza ' LtfffMo 1 volta bem xrabalhado Barbos»

O. Silva ' Na turma e na areia * candidato Ferrerr»
lima 1 Sáo fr»mo» neste Risquem ' OUv*:r»
Rn« j Sempre levado com mult» thanc» : Arnuio
âtlva í Xa trama »>»»taina meihor Fwíta»

• Eatrilo
• Tuvutv

J * L Affair
I • Itfrene

• L Aflair
• L Affeir

s.» p. Blcáo1 • tselfu»

I SOO
.SOO

1.M0
1 400
7..MO

! i.soo
1 1 Jtw

= 1 3»»

71 I I
7»
•3 3 5
15 4 5
13 3 I
*3 3 3
f

Ptir Cr* 1.» nnit dc erdenada
mrn.al e lusas a eriteriii do cluhe.
v ti%ewiTu Procôplo conrord«u «ro
rrntivar na noitr rii- ontem tra
contrate rum « Cntaelr» d«*»i» Ca-
pit»! Ilestii turma ficam definitl-
\atiirntr rncrrr^da» a«i poi^inill-
dades de PnjCÓplo ser n.nlr»t»de
pelo Flamen*:" du Rm d» J»netre

TR6S CLUBIS
QUEREM FAU5TINO:

CRS 10 MILHÕES
Embora seu passe náe »e)» ven

dido por metros de Cr} 10 milhfte»
pela Ferroviária de Araranuar».
Palmeiras., Corintians e S P»u!o
estáo interessados na compra de
atacante Fatlstmo, wndo qu» • S
Paulo tan-.bem deseja o concuno
fl»* Pinipntr!

PALMEIRAS COMPLETO
NO RETURNO

» FAl I Ci 7 (SP-TJHJ - O» J«
-adoras Jul'"' ¦ Ademar. 7>qnl-
nha r llumaita. impossibilitado»

t* 

i(r íuzat no* ullinioo rompromiiioa
tt. Painsrír»* n»i prim»*ir« turva

9 ri,, Torneie **Kio-»*u r»ule' i» te-

Érarw 
IftftM » di»pit*içái» do tfcní-

c, Hmiunihi «sei» depart»»»»»-
ff- te médico ri>«t» li>rm« e Palmei-
% ras pnd**ra joçar romplftn nn tur*
« nn final

IOTAFOGO x IANGU
;. AMANHÃBotatoeo e Bsnwu disputar»»
§j amanha, no Estádio Prol"tár!o,

um smiitota, representados po»
«ciuirMi» mislss O BotRto*?o »rr»>
nentaja Rmudes atracou, com»

|é Nelvaldo. Rlldo » » estreia ale FH-
rw Ki preliminar totar*^ o» qua-

dros juvanti do* n.aamfl* ^lub+a,

§ FLA PODE JOGAR COM
A PORT. SANTISTA

^ O rUmrntn |»»*dera jnt»»r r*ii*i a
É Porluau»»» Santuu »» penili"»* trrv»ieir^. drprndrndB d» raaal.

tado dr».!» nottr. Crente ao C»rin-
g tlan« II» » Flamctue perra, fi-

e»ra em 1» lutar «I» «'"r" «•¦
rtora >" '¦ * *" »¦ *¦¦ dnm.ata,
dia U \kkim terá ama wmini II-
*re. pttdfndu jo^mr eam •• «antiv
ta» Ma» ae v»ne»r •» enspat»',
**ra o I* do fmpo ranoc* taada
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CND VAI ACABAR COM AS VIAGENS-BELA VISTA
ÇBOLAS & CARTOLAS)

NIKO «OLONTUIN

Bilhetinho ao Armando Nogueira
Chapinha velho de cucrra, meus para-

bens pelo artífio de ontem, na sua "Bola
Pra Frente". Se pudesse, transcrevia-o in-
teiro. Acho até que seria obrigação de to-
dos os editores esportivos fazê-lo. Mas, que
diabo! Você escreveu às pampas! E cm três
colunas, enquantOi como vê, eu só tenho
uma e meia, com mulher de gorjeta.

Confesso que já estava cansado e de-
sanlmado de bater sozinho nessa gente. Um
dia cheguei a sentir saudades daquela guer-
rinha que nós dois c o Luis Carlos Barre-
to começamos cm 58. quando o "Alicate"
perdeu dc zero... Vejo, porem, que o ami-
go, está cm euforia dc trabalho! E sei que
você é um perigo quando quer fazer, dizer
c escrever.

Conte com o Bolontra neste novo forró.
Já denunciei esses anacoretas, aqui. Sutil-
mente. Pra ver se eles davam um jeito na
vida c paravam de tomar, não só as meda-
lhas dos nossos campeões, mas também a
glória. Você sabe, glória, hoje em dia, está
pela hora da morte. Há muita, por ai. Mas
falsa Talvez -importada" de Paramaribo...

Você fala do martírio desse infeliz que
é o cartola brasileiro. E' uma realidade! Co-
mo cansa vender trator, barganhar verba
oficial, "comprar" ônibus, dominar cadeias
de radiofusão, forjar Efeitos Suspensivos,
anuuciar-se ao Presidente da República como
"colega" — "é o presidente do clube tal"...
— ganhar comendas! O Falcão diz que vai
ganiiar a "Encomenda do Cruzeiro do Sul"...
E que amofinação, chapinha, visar o passa-
porte todo o mês! Que coisa chata! Que ma-
cada. ir ao Maracanã e ao Pacaembu de
gravata e paletó! Ir pra lá e pra cá com
gordas verbas de representação. Que no-
jeira — eis o sacrifício supremo deles —
apertar mãos suadas dos Peles, Garrinchas,
Didis, Nilton Santos e Quarentinhas! Sorrir
para élcs e dizer que são reis, sem ter
quem os chame de monarcas também.

Esses cartolas
são uns sacrifica-

í"V dos, Armando! Ve-
ja o trabalhão que
tiveram par» or-
ganizar esse pri-
mor de "Rio-São
Paulo". E que
transtornos lhes
trará a Instrução
204. quando forem
comprar sua.
muambas no exte-
terior... Cadê as
tropicais inçlèsfi
dc fundo de ma-
laV...

Sâo muito frá-
ceis. A Taça que
o Belini Icv.ui-
tou sozinho — e
com um braço só
— na Suécia, vai
ser levada ao Chi-
le por uns qut*
nhenlos! Olha só
o que eu digo:
uns quinhentos.
Afinal de contas,
é preciso segurar
o caneco com cui-
dado... Paro aqui
por falta de es-
paço. £ também
porque estou ma
esquentando e da-
qui a pouco vou* lá fora tacar a
mão num! Só pe-
ço. Armando, que
você não repita
mais aquela fra-
se: — Amadores
marrons do fute-
boi dos eabinetes,
guardai as vossas
rhuteiras". Êlej
são capazes de
aceitar a idéia. K
aí pegam as
chancas do Pele,
dizendo que são
seus donos, de ia*

JffiV;' to e de direito!
Essa turma é
mão-Ieve, compa-
nheiro...

Im abraço a
conte com o Bo-
lontra. Afinal, es-
sas guerrinhas an*
tes da Copa dão
M-mpre certo.

*

Ao qua
parece, o
Falcão quer
transformar

o CND na
COFAP do
esporte: vai
tabelar os

preços das
excursões...

AMPARITO. um perfil a serviço do seu
bem-estar matinal.

mjJARUM JASBIK, consultor jurídico do CND explica
l»Jal interpretação errada de muita gente sobre deter-
minação de Mendonça Falcão contra excursões de clubes
a baixos preços. O objetivo não é barrar Vasco, Bota-
fego ou Santos, mas, de impedir que clubes pequenos,
de menor categoria técnica, saiam do Brasil para jogar
em países tecnicamente forte:, comprometendo o fute-
boi brasileiro, que no "ranking" mundial desfruta de

grande prestígio. AAarum Jasbik afirmou que há dois

grandes juristas (Evandro Lins e Gastão Soares) que
impedirão atitudes arbitrárias e inconstitucionais de Fal-
cão, nesta febre de reforma e reorganização moraliza-
dora do CND.

VERBA SUSPENSA
No tempo de Paula Ramos,

Falcão pedir» da verba para
clube», 12 milhões para S. Pau-
lo (segundo nos disseram) a
fim de atender o eleitorado
nos clubes. Agora Informa
Marum Jasbik que o novo
presidente traçou planos segu-
ros e decisivos Impulsionando
o CND para medidas firmes e
fortes dentro da lei: 1) —
suspensão do pagamento das
verbas destinadas pelo govêr-
no e reestudo da matéria; 2)

conferência com Jânio Qua-
dros segunda-feira em Brasi-
Ha • audiência para apresen-
tar membros do Conselho; 3)

terça-feira virá ao Rio c
ficará toda semana nesta ci-
dade, havendo reunião pela
manhã e audiência a presiden-
tes das entidades, na parte da
tarde.

AUTORIZAÇÃO
Outras mecldas enérgicas de

Falcão e todo o Conselho ba-
seando-se na lei, como infor-
niou-nos, cm entrevista, Ma-
rum Jasbik: comunicação feita
ontem, à Polícia Marítima, que
os vistos nos passaportes só
poderão ser concedidos quan-
do autorizados pelo CND para
clubes viajarem; comunicação
às entidades e clubes, que,
quem não regularizar os "ai-

varas de funcionamento" te-
rão cassados direitos de ativi-
dade.

EFEITO SUSPENSIVO
Foram oistribuidos mais dt

250 processos que estavam pa-
ra ser julgados. Um dos
principais, refere-se ao recur-
so absurdo da Confederação
Brasileira de Pugillsmo, con-
tra a luta-llvra brasileira. O
CND considerou normal a de-
liberação da diretoria passada,
e, mandado de segurança seri
concedido, permitindo a reali-
zação da luta-livre brasileira.

Decisão sSbre efeito suspen-
sivo: deliberou o novo CND,
por ordem do presidente Fal-
cão, não conceder mais efeitos
suspensivos "ad-referendunv"
da assembléia do CND- Efeito
suspensivo só será concedido
depois de apreciado o pedido
em plenário. Falcão, que
quando presidente da FPF ob-
teve muitos efeitos suspensl-
vos por telefone, concedidos
pelo presidente do CND "ad-
referendum" do plenário, de-
cldlu impedir aquela fórmula,
assim como não deixará clube
sair sem técnico diplomado,
quando êle, muitas vezes im-
piorou que o CND deixasse o
Santos ir para fora com Lu-
Ia (sem diploma).
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Consolo dc Didi è a iclevisõo. Há quase um mes na efrea, está ''seco'' para voltar a tocar
na bola. DU que menisco está bom e vai enfrentar o Santos. Segunda-feira começa a treinar.

FLA x CORINTIANS (HOJE) É JOGO IMPORTANTE

RIOS. PAULO TEM 3 HIPÓTESES
Ojôgo 

de hoje, no Pacaembu, entre Flamengo e Corintians,
definirá as colocações do Rlo-S. Paulo, e servirá para apon-

tar a tabela do turno final do Torneio, conhecidas as posições
dos concorrentes, independentemente da partida Santos x Ame-
rica. Assim, surgem três hipóteses:

Santos x

*++++++++++++++**>++++¦

I DIDI VOLTA A TREINAR E
QUER ENFRENTAR 0 SANTOS

W

PRIMEIRA HIPÓTESE
Vitó do Flamengo ou em-

pate, caso em que c clube ca-
rioca será o 1.° colocado da
Guanabara, e o Corintians
ocupará o 3.° posto de S. Pau-
lo. Nesse caso a tabela ficará
assim constituída:

134 _ v»' j x Santos (Ma-
racanã) e Corintians x Fia-
mengo (Pacaembu).

16-4 — Botafogo x Palmei-
ras (Maracanã) e Corintians
x Vasco (Pacaembu).

19-4 — Flamengo x Palmei-
ras (Maracanã I e Santos x Bo-
tafogo (Pacaembu).

22-4 — Palmeiras x Vasco
(Pacaembu).

23-4 — Botafogo x Corin-
tians (Maracanã) e Santos x
Flamengo (Pacamebu).

SEGUNDA HIPÓTESE
Vitória do Corintians e ren-

da superior Cr$ 1.614.120,00,
hipótese em que o Flamengo
será o 2.° colocado da Guana-
bara e o Corintians o 2.° de
São Paulo, ambos classifica-
dos pelas arrecadações. As-
sim, teremos a seguinte ta-
bela:

13-4 — Vasco x Santos (Ma-
racanã) e Palmeiras x Botafo-
go iPacaembu).

16-4 — Flamengo x Corin-
tians (Maracanã) e Palmeiras
x Vasco (Pacaembu).

19-4 — Botafogo x Corin-
tians (Maracanã) e Santos x
Flamengo (Pacaembu).

22-4 — Corintians x Vasco
(Pacaembu).

23-; — Flamengo x Palmei-
ras (Maracanã) e Santos x Bo-
tafogo (Pacaembu).

TERCEIRA HIPÓTESE
Vitória ao Corintians e ar-

recadaçáo inferior a 
CrS 1.614.120,00, ficando o Co-
ríntians como 3.° colocado de
São Paulo e o Flamengo co-
mo 2.° da Guanabara. Tere-
mos, '.'o, a seguinte tabela:

13-4 — Vasco x Santos (Ma-
racanã) e Corintians x Bota-
fogo (Pacaembu).

16-4 — Palmeiras x Flamen-
go iMaracanã) e Corintians x
Vasco (Pacaembu).

19-4 — Botafogo x Palmei-
ras (Maracanãi e Santos x Fia-
mengo Pacaembu).

22-4 — Palmeiras x Vasco
(Pacaembu).

23-4 — Flamengo x Corin-

tians (Maracanã) e
Botafogo (Pacaembu).

|ÊDO dc menisco avariado voltou a desapa-
recer do pensamento de Didi, quando

ontem tornou a ser examinado e submetido a
mais uma aplicação de ondas curtas no joe-
lho. O craque comentou que não chegou a se
preocupar muito, mas apenas queria que se
descobrisse tudo e se esclarecesse logo o caso
para ter uma solução definitiva.

— "Não cheguei a me apavorar e feliz-
mente nada tenho nos meniscos que possa vi-
ver assombrado e com medo de maior inati-
vidade. Tenho sentido sensíveis melhoras no
joelho, dobro-o com naturalidade e normali-
dade, apenas precisando recuperar força nos

músculos em conseqüência da atrofia provo-
cada pela contusão nos ligainentos".

TREINA SEGUNDA-FEIRA
— "Estou tão melhor — prossegue Didi

— que segunda-feira vou iniciar os treinos in-
dividuais. Pensava que ficasse mais uma se-
mana de "molho", mas já terei condição de
voltar aos exercícios. Dentro de mais alguns
dias, estarei novamente tocando na bola. Es-
tou cansado dc ficar na "cerca". A pior coisa
do mundo c não jogar e ver os companheiros
na fogueira. Acho mesmo que vou estar bem
para enfrentar o Santos no returno".

>+*?**+s*+-êT++<++++>+++^

Traçado Programa da Seleção:
Lista Será Divulgada Dia 16
A 

reunião iniciada na noite de quinta-feira, quando seria tra-
cada a programação do selecionado brasileiro para as dlspu-

tas das Taças Oswaldo Cruz e 0'Higgins, terminou na manhã de
hoje, no Hotel Novo Mundo, quando, sob a presidência de Paulo
Machado de Carvalho, e com as presenças de Mendonça Falcão
e Aymoré Moreira, foram tomadas as seguintes deliberações:

n 
Marcar nova reunião pa-
ra o dia 14, (embora nada

fosse revelado, a convocação
deverá ser feita nesse dia).

BPor 
medida de economia,

em virtude da precária
situação financeira da CBD,
deverão viajar somente 22 jo-

gadores, abandonando-se a pri-
meira fórmula ventilada, pela
qual seriam formadas 2 sele-
ções, cada uma das quais dispu-
taria uma Taça.

a ueiegação ficará con-
centrada em Quilpue de

4 a 11 de maio, para testar "in
B

CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA
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loco", a concentração escolhida
para a seleção que disputará
o Campeonato Mundial de 62.
Kl Submissão de toda trans-
¦*¦ ferència de jogador bra-
sileiro para o exterior à apre-
ciação do chefe da delegação,
do Conselho Técnico e da Co-
missão Técnica, antes de ser
concedida pela CBD, para que
opinem sobre a conveniência
ou não de ser efetivada.

n Aprovar o seguinte pro-¦-¦ grama para a seleção:
Dia 16 — Divulgar, às 17,30,

a relação dos convocados, nos
Estádios de Maracanã e Pa-
caembu.

Dia 24 — Apresentação dos
Jogadores às 18 horas, no Ho-
tel Paissandu.

Dia 25 — Exame médico.
Dias 26 e 27 — Treinamento

em local c hora a serem desig-
nados.

Dia 28 — Embarque, às 9 ho-
ras, para Assunção, pelo vôo 53
da Panair do Brasil. No Para-
guai a delegação ficará hospe-

dada no Gran Hotel dei Para-
guay.

Dia 29 — Treinamento em
Assunção.

Dia 30 — 1.° jogo Paraguai
x Brasil, às 16 horas.

Dias 1 e 2 de maio — Trci-
namento em Assunção.

Dia 3 — 2.° jogo Paraguai x
Brasil, à noite.

Dia 4 — Viagem Assunção-
Santiago, às 12,30 horas.

Dias 5 e 6 — Treinamento
em Las Salinas,

Dia 7 — Viagem para San-
tiago cm "ônibus. A delegação
almoçará no Clube Italiano, es-
tando o 1'.° jogo com o Chile
marcado para as 16 horas. De-
pois da partida a delegação
retornará a Quelpue.

Dias 8, 9 e 10 — Treinamen-
to em Las Salinas.

Dia 11 — 2.° jogo Brasil x
Chile, à noite. Após a partida
a delegação permanecerá em
Santiago, ficando hospedada no
Hotel Ritz.

Dia 12 — Regresso ao Bra-
sil, às 6,30 horas, pelo vôo 52
da Panair do Brasil.

O Brasil, cjicsur ue nao contar com possibilidades de alcan-
çar o titulo máximo no Mundial de Tênis de Mesa que se
disputa em Pequim, deverá melhorar bastante o padrão tècni-
co de seus jogadores, pelo intercâmbio com paises em que ésse
esporte è muito difundido. Na China, por exemplo, (foto, à
esquerda) os alunos de escolas primárias têm no Tênis de
Mesa seu esporte predileto. (Fotos da Agência Nova China)

LATARI MOSTROU: FUTEBOL
DO FLAMENGO NÃO FALIU

O "Departamento rie futebol profissional do Flamen-
go, pelo seu diretor Radamés Latari, apresentou ontem
relatório ao presidente para apreciação na reunião do
Conselho Deliberativo. Diz o relatório: nos últimos três
meses o futebol arreendou 17 milhões. De dezembro até
agora já pagou 21 milhões de cruzeiros. Como no orça-
monto para 61, necessitava de 24 milhões para o futebol,
Latarl diz no relatório que a situação é boa e o futebol
rubronegro não está falido. Já ganhou 17 milhões de
cruzeiros antes do meio do ano arrecadando mais da
metade exigida em orçamento.

ULTIMA HORA Esportiva

SABARA E PACOTI
PREOCUPAM VASCO -
Apesar do curto espaço dc
uma semana para o jogo
contra o Santos, o Dr. Vnl-
dir Luz tem esperanças dc
colocar cm condições dc jò-
go os atacantes Sanará <•
Pacoli, cujas contusões
vêm preocupando o técnico
Martim Francisco.

B,\NGU: HO.IE ti AMANHA NA HOLANDA
O IlaiiTli Jogará hoje r nmanliã na Holanda

i-staiirio escalado n seguinte quadro para esses
compromissos: Uhlrnjura; .loi-l. Darry r Nlltim;
Ailcmir r /.6/imn; Correia, Zé Maria, Blanchinl,
Walter e Belo. *

SÓCIOS DO FLU PAGARÃO INGRESSOS
De ae.òrdo com o regulamento do Tornrio

Rlo-San Paulo, ns associados do Fluminense pa
Riirâo Ingresso n.i partida de domingo, contra
a Portucuêsa, apesar dc sua disputa em Álvaro
Chaves.

tf O

VENCEU O BOTAFOGO EM UBERABA: 4 i
UBERABA, 1 (SP) — Jogando esta noite, nesta

cidade, contra o Uberaba, o Botafogo, do Rio, ven
teu pela contagem de 4 a 3. No primeiro tempo o
quadro carioca vencia' por 2x0. flols, pela ordem
Oiiarentinlia, Garrincha, Valtinlin (2), sendo um
dc pênalti, para ok locaiti; Batatais, contra e Cará
cobrando (alta. A renda dos portões foi de 4M.20"
cruzeiros, fora a venda antecipada. José Bernar
díno foi um bom juiz.

ZIZINHO QUER LEVAR
DIDA: MÉXICO — Zizinho
está em vi» de viajar pa-
ra o México, onde será téc-
nico, pretendendo levar
consigo o mela Dida. Ziii-
nho procura manter sigilo
sobre o fato e só pretende
falar com o mela do Fia-
mengo quando at negocia-
çõet estiverem em fase de
conclusão.

Wm

l

EMBARQUE DA PORTUGUESA PODEKA
SKR SUSTADO — Se a Portuguesa dc Desportos!
não apresentar, até âs 12 horas dc hoje, o cer-|
(ideado dc serttro de seus Jogadores, terá sus-j
tado pelo CND, o embarque dc sua delegatãoj
para a excursão pcl.is Américas.*

BRASIL VENCEU NO TÊNIS DE MESAÍ
— Pequim, 7 (FP-UH) — A equipe brasi-f
leira conseguiu, hoje, a sua segunda vitó-l
ria no Campeonato Mundial dc Tênis dei
Mesa, vencendo Cuba por 5x0, descansando}
seu principal jogador, Biriba.

*
REAL: 250 MIL DÓLARES POR 8 .IO'

GOS — Madri, 7 (UPI-UH) — O Real Madrid)
firmou contrato para disputar 7 partidas
nas Américas a 30 mil dólares por jogo.
Além desses encontros, o clube espanhol
disputará uma oitava partida em Nova lor
que, à razão de 40 mil dólares.

*
RIVER GANHARA 30 MIL DÓLARES: 3

JOGOS — O River Plate assinou contrato!
para disputar 3 jogos na Argentina, após
disputa do campeonato argentino, dcvendofl
receber a cota dc 10 mil dólares por jogo"

FLUMINENSE QUER JOR
GE — O Fluminense está
vivamente interessado na
compra do passe do zaguci
ro lateral direito, Jorge,
do América. Podemos adian-
tar que o jogador, inclu.
sive, está sendo sondado
por pessoas de Alvarc
Chaves.

PORTUGUESA VENCEU KM PETRÓPOLIS
J x 4 — PETRÓPOLIS, 7 (Ull) — Em partida***
amistosa transferida dc ontem, devido ao mai
tempo, a Portuguesa rie Desportos, de São Pauli
obteve difícil vitória sôbrc o Cruzeiro do Sul, local
por 5 x 4. No primeiro tempo venciam os locai'
por 3 x 1. A renda foi de 98 mll cruzeiros.

ROTEIRO DO TORCEDOR
TORNEIO RIO-S, PAULO

HOJE: — S. PAULO
jòro: Corintians x Flamengo.
Locnl: Pncnembu (à noite).
Juiz: Alberto clu Gsina Malcher.
Quadros;
COR1NTIAIS — CnbecSo; Jaime. Walnur

Ari; Sldney e Oreco; Bntnuiia, Jonqulnzlnho, Ml
riuidii. rtafncl e Neves.

PLAMENCiO — Ari; Joubert. Bolero e Jor-
rlnn; Jadlv e CarllnhoF; Joel, Gerson, Henrique
UlUn e Germano.

Horário: 31,15 horas.
Preliminar: 19,15 horas.

AMANHA: — RIO DE JANEIRO
Jorro: Fluminense x PorUiRiiésa.
Local: Álvaro Chnve» (à :arde).
Ouadros:
FLUMINENSE — Castilho: Jair Marinho, Pi-

nheiro e Altülr; Erlmtlson e Clóvis. Jair Fran-
cisco, Paulinho, Valdo, Manuel e Escurinho.

PORTUCIUfcSA —¦ Chiimorro; Nelson (Her
minto), Dltfto (Murilo) e Juths; Alberto e Wil-
te; Jair, Silvio, Seivllio. Oelmar e Nilscn.

Horário: 18,00 horas.
Preliminar: 14,00 hora».

SAO PAULO
Jói;o: Santos x América.
Local: Vila Bolmiro ia tarde).
Quadros:
SANTOS — Lalá: Fiottl, Pavão (CMvet) <

Dalmo; "üivbatfio e Calvct; Dorval, Mettgálvlo
Coutinho. Pele (Nenf-i e Pêpe.

AMÉRICA - Pompéla; Jftllton, DJiilma <
Ivan; Amaro c Leônidas; Crl^.r.ns, Antoninho
Quarentlnha, João Carlos t Nilo.

Horário: 16.00 horas.
Preliminar: 14,00 horas.

PONTO DE VISTA- AiBmr lAURihiCi

FINAL MELANCÓLICO
pOMO era ét prtvcr, devido õi características absurdamente

ontiesporrivai do teu regulamento deste ano, — em parti-eular, ¦ que diz respeito ao cancelamento dos pontos ganhosno pr.me.ro turno —, esta fase inicial do Torneio "Rio-São
Poule está terminando na indiferença geral. E um final obt-euro, murcho e melancólico substitui o que devia ser umaapoteose.

Os três classificados, tanto
cariocas como paulistas, já são
conhecidos há muito tempo, e
quando há curiosidade em
torno de um resultado nestes
dias, é para saber se um clu-
be tentará mesmo a conquista
da vitória ou se, ao contra-
rio, entregará os pontos paraser beneficiado com uma cias-
sificaçâo final mais vantajosa
(sempre por culpa do regula-
mento e da tabela malucos).

Assim é que náo podemos
sinceramente dizer se o Vasco
perdeu normalmente quinta--feira para o Palmeiras ou se
preferiu assegurar um tercei-

ro lugar que lhe dará o privi-légio de receber a visita do
Santos, quinta-feira próximadia 13 de abril. O que será
do Corintians x Flamengo de
hoje á noite, que dará ao ru-
bronegro o primeiro ou o se-
gundo lugar carioca?... Nin-
guém pode dizer... Quantoaos últimos préiios do turno,
amanhã, domingo, ésse "San-
tos x América", campeão pau-lista contra o campeão cario-
ca, que devia ser o "bouquet"
do turno, e o Fluminense x
Portuguesa, vice-campeão ra-
rioca contra vice-campeão
paulista, irão esconder-se em

Vila Belmiro e nas Laranjei-
ras, tão privados de qualquer
interesse os deixou o incrível
regulamento...

Afinal de contas, o Botafo-
go parece "condenado" ao pri-
meiro lugar carioca, a não ser
que o Flamengo, fazendo ques-
tão de tirar a desforra da go-
leada sofrida ante o Corin-
tians, cm amistoso, poucos
dias antes do inicio do torneio,
conquiste hoje à noite uma vi-
tória ou um empate no Pa-
caembu.

De qualquer modo, repeti-
mos, o primeiro turno de um
torneio que tem tudo para
ser um certame excepcional-
mente brilhante, tanto do pon-
to-de-vista esportivo como fi-
nanceiro, termina-se na con-
fusão e na indiferença por
culpa dos inventores de um
regulamento ridiculamen-
te complicado, injusto c anor-
mal.

Será uma lição aproveitada
nos próximos anos?... Acre-
ditar nisso seria, provável-
mente, demonstrar muito oti-
mismo.

Alaii Culpa Mário Viana da Revolta da Torcida
A LAH BATISTA e João Silva ditem qua a revolta da torcida vascaina foi insuflada pelo comen-
" turista Mário Viana, no "hall" dos elevadores do Maracanã, após o jogo com o Palmeiras.
Instigando a público contra dirigentes e jogadores, classificando de "pouca vergonha" o espetáculo
apresentado pelos vascainos, aquele comentarista (segundo João Silva o Alah Batista) criou situa-
cão difícil para o time e os dirigentes. O Vasco deverá enviar oficio da protesto à direção da
emissora onda trabalha Mário Viana.

A revolta da torcida, íoi
ainda explicada por Allth
Batista numa roda de vas-
cainos: queriam um técni-
co de verdade. Pediram e
indicaram Martim como
solução. Pois então, o pre-
sidente ordenou sua con-
tratação, porque não in-
terfere cm futebol nem
escala times. O que não
pode é o clube ficar mu-
dando dc técnico toda ho-
ra. Quanto à venda dos
jogadores, dizem o.s diri-
gentes que não pode ha-

ver revolta nem queixas.
Todos queriam a .«aida de
Deiém. que muitas vezes
íoi vaiado. Saída de Or-

lando não pode ser as-
surito de revolta, porque a
torcida já aplaudiu vltó-
ria sem Orlando, eom Bar-
bosinha no time.

João Silva, diante da re-
volta da torcida, revoltou-

se íoi até ona Dulce, che-
íe dos torcedores vascai-
nos. Explicou tudo, e disse
que. ira de Mário Viana
era porque queria ser téc-
nico do Vasco e critica to-
dos os outros treinadores.

fluminense Não Tem Time Ainda Escalado
Jogando amanhã, as 18 horas contra a Portuguesa, encer- 0ran"

H não levi o time definitivamente crcalado. F.' provável in- p
Í ranrto conipromUso no Rio-São Paulo, o Fluminense ainda $
é clusão rios .% uiiaiw nua novos tm eaiupe. nara experiência e observação: %
0 5Í? n" r?oa d? Ednúlso": Hilton ro lugrr de Escurinho e 0aé Oldair substituindo Paulinho. O fogo, amanhã, nas I.aran- g
P feira*, aparece como simples espetáculo de futebol sem me- 0
Ú nor vnloi para rolocncõei r.a tabela. Vice-campeões cariocas 0

se sabe.í| e paulistas estão eliminado*, corno

CONTRA-ATAQUE- IOÁO iALDANHA

MU
INVENTAR É DIFÍCIL

CITA sente esti dizendo, que tanto Botafono x São Paulo, eomo
Palmeiras tiveram, tosto dc marmelada. K que hoje

en. sao Pauln também o flamengo vai dar um "Jeito" eom o
Corintlanj. Nada mais falso. Nio há Isso em futebol; Antes e acima
de tudo está • anuir próprio dos jogadores. A consciência prolis-
kional.

O que eiiste de verdade é uma tabela incrivelmente mal feita
f a irrreularidailr dos timrs.

Vá lá que no RIo-SUo Paulo exista drsclassillcaçüo. t. um bom
. método. Dá mais interesse Mas da forma como foi feita cheira »
i| eaca-niquels. Por que não sortear a tabela dos finalistas? Tor que a
\< partida final está ajeitada par» mt lá?

t. esta a marmelada existente. Mas não é no rampa, foi «»»
na cablnrle e quem está sendo acusado lio ot jogadores

O lado financeiro rias latielus tem de «er olhado, f. Indlspensa-
; vel mesmo. Mas lem que ser leito de forma equilibrada com o as-
i! pecto desportivo. l)o contrário sofrerão ambos. Pois o povo nao

1 gosta de bancar o trouxa K se de leve sentir isso, reage e dlt:
i| meu não vai nísio, K marmelada.**

Há ainda por cima a irregularidade das equipes. Hoje um time
ganha de cinco, amanhã perde feio. Mas como ê possível l1»""*]

' regularidade com equipes que jogam lodo o dia? «|ue não ,r,in"•*¦¦•
* <luc experimentam (e as veies liquidam) jogadores no mais aceso

luso da luta?
i. e tilda essa inslabilidadr onde tudo é tão mal arranjado, que

tira difiril explicar ao torcedor que esti sempre disposto a pret-
tldar o hom espetáculo. Mas que não pode advinhar quando será

1 proporcionado, Por Isso mi.i alilude de "pé-atràs"
Já ha expeeiinctl mais du que suficiente (lualqurr carolo qu'

acompanha tu tebol tiraria melhor proveito lecniro r financeiro n
torneio Rlo-Slo Paulo. .Mai os homens responsáveis preferem In-
vent.ir

Nâo r mau inventar. O dilicil é inventar certo.

V# +++*9-0++*f*r49*r0>*9***T++*T a+*>a\sy++4+ap++>9^m*++4+++++++++
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Revolução Legislativa: Partidos em frente
Única Contra Sabotagem às Leis Populares!

TIFO: POVO ALARMADO INICIA "CORRIDA" AOS POSTOS DE VACINAÇÃO LEIA NA *m
PAGINA 3

TRABALHISTAS HOMOLOGAM HOJE 0 SEU
CANDIDATO AO INGÁ: BADGER SILVEIRA

*******.

FALTAM 3 DIAS PARA O JULGAMENTO DO MONSTRO NAZISTA

EICHHANN ESPERA A FORCA
D

B

ROTEIRO
DO JORNAL
PADRÃO

SÉTIMO DIA É 0
DIA DE DESCANSO

Uma nova
á liado.-,
-*á

scçao, ans sa-
p uüuu&j íi partir dc hoje, em
0 UI1: "Sétimo Dia". Uma
é conlribifição para oue o

Sugestões6 descanso.
^ nas, corno convém
^ (leseinana. Vem 11.
•^ 2. E a propósito
0 novas: na página
^ qui. disco", uma coluna
^ bre discos. Assina J. G.

| Marize e Gonzaga
'* Viraram Toureiros

"s^ ¦f1*'?*^^^^**^*^*'***"***1*"*''''*^1^*'^ s

iÓ- iá - * ' —^^^^m*^^~~m !
M..-| | -7-——~ *"***";

Para homologar .
candidatura do Mi- *

nistro Badger Silveira ao •
Ingá, os trabalhistas flu*
minenses vão reunir-se, '
hoje, em Niterói;

A reunião será pres*
ti^iada pela presen-

ça do Vice-Presidente
João Goulart e da banca*
da fluminense na Cama-
ra Federal:

Também os ex-Secre*
tários do Governo

Roberto Silveira compare*
cerâo a Assembléia Legis-
lativa, local escolhido pa-
ra realização do conclave;

Sindicatos de iraba-
lhadores de todo o

Estado enviara» delega-
ções representativas, a
fim de manifestar públi-
cami-nle o seu apoio ao
Candidato do PTB:

Após a reunião, o
PTB promoverá uma

solenidade no Teatro Mu-
nicipal de Niterói, quan-
do falarão o Vice-Presi-
dente Joáo Goulart e vá-
rios lideres trabalhistas

na Página Três)

UH Localiza Covil da "Gang •t

'ri iMwtf» /»**'-•-•*. vi^i^D '/,

Faltam, apenas, três dias, para o julgamento, em Israel, de
Adolf Eichmann, o monstro nazista que. inundou exterminar
seis milhões de judeus, A pena de morte, que 1160 existia
naquele Pais. foi incorporada ao Código Penal, ua previsão
do processo Eicltnianii. O acusado protestará inocência, já
se sabe. Mas não tem grande ilusões quanto à sua sorte.
Sabe que. se fôr reconhecido culpado, subirá ã forca. O
mundo cerca de expectativa o desfecho sensacional do caso.
E, enquanto tudo isso acontece. Eichmann escreve suas me-
mórias. na prisão, como vemos na radiofoto acima, da UPI.

Uma dama da sociedade
e um conhecido politico
carioca, a Sra. Mariie Gra-
ça Couto (foto) e o Sr.
Gonzaga da Gama Filho,
estão treinando para tou-
reiros em Portugal. Quem
informa, de Lisboa, é Ja-
cinto de Thormes. Acon-
teceu na praça de touros
de Santarém. (Na pág. 11).

DOUTOR DE XANGÔ

INQUiLINATO
ENSIVA

¦ -— :— W>»»#»»»»»»»*»»»#»»»y»#-»#< *
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E MÍNIMO: NOVA

í "
Quando atendia a (Í07.

clientes", em seu "coiisul-
jp tõrio". na Abolição, o fal-
0 bo médico Nilton dos San-
0 ins Bezerra foi guindado
.£ pela DCD. Protestando Ino-
0 còncla, assegurou nue é di-
^ plantado por Xaiu*ú. fiste
¦á e outros casos vão em
^ dade Nua", de Pinheiro•^ Júnior, página 2.

D. Helder: Bênção
de Clube no Leblon

| D. Helder Câmara, ãs 17
horas, benzerá a sede nova
do Clube dos Tatuis, na
Rua Carlos Góis, 161, Le*
blon. Depois, o Arcebispo
assistirá parte das festi*
vidades que ali se realiza-
rão. Maiores"ZS: Terra e
gina 12.

detalhes.
Mar", na

Clubes da ZN em"Luzes da Cidade"

"Gabriela": Olhos ¦LVfpm^H
Verdes de Niterói ^Ê^^^S^
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TRABALHAOORE

"Zèzinho" Ludibria
Polícia de Niterói

A

Adiantando-se às investigações policiais, ot repor-
ieres de UH Orlando Silva e Livio Campos, após
quase 24 horas de trabalho ininterrupto, consegui-
ram localizar o esconderijo da perigosa "gang" do
assaltante "Zèzinho", para onde foram levadas as
duas jovens raptadas, na noite de anteontem. No
interior da tosca habitação — uma velha obra aban-
donada — joram encontradas várias pontas de ci-
garros, garrafas áe cachaça e farta quantidade de
maconha. Ainda na noite de ontem, UH registrou c
passagem de "Zèzinho" peia localidade de Galo
Branco, onde o marginal praticou um novo as-

salto. <Leia na página 3 .
- (LEIA NAS PAGINAS

Fia x Corintians: 
"Clássico Das Multidões" no Pacaembu TRAGÉDIA DA

MENINA-MOCA
DE ANCHIETA:

PREFERIU A
MORTE A FICAR

SEM AMOR

Zero Hora

LIDERANÇA DOS CARIOCAS EM
JOGO DOS "MAIS QUERIDOS"!

A contenda desta noite em São Paulo ral reunir, no Pacaembu. Flamengo e Corintians,
considerados os "mais queridas'' das maiores torcidas de tutetrol do Pais. Essa batalha do
Rio-São Paulo tem um significado especial, alem de se tratar do "clássico da- multidões"
interestadual: se o Flamengo vencer, estará co nsotidadc a liderança carioca para

^BBAÊ^

Gát-ea, que, mais uma
res esperança* Enquanto
Zague iioto a direita 1

tem em Gerson
10, o Corintians

tamoso artilheiro

(foto à esquerda) o depositário de suas maio-
esconde para hoie. talvez. nua "armo secreta",
dos -(JOÍ5 espiritas". (LEIA SA PAGINA 14

.'. , de Lourdes Gon-
A es a direita . com

a ternura de seus 17
anos. amava loucamen-
te seu namorado, o jo-
vem Edèsto da Silva
Ferreira. Mas Edésio era
noivo de outra e. den-
hidida em seu amor. a
menfna-moça preferiu a
morte e tomot veneno
com ouaraná. Paç. 9

O CUSTO DE VIDA — A ele*
m<,*ao do custo rte vida regis-
rada no território do Estado

do Rio, atingiu un; índice de
nada meno* de 28,S>'ir*í., de
acordo com un-, levantamento
realizado pelo Service de Ks
tadsüca da Previdência e
Trabalho .SEPT . nas cidade*-
de Campos. Petrópolis. Tete-
sópolis, .Niterói e São Goma
lo. A estatística, que denurv

| cia a atual conjuntura do
Pais, de ver que rectstrou m
mesmos índices en-. quase to*
do* us Estado» da Federação.
fo* colhida no periodo
preendido entre outubro
l!»6fi a fevereiro de 1961.

CO!
oc

• ZIZINHO -

principal atracau o interna-
cionalmcnte consagrado era-
que do lutebol brasileiro "Zi-
zinho", o Esporte Clube Cama-
ra Municipal de Niterói ex-
cursionará dominco próximo,
dia 9. com destino á cidade
rie Mendes, onde dará comba-
te à equipe do Frigorífico
F C

A Missão Moreira Salles e os Entendimentos Com Mr. Dillon

! Rim
apre

I*-*0 A coluna de c-.iru
("Lutei da Oldade")*p ta, todns os sahado».
ru social dos clubes d» ZN.
Procure a prnçrftmnçàa festt-
va dp suu aiirpmUçno prele--^ 'ida, na |,... .-.» 12.g

J.fí.V metros de altura. .í.*' quilos. 59 ceníime/ms rie cintura
e 92 centímetros de busto e quadris, 'ludo isso e dois ollio*
verdes paralisaram, ontem a tarde, a redação de UH, quando
Jeaiiette Vollu teio contar a sua alegria de ser encolhida
para interprete de "Gabriela". ria adaptação para TV do
romance de Jorge Amado. Descendente de suíços, professora
e "Miss" Niterói, a linda morena toi escolhida nos testes
a que tambem se submeteram consagradas atrizes como
Maria Fernanda. Dayse Paiva e Nadir Rocha "Gabriela -
disse Jeanette encarna o ideal de toda mulher, um misto

dr ternura e se.ro. an.io e demônio".

Intensa eipectatlva em todo e Pais ante 01 resultados dai
conversações, que èoor-a vào entrar numa fase decisiva

com as autoridades do governo norte-americano sóbre a con-
solidaçào das dividas brasileiras e a possível concessão de uma
ajuda financeira A nota oficial ia divulgada antecipa, dt par-
te do governo norte-americano, a dUposição de cooperar e e
com ésse cartão de visita que o Sr Douglas Dillon Secretario
do Tesouro dos Estados Unidos esta chegando ao Brasil O
êxito dos entendimentos ate aqui realitados se devem parti-
cularmente, a atuação do Sr Walter Moreira Salles come ne*
gociador t de plena iustica que ressalte, aqui o relevante p«
pel desempenhado ainda nesta oportunidade pele diplomat«

oue ja por duas vezes come Embaixador nos Estados Unidos
soube desempenhar brilhantemente missões espinhosas inclu-
sive quando o Brasil se colocou ..ontra o Fundo Monetário tn
ternacional Seia qual for e destino das negociações que Vtto
se-*- agora realizadas, o primeiro passo fo uma "reussite pes
soai do Sr Moreira Salles a quem assim o Pau fica devendo
mais um notável serviço Cabe a partir de hoie. ao Sr Cte
mente Manam levar a cabo os entendimentos com c S' Dot-
glas Dillon t esperamos qu* o Brasil se saia bem desse en
contro de pontos de vista levados em conta os imposterçavets
intereiies do seu desenvolvimento econômico e da defesa de
sua soberania Noticiário r>ê pagina 7

HOJE C SORTEIO¦'UH-USA 
NENO

O sorf-e-c dos valiosos
prêmios oferecidos pile
concurso "Recorte e»t« Ta
tao patrocinado por UL
TIMA HORA — Edic-se
fluminense e Casa Ne
no", filial de Niterói. r«fr«-
rente ac mes de março e
que deveria te*- sido reai*
zado nc uítime sábado
proporcionara hoje ês 12
horas novas emoções aos
seus concorrentes quando
serão sorteados a maquina
de lavar roup* a encena
deira t o liquidiflcado*
que constituem os seus
três principais prèmtos

S-+¦* i#^##*# *m**immm9-**m***t*i49>w+i+- #X*>e**# +-9+s+^^^*-* ^s»^»»»^->-^»#s» m**9**P*S<^^>0*^x0**mmf^0^^*0^^^0^^^
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PAGINA 2 ================================
«LfCü/SMO PATRONAL? VERGONHA DO REGIME (V)

= Sábado, 8 de Abril do 1961 ULTIMA HORA

SESI: AUTOMÓVEIS COM 0 DINHEIRO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sétimo [JUCT

fi/O •f7Z.77M.-l HORÁj ,'

H/O -- tUbTlMA HORAi lâBSI e o SENAI. toh s prêmio

NO 
dia 2 dt |unho do ano panado e Sr. Lldlo Lunardl, tntlt na prttldlncla dt Conftdtraclo ItlUI pelcgtis, tf-in forçosamente

Nacional da Indúítrla, enviou -ao Dr. Mário Pire», àquela época diretor da Fábrica Nacional quo realizar verdadeiras proezas
dc Motora», a «cgulntt cartat "Senhor Olrtton D.itj.ndo ttta Dlrttoria adquirir novot carrot I conlábol». Náo que «salm o de-

para cita entidade, vlmo», atrave» da pretente, tollcltar a V. S.» a flneia dc no» fornecer cinco sojoin, mns porquo n Islo sfto

ctrro» modelo JK. Agradecendo anttclpadamtntt mal providenciai, vtltmo-not do tntt|o para apre. j forçado». Além do iunl», numas

tentar'a V S-* protttto» dt contlderacào c tttlma". Ata cita data, no SGSI eu na Conftdetaçao. manobras cnutábult entram «cm-

ninguém lábe Informar a que icrviçoi te dtitlnaram, »c c quc na Confederação foram entregue», j pie homens cln COIlflOliea dos

è»»c» cinco carro» JK. Segundo um alto funcionário da CNI, »6mentc o Sr. Antônio Lunardl, Irmáo I dirigentes da sindicalismo pn

Cidade IM'^
Escrtra PINHEIRO JÚNIOR

J. G. M.

JORGE AMADO fcl eieito para a Academia Brasileira de

Letras, passando a ser chamado de 
"imortal", o que

todo mundo sabe ser uma tolice enorme, pois ate hoje

nunca houve para um homem que escrevesse neste

país nada tão imortal quanto ser eieito para a dita Aca-

demia Brasileira de Letras. Normalmente o candidate

suicida na própria caça ao voto, que tem pontos de se-

melhança com a luta pela promoção no Itamaraty e

noutros setores classificados afoitamente de 
"da 

m-

telligentsia".

do Sr. Lidlo, poderia re»ponder a esta pergunta

Financiamento

1
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JORGE & ULIA
a calça comprida

Se iriiiguém snhe Informar sô-
bre os carros JK, Já náo o Isto
0 que ocorre eom outros 20 au-
tbmóvels, DKW o Wolkswagen,
financiados pelo SESI a longo
prazo para 

"funcionários" seus
c dn ÇonfçderaçSo cln Indústria.
Na verdade, ditos "funcionários"
foram, entre outros, os Srs. An-
tonio Lunardl (irmão do Sr. l,i-
dlo>. Heitor Cabral (apontado co-
mo cnlio eleitoral do Sr. Lidlo,
em Minas), Dirceu Vasconcelos
Horta 'nomeado Procurador da
Justiça do Trabalho por indica-
ção do Sr, Pedro Paulo Ponldo)
e o Auditor, o Tesoureiro, o Con-
tadjr e o Caixa da Divisão cie
Administração elo SESI. Os Srs.
Antônio Lunardl r Dlrcou Vas-
r ncclos Horta Ja são nossos co-
nliccldos nessas listas de bciu*.
flciados pois figuraram, como vi-
mos ontem, na relação dos ter-
renos cia NOVACAP. Quanto «os
quatro graduados da Divisão cie
Administração sáo todos homens
que lidam com dinheiro, que sa-
bem quem paga e quem recebe
e quanto. Na aquisição desses
automóveis o SBSl empregou
mais de 10 milhões — dinheiro
que as empresas pagam para as-
slstêncla social aos trabalhado-
res. Quanto aos beneficiados,
combinaram reembolsar o SESI
em prestaçfto rie 10 mil cruzei-
ros.

Açôei da NOVACAP

Quando o Sr. Otmárlo Martin»
Riba», novo preildente do SESI,
Iniciar icu trabalho dc morali
zaçáo ali, deve naturalmente per-
guntar quem flccm com o» ras-
tante» 13 automóvel», c em que
dltpotltlvo legal »c basearam os
rciponiávcl» pelo negócio para
financiar compra de carros a fi-
guróes do SESI com o dinheiro
da aiilttáncla social. Ma» certa-
mente também Irá procurar sa-
ber porque foram adquirido» pe-
lo SESI I mllhóes dc crutclrcs
em açóc» da NOVACAP, como
assegura o Sr. Cynobcllno de

ocorrido» no SESI tltá, tvlden-
temente, a Confederação da In-
dultrla — >eu presidenta é dlrt-
tor nacional nato do SESI. Mal
a Confederação dtptndte dat
Fcdtrac6tt, pel» c do vtto e da
policio detta» quc te dtcldt
ouem é o presidente daquela
Assim, tambem, no tocante ao
óFSl. o poder no plano nado-
nal está inteiramente vinculado
ao apoio regional, isto c, das Pt-
ricraçoes E ai é que reside c
eiqucma de composições, qut
tanto podt manter, hoje. um
preildente na CNI, como ama

fedoração está por sun VOI «u-
jeito a certa» Injunçôoi politi-
ras, dependendo, naturalmente,
dos compromissos por éle nssu-
inícios para conquistar o cargo e
nele ser conservado, E dc eon-
cessão em concessão termina
poi em olver em escândalos nfto
a Confederação, mas o SESI c
o SENAI, que e do onde sai o
dinheiro. Foi assim no caso do
SESC-SENAC, na administração
Draslllo Maehnilo Noto nn Con-
icdcrnçAn do Comércio. Tem si-
do assim nn administração Lu-
ttardl. nn CNI. ftsse caso rios

nhá derrubá-lo do caroo Mat | deputados quc figurnm nn fcl-
o preildente dt CNI ttm l teu
tavor .i dinheiro, de que vária»
Federações precisam para reali-
rar os seus programas regionais
dc ensino e assistência E dessa
forma pode, náo sem multa dl
ficuldadc, contar tempre corr
maioria, quando nio com una-
nimldade, na» decisões do Con
solho de 31 representante» E
ráo é ló: o preildente da Con

lha rio SESI. por exemplo, é
por demais significativo. O pró-
prio Sr. Jánio Quadros já deve
saber, a essa altura, que uni clc-
les ganha -10 mil cruzeiros por
mês, é o Sr. Josué clc Castro, a
outro, o Sr. ilormógenos Princi.
pe, 30 mil, e outro mnis 30, etc.
1'elo menos é Islo o quc afirma
i Sr Cynobcllno Carvalho Np
to. com sua experiência rie ax-

tronai nos postos -choves cia Con-
foclornçílo, No caso particular
do SENAI o homem da auditoria
é o Sr. Edmundo HodrlgtiM dn
Silva, que o Sr. Lidlo Lunardl
colocou subordinado diretamente
nn seu gabinete pnra melhor
intorferlr na gerência rios fun-
dos do SENAI. Essn atitude dn
Sr. Lunnrril provocou, nliiis. n
demissão de dois professores
cine dirigiam a instituição há vá-
rios anos. gozando no Hrasil e
nn estrangeiro do mais nllo con.
celto rie competência, honradez
o prohiilnde. No SESI nào tem
hnvlclo multas resistências densa
natureza,

Negociatas

mo I ULTIM A HOU A)

MÉDICO "DIPLOMADO" POR XANGÔ

lederaçáo tem Inclusive poderei I Secretário du Conselho Naeionn
ae nomear, not Estado», o» dire- cio SESI.
tores do SENAI local, tem para
iito ouvir ai respectlvil Federa-
çóci.

Escândalos
Com êsse imenso poder em

suas máos, o presidente da Con-

Auditorias

Para gastar êsse dinheiro
assistência social, inclusive em
financiamentos de automóveis, e , ...
depois, por força rie lei, prcstnr j ounda-felra
eonlns ao Tribunal dn União, o I SECAP.

O SENAI tem sido vitima nes-
tes últimos soo» da pior praga
que pode cair sobre uma Insti-
tuição: o cmprtgulimo, Ainda
agora novat nomeaçèei titio
tendo feita», como a do filhe
do Sr, Antunti, novo Dlrttor,
nomeado pelo Sr. Lunardl hora»
antes de licenciar-se, e que, por
sua vez, nomeou o rtbtnto,
Mas no SESI é quc o» fatot lio
de eitarrecer. Há, por txtmplt,
além dt tudo o qut vlmoi, ai-
gum nenócios dt compra t ven-

(la , da de terreno», matai, terrarlai
até navio». Veremos Itto »c-

E' a história do

Policial* da Stçáo dt Tónl-
coi t Intorptctntci da Dele-
pada dt Cottumei e Dlver-
tótt vatculharam, nt tardt de
ontem, o "comultórle médico"
Instalado na Abolição, à Rua
Braulio Muniz, 278, prerden-
do, sob a acusação cie falso
exercício da medicina, o "dou-
tor" Nilton doi Santoi Bezcr-
ra. No mesmo local funciona
a Unlio Cientifica Espiritual
e foi uma denúncia anônima
quc Itveu a Policia a lurpre-
tndtr o falto médico quando
atendia, tm seu "consultório",

a dez clientes. Foram apreen-
dida» receitas com o timbre
do "Or. Nilton do» Santo» Bc-
lerra" e farto material de ci-
rurgla, pol» o "médico" reali-
zava, Indutiva, delicada» In-
tervtnçòti drúrglcai. Quan-

: do o» policial» pediram ao
; 

"Dr." Nilton para ver o »eu

diploma, tle battu com t Indl-
cador na fronte t explicou:

Ittá aqui dtntro,m
Sou diplomado por Xtn-

gó.

"Dr."
m

Nilton dos
Bezerra,

Santos

Vai Ser Criado Instituto Nacional de Aprendizagemr
.

brasilia, l (UH) — o Deputado Stlxat Contribuições
Dórla (UDN-Serglpe) apresentou ontem um
projeto dc lei criando o Instituto Nacional dt

Aprendizagem, em tubitltulçào ao SESI e

SESC, quc declarou traniformado» em Initru-

mento de corrupção política, empregulimo,

malversação dc verbal e dt enrlqutclmtnto

Para manutenção de tnls serviços, os esla-
bclccimcnlOS Industriais, comerciais, de comu-
nicoções e cln pesen terão de clnr uma enntrl-
hulçáo mensal, arrecadada pelas instituições
de Previdência Social.

O produto dn arrecadação feita em endn
região do Pnis, deduzida n cota tle 20'. clc seu
totnl para as despesas de caráter geral, serã
nn mesma região aplicada. A contribuição cios
estabelecimentos que tiverem mnis dc 500 cm-
pregados, será acrescida dc 20ri .

Jorge Amado c um baiano
multe forte c jovem: seus ami.
oo» confiam cm quc resistira
O redator destas notas entre
tanto |á descobriu um motivo
dc aorcemão na conduta do
nevo Imortal A revelação foi
feita por Zclia. esposa de
Jorge

— A diferença que noto —
diste Zélia — entre éle, on-
tem, antes da eleição, e hoje,
imortal, e oue ontem êle cs-
tava de "short" e hoje esta de
calça» compridas

Os mais apressados — como
n repórter — podem concluu
daí. ter Jorge Amado aderi-
do ao conservadorismo no tra-
jar, o t|ue seria motivo cie
«grado para uns e decepção
para muitos. Felizmente, po-

* DA FEIJOADA

rem. o próprio Jorge nega tal
sent do á mudança:

O que mudou não fui cu.
foi o tempo. Ontem fazia ca
lor. hoje faz frio. Só isso.

Quanto ao scu fun-de sema
na — motivo do telefonema --
e como sc diz novo imorta'
.parece inexislir o velho imor-
tal> confessa:

Trabalhando. Estou rc-
vendo as provas finais do meu
livro Os Velhos .Marinheiros''
que e composto da novela "A
morte e a morte clc Qulncas
Berro Dágua'' e do romance
longo "A completa verdade so-
bre as discutidas aventuras do
Comandante Vasco Moseoso dc
Aragão. capitão de longo cur-
so".

O imortal, neste momento
teve de tomar fôlego.

5 pessoal
J O novo órgão txtreerá sua» atividade» tira-

vé» dc doi» «crvlço»: o Serviço Ntclonal dc
i Aprendizagem Induttrial c o Serviço Nacional

\ de Aprendizagem Comercial. Será dirigido por Orçamento Anual
um Conselho Nacional e pelo» conselhos reglo- O INA terá obrigado a elaborar anutlmtn-

r.rv.ihn n.m .« Secretário Ho i nais de aprendizagem. O CN, por sua vez, te um orçamento geral cuja aprovação cabt

ConitlhÕ Nacional do.SESI Afi- í **r» constituído de um presidente nomeado a0 preildente da República, leu» empregado!

ml de contas — diz o Sr. Cyn:-
bellno — o SESI c pari oreitar
arsisléncia e não para investir
capitais.

INTERPOL CAÇA "GANGSTER" NO BRASIL
Podemos Informar com segurança que a lnterpol está ca-

çnnclii ro Hr.-isü. desde ontem á noite, o "gangster" trances
Serge Carnal, qtle assaltou a Base Militar Americana em Ton.
ten.iv. na França. O ousado golpe mobilizou tôcln a máquina
policial francesa o o FBI. Foi realizado no din 17 clc setembro
dn nno passado, conseguindo o "gangster" furar um cerco
dramático, quo lhe llzernni ei.i tócln a Europa inlllinrcs dc po-
llcinls, com a vultosa importância rie 1011.1150 dólares,

Sente Cantai, usa também o nome rie Cournl Chamalro,
sua captura loi solicitada na noite dc ontem ás autoridades
brasileiras prin SecretArlo-Oeral cln lnterpol em Pnrls. Segun-
tio a flclin dirigiria á sede cln lnterpol no Itio, o "gangster" é
natural de Moçambique (África), pertence a uma porlgoslsslma
c 'amos/! quadrilha Internacional Integrada por um norte-ame-
rlinno, Cintou Corlllll ou Vítor Coubèrt e pelo árabe llnkin
llas.iafl. Êste último ioi preso durante o cerco sensacional
efetuado om tôtla a Europa a Serge Carnal, Podemos infor-
mnr iihvla que o "gangster" entrou no Brasil como turista,
acompanhado de uma liollssimn loura americana, natural dc
Nova Iorque, clinnindn Pnuln Brnuii.

"RATOS DE PRAIA" PRESOS NO LEBLON

Con federação-Federações

Acima dc todos esses fatos

pelo chefe do governo federal, de um repre-
«entante do comércio eleito cm a»»embléla da
Federação do Comércio, de um representante
do Ministério do Trabalho, outro do Mlnlsté-
rio da indústril c Comércio. Mandato: qua-
tro anos.

lerão admitido» «empre mediante concurio,
talvo para oi cargo» dt confiança. Oi atuali
serviços dc aprendizagem do comércio e da In-
dústria terão todos os seus bens e serviços e s
pessoal eitável transferido» para a INA, nele 1
integrando-se. i

+ + +¦++¦+++++ + + + +¦+*

Hermlnlo, Hugo c Amadeu, oi "rnío-t" capturados ontrni

Batalha do Novo Mínimo Vai Começar: Sindicatos Repudiam a Instrução 204!

Mas, como nem todo mundo nesta terra é imortal — mui- »
to, em ante», pelo contrário — < auestáo e juttemente tratar fí
do fim-de-semana, da semana que finda e da semana próxima 0
dos mortais habitantes detta cidade Sc não falhar o Serviço 0
de Meteorologia, ho|e, sábado, náo será dia de praia; cm com- %
pensacão pode-se comer feijoada a vontade -^

Sábado passado, o redator destas notas comeu uma feijoa- 0
de tão comDleta quc no domingo teve de tomar uma sáuna p
S o que poderão fazer as pessoas aue abusarem do abundante _Z-
prato carioca O maior periqo, como repetem os editoriais dos 0
jornais cariocas ironicamente chamados de "graves", está no 0
tbuio. 0

Certa vez, um amiqo deste repórter comeu uma bruta fei- ^
jeada num sábado c no domingo fc* a sáuna, ainda sob ot cfel- 0
te» dt véspera Dormiu lá dentro, teve pesadelos e, quando 0
acordou estava quase descarnado — mal comparando, eomo 0
um cldcdio quc foi vlito, no principio da semana, em progra 0
ma dc televisão, com uma mecha de cabelo» caindo insisten- J?
temente na testa __\

I
RIO 

¦ i ULTIM A HORA,

nOR esmagadora maioria, «indicatos c federações de trabalhado-

I res de Sáo Paulo aprovaram, ontem, documento de repúdio
ts á Instrução 204, ao mesmo tempo em que fixaram plano de ação

visando a revi»ão do salário mínimo, a antecipação do» rcaju»te»

sala-ial», o abono de Natal e o salário-familia. A reunlào teve tni-,
cio át 31 horai, com a pretença de tré» técnico» aitetioret, vltando

conseguir dot dlrlgcnfti tlndleals, um voto de confiança á política
economleo-financelra de Jánio. Baldados firam èuei eiforços.

:| Sessenta e duas entidades rie classe sc fizeram representar.
if vinte e nove das quais deixaram de votar o documento por se
É terem retirado antes cio termino da reunião, que se prolongou ex-
'-*- 

cessivamenu*. Vinte e oito votaram a favor e dois conira. havendo
ainda ch>as .abstenções. Colocaram-se contra o documento os Srs.
I uís Menóssl, presidente do Conselho Sindical, c Dante Pellacnni.

presidente da Federação Nacional rins Gráficos — êste alegando
mo concordar que tõcla a carestlo se tenho originado ria Insiru-

çào 204. -Houve especulação", .losé Antônio Ribeiro, garção, e
José Cliediak, vidreirn. se abstiveram.

,->•••••••

TUDO É SÁUNA
ZONA DE GUERRA

— como dizfin um punhado de sau- •
nas nesia cidade, poi- es •

lá muüo na moda. e se exls- \
te gente que EOste cie mo- \
ria é a carioca. Na Zona \
Sul. entào. nem se fala: ha J
bairros, como Copacabana. J
Ipanema e I.eblon. com mais J
salinas dn que leiterias, em- ;
bora muito menos do quc* ;

farmácias. •
Também se esta clilunclm- •

do muito o costume de sau- Snas em clubes. Num dé«tes. *
entretanto, anteontem, l'. responsável pelo funciona- l
mento da mesma recusou- Í

se firmemente a líaá-la. Ex- J
plicou: ;

— Nào é preciso. A ci- J
dnde. hoje. já é uma sauna. ;
Idêntico raciocínio — ou •

confusão — foi feito por ; pescador — quc
um finlandês, tempos atras.
quando esteve no Rio. Di-
zia éle. mais ou menos
— O meu maior desejo

era morar neste sauna.
Pnra os que tenham de

passar, hoje e amanhã, no
Rio. há outro tipo de sau-
na, também caro: ir a ci
nema nào refrigerado. Na

Domingo c dia de pescaria %
versoo per mi- p

tida pela censura da marehi- -^
nha de Carnaval; pois, como 0
a versão nâo permitida pela 0
censura, mas igualmente ver- 0
dadeíra, domingo e dia de £
muita coisa. Ate de náo fazer í*.
nada, que C das coitas mais :"
cansativa», embora apreciadas 0
por grande número de petioat 0
nesta cidade. A semana passa- 0
da, o mar andou virado, ma» 0
|a sc acalmou. A lua, mlngüan- 0
te, nao ajuda multo. Dc qual- 0
quer forma, quem gosta dc %
pescaria vai de todo jeito, já 0
que náo interessa tinto pegar 0
peixe, ma» peicer — o quc 0
multo diferente. f

tonou para dizer — como todo % •

O Documento-Repulsa

A integra rio documento aprovado pelos dirigentes sindicais
e a seguinte: * ¦•' _."O Conselho Sindical rios Trabalhadores no Estado cie Sao
Pculo reunidos em sessão plenária, parn discutir medidas a sc-
rem tomarias pelos trabalhadores, através de suas entidades, em
•ace da situação atual, ounnrio o custo rie vido se agravou rio ma-
neira considerável, delibera tornar publicas as seguintes resoluções:

CONSIDERANDO que as medidas anunciadas e as |a aclotn-

das peio governo federal, com vistas n promover a' clesinflnçno
eni nosso Pais náo correspondem nos interesses rios trabaluadorcs,
.mi. ouais trouxeram e ainda trarão maiores sacrifícios, miséria e
clesemnrégo. enqtinnio nara ns grupos econômicos quc nos ex-

pioram restiUarno em lucros caria vez maiores:
CONSIDERANDO nindn quc. além cln elevação rio custo rie

viria que já ornsionou e ainda ocasionará, a Instrução 204 rin

SUMOC é lambem danosa no desenvolvimento econômico inde-

pendente dc nossa Pátria, dando origem a maiores óbices á im-

ii.iilnção de máquinas para a industria nncional * não dèrro-
tando S instrução 113 que concede favores excepcionais aos gru-
pos econômicos eslningeinis para Importação rie equipamentos
.M-m cobertura cambial;

Resolve:

"l."i Diante da situação consumada, devem ns entidades sin-
clicais e associações dc trabalhadores convocar ns assembléias clc
seus associados, a Um de organizarem n luta imerilnln por nu-
mento rie salários, vencimentos e ordenados, pela revisão do sa-
lário-niinimo. objetivando amenizar a situação aflitiva em quc se
encontram os trabalhadores e o povo em geral:

2,°1 Recomendar que referidas assembléias se realizem no
próximo dia 2:i do ccurenie;

.1.". Recomendar ainda aos sindicatos que Intensifiquem n
campanha peln aprovação do projeto 440 que estabelece o 13."
més — abono de Natal nn baso de um mês:

4."i Apelar ao Sr, Presidente ria República pnra que mude a
orientação tcoiiOmlco-financelro Inaugurada-pela Instrução 204.

5.°) Reafirmar ao Sr. Presidente da República os anseios dos
trabalhadores de Sáo Paulo pnra que sejam consideradas pelo go-
vêrno ns recomendações aprovadas pelo Encontro Nacional rie
Trabalhadores, aqui realizado em fevereiro clc 1001. E mais, que
não sejam levadas á prática quaisquer medidos restritivas rio cré-
dito para s indústria nncional".

Democracia
An final dos debates rin primeira parto 'Instrução 2041. o Sr.

Cândido Mendes rie Almeida, ria nsspssoiin técnica do presidentedn República, usou da palavra cnngiatulanclose "com o dcbnle
livre, o diálogo franco, democrático. Disse quo "o trabalhador
brasileiro não teme gráficos (ciados estatísticos). Revela Isso qunn-do se sontn em frente ao pairai, cm mesas-redondas, para dis-
cul Ir salários",

Acrescentou que "o sindicalismo nãn se deve atrclnr ao go-vêrno. mas deve ler a capacidade de aplaudir medidas concretas
em benefício rio povo. A democracia será preservaria num País quctenha líderes sindicais como os senhores."

Em diligência» concluída»
cintem, policial» da Delegacia
dc Roubo» e Furto» consegui-
ram orender os trè» compo-
nente» re»tantc» dc uma qua-
drllha especializada cm furto»
de praia. Já estavam recolhi-
do» ao xadrez da Dlvltáo dc
Policia Politica, desde a última
qulnte-ftira, o chefe do grupo,
Germano Cardoio dt Melo, e
Vicente Heis Carvalho. Ontem,
uma turma chefiada pelo De-
tectlvt Fcltal voltou á Favela
dt Rocinha c consequlu cap-
furar Hermlnlo Pinto Ribeiro,
Amadeu da Silva Barbosa e
Huqo Barbosa de Souza. Os

cinco lovcnt delinqüente» reu-
nlam-tc para a partilha dot
furtoi na residência do chefe

da quadrilha, um miserável
barracáo sem número na Es-
trada da Oávea, onde es poli-
ciais arrecadar m peça» de
roupa, rádio», canlço», mollne
tet, lanterna elétrica, máqui-
na» fotoqráflcat c óculo». Um
do» ladrões, Hugo Barbota de
Souza, embora leu» compa
nheiro» »» mantlvenem frios
c aparentemente Indiferentes
dentou cm convultlvo choro
diante do repórter, procuran
do explicar icu drama:

— Olha minha» mãos "scu"

lornallita. Sou trabalhador
Entrei nessa fria porque fui
dopedido da obra. Depol» nio
consegui mal» emprego cm lu

gar nenhum .

I mW MTRO HOR I
LEOPOLDINA PODE PARAR

pegou
peixe deste tamanho.

Onde?
Em Paquet».
Paquete ou Brocoió?
Paquetá. Por qué? _,
Ouvi dizer que aquilo, 0

ali, e considerado zona dc 0
guerra. 0

Mentira. A qente pode 0zona sul. por exemplo, há r , vonUdt. Tudo invtn. |
duas dessa*- casas, uma per ào So ttm um, quintl(Ud, |to da outra, com dois mo d| hom,tivos especiais de atração d \_\___'fora a sauna : uma delas •é o cinema Alvorada, no i
fim do Posto Seis. a caini í'. nho do Arpoador. onde es- J

i lira. a partir de hoje
l maior homem de cinema ;
J de todos os tempos — Char- ;
; lie Chaplin. em "0 Oarôto"; ;
; de quebra, tem ainda o Oor- •
; do e o Magro que. como di- •
j zem os irmãos portugueses. I

à« vêzel têm piada Hora S
rios especlai>. aparelhos i
náo — mas vnie a pena l

i Também deve valer a pe l' na ir ao Ipanema, hoje ou J'. amanha. E' um cinema ria ;
S Praça General Osório, onde ;
J eslá a fita "Ordem de Ma- ;
; tar". que embora pelo titu- ;
; lo possa parecer documen- •
J tário sobre a policia cario- *

j ca. é filme inglét de um S
; bom diretor. Anthony As- *

qulth A menos que rhe- S
cue. por aí. uma onda fria, !

Ídeve 
ser uma sauna mode {

rada, sem direito a toalha !

Trata-sc dc uma alma inge- '.
nua, que afirma nada ter J
ilha perdido dc seu encanto. *£ *

• Possível. ;

Quem quiter, tambem, pode •
ir la ver, hoje ou amanha, mat |: 5
convém tomar cuidado com ot 0
homens dc chapéu.

Sc náo for confirmada pela Leopoldina até a manha de hoje
a informaçáo dc quc o pagamento do» ferroviário» dc Niterói,
icrá efetuado Imediatamente o» trabalhadora» daquela ferro-
via entraráo cm greve. Tal noticia foi dada, ontem, pelo Co-
ronel Moura Moreira, administrador geral da Estrada de Ferro
Leopoldina, aos dirigentes do Sindicato dos Ferroviários, que
condicionou o seu comparcclmcnto a uma audiência «ollcltada
por aquela autoridade, á uma declsáo sobre a data cm que os
ferroviários de Niterói, receberiam os seu» salário», há vário»
dias atrasado». Mesmo que o pagamento dos trabalhadores de
Niterói seja efetuado hoje, o» ferroviários do Interior continua-
ráo em atraso, havendo a possibilidade de um movimento da
cldsse, ante a provável demora do pagamento.

Ouvido pela reportagem de ULTIMA HORA , o Sr. Ante-
nor Aguiar Filho, Delegado Regional do Sindicato dot Ferro-
viários, disse quc "te o pagamento não fõr efetuado realmente
hoje, a claite entrará cm greve, pol» foi uma declsáo que já
tomamos em vista do atraso verificado no recebimento dos
nossos salários'. — Se não viesse, ontem, a informação da ad-
mínistração central, hoje mesmo teríamos cruzado os braços.
Vamo» aguardar o cumprimento da palavra do Coronel Moura
Moreira e no cato de ela náo se positivar, já segunda-feira,
a açio dos grevllta» »c entendera aos trent, paralisando ot
serviços cm todo o Estado

¦ loteamento; irregulares
VOI-TA REDONDA (UHl - O preleito rie Volta Redonda.

Sr. Nelson Gonçalves dnrá Inirio a uma ação previamente
csquematizada com o fim dc compelir os loteamento» exlsten-
tes nas imediações ria cidade n cumprirem as posturas muni-
cipnis que regulamentam o assunto, sendo certa a utilização
de todos os meios judiciais e legais cabíveis.

0 prefeito nào quer que o« novos bairros, qne surpem dos
loteamento», sejam desfigurados t mal urbanizado» em eon»c
quéncín do náo cumprimento rias obrlgaçõei por parte dos
responsáveis pelo» loteamentos, que foüem sempre a impo».-
çáo contratual de dotar as zonas em urbanização de serviço»
de esgoto, escoamento pluvial melo-flo, rédc cie ilumtnaçio, etc.

¦ HIPNOSE MEDICA
Sob o patrocinlo d

foi iniciado, ontem, ci
a cargo do Dr Déllo
tlitcntct O curto e d

o Hoipital Infantil Getulio Varga» Filho,
i Niterói, um Cuno dc Hipnoic Medica,
da Câmara da Coita Alemão c leu» ai-
c»tlnado somente a médico»

• *•••••••*•*»•••••#••••*#•• •••«. Mr-mn
PAQUETÁ

com lua minguanl'

¦ PESAR DO TRE
Em setsao realízad

do Estado do Pio de
dor Nestor Rodrigues
à personalidade dc D
pòs vote de profundo

3 do corrente, nesta

a ontem, no Tribunal Regional Eleitoral
Janeiro, o seu presidente. Desembarga-
Perlingeiro, referindo-se elogiosamente,

r Joaquim Vieira Ferreira Netto, pro-
pezar pelo seu falecimento, ocorrido a
cidade, determinando ie oficiasse á fami

MiMMlMMttMMMHmm^^ t.

Ila enlutada, o qut foi unanimemente aprovado. Aisoclando-it !
a essa manlfettação dt ptiar pronunclaram-te outronlm, o I
Procurador Regional, Dr. Ctlto Tlmponl c o Dlrttor Oeral Dr. !
Walttr dc Oliveira Coita. |

ECONOMIA POPULAR
O Deleiiiiclo de Economin Popular ria Secretaria rie Se(!u- !

rança Pública do Eslado rio Kio. baixou portarias designando !— Dnnte Ilossi Peres, pnrn clieliar os serviços de prevençfio c !
repressão aos crimes o contravenção rie Economin Popular, |
nn zona cie Nova Iguaçu, Nllíipolls e Sáo Jnáo rie Meriti. o ;.losé fiuícln Deserto, pnrn Idêntica atribuição na z.onn dc Duque ;
de Caxias. Petropolis, Teresópolis c Maj{é. '

ANIVERSÁRIO DA CSN
VOLTA REDONDA (De César Dontdtl) — Em pronegul- j

mento á» comemoraçòe» de anivertárlo dt Companhia Sldtrúr- ;
glea Nacional, terão realizados trét bailei no dia dt hoje, noi \
Clubet Umuarama, Náutico Recreativo Sinta Cecília c Atro ;
Clube Ontem, sexta-feira, foi realizada a primeira parte do» ;triangulares de basquetebol e vollbol, no Recreio do Trabalha- *
dor O torneio de basquete reúne a» equipei do Grajau (OB), ]
Pinheiro» (SP) e da Liga Desportiva dt Volta Rtdonda, tn- ;
quanto o de võll ttm como participante» o» tiquadrõet do TI- '
jucá (OB), do Colón (Paraguai) e da Liga Dttportlva dt Volta j
Redonda

A programação de domingo prevê a Mina Campal (ál .
UhlSm), no pátio do Colégio Macedo Soarei, a ttr oficiada
paio Bispo Diocesano, D. Ângelo Ronl. At 13 horas, haverá
um embate futebolístico tntrt at tqulptl do Cruzeiro dc Btlo
Horizonte t dl Liga Duportlve dc Volta Redonda. Com a tn-
trega de prêmio» aoi campeoet dai disputas esportivas, logo
apót a parta final dol torneio», terá tnctrrada a programação.

A partir dc ho|e, ái lê horas, citará aberta á vliltaçáo pú-
bliea a Exposição Internacional de Fotografia!, no Clube Umua-
rama, patrocinada ptlo Clube Numlimétlco e Fllatéllco dt Voi-
ta Rtdonda,

INTERNATO RURAL
O Internato itural de llalva, criorio pelo decreto B.4ÍÍB. de

14 de janeiro de 1001, seri uma realiclncle, brevemente o «o-
vernador assinou ontem, nn cidade cie Campos, durante a "au-
cllência regional" que concedeu nos prefeitos dò norte-fluml-
nense, mensagem em que solícita á Assembléia Legislativa a
necessária autorização pnra que o (Inverno do Estndo possn
abrir o crédito especial de 3 milhões c 70(1 mil cruzeiros, des-
tinado á execução da obra.

O envio da mensagem ao Poder Legislativo estadual, que
deverá se verificar na próxima scgunda-lcira, de aefirdo rum
o que foi acertado pelo .secretário de Akrieultura do Estado,
Sr. Teotômo de Araújo, com o governador,

O custo ria obra. relativamente baixo, »e deve ao fato de
o Departamento de Conservação dn Solo, oryâcj subordinado
a Secretaria de Agricultura, ler informado ao titular de«»a
pasta que se poderá contar rom serviços cie mão clc-olna (pe-
dreirov carpinteiros *• lerventesí e msterift] úr construffto 'inn*
deirnmentn, cal, areia e lijoln». existentes na Fazenda F.xperi-
mental de Italvn. situada no distrito eampista do mesmo nome,
onde o prédio cio Iniernato itural será etgüido

I CONTRAVENTORA TÈM "SINDICATO"
Mnis un. contrnvcntor, desta vez no subúrbio de Rlachue*

lo. sofreu uni atentado nn manha de ontem, cie Ires Indivíduo»
que se intitulam "membros executores" rio "Sindicato de Pro
teção aos Bicheiros". A vitima é Jorge Oulmarncs .Marque»

\\ conhecido 
"olheiro" do ponto ele bicho que funciona nn esqui'í nn 

cias Ituns Antunes Garcia e Francisco Manuel. Tcii baleado
nn perna direita e. ao ser medicado no 1'c'istu cie Assistência du'í Mólcr, o contraventor, relatou no repórter de "Cidnde Nua
com detalhes verdadeiramente espantosos, ns circunstância.
cm que foi ferido. Estava no seu posto rie observação, dianlr
cio ponlo rie bicho, quando saltaram dc um táxi três dosconhe
ciclos, iím deles, rir revólver em punho, perguntou-lhe:

\ — Está em dln eom a "proteção"?

% Jorge Otllmarfies Marques lá ouvira fnlnr do "Sindicato"

Teve uni frio qunndo os pistoleiros responderam, por éle, a
^interrogação:'i — Quer dizer que a "cana" é "mole" e você está gnnlini

rio dinheiro fácil, tirando o pão rin nossn boca? Então, vnl le

vor uns "tecos" paro ficar 'armazenado algum tempo no hos
pitai.

I Em seguida, a arma cuspiu logo.

COISAS DA VIDA E DA MORTE
n O Sr, Nery Lins, Inspetor
™* da Alfândega, acaba cie
receber ordens cxpiessns dn
Casa Mil lar dn Presidência
rin Hepúbllca para fnzer um
levantamento completo dos
automóveis Importados ilegal-
mente que sc acham retidos
no cais rio porto. A provideu-
cia exigida por Brasília foi
motivada, segundo o próprio
inspetor, pela revelação do
gigantesco escândalo da rcti-
rada dc cairos através de fal-
slflcaçâo de documentos. O
escândalo foi denunciado on-
tem, cm "furo" rie reporto-

gem, por "Cidade Nua".

EJ Tória uma familia I»1
*^ snlvn ontem de envenc
namento pelo turma rie Prole-
çâo e Salvamento elo Corpo
tle Bombeiros rie Mangulnhos
O defeito numa geladeira
Inundou, sübltnmcnte, de gá>
o prédio 1.174 da Hun (ioncnl*
ves Lima, cm Marechal ller-
mes e, náo fósse s pronta In-
tcrvcnçâo dos bombeiros, te-
riam perecido as seguintes
pessoas: Antônio ria Cosia
Santos, sua esposa Zilda Mar-
tins Snntos, suas filhas Neicle
e Nllcéln, c a cunhada cie Zll-
cln. Georginn Santos Os bom
lieirps tlvernm quc usar má»-
caras contra gás pnra pene
trar na caso. As vítimas Io
ram socorridas no HCC.
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TIFO: POPULAÇÃO ALARMADA PROCURA POSTOS DE VACINAÇÃO
14 Horas] NO INGÁ

CELSO VAI AUMENTAR IMPOSTOS
Fonte altamente digna de crédilo, em virtude das

suas estreitas ligações com o Palácio do Ingá, infcr-

mou ontem a UH que o ex-Vice-Governador Celso Pe-

çanha está ultimando entendimentos que visam à eleva-

ção de todos os impostos no território fluminense.
A medida, de acordo com a informação, foi con-

siderada pelo Sr. Celso Peçanha como "muito delica-

da", não devendo, portanto, ser tratada no Ingá, onde,

certamente, cairia nas mãos de representantes da im-

prensa.
Agindo, dttia maneira, tigl- davia, alguns observadores

losamentt, o ex-Covernador es- dat finanças do Estado, que

MAIS oito casot de lifo foram diagnosticado! ontem em
São Gonçalo e outrot quatro em Niterói, elevando a

maii de duas centenai, o número de vitimas em menoi de
uma temam

A população eslá acorrendo em maisa aot poitot de
vacinação espalhados pela cidade. Ai autoridade! sanitá-
rias continuam conclamando o povo a submeter-te ao tra-
tamento preventivo. Noi Centro» de Saúde São Lourenco
e Santa Rosa, ligadoi ã Secretaria de Saúde, é grande o
número de pessoas que procuram vacinar-le, em virtude
do agravamento da calamidade.

Evitar Vazamentos
Uni contingente enorme dc
trabalhadores da SAEN está em-
penhada em evitar e obstruir
quaisquer vazamentos na rc-de de

ta aproveitando at tuas "aud

encias regionais", ocasião em
que te afasta da capital do
Estado, para, iuntamente com
seu cunhado e protegido, Sr.
Lido Araúio (Secretário das
Finanças), articular o novo gol-
pe.

A noticia ettá tendo divulga-
da ho|e pela primeira vei. To-

í *0000 00000000 000

te encontram a par da nova
decisão do Sr. Celso Peçanha,
já começaram a prever as gra-
ves conseqüências que advirão
para o comercio e Indústria
em geral. Prcsume-t-is^que, nes-
je sentido, haverá urm^verda-
deira onda dc protesto contra
a estranha pretensão do ex-
Vlce-Governador.

^000000000000000* ;

nos municípios vizinhos da Ca-
pitai do Estado o de Sao Conça-
Io, não se registraram casos de
lifo cm quantidade suficiente
para configurar uma possível
epidemia, como é o caso dos mu-

esgotos. Esse irabolho — scgtin- nlolpioa dc- Itoboral, Hio Bonito
clu nformou a reportagem o Sr, c outros. Êsse fato vem aumen-
AIiiimo Baelarmlno dc Mattos — iar as suspeitas dt- que o surto
e dificultado pela necessidade de de febre tlfóidc vem sendo pro-ns trabalhadores se revezarem Vocado, realmente, pelo fundo-
dia o noite/Foi proibido, que se- namento deficiente do sistema
jam Utilizados us ladròes, qüc 1 de esgotos,
provocam a saida dns dejetos em | 
vários pontos d;\s
incute em caso de
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POLÍTICA FLUMINENSE

PTB FAZ CONVENÇÃO HOJE
A partir dat 10 horas da manha de hoje, os

petebistas do Estado do Rio estarão reunidos em
Convenção, na Assembléia Legislativa, tratando do
problema sucessório estadual de 7962. Tem-se co-
mo certa a homologação do nome do Ministro Bad-
ger Silveira como candidato do PTB ao Ingá, pois
sua candidatura, lançada numa convençào-mirim,
realizada em Niterói, obteve a aprovação unânime
dos diretórios municioais.

K**,
*¦¦

ÜPZfnQf dr criança
postos de vacinação,

'tão .endo 1'iadas pelo seus pais aos•talados rm diversoi pontos da cidadr.

praias. Só-
grande emer-1

gcncla — pnra consertos que as-
sim o exijam — será colocado
em prática esse recurso, para !
que seja evitada a disseminação
dns esgotos.

Outros Municipios
ULTIMA IIOKA apurou que

GOVERNADOR AMEAÇA PSD
Dando seqüência a sua campanha política, o cx-VIcc-

Governador Celso Peçanha, que atualmente está percorreu-
du indos os seus redutos eleitorais — angariando votos pa-
ru a sua eleição para n Senado Federal — promoveu um
verdadeiro comício em Campos, onde se encontra em com-
panlila ile sua esposa c seu cunhado.

0 discurso que proferiu ocasionou estrondosa reper-
cussão no Palácio do lnga, em cujos corredores só se co-
mentava a ameaça que CP dirigiu ao seu próprio partido,
o PSD,

d órgão oficial de divulgação elo Govfirno fluminense,
Agéncli» Fluminense de Informações, chegou a divulgar, nn-
tem mesmo, uma cópia dn discurso do ex-Vice-Governador,
rasado em termos de desafio e ódio aos seus corrcliglonà-
rio.,. Km certo trecho, diz o Sr. Celso Peçanha:

"Pertenço ao PSD, mas ninguém mandará no meu (lo-
vêriio. Não permitirei que meu partido me obrigue a come-
ter desatinos e fazer perseguições",

CP não explicou o motivo do desabafo, e por isso mes-
mn. varins elementos do PSD estiveram ontem no lnga, a
procura de esclarecimento.

* **000000000+0000

PINACOTECA DO INGÁ

Avaliada em mais de 1 nu-
Ihán de cruzeiros a pinacoteca
da Casa do (Inverno fluminen-
se (Ingá) estará aberta á visi-
tação pública, a partir dn pró-
ximn din 1." de maio, A c.\-
posição se divide em duas ga-
Icrias distintas: uma de retra-
tn de homens públicos. ex-Chc-
fc- de Estado, na sua maioria,
o outra dc quadros de gênero,
compreendendo-se, lambem, ai-
gtimas paisagens. Artistas de
renome, brasileiros e eslrãngei-
ros, firmam as peças de ambas
as galerias. As recepcionistas
da Companhia Fluminense de
Turismo estarão a postos para
acompanhar ns visitantes.

ESCOLAS PARA O
ESTADO

0 órgão oficial de divulgação
do Governo fluminense anun-
ciou, ontem, que, durante o co-
micio que fêz realizar cm Cam-
pos, o ex-Vice-Governador Cel*
io Peçanha prometeu Instalar
naquela cidade quantas esco-
Ins os seu» habitantes julgas-
sem necessária».

•00 00000000 00000-4.S ==

Após esclarecer que sua vi- =
sita não tinha cunho politico =
que não estava fazendo propa- =
ganda da sua candidatura ao =
Senado, o Sr. Celso Peçanha =
ressaltou o elevado 

' 
nivel de 3

compreensão dos trabalhado- =
res campistas, afirmando que =
se encontrava ao lado do ope- 3
rário, compartilhando das suas =
dores c dos seus anseios. Acres- =
centou que isto tudo não era 3
somente porque precisava de =
votos para a sua eleição, mas =
tão somente porque sc sentia =
integrado no seio daquela po- =
pulação. =

CELSO E 0 CRIME |

Em entrevista concedida on- =
tem, o Secretário de Scguran- =
ça do Estado do Hio, Sr. Gou- 3
vea ele Abreu, evidenciando. =

.que falava em nome dn ex-Vi- 3
ce-Governador, confessou que 3
a sua Secretaria so encontra =
em eslado de verdadeira cala- =
mlclade pública. Disse que "en- 3
frenlamos atualmente nada me- =
uns de cinco greves c o nú- =
mero de crimes alimenta dia =
a dia. sem que tenhamos via- j=
turas e pessoal para dar com- =
bate a essas dificuldades". =

ASSEMBLÉIA Legislativa
JOGO E INTERVENÇÃO

Vencido à zero hora de hoje o prazo de 24 horas =
concedido pelo Deputado Simão Mansur para que ê
Sr. Celso Peçanha determinasse a suspensão da joga- =
tina em território fluminense, sem que fosse tomada =
qualquer providência por parte das autoridades para |
'echar os cassinos, o parlamentar disse a UH que pe- §
tina, na sessão de segunda-feira, intervenção federal no =
Estado. j|

—Embora eu tivesse certeza de que o Governo =
não iria tomar qualquer providência para fechar os =
cassinos que foram reabertos, concedi 24 horas de pra- §
'o ao Sr. Celso Peçanha a fim de que sua bancada na 1
Assembléia não nos acusasse, amanhã, de fazermos opo- 3
sição cerrada. Demos o prazo para que ficasse clemons- §
trado que o Sr. Celso Peçanha, preocupado em eleger- §
se Senador a qualquer preço, nào respeita sequer 1
lei federal que proíbe o jogo — acrescentou o Depu- §
tado Simãc Mansur. =

— Esgotado o prazo, não nos resta outra alterna
Uva que não a de solicitar ao Governo Federal sua in
tervenção para acabar com o escândalo do jogo. Se- I
gunda-feira apresentarei requerimento neste sentido §
lenho certeza de que conseguiremos o número de assi- I
naturas necessárias para que seja encaminhado ao Go- I
vêrno Federal o pedido de intervenção — concluiu. §

* "++4>0 0000000000-00000000000

"GABRIELA"*
O Deputado Lui» Brás »
apresentou, ontem, um re- s

querimento no sentido de J

¦/ sessão de segunda-feira do Le- j§- gislativo um dos parlamenta- S
res petebistas lera Importante 3
documento sóbre o assunto. =

AUMENTO
} que a Assembléia Legisla- *
s tlva envie as suas congia- »
j tulações ao escritor Jorge X
X Amado, tutor de "Gabrie- ?
> l«, Cravo t Canela", por S

X 
'er sido êle eleito para a s Executivo, Sr. Gercmlas d

» Academi»
X Letras.

Brasileira

An falar sôbrc o reajusta- =
mento dns servidores da Pre- =
feitura dc São Gonçalo, que =
está prometido pelo Chefe du 3

Ma- =
tos Fontes, o Deputado No/c- =

X Uno Batista fm apartendo pelo j=
Ainda da tribuna, o Sr. Sr. Accio .Nanei que féz seve-
Luis Brás fêz novos apelos ras criticas ao Prefeito Ronca-
dirigido» ao pretidente da lense, declarando que não se
República para que não or- compreende o porque das pro.
dene o abandono dos ra- telnções da municipalidade a
mais ferroviários anti-eco- concessão daquela melhoria sa-
nnmi_-_s, ____.___.!__. _ »-_*_ a_ _•_ 4s nomlcos. pois o Estado do X lnrlal

X Rio seria cnormemente J
j afetado pela medida em «J 

iir-r.ioo p
s virtude da falfa de rodo- X

Lvi"' *+ +¦+0000 00 000041*00 04>000*^4>0*S

REFORMA CAMBIAL
A bancada do PTB na A»-

sembleia Legislativa devera sereunir nas próximas horas pa-r« debater a reforma cambial

CONVÊNIO
O Deputado Luii Brai apre- E

sentou requerimento dirigido =
ao Secretário de Transporte, S
no sentido de qce o titular da- H
quela pasta estude o estabele- H
cimento de um convênio com ==
a Prefeitura de Bom Jardim. —
para com a aplicação das quo- =
tas atrasadas devidas pelo Es- =
tado, ser construída » ponte =

no =

UH Localiza Covil da "Gang" do Terror:

'miNHO1' LUDIBRIA POLÍCIA
í PRATICA UM NOVO ASSALTO

Repo-^gem de ORLANDO SILVA — Fotos de LIVIO CAMPOS

f\UASB ao mesmo tempo em que um verdadeiro exercito de policiais da Delegacia de Vigilância
de Niterói e do Serviço de RádioDatrulha, sob o comando do Coronel Rubens Lima, Diretor da

Casa de Detenção, promovia sensacional "bliti" no Morro da Coréia, para prender o assaltante Jo-
sé ("Zèilnho") Carlos, durante a qual foram efetuadas várias prisões de pessoas inocentes, o peri.
culoso marqlnal, agindo t frente da sua poderosa "gang", assaltava uma mercearia, em Sao Con-
calo, regozijandose com o fracasso da Policia.

O conclavc, que reunira,
em Niterói, as bancadas de
deputados do Partido Traba-
Ihista na Câmara Federal e
na Assembléia Legislativa,
ao que se informava, ontem,
contará também com a pre-
sença do presidente nacional
do partido. Sr. João Goulart.

Logo apôs o término da
convenção, os petebistas flu-

minenses se dirigirão ao Tc-a-
tro Municipal, onde serão
exibidos ÍHmes sóbre as rea-
lizações do extinto Governa-
dor trabalhista Roberto Sil-
veira. bem como serão tam-
bém apresentados discursos!
gravados durante a campa-
nha do líder peiebista fale-
cido

BADGER : CAMPANHA
A eimpinh* eleitoral do Ministro Badger Stlveire, como

candidato do PTB ao Inaa em 62, oue teve inicio em Resende,
atingiu, ontem, a Capitai fluminense. Niterói amanheceu co-
berta d« faixas e cartazes do candidato traDalhista, onde apa-
rece o presidente do PTB fluminense abraçado ao seu irmão,

o extinto Governador Roberto Silveira.

MEMORIAL A JÂNIO

"Conheço bem o meu homem:
sei que a Policia só o apa-
aliará depois de morto'" —
A declaração foi feita pela
mundana Lucinéia de Arau-
.io. uma das muitas amantes
de "Zézinho". 

que, entrr um
sorriso e outro, confessou ser
a encarregada de abastecer
n 'gunq" de grades quanti-
tlatles de maconha. Com uma
simplicidade irreverente, con-
tou qur possuía uma planta-"
cão r/c "erva maldita", no
quintal du residência dc uma

amiga.

HOSPITAL EM CR!SE~
O Hospital Infantil "Ismélia

Silveira", dc Duque de Caxias,
criado por iniciativa dn saudoso
Governador Roberto Silveira, es-
tá na iminência de fechar as
portas, por falta absoluta cie
recursos.

Os esforços despendidos por
seus dirigentes, á frente o mé-
dieo Moacir Rodrigues do Car-
mo, não evitarão o seu fecha-
mento caso não seja imediata,
monte auxiliado pelos Podêres
Constituídos do Estado. Falando
a L'I1, seus responsáveis afirma-
ram que náo é a irrisória con-
trlbúição particular, que não che-
ga para cobrir suas despesas me-
nores. "E' preciso — frisaram
— e quanto antes, a ajuda do
Governo dn Estado. Mesmo por-
que, quando vivo, o Governador
Roberto Silveira já linha man-
dado reservar-lhe verba, Agora,
é necessária a concretização dês-
se ato".

Adiantando-se às investigações
policiais, a reportagem de CL- |
Tl.MA HORA, depois de quase
24 horas ininterruptas dc sindi- i
canelas, conseguiu localizar o |
reduto da "gang" do assaltante |"Zézinho", para nnde ns margi- I
nais se dirigiram logn após ha- |
verem praticado o assalto à j"Mercearia Vera Cruz", situada
na Rua Antônio Xavier, 67. Tra-
Ia-se de uma casa, cuja constru-
ção ainda não foi terminada. Ali, I
José Carlos, suas amantes e seus
comparsas, travavam entendi-
mentos em torno da partilha do
produto do.s seus furtos. O co-
vil do.s assaltantes, em cujo in-
terior foram encontradas diver-
sas pontas de cicarrn e de "dó-
lares" de maconha, garrafas de
cachaça e peças intimas do ves-
tuário feminino, está situado na
localidade de Calo Branco, em
São Gonçalo.

Comparsa Presa
A Policia de Niterói, todavia,

cnnseguíu salvar, em parte, o
seu fracasso. Em diligencias rea-
listadas ontem à noite, o Comis-
sário José Raimundo, da DV,
numa "batida" no morro deno-
minado "Doze", na Engenhoca,
prendeu, em flagrante, a num-
dana e traficante de maconha
Lucinéia de Araújo '25 anos,
solteira, sem residência fixai.

A criminosa, submetida a in-
lerrogatório, acabou cònfessan-
do-se comparsa de "Zézinho",

para cujo grupo, fornecia gran-
des quantidades cie "erva mal-
dita". Lucinéia contou que pos-
suia uma pequena plantação de
maconha, no quintal da casa de
uma amiga. Ao final do inter- I

j rogatório, entre um sorriso e ou-
trn, declarou: "Conheço bem o

f meu homem ("Zézinho"). Sei que
i éle tom muita coragem e que
I so se entregará morto!"

Armados de Metralhadora
Seguindo, palma a palmo, os

I passos de José Carlos, a repor-

j tatíom dc ULTIMA HORA entre-
] vistou todas a.s pessoas que as-
| sistiram a sua passagem por

Galo Branco, e. inclusive, o pro-
prietario da mercearia. Sr. Joáo
Antunes da Costa. Todos os de-
poimentos coincidiram num pon-

! to: a perigosa quadrilha se acha
í armada de metralhadora.

A Sr.a Zélia Pires da Fonseca
: e sua filha Alair. esclareceram
[ lerem visto seis ou sete desço-
j nhecldos, armados de metralha-
I dura, penetrarem na casa em
construção, onde. .-so^undo acre*' ditam, devem ter pernoitado.
A "Gang"

Fortemente armados, açora,
| toda a quadrilha de "Zézinho''

se encontra em condições de
lazer frente a Policia e respon-
der a tiro-, e rajadas de metra-
lhadora as investidas dos agen-
tes da Lei.

Podemos apresentar, hoje, cm
absoluta primeira mão, os vul-
gos dos integrantes da "gang"

que está espalhando terror nos
morros de Niterói e São Gon-
calo. Está assim composta a qua-
drílha: "João Charuto", "Cuba",
"Malaquia", "Um, Dois e Três","Antero" e alguns outros de
menor periculosidáde.
Interrogada a Mãe de
"Antero"

Procurando obter maiores de-
talhes contra os bandidos, a po-
licia prendeu ontem a domesti-
ca Laura Virgínia da Conceição,
mãe do delinqüente "Antero" do
bando de "Zézinho". Laura Vir-
ginia da Conceição nada pôde
adiantar de útil. Disse apenas
nue "meu filho se meteu com
este menino i referindo-se a "Ze-
zinho") e vem fazendo o diabo.
Já pecii a êle que nàu sc metes-
se em confusões. Porem "An-
lero" disse que e homem e sabe
ó que faz" — completou a mãe
do bandido.

Outro Baleado
Às últimas horas da noite de

ontem, tivemos informações de
j que o operário Paulo Lessa (28

anos, branco, solteiro, residen-
te no bairro de Mutua, São Gon-

| çalo> havia sido gravemente fe-
: rido a bala por um grupo de
: marginais que tentou assaltar

um botequim naquele bairro. A' vitima recebeu um balaço no ab-
i dome. Está internada em estado
! fravissimo no Hospital Luis
[ Palmier em São Gonçalo. A po-
i licia se dirigiu para o local onde
i não mais encontrou os delin-

uüentes.

Raptadas
Enquanto a Policia traça no-

] vos planos, visando a c-apturj
dos perigosos marginais, não >e

I tem nenhuma noticia das duas
j menores que íoram raptada*
| por "Zézinho". No que diz res-

peito a RCS. seus pais já decla-
taram que não pretendem apre-
sentar queixa à Polícia. Desde
que se trata de crime de ação
privada, sabe-se que as auton-

; Cades não poderão tomar qual-
. quer iniciativa no sentido de re-
i captura-la.

Prefeitos de Traja no de Mo-
raes, Madalena, Cachoeira de
Mácabu *- Maricá, após um en-
contro que tiveram, enviaram
memorial ao Presidente da Re-
publica, Sr. Jânio Quadros, no
sentido de que o Chefe da Na-
ção volte atras em sua deci-

são de abandonar ns ramais
ferroviários antieconômicos. Os
chefes daqueles executivos, no
documento enviado, alertam o
Presidente que lal medida pa-
ra o Estado do Rio representa-
rã prejuízos incalculáveis para
o território fluminense.

.-1 despeito dr forfo o aparatei policial (poderosos fuzis, mr-
tralhadoras, granadas e bombas dc gast os agentes da Dele-
gacia de Vigilância, durante a "blitz" realizada, só conseguiu
prender meia dúzia de desocupados "Zézinho" muito distante

do local da "batida", 
praticava um novo assalto.

SERVE e Rodoviários Unidos; 
"Governo 

Iem de Cumprir Promessas de Roberto"
ACOMPANHADA 

de uma comissão de trabalhadores, integrada
por representantes dos vários setores do SERVE (Trafego-Ofi-

cina, e "Trolloybus"), a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores
em Carris Urbanos, de Niterói, por mais de uma hora de reunião,
apresentou ao novo superintendente do SERVE as reivindicações
dos empregados daquela empresa do Estado

= Resoluções de Roberto
A maioria (ias reivindicações,

discutidas ja haviam sido alen-
didas pelo ex-Governador Rober-
tn Silveira, de acordo com rela-
lórlo c sugestão dn então Se-
crctàrio do Comunicações o
Transportes, Sr, Paiva Munlz,
Ocorreu que, com a morte tle
Roberto Silveira, e eonseqüen-
tes modificações na ádminis-
tração do Estado, paralisaram as
medidas nn sentido do atendi-
mento das reivindicações tios
operários dn SERVE. O novo su-

Consertos em Geral
Técnico especializado
Televisões de q u a 1 q u e r
marca. 111 El. gravadores
EM — projetores e rádios
(conjugados e transistores'
Atende-se chamado a do-

mlcllio
Alameda Carnlina 28 —
Icaraí. Tei: 2-2879 — cha-

mar ER.VWI CRUZ

perintendente da empresa, Sr,
João Morais Martins Filho, pro-
meteu ã diretoria do Sindicato
o Imediato cumprimento das de
terminações feitas ao Secretario
de Transportes pelo então Co
vernador Roberto Silveira.

Reivindicações

As reivindicações, atendidas
pelo Governador Roberto Silvei
ra, e cu|o cumprimento e soli
citado pelo Sindicato e prometi
do atendimento pelo atual supe-
rlntcndenfe, sáo as seguintes:
VT Pagamento de licença pre-
** mio;

Cl Pagamento de atraiados, de-
****** correntes da taxa de insaiu
bridade, desde nove (9) de se*
tembro de 59 ate 15 de deiem
bro de 60;
LTj Pagamento da insalubridade
******** para os soldadores elétricos
e a oxigênio;

? 
Pagamento do salano-fami
lia, na base de CrS 1.000.00

ia conquistado, a partir de I."
de lanelro de 1961:
T71 Segurança e efetivação dos
•*******¦ contratados, muitos ha mais
de um ano no trabalho;

B 
Aplicação das ferias de 30
dias;

Cl Normaliiaçao da situação do
" pessoal do escritório.

pi Aumento geral de salários
*~* face ao termino, em |unho
próximo, do acordo salarial e a
alta verificada no custo da vida

do Presidente Jânio Quadros da localidade Bom Destino . ,,ln«'ruçáo 204 da SUMOC). Na 1.» Distrito daquele Município
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Renato P. Machado
DOENÇAS DOS OLHOS

Operações da Catarata
Consultório: Av. Amaral

Peixoto, 370 — Ed. Líder,
12° andar — S/1202 —
Telefones: 2 7344 ou 4098.

NITERÓI
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IMPEDIMENTO
Diversos vereadores da Câmara Municipal de Niterói con-

firmaram, ontem, que a partir dc próximo dia 10 o legislativo
niteroienst st reunira extraordinariamente para votar o impe-
dimento do Prefeito Wilson de Oliveira. O movimento em prol
do "impeachment" e liderado pelo eC! Or.acir Pereira da

= Silva.

ÁLVARO DESMENTE
Ouvido, ontem, pela reporta-

cem de UH, o Deputado Alva-
ro Fernandes desmentiu a no-
tícia de que. na Convenção do
PTB fluminense, que sc reali-
zara, hoje, o seu nome seria
defendido para candidato ao
Ingá. no pleito de 62

— Abri mão de minha can-
didatura e empenharei todos o$
esforços para ver o Ministro
Badger Silveira eleito governa-
dor — disse-nos o ex-presiden-
te da Assembléia Legislativa.

'ATO?-uub-A DOS C & XTTlTPi _*• TOC tT

Onie nomes estão disputando a legenda oo PSD para can-
didatar-se ao lnga no pleito de 1962, muito embora o S-.
Amaral Peixoto esteja sendo considerado o candidate oficiai da
agremiação A inflação de candidatos no sete das hostes pes
sedistas esta 'rajende preocupação t Comissão Executiva oo
partido, pois a maioria dos candidatos a candidate nao que-
rem, de forma alguma, abrir mae de suas pretensões Eis o"Raio X" dos candidatos pessedistas

1/ 1 n mmfíÊ Mil 1
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n Ernini do Amaral Peixo-
** to: ex-governador do Es-
tado do Rio, e presidente na-
cional do PSD e foi ministro
de Viaçáo. no Governo JQ. Te-
ve o seu nome lançado ja, ofi-
cialmente, fato entretanto que
não diminuiu as esperanças dos
demais candidatos à candidato.

EJ Deputado Federal Vascon-
" celos Torres. O unic-o que
tornou público a sua decisão
dc retirar a sua candidatura,
caso o Sr Amara! Peixoto ve-
nha mesmo a concorrer.

Cl Senador Paulo Fernan-
" des- ja iniciou a sua cam-
panha política e está arregi-
montando o- votos dos pesse-
distas do sul-fluminonse. que
na Convenção Estadual do PSD
deverão colocar o seu nome
contra o próprio presidente
nacional do partido.

RI Saturnino Braga: diz que
não desiste e ja dependu-

rou faixas ao longo de toda a
Av. Amaral Peixoto. Foi dire-
tor do Departamento dc Es-
tradas de Rodagem.

ra Afonso Celso: dv*putado
" federal e o mais fraco da
lista. Sua popularidade e qua-
se nenhuma. Campos e São
João' da Barra sào os seus dois
principais redutos eleitorais.

pa Deputado Hamilton X«
^** vier: atual lider do Govèr-
no na Assembléia Legislativa,
continua a sondar a possibih-

cadê de reunir em torno de
seu nome as preferencias pes-
sedistas, o que ainda nao con-
seguiu.

Cl Gouveia de Abreu, depu-" tado estadual e atuai Se-
cretãrio de Segurança. Tem
k-andes esperanças de ser o
candidato ao PSD ao Ingá em
62 Tem teniado. inclusive, o
apoio do> comunistas e se fêz
pre>ente à ultima palestra do
Sr Luis Carlos Prcstes.íno
Teatro Municipal

PI Deputado June ,l„nottí:
*"** presidente da Assembléia
Legislativa Já foi prefeito de
Teresópolis Está sendo acusa-
do de receber dinheiro dos
cassinos que foram reabertos
para iniciar a sua campanha
eleitoral.

£7*1 Macário Picanço secreta-
rio de Administração e o

preferido do Sr. Celso Peça-
nha, Mas ja foi vetado pela
direção do PSD. Mesmo ai
continua insistindo.

JT*j Deputado Moacir Gomei
^"* Azevedo: é. entre todos,
o mais desconhecido, muito
embora ja tenha sido presiden-
te da Assembléia e secretario
de Agricultura

JT1 Rubens Ferra? deputado
*** estadual lançou-se candi-
dato ao Ingá e vai defender o
seu próprio nome ns Con-
venção.

Unidade Com os
Rodoviários

Em virtude do supermtenden-
te do SERVE ter-se eomprome-
tido a dar uma resposta afirma-
tiva ate o dia sete lontemi, os
trabalhadores daquela empresa,
ao encerrarmos os trabalhos
desta edição, encontravam -c
reunidos em seu Sindicato. Alem
das questões apresentadas ao
novo governo, referente ao cum-
primento de conquistas obtidas
de Roberto Silveira, discutia-se
na reunião de ontem a unidade
do pessoal do SERVE Bondes c
Troley-Bus) com os rodoviários
¦empresas de ônibus), também
empenhados na batalha por au
mento geral de salários. Os ro-
dovianos i motoristas, trocado-
res. despachantes, etc:<. estão
reivindicando HXi por cento de
aumento salarial
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ESPORTE
NO ESTADO DO RIO

TORNEIO DE CAMPEÕES
Amanha a tarde ter* sequenç

st de tutebol para campeões mun
programação serão rpatizados os
Vila Sao Luis Duque de Caxias

a o campeonato fluminen-
icipai!*, Dc acordo com a
encontros Esporte Clubt

; Metalúrgico -Sao Gonç*
Io Maneie Resende
porte Clube Sae Pedr

Clube dos Coroados Valença • Es
Sac Pedro de Aldeia x Ipiranga

Fíoprarife do reunido dos dirigentes sindicais r trabalhadores do SERVE com o
íencíenfe.

noto supenn-

TIRO AO ALVO EM NITERÓI
O Cube rir Caça c '

de Niterói vai dar cumpri-
mento ao seu calendário ela-
borado para êste mês Péssr
modo. será reali?.ada a pro-
va de pistola livre com 30
firot pelo "Torneio Cap^-
ca" A competição terá lu-
gar no "stand" do CCTN na
Alameda Sáo Boaventura e
seu inicio se dará por volta
das fi-M horas

ITALVA CAMPEÃO
OO TOWEIO

Em Bom Jesus de Itaba
poana conforme .-*.*.¦.¦ pro
gramado pela LBD teve lu
gar o esperado torneio Im-
cio do campeonato local. Sa
grouse vitorioso c Italva
Futebol Clube ao levar de
vencida na prova final ao
Santa Maria bicampeac do
município pela contagem d*
3x00 próprio presidente
da LBD Sr. Carlos Fernan
do Pinheiro esteve a frente
da competição A renda so
mou Cr$ 13 «40 00.

CAMPEÕES VAO JOGAR
A "Elces-Press" vai pro

mover um torneio de fute-
i~

boi entre campeões de di- »
versas rmoeonas Os jogos »
serão noturnos o terão co- X
mo local o gramado do Ipi- }ranga Futebol Clube, á Rua »
São l.ourenço. Participarão X
do certame organizado pelo {
cronista F.valdo Costa as *
equipes do Tecual, Ultra- *
gas. Associação dos Funcio- X
nanos do Banco do Estado X
do Rio, Paulistano. Associa- ?
ção Atlética dos Emprega- 4
dos em Energia Elétrica e *
do Centro de Recreação e X
Esporte do Sindicato de JEnergia Elétrica »

FUTEBOí DE SALÃO :
NO CUBANGO

O Centro Pro-Melhora- }
mentos do Bairro do Cuban- l
pe levou a efeito Ha dias o J"Torneio de Outono reu- *
nmde d*versas equipes oe 4
futebol de salão Cinco inte- J
ressantes partidas foram rea- í
Uiadas saindo venc^dc-a no *
final a esquadra do icar»i*
Oi .cor-, tiveram o» re»ulta-
dos — Icara* 3 x 0 Santa
Ro»a Cubangc 3 > 0 Barr»-
to São Francuco J « 0 Fon
seca, lear*i 4*1 Cubanqe e
Icaraí 5 * 0 Sio Francisco.
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Partidos Unidos Votarão Leis Populares
DIA
00

PtANAUO

JQ: TODO EMPENHO NA SOLUÇÃO
DA CRISE ENTRE CUBA E EE.

ESCOLHIDOS OS PROJETOS QUE SERÃO VOTADOS JÁ

Brasília, 
7 (um — o Pr__id_nt_ d* Rt-

pública dirigiu o seguinte mtmorando ao
Ministro das Relações Exteriores:

"Excelência:

Se Cuba racusar-si a recorrer à Orga-
niiaçáo dos Estados Americanos ou recutar
essa intervenção para o fim de, através dt
discussões bilaterais ou multilaterais, diri-
mir os desentendimentos qut ocorram entrt

-^^^»^-^^-^<^^*^-^<^^^^>s-^-^_^r

CIDADE: UNIVERSITÁRIA-. \
5 BILHÕES .

Revelou, onlem à tarde, o Ministro da l
Educação e Cultura. Sr. Brígido Tinoco, .
que o Presidente JQ aprovou o plano de >
execução das obras de construção da Cida- *
rie Universitária, no Rio de Janeiro, bem t
como o financiamento para o qüinqüênio \
que é da ordem de 5 bilhões e meio dc }
cruzeiros, As obras prevêem ainda a cons- ?
truçào de um hospital de clinicas. «

Anunciou, ainda, o Ministro o lança- i
mento da campanha nacional de material $
de ensino, com ampla distribuição entre J>
estudantes. .

aue pait t oi Estados Unidos, ttm tmbar-
go d* reafirmar a notta convicção dt qut •
inttlncla ntttt momtnto part ot dtbtttt t
diicuttõtt rttptctivtt dtvtrit ttr o dtqut-
It orgtnismo, o Governo bratiltiro txtml*
nará no mérito toda t qutlqutr propottt
com ot mesmos propósitos qut vtnha t ttr
aprtttntada por qutlqutr outro Etttdo-
Mtmbro dtt Nações Unidat

t) Jânio Quadros'"

INQUÉRITO DO DIA
Por determinação rie JQ esta sendo cons-

tituida uma comissão de sindicância para exa-
minar irregularidades que estariam ocorrendo
na Refinaria Presidente Bernardes, em Cuba-
tão, especialmente no setor de fertilizantes
que pelo fato tle terem sido armazenados in-
definidamente teriam deteriorado, com vul-
tosos prejuízos para o Pais.

BRASÍLIA, 
I (UH) — Unanlmidadt intdita

tldot rtprtttnttdoi na Cámtrt Ftdtral, qut,
voluçao Itgitlativt" como raação à atuação ito
plttt transformação na vida do Pait. A Lti
ria, a regulamentação da rtmtttt dt lucrot
imposto dt rtnda a alguns outrot projttot to
vidos tm ritmo actltrado, poit contaram na
tortt dai principait bancadat do Congrttto.

..arcou a rtunião dot lldtrtt dot divtrtot ptr*
onttm, dtcidlram tmprttndtr unldot umi "ra-

lada do Extcutivo t qua podtrá promovar com*
Antitruttt, t rtforma bancária, a raformt agra*
para o txttrior, a rtforma dt Itgitltçào do
tallitndo circa da vinta proposições taráo apro-
raunláo da onttm, com pltno apoie dei condu*

Koi decisão unânime da reu-
nião que o Congresso deva atuar
Independentemente du. Poder
Executivo — que até então tem
se valido das facilidades de con-
talo com a população para sui-
gir como único e exclusivo lm-
pulslonador das reformas sociais
e econômicas que o Pais eslà a
uxlglr. Esta circunstância liber-
tou as bancadas do Congresso
da obrigação de alimentarem
suas disputas partidárias, subs-
lituindu-as agora pela açáo uni-
ria em favor da tramitação das
leis fundamentais.

A relação inicial destes pro-
jetos urgentes íòra organizada

pelo PTU. Tanto o PSD como a
UDN ampliaram a lista decidiu-
dose porém que o Projoto de
l.ei antitruste o mais o que re-
gula a remessa rie lucros e taxa
mais fortemente os lucros extra-
ordinários terão tória preferem
cia. Os lideres adotarão todas as
providências cabíveis para que
o projeto antitruste seja vo-
tado antes do fim do mes. pois,
a COFAP se extinguira no dia
:I0 próximo c o Executivo fica-
rà sem meios lenais para con-
ter os abusos do Poder Econó-
mico.

A iniciativa do líder dn PTB
está vitoriosa e por falta de

uma distinção mais nítida en-
tre o GoVÔrno o Upysiçáo, a Cá-
mara, pela primeira vez, nos iil-
limos anos. se dispõe a votar
projetos que alterai!) a fisiono-
nua da estrutura econômica dn
Pais. Nos próximos dias os li-
deres deverão dar à publicidade
toda a pauta organizada, com a
ressalva porém de quc todos ns
projetos poderão ser acresceu-
lados, conforme a urgência e o

i grau de Importância quc possam
| adquirir.

Para tratar lambem da rápida
I tramitação desses projetos, cs*
| teve reunida ontem a Mesa da
Câmara.

JO EXIGE ESCOLAS NAS
EMPRESAS

*+*¦+*¦++++++ + ++%\

JQ ABRAÇA ARRAES
O Prefeito Miguel Ames, de Recife, foi

recebido pelo Presidente JQ. com quem con-
versou durante quase uma hora.

O Prefeito Arraes nào tinha audiência
marcada com o Chefe do Governo que. ao sa*
ber de sua presença no gabinete do secreta-
rio particular José Aparecido, demonstrou in-
terèsse em conversar com èle.

O Presidente atendeu às reivindicações
do prefeito — liberação de uma verba de 40
miihòes. perfuradoras para a construção de
unia rede de chafarizes nos bairros pobres da
Capital pernambucana e tombamento dos "ala-
çados" — e. pessoalmente, pelo teletipo de
sua sala. deu instruções ao Ministro da Pa-
zenria e «o DNOCS para solução pronta do as-
sunto.

Declarou JQ ao Sr. Arraes que. apesar de
seu adversário político, èle teria acesso livre
em seu gabinete e. ainda: "Desminta que
tenho candidato ao governo de Pernambuco.
Aqui nao faço distinções políticas".

O Sr. Miguel Arraes saiu radiante da au-
diência. mas o Governador Cíd Sampaio, que
também aqui se encontra, não gostou da in*
diferença politica do Presidente.

HOSPITAL DA SUL AMERICA .-
ABATIMENTO

A Su! America ofereceu a JQ uma redu-
ção de 70 milhões de cruzeiros e a dispensa
da entrada inicial, para a compra, por parte
do Governo, de seu hospital, cuja operação
fora suspensa por determinação presidencial.
Ante a comunicação JQ oficiou ao Ministério
do Trabalho solicitando a verificação da con-
veniència do negócio.

» Todas as empresas industriais, comer- J
ciais ou agrícolas, com mais de 100 empre- .
gados — obrigadas ptla Constituiu çáo .
manter ensino primário gratuito para seut }

servidores t filhos dèstet — deverão fa* J
zer prova do ci.-nprimtnto da obrigação %
constitucional, dentro de 60 dias da vi- *
géncla do dtcrtto de ontem do Governo }

Federal. *
. As firmas qut não cumprirem o dt- *

creto estarão impedidas dt: i>
*f*| Tansaclonar com os órgãos da admlnit- .
"**' tração federal, autarquias ou entida- .
des de economia mista;

{^SEHAwT^)

El Participar dt concorrência pública eu .
¦*¦-*¦ coleta dt preços promovidas pelos }
mesmos órgãos t entidades; }

El Pleitear ou receber favores, benefí-
cios ou quaisquer auxílios da União. J §

PETROBRÁS NA MISSÁO IOÁO
DANTAS

O General Pedro Geraldo rie Almeida, che-
fe do Gabinete Militar da Presidência da Re-

pública, falando aos jornalistas considerou
sem sentido o noticiário secundo o qual teria
aquele órgão vetado a presença de um repre-
sentante da Petrobrás na delesação chefiada
pelo Sr. Joào Dantas, que acaba de seguir
para vários países socialistas.

MACMILLAN AGRADECE A JQ
Em carta dirigida a JQ. o Prirrieirp-Mlnis-

tro da Inglaterra. Sr. Harold Macmillan. agra-
dece a mensagem de aprovação aos planos de
formação da Federação das Índias Ocidentais

e externa sua simpatia pelo interesse apre-
sentado pelo eovérno brasileiro com relação
ao progresso desses territórios.

. B

ARGEMIRO: UM DESASTRE
"A Instrução 204 é

um ato impensado tio
Governo, uma mediria

rie caráter fictício, sem
profundidade, uma verdadeira catástrofe como
uma estação dc parada na politica do desenvol-
vimento do Brasil, uma quebra do espirito quc
o animava, além rie uma discriminação lamen-
tável na Federação, em prejuízo dos Estados
pobres do Nordeste- — afirmou em seu riiscur-
so rie hoje o Senador Argemiro Figueiredo, rio
PTB ria Paraíba, acrescentando que esta "me-
dida torna-se pecaminosa pela incidência vigo-
rosa e brutal no nível de custo de vida".

Enaltecendo o Governo do Sr. Juscelino em
prol da Agricultura, no que contou com a so-
lidariedade, em apartes, dos Senadores Pedro
Lüdovico, Barros de Carvalho e Paulo Tender,
tendo discordado o Senador Mem dc Sá, coiv
cl-iiu o Sr. Argemiro Figueiredo por lamentar
a atual escassez de verbas destinadas ao Minis-
Uno da Agricultura.

(^marT^)CÂMARA

•#**»-*._*• *».#'*N_Ps_-fc_e.^ VASCO PRESTA CONTAS ~

Em entrevista concedida á imprensa, ontem, o Sr Vasco Leitão da Cunha. Secreta-
no-Geral do Itamarati e Ministro Interino das Relações Exteriores declarou:

Sua principal missão nas Anlilhas foi entregar mensagem de Jânio Quadros ao Pre-
mier Macmillan. da Inglaterra, de congratulações, a propósito da criação da Federa-

çao das Índias Ocidentais;

No próximo encontro do presidente do Brasil com o Presidente Frondizi, da Argen-
tina, nào será cogitada a formação de um bloco latino-americano para atuar na ONU;

"< I
. I

PACHECO .-
BRASÍLIA, R (UH) —

Falando por delegação
da liderança do PSD,
o Sr. Pacheco Chaves

5 ocupou a Tribuna da Câmara dos Deputados,
= onlem, para examinar as soluções dadas pelo
= Governo aos Droblemas econômicos e íinancei-
§j ros do País.
= Travou-se longa troca de apartes, for parte= de representantes nordestinos, especialmente o

Sr. Alde Sampaio — irmão rio Governador rie
Pernambuco, que foi obrigado, afinal, > admi-
tir a necessidade de modificação de tal Instru-
mento cambial pelos prejuízos que oferece ao
desenvolvimento de sua região.

— A tese que defendo — disse o Sr Chaves
— é a dc quc a 204 é uma medida tão incom-
pleta, tão pouco acabada em si mesma, quc
precisa de outras instruções — talvez 204-a, b,

c ou d. instrução 205, 206, 207, uma porção de
outras providências porque só com a 204 nós
vamos assistir este Pais naufragar".

Anula dentro da análise da Instrução 204,
abordou o ex-presidente do IBC a questão das
exportações — "um dos pretextos para a ele-
vação ria taxa cambial".

— Ora — acrescentou o Sr. Chaves — essa
é uma afirmação totalmente gratuita. Se em
alguns casos menores, pequenos, essa afirma-
ção poderia ser verdadeira, na realidade nào o
é, pois a composição da pauta da exportação
da Nação brasileira é a mesma há muitos anos,
extraordinariamente regida, ocupando o café o
lugar que vai: não é novidade.

Com relação à Lei Antitruste, anunciada
pelo governo, o orador mostrou que era um
assunte quc já vinha sendo tratado pelo Con-
gresso Nacional há longa data, com arcabouço
inteiramente delineado cm projeto estudado,
tondo por base a proposição de Agamenom Ma-
galhães", ampliada, discutida, ratificada pela
Comissão rie Constituição e Justiça c pela Co-
missão de Economia, trabalhando cm comissão
conjunta, submetida ao pronunciamento rio Exe-
cutivo".

"MISSÃO MOREIRA SALLES"
Referindo-se, afinal, á mlttáo etpecial do Sr.

Walter Moreira Sallet, nat negoclaçôet com ot
Ettadot Unidos, declarou o Sr. Pacheco Chavet
que houve uma modificação na conjuntura In-
ternacional econômica, motivada ptla tublda
ao poder pelo Sr. John Ktnntdy, qut "certa-
monte alterou at disposições daquele palt pari
com o nosso em matéria dt assistência finan-
celra, e encontrou uma situação modificada".

Mas se apresentou detguarntcldo, porquan-
to o Brí-sll já havlt tnfraqutcldo tua estrutura
teonómlca. Em vez de tt aprettnttr dt ctbeça
erguida, foi fazendo aquilo qut tupunht que-
rerem os americanos qut o Bratll fizeste, t It-
to, é Inconveniente para a notta posição naclo-
nal, para a soberania nacional t é Inconvtnltn-
te para as negoclaçôet.

• A visita do Piesidente Gronchi,
dia 19;

da Haha ao Brasil, será realizada no próximo

• o reatamento dc relações enlrt o Brasil
em andamento nr. Itamarati,

e a URSS continua na fase de estudut,

Não há indícios de que existirão proximamente. conversações bilaterais para reco-
nhecimento da China Popular peio governo brasileiro, mas apenas o propósito de a

delegação bra-iltira na ONU volar pela inclusão na pauta, da questão relativa ao in-
áresso daquele pais nas Nações Unidas,

Após o íegresso do Ministro Afonso Arinos, será conhecida a posição definitiva do
Brasil, em relação a Angola, isto em obediência ao Tratado de Consultas Mútuas

entre o Brasn e Portugal, que data de 1853.
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jango: tímido e ineficaz o
projeto de lei antitruste

^^

Bp

O. OCTACIU0 10'IS

«RASILIA, I — O Vlce-Presldentt Joào
Goulart não se demorou em Brasília mais

que 24 hs. Tinha compromissos assumidos cm
Londrina e outras cidades t está no firme
propósito de não perder o contato com as
bases do teu partido. Manteve, porém, um
longo contato com o lider da bancada, Al-
mino Afonso, cuia açáo o Presidente do PTB
exalta — tal tem tido a repercussão nacio-
nal a nova orientação trabalhista na Câmara.

A conversa tntrt ot dois dirigentes do
PTB toi Demorada e sem testemunhas. Podemos, porém, in-
formar qut, apoiando a linha geral dt tçâo na representação
do PTB no Congresso t aplaudindo a Nota da bancada sobre
a Instrução 204, o Sr. Goulart foi ainda mais longt. Advertiu
ao Sr. Almlno Afonso da necttsidadt de a PTB colocar-se à
frentt das reivindicações populares como o ttu Intérprete
mais credenciado e, ntttt sentido, mencionou t rtvlsão sa-
larlal como legítima t oportuna. Disse o Sr. João Goulart qut
a alta do custo dt vida provocada pelo Impacto das medidas
do Governo não pode ser suportada exclusivamente pela cias-
te trabalhadora, cuios orçamentos haviam sido reduzidos e
arrebentados.

Flashes

O chefe trabalhista respon-
deu com tranqüilidade as no-
ticias de que havia sido ad-
vertido pelo Sr. Jânio Qua-
riros para náo apoiar movi-
mentos grevistas. O PTB es-
tara ao lado dos trabalhadores
em todas as reivindicações
justas e pacificas, examinando
em conjunto com o lider algu-
mas das posições a serem de-
tendidas pela bancada. O Sr.
João Goulart apoiou igualmen-
te o ponto de vista de que de-

Vanguarda em São Paulo

vem ser ronecladas as remes-
sas de lucros das empresas
estrangeiras, até que haia. da
parte do Governo, o reconhe-
cimento do desafogo da situa-
çáo cambial. Também endos-
sou a opíniào generalizada de
que o proieto de lei antitrus-
te elaborado pelo Governo é
um projeto tímido e ineficaz,
que deve ser corrigido à base
rias sugestões iniciais do pro-
ieto Agamenon Maealhàes

O Jr João Goulart já firmou a sua decisão quanto ao =
PTB de S Paulo: vai decretar a Intervenção no Dlrttórlo pre- =
sidido pela Deputada Yvete Vargas Há porém mais ttta par- §tlcularldade: ttrá éle próprio, Jango o presidente da Comissão =
de Reestruturação da Sessão Paulista A luta Yvttt-Jango está =
aberta, e a representante paulista promete um discurso vio- =
lento contra o chefe do seu partido, assim que tt consumar =e intervenção. =

Varias fórmulas de entendi-
mento foram tentadas paraevitar as medidas extremas
em relação a S. Paulo. O Sr.
João Goulart, porém, tem com-
promissos de amplos setores
políticos no PSD e do ex-inte-
grante do PSB que impõem
como condição de seu Ingres-
so no PTB a destituição do
atual diretório paulista.

Jango, além do mais, está
inteiramente dedicado a pro-mover o revigoramento do
PTB em São Paulo, por haver-
se convencido de que os tra-
balhistas nào poderão desfru-
tar a hegemonia politica do
Pait sem contarem com voz

no maior colégio eleitoral da
Federação. Km S. Paulo con-
centra-se a grande massa de
trabalhadores e ate aqui a au-
síncia do PTB na iideran-
ça dos movimentos operários
tem-se ressentido, — segundo
confessa o Vice-Presidente —
de uma maior presença e par-tícipaçáo paulista. Já para a
sucessão de 1962, espera o Sr.
Goulart que o PTB compare-
ça rom candidato próprio ao
Governo do Estado, assumin-
do uma posiçào de liderança
e encerrando de vez a fase de
caudatário que tem prejudi-.ado as aspirações nacionais
do partido
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Somentt, onttm ã noitt, o
Deputado Alfrtdo Natsar
ractbtu do Sr. Carlos Laçar-
da ot documtntot qut ttta
anunciara possuir para acusar
o Deputado Esmerino Arruda
dt contrabandista. O Sr. Nas-
tar, que é-2.° tacretário da
Câmara Ftdtral, tttá no Rio
desde quarta-feira da tema-
na passada, e somente, on-
tem, recebeu uma pasta eom
papéit do Covtrnador, qut
tditra teguidamente a tntrt-
gt. O Sr. Natttr rtgrttta,
amanhã, a mottrtrá á Cama-
ra ot "documtntot": te não
provartm nada, a Câmara
provará qut Lactrda é caiu-
niador t o procttttrã.

O Sr. Joào Goulart disse,
ontem, a UH, em Belo Ho-
riz.onte:
Cl Estará, hoje, no Rio,

com lideres sindicais,
para iniciar campanha de au-
mento salarial dos trabalha-
dores;
E£J Os poderosos e os gru-

pos econômicos nacio-
nais e estrangeiros estão en-
nquecendo desbragadamente
e se locupletando com a po-
litica financeira do Governo;
El A Keforma Cambiai

aviltou salários e asfi-
xiou as classes operárias;
Kt Conversou com o lider

Almino Afonso, duas
horas, por telefone, antes do
PTB expedir a nola oficial
que estabeleceu a posiçào do
partido com relaçào à Lei
Antitruste.

Somtntt, no fim do cor-
rtntt mét, JK rttornará to
Brasil S*tut amigos t conse-
lhe.ros afirmam qut o rt-
grttto do tx-Prttidtntt dt
Republica dar te-á dtpoit do
tnctrrtmtnto dtt ftttividt-
des do primeiro aniversário
dt Braiília.
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SERVIÇO DE LUXO ¦ AR C0N0ICIONA0O ¦ PERFEITA PRESSURIZAÇAO ¦ RADAR

;«K v. vai voar nos únicos douglas

dc-6c em linhas domésticas,

requintado serviço de bordo

a Mais PPÕSftM COMPANHIA DA AviACAO COMERCIAI. BRASiU'"*

Oposição (Câmara e Senado):
Ofensiva Contra Instrução 204

TANTO 
na Câmara como no Sanado, a Opotlção acentuou, ontem, a ofentiva contra a politica

econômica do atual governo, O Deputado Pacheco Chaves IPSD) afirmou, na Câmara, qua "a
Instrução 204 podt levar o Pait a um completo naufrágio", pondo por terra todo ttfôrço dtsenvol-
vido no ptriodo jutctllnltta no sentido dt lançar o Brasil no caminho das grandet potencial. O St-
nador Argemiro dt Figueiredo, do PTB, dtnunciou no Senado a Instrução 204 como um complo
contra o nosso desenvolvimento.

Esses dolt dltcurtot, ptrtt dt um esquema qut vem se descnvolvtndo há dlat, tltuam-tt como
advertências à Nação e foram ambot desenvolvidos com poucas resltttnclei dai bancadat qua aa
dizem governlttat — aptntt poucat voztt itoladat t apartearem, contradlzendo-oi.

A AMARGA DERROTA
NAO 

ttctpou ã vigilância dot trabalhadora da Guanabara
ttntatlva do Sr. Carlot Lactrdt dt Intrigar a Mlnlitro do

Trabalho, Sr. Cattro Ntvtt, com e Pretldentt da Rtpúblka
Datttperado por náo Iht ter tido possível tumultuar o pleito
para escolha dot dlrlgtntti dt União dot Portuárlot de Bra.
tll t aiteejurar a vitória do ttu candldtto, Itnçou o governador
carioca Intempestivo libelo contra c titular do Trabalho, tcus«n.
do-o dt favorecer t candidatura de um "comunista", 

afinai
eleito por txprttslvt maio-
rlt dot vottnttt. t o velho
hábito policial do Sr. Carlos
Lactrdt malt umt vez pòn0
tm ação: Intervém num piei-
to sindical, mobiliza "astessà-
rtt" trabalhistas (ctrtamtnte

orientados pelo Delegado Ctcll Bortr), recorrt ãt ameaças .
Intlmdaçõtt t, ttcorraçado pelot trabalhadoras, aciona a ma-
nivela do desmoralizado reale|o anticomunista, náo hesitando
taqutr, tm tnvolvtr na denúncia a pessoa do Mlnlitro do Tr«-'
balho, tão "comunista" como podt lê-lo um prttmlnente li-
dtr do ttplrltuallimo no Bratlll

• • é

0QUE 
há. na verdade, por trás deste episódio mais cômico

que trágico, c o Interesse do Sr. Carlos Lacerda em ver a
Administração do Porto do ltio de Janeiro passar da esfera
federal paia a estadual o que, de curta forma, ampliaria o
circulo do seu prestigio político. Pouco Importa ao Governa,
dor seja esla solução contrária às razões do bom senso — ,,
basta que sc identifiquem os grupos econômicos mobilizados
para apossar-se do Porto e aqui lançar os fundamentos do uma
nova "Docas de Santos" para compreenricr-se melhor a Intrin-
cada história. A eleição na União dos Portuários rio Brasil
constituiu-se. ainda bem, numa eloqüente demonstração de
que os trabalhadores entenderam à perfeição a manobra do
Governador o tomaram posição aberta em defesa ria economia
público, preservando o Porto da ganância dos exploradores

«¦ • •

QUANTO 
ao Sr. Castro Neves, ninguém acredita que a "d«.

nuncla" do Sr. Carlos Lacerda tenha contaguldo fizilo
perder ao menos a tranqüilidade. Afinal, é um Ministro do
Trabalho qua — caio raro — ttm o apoio maciço da classe
trabalhadora. E entre o desagrado do Governador guanabari-
no t a simpatia do operariado, ninguém htilttrla na escolha.
Seria preferível qua o "denunciante" ouvlite o conttlho dot
portuárlot: "Em vez de estar tt Intrometendo, com luas baixai
Intrigas, no movimento sindical, melhor faria e Governador
Carlot Lacerda tt procurtstt pôr tm prátlct t bonita plati.
forma eleitoral com que tt candidatou a da qual, uma vti
eleito, paraee ttr-tt tiqutcldo".

JORNAIS O PROBLEMAS
OCTAVIO MALTA

\Sn hil vinho qu» fmhriaiur rom» a vrrdarle — Machado df A^-ír

O "ESTADÃO" VERSUS JÂNIO
No seu discurso das "Mãos rie Euridicc". Jânio referiu-se,

mais uma vez. àquele "jornal rie HO ou 160 páginas, muito
próspero, muiln rico, muito mesmo, obrigado" que recebia
a proteção do câmbio de custo, na base do "dólar mentiroso".
Desta vez, o Feiticeiro náo apresentou, como da outra vez,
nas pontas rios dedos, com calculado desdém, a folha rie bar-
rlga cheia, mas todos os telespectadores compreenderam,
pela flexão maliciosa da poderosa voz presidencial, quc se
tratava, ainda, do "Kstado de São Paulo"!...

Ontem, vinha o "Kstado" comentando o discurso, tentando
ainda trazer dc volta o Jânio ao seu redil, mas com purçòei
de malícia Incontlda. Diz por exemplo:"Em estado rie grande nervosismo, S. Exa. dirigiu-

se à Nação para lhe demonstrar o quc ela já sabia, isto
é, que não cabe ao seu governo a menor culpa pela si-
tliação desastrosa a quc chegaram as nossas finanças t
a nossa economia".

F, Insistiu no lato de haver o Feiticeiro discursado sóbre
o óbvio: "Com palavras rie inusitada veemência idiz.l, mesmo

para um temperamento arrebatado como o seu, o chef.
do Executivo nacional esforçou-se por convencer-nos.
com dados estatísticos, de falos quc são do conheci-
mento de todos e quc. por isso mesmo, dispensariam Ar
ser repetidos e repisados com os detalhes e minúcias
a que V. Exa. chegou"

Realmente, para quc voltar a falar no que já se sabia.
por que repetir c repisar quc um jornal de 140 ou 160 páginas,"muito rico. muito mesmo, obrigado", se enriquecia cada du
mais com o dólar de favor?...

OS JORNAIS DE 14 PAGINAS E JÂNIO
Para que chatear o "Estado":1 Afinal, a turma do velho

Julinho e do jovem CarlSo foi amiga. E agora o Jânio diz quenão tem amizades!. . .
E a folha de tradição republicana um tanto arcaica as-

sumiu uma atitude olímpica, na sua fartura de páginas, me-
nos de informação e reportagem do que de anúncios, paraaconselhar ao Feiticeiro:"Uma demonstração de tranqüila confiança na poli-lica que adotou 'escrevei, ter-lhe-ia proporcionado um

significativo triunfo.
Deixando-se impressionar pelos ataques de certa im-

prensa, ou melhor — e para nos atermos à sistemática
presidencial — de jornais de 10, 12 e 14 páginas, o Pro-sidente Jânio Quadros viu-se arrasíario a certos exage-ros que acabaram por provocar na opinião pública sc-rias apreensões".

E enláo o "Estado" confessa que a Instrução 204 tem -ua
culpa nas marolas dos aumentos. Textual'"Nau era novidade para ninguém que os primeirosefeitos da sabia política financeira adotada por S Fvatinham de consistir, exatamente, na exacerbação aUistasdos preços dos gêneros de primeira necessidade"Por que piilãn êssp esnanlo?

Por que então atirar toda a culpa da onda altista pra cimadas emissões de outubro, novembro, dezembro de 6C Porque essas manobras de tapearão, quando o certo r- que a 204
.„,.'...,„ .i'i ÍL?"10 

n,hip,ivn, arrebanhar as melhorias salariais Ho: funcionalismo c dos trabalhadores transferlndo-as para a boi-
ai 

'ir-, 
.-,1'\l',.m'TrC;''ln,'PS' n,ja ac,'s,lca ™i* so''''*-' <¦ «tíaustcia, falsamente austera, é o CONCLAP ?

| ¦ A DOLOROSA IMAGEM DO PODERECONÔMICO CORROMPIDO
^ maco.Tpnd,?,..r 

° F<*i"icL'*i™>™stra.se mais atento às infor-
: i s si, do , o*"; 

'Vl'* 
,a T"iCa (lns ¦''"••'•'is <•*• '•* P'^1»"'' 

do de São ,, „¦ 
C° PCl°f J"'.*'***10*'* de 160 páginas, o 'Esta-

nular I 
', ° ' * (1,,"'M1 ,m'"i"*'*'" »s medidas de caráter po-: 

Inó nn- ,. 
"S,n" dlSCUrs0 dfi '"Çn-feira. faz um apelo aoJflnio paia uma honrosa recomposição

t.,-. «„emaií"ntr0'i.Se .'lis'*lls'*'*' •"•¦'"- o apoio rio Pais lhe fal-tara, nem lhe faltará a colaboração rie todos aqueles que
Remfi üi" ,"" ,**7''*' ",*' ajutlar os "0<k'"'s constituídos da
do Brasil" " 

recUperneSo P',1,tlc« « econômica

i ,...ln,jan,.r,.!ni ?U1 JA[°, cstcj" llhad0* "ill>''»lo PCla geografia *
Í no o ue ¦s,,,i"'".U' ,Afar,n(l° da '*'••*"' (l° "**-***•<-*-" * <> '"'*'*'¦¦ 

io.-.*T "-«stado do povo!... o pranto é longo e entre-
: i°.ta;" ;.'* Çspasmos irônicos, do irritação, de apelos, iguala: aos ria Condêssa, para juntos olharem a Lua'

Fiquemos por aqui, leitor; não podemos perder tempo com
; a prosa dessa burguesia clássica, nascida e crescida e cevadai na base rio favoritismo r rias molezas, ria cupidez e da ambi-: çao, que é a imagem com ares de dolorosa do poder econômico: desvirtuado, deformado e corrompido, para usar somente pa-• lavras do Feiticeiro . . Vamos adiante

= *£#***+**«<

,1 AS AMARGAS E... AS ALEGRESj
Q 

~ ° "Diário Carioca" informa que os estoques de jnrroí, leijão e milho estáo desaparecendo. As lon- \tes adequadas explicam: o hnômeno decorre do lato de Jque Janto, no seu discurso, garantiu "preços mínimos ei- \tendidos aos remanescentes dos anos ugricolas dc 60 e 61". 2apresentandti-se os açambarcadores na manobra como s
produtores aulénticos!.
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n — No "Corrtlo dt Manhã"
*-M foi meilre
vlttt ao "Cor

AU Rlqht dli: "Creio q"« .
nettre João Mangabelra quem dlttt, em entre- |

_ , Á rr*10 da Manhã", há cerca de um ano: — "Com 
j= ,; tttt Constituição (a de 1946), eu faria umt revolução legal »

§!; no governo, fl...taria aplicá-la em todot ot teut térmoi". ,
Et Nao sugiro ao Jânio que o faça, porque o Aderton acres- }
S i canta- "O notio caro Profes.or Jânio Quadrot, nào me com j
g-,| ta que houvette alqum dia te manlfettado no metmo ten- »
g; 

tido do Ilustre baiano discípulo de Ruy; mat tttá agindo }
5 em plena faie de txecução da Carta Magna". Veremot. j~ El — Eugênio Gudin. quc em economia c melhor como \

panfletário, vem no "O Olobo" qurimndo rom " ?
Industria, Dl: o luminoso homem: "A dirccáo da poWlco |rronámirn rin Pais v.ão pode ser entregue a um Conselho {que — a experiência já o demonstrou — e lácilmenie do- *•ninado *Wo« lideres dns Federações dns Indústrias" Etc t jtnl. F.' relha a oier<sa de C,udi'i contra p liderança Ae. jindustria no* orr-onfnnos rro-iómiro*, jd pcrqtir foi Udt" j= rrniçíi defende a tobrevtvâncla da indintria nacional. OB* ?

; dln, Lnseado no força de nsiessor de Jânio está se eipfl" *
llinndn deniai', a ponln de lurtar ao orador dn Planalto \a originalidade dns "reveliçõcs". Contenha-se, Gudin' \

O M }
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iso Atrás do Fato\ÕJ
ORA
BOLAS

ARAPUA

— Ontem, meu filho saiu pela ja- I
nela do terceiro andar, atravessou a rua 1
e foi conversar com o vizinho em Irenfe, I
no terceiro andar. |

PETROBRAS: EXPANSÃO EM 1961
como!

De terceiro para terceiro andar, I

Sóbre o lixo.
Nctto cidade, o

única forma que q
gente tem para rc-
frescor um pouco, c
cntrpr cm baixo da
torneira c abri-la.

Em baixo da
torneira ?

—- Sai um venfinho
muito agradável.

.++++++S

*TM entrtvlttt coletiva a Imprensa, o Prof. Josaphat Marinho, presidenta do Conselho Nacio-
mm na| do Petrólto, informou que o Presidente Jânio Quadrot, atendendo a reivindicação do
governo dt Bahia, mandou indtniiar aquele Ettado pelo uso dot poços submarinos E explicou:

— Embora a plataforma marinha aiio seja. do Ettado, dele, no entanto, náo te des-
vincula para efeitos dt politica econômica A Lei 200*. di. que a Petrobras pagará indepi-
facão tóbrt qualquer árta ondt te fiitr lavra e pesquisa Esta medida retroagiu até 1957,
incluindo-tt na indeniiaçao ot três municípios da orla marinha: Salvador, Sáo Francisco do
Conde e Santo Amaro. No ano passado tssa indenização tomou cerca dc 12,5 milhóts de
cruieiros.

^'-¦-'••"-s-mxxm^^

Tem retoque] apilo 40S <>ue
TÉM EM EXCESSO

RETRATO
ADALGr.A Ník-r

r E quando o sujeito |;p
! soube que o Jânio ia %
r fazer um novo dí-cur- 0
!; so, entrou no quarto 0
• escreveu uma nota ex- ;j|

plicando aos amigos §

; motivo do seu treslou- I;|f
!; cado gesto. '< Ú

Capitão Mar vel
Pode me dar uma explicação, Dr. Lacerda!

-r- Claro.
Na hora em que o senhor sai para pegar con

Irabando, o senhor griía: "Shazan"!
• -ir •

FOTO DO DIA

1
1
1

Refino, Terminais
e Borracha

Disse nítida que JQ, examlnan-
do o relatório e ó programa da
Petrobras, rhanifeaiou especial
Interesse pelos setores do lavra,
refino, terminais marítimos,
oleodutos c Indústria pctroqul-
mlca, K iijiintoii:

— A íetrobrás, cm seu plano
de ação pnra IflBl; fixn alytins
objetivos relacionados com a In-
dústri.-i petroquímica, com a am-
pllação da Refinaria Presidente
Bcrnardcs. manifestando espe-
ciai interesse também pela fa-
lírica dc borracha sintética c pe-
la industria de fertilizantes.

Reformulação do CNP
Acentuou o presidente do

CNP ter sido autoriiado por
JQ a realiiar estudos para re-
formulação do CNP, esclarccen-
do:

— A exploração do petróleo
envolve, sempre, em todos os
povos, problemas fundamentais
da Independência econômica t
dt toberania política. Dai a com-
plexldade dos encargos previstos
na Lei para o CNP. Como órgáo
dt orientação e fiscallia-áo do
abastecimento nacional do pe-
troleo, o CNP exerce sua mis-
são em setor fundamental da
economia brasileira, em que
mais o Estado tem de organliar
seu poder normativo e de vlgl-
landa. A política nacional do pe-
troleo tsta Impondo reformula-
çáo no seu processo executivo

Revendo tua política de investi,
menlos, começa a Petrobras a
cuidar desta reformulação.

. Problemas
Proí*ciíuíu:
— No CNP, urni- dar anda-

mento rápido, nâo logrado ate
agora, a problemas do* mais
gravei para ;. economia nacio-
nal Assim, a auto-suflclèncía do
Pais em derivados, nao Ipngin-
qua. colorara dramaticamente a
necessidade da formulação Oc-
uma política de preços para a
produção nacional, que poderá
surpreendei o CNP.

Soberania
Por tim, o presidente do CNP acentuou que petróleo e assun.

to estreitamente relacionado com a soberania e a emancipação
econômico do Pais. Por Isso, o Governo fai questão de manter a
Nação infoimada de tudo sobre o assunto, para que possa criticar

j a Governo, sugerindo soluções para os problemas mal equaciona-
1 dos.

Linda Morena Para Duas Coroas:
'Aeromoças" e "Miss" Guanabara"«

As ruas c/o R/o podem não ser as mais limpas, mas,
menino, são as melhores do mundo em matéria de ú

adubos P

* .-A |

Eníüo, Lacerda disse que ia mandar re- J
colher o lixo da rua. No dia seguinte o (
sujeito fêz um gesto: 1

— Tá bom. Agora, só pra mim avisar
à turma lá da rua: a que hora o senhor vai
mandar os vagões ?

1 nha das Aeromoças" ambi-
eionam o titulo, evidentemente.
Do contrario, não teriam se can-
dldatado. Uma há, porem, que
tem ambição maior: Maria Isa-
bel Braga, da Panair. Além de
"Rainha", está disposta a lutar
pelos titulos de "Miss Brasil" e,
depois, "Miss Universo". Para
tanto, decidiu-se apresentar co-
mo candidata a "Miss" do "Mac-
kemie", o tradicional clube da
Zona Norte. Se conquistar o pos-
to, lutará pelo troféu de "Miss

Guanabara, partindo, em segui-
da, para a conquista dos de-
mais.

Moreno

Maria Isabel e morena, alta.
bonita, jovem, rom boa instru-
çâo, muito ale*-rc pela vida c
saúde inabalável. Pode parecer
exquislto que se di-'a tle uma
candidata a "rainha" ou a"miss", que lem muita saúde.
.Mas c falo fundamental, do con-

Irá rio nao agüentará o rojão cia
campanha, t no caso de Mana
Isabel, são duas campanhas,
alem de suas atividades prolis-
Munais regulares.

Primeiro, Rainha

Maria Isabel deseja ser "Rai-

fl P£--" "H fl
¦fl HP*R^W ç9*-> WmmmWmflfl flfl-' í?' *¦ ¦ mal

Maria Isabel, jovem
biciosa.

+ +**+~+++*m\
S

Tem encontro \
amanhã, certo X

Certo. Amanhã, *
às 5, na esquina do *
lixo da rua com o li- X
xo da praça, tá ?

*+r+srm.*s

DO TEITO QUE ESSA CIDADE VIVE
SEM ÁGUA, AQUILO NÃO É MAIS ADU-
TORA DO GUANDU: É ADUTORA DO
QUÂNDU.

* i< •
Depois que o Carlos La-

cerda assumiu o Governo,
a única coisa que ainda
não cnlrou pelo cano (oi

a água.

Só vejo uma explicação
para êsse abandono do li-
xo, Dr. Lacerda. 0 senhor
é sócio de alguma fábrica
de perfumes!

* ir •
E o pior é quo- os automóveis que

trafegam nesta cidade volta e meia têm
que ir para a oficina.

-Oficina?
- Tem cada buraso no lixo!

• ¦?-*•

PROFESSORES E
ANUIDADES: 35%

Os cinco mil professores cario
cas do ensino primário, secunda-
rio c de artes dos colégios par-
llcülares irão receber, desde o
dia 1 de março do corrente, o au-
mento salarial dc .13',,. O acór-
do que estabelece o referido au-
mento deverá ser assinado den-
tro das próximas bora.* pelas cn-
tidade* representativas dos pro.
fessõres e dos donos de colégio.

A concessão do aumento foi
decidida na última reunião do
Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino c a noticia foi comu-
hlcadà na manhã de ontem ao
Sr, Bayard Domaria Boiteux, pre-
sidente do Sindicato dos Profes-
sores. A comunicação foi feita
prin Professor Santa Rosa, pre-
sidente (lo Sindicato dos Estabe
leciméntos de Ensino Comercial.
em nome da Sra. Estefània Hei-
mond, presidenle do Sindicato
dos Estabelecimentos de Ensino
Primário, Secundário e (Io Artes
da Guanabara, Ambas as entida-
des patronais concordaram em
concedei' o aumento pleiteado
pelos professores, após haverem
conseguido do Presidente Jânio
Quadros que as anuidades esco-
lares fossem elevadas de .15'ó.

Jânio tem muita semelhança com Garrincha, é
1Garrincha ?

Parece que vai para a esquerda mas aca-
ba indo para a direita.'• 

fr •
Nesta altura, com essa elevação

dos preços, aquilo não é mais instru-
ção 204; é instrução 204%.

• i> *
RITMO

Entro no armazém para comprar feijão, per-
gunto o preço, o dono estica o beiço:

Veja quanto o taximetro está marcando.
Taximetro ?
Êsse fincado aí no saco de feijào.

A •
Papai, vem ver que — Viu como êle

filmo antigo na TV! gritou ?
Não é filme anti- — E grito enche

9°. filho: é discurso. estômago de pobre ?

Tfe •

E quando soube que o Jânio já está
pensando num outro discurso para a semana
que vem, abriu os olhos:

— 0 que falia ser aumentado!

i

DISTRIBUIDORA DE
ANÚNCIOS S. A.-DISTRAN

Assembléia Geral
Ordinária

SSo convidados o- Senhorei
Acionistas a se reunirem em
Assembléia ('t-ral Onlinuri-, •
r-alUar-sr na *-<tr da Coiripa-
nhia na Kua Snlrrn üos Reis,
n.? 5S (lillrli-l, nrsta cidade,
ás II hera* ilo dia I" llr abril
próximo, a tim íie deliberarem
snhre:

a) Relatórios ila Ilir-liirla.
Balanços - Contas dos fitr.
ciiins lindos em .11 ile ilr/c-m-
bro ilr 1Ü5R e 31 tle ilricnibro
dr 1WII r 1'arrrrrr- do Conse*
lho fiscal i

h) Elelçüo da llirrloria r dos
Membros efetivos e suplentes
do Cnnsrlhu fiscal, flxando-se-
lhes honorários;

c) Assuntos Gerais.
Até a realização da referida

Assembléia, firam suspensas a**,
transferências de ações desta
Kinprêsa.

Rio dr Janeiro *! dr abril
dr 1961.

NOK1VAL I.IMA
tlirrtt>r-rrr»idente

'ftftftw^'^

. EDITORA
ULTIMA HORA S.A.
Assembléia Geral

Ordinária
São convidados os Senhores

Acionistas a se reunirem em
Assembléia '¦¦r.il Ordinária, a
rr-ilií-ir-*.»* na sede da Compa*
nhia na Kua Sole ro dns Reis,
n." 82, nesta cidade, **• s h«-
ras do dia t" de abril próximo.
a fim de deliberarem «.obre:

• i Rrlatorio da Diretoria,
Hnlançn e Contas dc exercício
findo em II de de ir mbr» de
ÍW» r Parrcrr d,, t onsrlhn
lineal:

M Ktelçto da Diretoria e dos
Mrniti?».*- efetivos e "tU pie nlr*
do Conselho t Isca), ftxando-ae<
lhe« honorário»:

ei Assuntos Gentis,
Ate a reaJttftfli da referiria

ItBKinbItta, firam «u*>pen<-j«
<¦*¦ tr-intferènríai rie «t"c rir*-
ia t mprèta.
• Kio de Janeira. " de abril de
IMI.

S\Mt II « llIM-R
tliretor-Preiiriente

nha dâs Aeromoças" por duas
razoes principais: primeiro, por
considerar o titulo, em si, su-
mamente honroso, capaz de en-
vaidecer a toda jovem. Segundo,
porque sua conquista resultará
numa grande promoção para
seu nome, fato que influenciara
de mode positivo suas preten-
soes a "Miss Guanabara", "Miss
Brasil" e "Miss Universo".

Disposição

Alem dos atributos fi.Mcos e
de sua inteligência, Maria Isabel
confia em sua disposição.

— .Se depender de torça de
vontade — di/. — uaranto como
conquistarei os dois fabulosos ti-
tulos. Depois, quem sabe, bem
poderia tentar vôo mais alto
ainda do que OS que lavo nor-
malmente em nimba profissão
de aeromoça: o cinema no Brasii
e no estrangeiro, r* para arré-
matar tudo, uni grande casa-
mento!

NAO 
fóise o motivo em si de grande conteú-

do humano, o pedido do nosso querido
José Olympio seria raiao suficiente para ho|e
estarmos aqui em conversa com os rícos pro-
prietários de áreas teresopolltanas O assun-
to e < pessoa que pede a colaboração desta
colun, se completam no sentido alto da soli-
darledade fraterna Mais um, vel aqui vamos
estimular a sensibilidade dos homens de di-
nheiro, procurando fa/er com que olhem para
os scus semelhantes êt-tr§<*tn n *-i-i*r- *> *-o
sofrimento Inicialmente, nao cremos por ex-
periencia própria que ai nesse, pc <i... í. ¦
sigam furar a impermeabílidade do cida-dào
rico, entrincheirado no conforto excessivo, res-
pirando o seu próprio ar e isolado de uma re*-
tidade penosa. Inteiramente diferente da fal-
sa realidade que é a composta pelo dinheiro
ficíl e farto A fartura do dinheiro desterra
a solidariedade humana, esteriliza a sensibi-
lidade do homem, cria um mundo a parte no

qual desconhecidos sao os prantos, as angus,
tias e as privações materiais Essa distancia
mantida peto dinheiro, em conseqüência, apa-
ga toda e qualquer correspondência de vida
entre cs seres humanos Se o homem rico e
poderoso a medida que existe para o luxo ex-
cfissivo nao ficasse cauterizado e indiferente
as aflições do seu semelhante, jamais precisa-
riamos promover festas de caridade nos lu-
xuosos salões da sociedade, iamaís precisaria
mos instiqa-fo a exibições pagas para delas
tirarmos as migalhas que "espontaneamente"

oferece e poderoso e abastado ,s associações
de carid-rtde Se o homem rico não fosse táo
pobre de sensibilidade fraterna, não cresce
riam de forma assustadora a fome, a triste-
ta e o desconsolo er.tre os homens

ENTRETANTO 
nunca é demais lançarmos um

novo aoéio aos "inocente.-" mostrando-Ihes
que até mesmo como razão de egoísmo devem

eles cooperar para a própria pa7 do seu sono.
Por exemplo, agora em Teresópolis. os pio-
prietários de sítios confortáveis necessitam
auxiliar aqueles que. na última enchente do
Kio Paquequer, ficaram sem teto. sem roupas,
atirado* nos. caminhos e despojados do minimo
exigido ã vida humana. Imaginemos que os
ricos despertassem e unidos se dispusessem a
reconstruir as casas humildes que as águas
do rio teresopolitano arrs*aram no último

.temporal, deixando ao desabrigo dc;:cnas de
famílias que lá vivem e que são tão úteis
àquela cidade serrana, como úteis sào aos pri-
vílegiados veranistas. Imaginemos que os ri-
cos proprietário.* de Teresópolis tomassem a
peito lazer da destruição, cometida pelo io
Paquequer. um núcleo novo. de casas modes-
tas. um conjunto residencial pobre, mas hu-
mano. onde as crianças estivessem guardadas,
pelos pais e os pais tranqüilos na sua fama
diária. Isto seria uma obra digna de respei-
to. isto seria um gesto de confraternização
humana, isto seria devolver um pouco de ale-

gria aos que tem direito a um pouco de alegria.
Imaginemos que os ricos proprietários de Tcre-
sopolis decidissem criar um bairro para essas

famílias humildes que de um moaientO par»
outro ficaram sem teto e sem abrigo, joga-
das ao frio e a chuva. Como linda ficaria Te-
resópolis, já cm si tão linda, se os homens ri*
cos completassem a beleza da paisagem com
a beleza da ternura humana' Como linda fi-
cana Teresópolis se todos fossem incluídos
numa sy família, náo faltando para cada um
dos seus membros um teto e a segurança
de uma ternura fraterna'

M'!AS vamos san do sonhe e entrar direta-
mente no apelo aqueles que tém em tx-

cesso, em beneficio daqueles que em exces-
so so têm as angustias e os sofrimentos Va
mos esperar que dêem um pouco mais do tjvt
as migalhas que caem das suas mesas e s<
juntem a comisiao de socorro aos desabriga
dos de Teresópolis, comissão liderada p<"lo
Prefeito Osmar Maqalhaes e mais os Srs Abe-
lardo Carneiro da Cunha, Amando Fontes, An-
tonio Anísio, Carlos Guinle, Daniet P tir tir è,
Joao Smolka, José Oíympio, Mario Tambori-

degui, Raauel de Oueiroí e outros Mandem
os seus donativos para Amando Fontes, te-

soureiro da Comissão, a Avenida Nilo Peca-
nha, n.* 12, no I.' .nútr — Estado da Gua-
nabara E aproveitando, ja que citamos o Pre-
feito de Teresópolis, desejávamos perguntar'
quais os motivos que tem a Prefeitura daque-
da cidade para permitir Qtjt se const.ua as

margens do Pie Paquequer < enorme quan-
tidade de edifícios de apartamentos, estrei

tando de forma criminosa o le-tc das agu*i

daqueke no? As águas, nao tendo espaço pro-

prio para correr em liberdade durante os

temporais, saem do seu caminhe natural e in-

vaderr. a cidade Isto vem se repetindo com

freqüência e com maior freqüência e insisten.

cia estão os construtores de apartamento to-

mando conta do leito do rio Dessa maneir»,

em pouco tempo, TeresoooÜs te**a o mesmo

fim d, Atlãntid, Desaparecer, engolida pe-

Ias águas que se mostram ia inconformadas

com a invasão dos seus domir.ios naturais pe-
los lucros imobiliários "Seu" Prefeito Osmar

Magalhães, quais sao as suas providenciai em

defesa da cidade de Teresópolis*- Vamos pe-
dir aos ricos que atudem a reconstruir as ca-
sas dos humildes, arrasadas peia enenente do
Paquequer Mas vamos também tomar medi-

das para que o Paqyrauer nao tenha motives

justo» para satr fur«oso contra a ti emenaa
invasão dos conitrutcei de apartamentos den-
tro do seu leito

melhor funcionária
de sua organização...

MUSICA MUZAK

•

.*

Já Inatalamoa

múaica funcional

•m maia da 500
• mprèiaa no Rio
da Janairo a

, •*

• •

••«
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COFAP: Controle
Sóbre Gêneros

Estocados
O Maior Maurice C ibul*r»s.

presidente da COP^P. em decla
racoes prestadas rt» tarde de on
tem a reportagem de UH. <-eve-

iou aue ia começara a receber
de volta, dos «'acaoVistas os im-

pressos contendo info-mes sôbre

gêneros estocados oe acordo
com portaria bainaia nesse sen*
tido As determinações foram ex-
pedidas rm uitima quinta-feira
peio presidente do orgac centro
iador *endc sido dade na ocasião
o prazo de 72 horas para s-eu
cumprimente err toac c Pais.

Esclareceu que nos Estados as
Coaps se encarregarão de faier
cumpri- a podaria c noi muni-
cipios a incumbência esta com
as Comaps. O objetivo da mesma
e evitar qje comerciantes ines-
crupulosos se valham dc decrete
presidência! oue fixoc cs preces
mínimos básicos par*, os gêneros
alimentícios de primeira necessi-
dade, a fim de forcar uma ma-
nobra altista imediata que lhes
possibilitaria de pronto, um lu-
cro ilícito espetacular.

Mão de Ferro
Espero conlar com a inteira

colaboração do-- comerciantes
; honesto* — acentuou o Major
| Cibuiares — pai* com os deso-
i nestos agirei com mão ric ferro.
| A Cofap não está disposta a fa-
; zer concessòe* de qualquer na-
, lurvr.s. c quem quiser burlar •

boa-fé do presídenie tia rU-pu-
I blica, que com o decreto dos

preços básicos procurou bencfl
; ciar exclusivamente os produto-
: res.

Verificação
Por outro lado o presidente

da Bõísa de Gêneros AHmentl-
cios da Guanabara, sr. Orfíli»
Gonçalves Dias declarou qu.
apoia inteiramente as m-edtda»
'ornadas pele presidente da Co-
fap, acentuando Que c comercio
atacadista esta disposto a cola*
borar em toda a linha, quer ln-
formando em todos os detalhei
soore os qêneros em estoque
quer pondo seus armaiens e de
posltos - disposição dc «rolic
controlador, ou mesmo até apon
tando os desonestos.

O comerciante que cumpri
com as obrigações fiscais que
paga os impostos observando »e
das as éticas da attvt-ctact* mtr.
cantii nao poderá de maneira
alquma permitir que elemen*ot
desonestos e sonegadores lhes
façam concorrência desleal —

concluiu.

Apoiam Medida*,
A Cofap vai iniciar imediat»-

mente, segundo revelou seu pre-
sidente. a verificação dos esto-
quês, comparando com »s decla-
rações prestadas pelos comerei-
ante* nos formulários. As puni-
çòes decorrentes de falsos infor*
me*, uma vei constatados, serão
«s mais drástica- possíveis. s«.
gundo revela o Major Cibuiares

/ LJk. il ( I

IT J ^^ /jgkr ///%0
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\^p Ela é ^^C^3^y

Sua presença é aaracavei e repousanle.
mas r.ão se nota. Ela trabalha harmontosamenta
para você, para seus erhpregadps e para seus clientes
Ela esla ao mesmo tempo err*. todas as salas.
em todos os gabinetes, em todas as dependências
de sua firma Todos a escutam... mas ninguém
ve a melnor funcionaria de sua organização*.

E a musica funcional para ambientes de
trabalho. Uma programação especial para escritórios
bancos, lojas e magaíirts Outra para
Industrias e fabricas. Ambas com a mesma funcao.
Eliminar a fadiga, a estafa no trabalho.
Aumentai a produção e a. produtividade. Tomar
atraentes os recintos freqüentados peio público.
Usada com o maior sucesso nos mais adiantados
países do mundo, esta agora a sua disposição.
no Brasil, o serviço perfeito de musica funcional,
a preço módico de assinatura mensal. Consulte-nos.

Para maiores informações, solicita a presença
oe um dos técnicos oa

TRANSMUS CA 3. A
mj

Rua Maynnk Veiga, 21 - 2-> andar . Tei. 23-9746
Rio de Janeiro - Est. da Guanabara

t
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Cuba: Colonialistas Impedem Solução no Congo
Coexistência Cinematográfica
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^B f_L '. '%>'" ^amT^-^'.Àmmm
m\ ty\.^jr^" Am H

•f*''N H

NAÇÕES 
UNIDAS, 1 (UPI-UH) — 0 Minittro dai Relações Exteriores d* Cubt, Raul Roa ia-

lindo no debate sobre o Congo, n« stuáo plenária da Antmbléli Giril declarou aue oi

Estados Unidos "icuntulim armas, dinheiro • recrutam homens para umi novi operação do

Congo im Cuba, cujo resultado inexorável siri o desencedeamento da revolução .pular ni

América Latina, ou o prólogo da terceira guerra mundial.

Roa começou sau discurso expressando a gratidão da sau governo palas condolências

txprassadas no debate por motivo da recente morta, as portas masmas da sala da atsambliia,

do embaixador de Cuba, Manuel Bisbe

O MUNDO

Metmo Problemo
Declarou que d problema do

Congo "é táo familiar a Cuba
como o problema de Cuba e fa-
miliar nos povos subdesenvolvl-
dos da America Latina. África e
Ásia".•Sào capítulos do mesmo dra-
ma", assinalou o Chanceler cuba-
no. -Cuba tem sofrido, em -ua
carne c espirito, sem solução dc

continuidade, os estragos mate
riais, politico
loniali>mo espanhol e do doml
mo norte-americana. Tem conhe-
cido. como poucos povos. ¦ m-
trigas, pressões e chantagens de
que se valem a.s estruturas Im-
perlalistsi para tirar as coisas
alheias, fazendo-..' passar por
acentos da providencia ou da ci-
vilizaçáo" •"As viclssiKides rio Congo e
tio Cuba — acrescentou — tive-
ram Inicio conjuntamente na
ONU, com escassa diferença dc

O Cruieiro, time de Porto Alegre, foi a g horas, no conselho do segurança",
Baia Blanca, n| Argentina, onde jogou com 0 Dl>sc em seguiria que Cuba abra.

. ._ j- . _ -.-¦- !.._... Jl..„ ü  ,_.J. ...  _...;

Disse Res que existem quês. ros e legitimas donas: as conge-
ton oue sáe prévias a qualquer leses"
solução válida e perdurável do
problema E enumerou as se-
guintes:

Processo e punição dos as-
sasslnos de Lumumba a de

seus companhairot.

D
seus

H

iíarin Schell lao centro, ie branco), famosa "estréia" do |
cinema alemão, recebeu a visita de três colegas soviéticas: 2
Isolna Isiritskaya. Tatiana Smoi>ovn e Elina Btis'ritsk-aya. %
Por ocasião da Semana do filme Soviético, na Berlim Oci- f..
tentei, os três russas loram visitar a o.Vmi. £ conirater- -S

ninaram. : Foto da UPI. via aérea k

EMPATE: TAÇA DIVIDIDA

NACOES UNIDAS, 8 (KP-UW
— A União Soviética apresentou
na Assembléia Geral da ONU
uma moção sobre o Congo na
qual se cxlçc a convocação do
liarlamenlo congoles num prazo
máximo de 21 dias. Com os par-
lamentarrs sob a proteção do
comando das tropas de Ihenu,
no Conço.

Outras duas moções tinham si-
do apresentadas anteriormente,
uma da Índia e de Ifi paises afri-
canos e asiáticos, ná qual se exi-
lie a retirada total em prnzo de
20 di.is. do pessoal militar e pa-
ra-militnr belga, assim como dos
conselheiros prliticos e mercê-
narios estrangeiros, Na outra,
apresentada pelo Paquistão e 14
países africanos e asiáticos, pro.
p<">esc a criação de uma nova co-
missão de conciliação da ONU
para o Congo, c a convocação

gação de Cuba votará" pelos pro- ,ll) Parlamento congoles sem da-
ietos de resolução qua "por sua ta limite. Cambodgla uniu-se à

Evacuação do Congo de to-
do o pessoal belpe, o pas-

soei militar e para-mllltar as-
í,.TrmA„ l.Xt trangelro e seus assessoras prli-

ticos, assim como "dos contln-
gentil mercenários orqanltados
ocljs ontências colonialistas e
imrerlallstas ".

HConvoParlan
vocação imediata do
imento e, em todo o

cto. que se proporcionem ga-
rantlas ao povo do Congo das
condições e os meios que lha
oermiíam traçar, livremente, seu
próorio destino.

Terminou dizendo que a dele
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Telelipo

o selecionado local Os dois conjuntos dlspu- kou desde o começo, como pró- ,,-doie e alcança, contribuam pa- < moção da índia e o Irã, á do
taram um» taça. Aconteceu, porém, que o 

iria. a irredutível bandeira de
jogo acabou empatado, por 3x3. Paia quem Patrice Lumumbs.
ficaria a taça? , , , . .. Proposto de Cubo

Os dirigentes do selecionado, autênticos r

entusiastas da justiça i Salomão, quiseram dl- \

rn devolver o Congo a seus únl- ! Paquistão.

Abstenção Dos EUA
Disse o ministro do Exterior

Julgamento de Eichmann
JERUSALÉM. £ — Èstc c o ministro da Suprema Corte tie
Israel, Moshe Lcindau. que presidirá o julgamento de Adulf
Eichmann, O antigo carrasco nazista será mlgado por "crimes
contra a humanidade"', a partir dc 11 de abril. (Radlofota UPI)

Êt Condensado da ANSA
1 UPI, tf, BNS e Prema

Latina)

I EMBAIXADOR — (Wash-

p ington) — O Praildante Ken-
Ú ntdy designou James Loib,
Ú diretor do um iornal am No'

va Iorque, como ombilxador

|§ doi lltadoi Unldoi, no Peru* * *
0 ACIDENTES— (Madri, ...
Ú Setenta e duas pessoas pe-
0 receram, na Espanha, cn.

acidentes automoliili.sii.
^ cos, durante a Semana Santa

?¦'*•,*
I ACUSADO — (Havana) -

p O assistente da ensino do Co.
i lágio "Baldor" fei acusado,

P por astudantai caitristas, d«

p contra-ravolueionério, agenls
ú do falanglimo • da reação.

* *

, i . g cubano que o processo da res
vldlr ao meio a faca e dar um pedaço para í? ,? ,_, :T.  .;.

cada time %
Mas os brasileiros, par» evitar que eles cortassem o trg- 

^
féu, sugeriram a disputa no "cara ou coroa"? *|

ENGANO I
Miguel Angel Vella, cidadão britânico, natural de Malta, |

foi gravemente ferido, em Havana, por um miliciano, quando -^

descia de cargueiro norueguês "Anjtina".

O miliciano feriu Vella por engano ^
BEIJOS '%.

dos. .Mas, na televisãu. nem í'
isso. 4,

Porque a T\ vai aos pontos premotos. Nas localidades do ^.
interior do Egito, onde náu 0.

Os beijos que >ao exibidos
nos aparelhos tle televisão da
República Árabe Unida estão
criando sério problema para
os dirieentes da orientação
nacional. É proibida, na 15 AL.
a exposição de cartazes de íil-
mes. nos quais os artistas ap.i-
reçam aos beijos. No cinema,
•s beijos sáo admitidos, con-
tanto que não .-.eiarr. demora-

aur-íci: colonial começou tão
>qo a pxploreda e oprimida na-
ção africana Iniciava seus atrl-
butos de estado livre, indepen-
dente e soberano. Agora já está,
£ riqor, consumado."A 

pai fugiu do Congo — de-
clarou — eom ¦» regresso da Bel-
gica, a src*ssáo e 1 ouerra civil,

^ promovidas e acirradas por ca
pitais e organizações do
sant'' munde livre.

são conhecidos certo* hábitos
modernos, a.s populações sc 0escandalizam. E, por isso, toi 0

LAOS: ACORDO VA! SER ASSINADO NAS PRÓXIMAS HORAS

EX-FREIRA

1l*OSCOU, I (UPI-UHI — Os círculos diploma

terminantemente proibida, nâ | J™^"« 
"ritãnlcos que aquard.m par» este

televisão, a ex.biçãj de quai- | 
'Jm-de-semana um esclarecimento defln tivo quan-

quer filme em que £,ü_s st 1 ,0 ' ""'«.*? íovl*,lcí "• t»ues,»° d",h_ 
!,' 

"I"
3 ¦ """c p vam otimistas ontem sobre as possibilidades de'" *¦'¦'¦ 0 haver um acordo sobre um apelo conjunto an-

0 glo-sevlétlco em favor da cessação do fogo.
Soube-se que em suas conversações com os

EcTUDANlTr"5 * ,. , r, Ji . P•_, 4 vleeminlstres do Exterior, Sr. Vaslly Kuznetsov
l',UgANI" Em La Pavbea ireumha Pushkln, o Embaixador brltjnico, Slr

\ abandonou o habtlo. para ca |v>a' i <ar-se com um motnrísta. p
; cional .-.• ., a Es- «. <.._.....,i,„ „c_r,i,oia iinrfa de a
jj panh
? dantes velhos. 12 dos f
•i universitários c 19' do* ]

ONDA TERRORISTA EM PARIS
AMEAÇA A PAZ NA ARGÉLIA

PARIS, 
I (UPI-UH) — Terroristas muçulmanos atacaram duranta

á nolta a residência da um operário francês na localidade da
St. Quentln, ferindo a sua filha da 8 anoi.

Êste novo ataque, anunciado pala policia, coincida com a na-
gatlva des dirigentes do movimento revolucionário argelino da
realizar conversações da conciliação com funcionários do govèr-
no francês, qui deveriam tar começado ontem em Evlan, perto 0 Deputado Oscar Scvjlla Sa
da fronteira com a Suíça, Ocorreu enquanto a polícia Interrogava 0 ca>a
a datenas da muçulmanos argelinos para identificar o grupo ter- 0 a a *
rorlsta que atacou o Hospital Montfermell, nas Imediações da Pa- 0
ris, matando duas pessoas e ferindo outrai doze. 0 FEBRE (Oonobri) Mi

Em seu ataque contra n resi- . que fizeram fogo da um auto- ¦h•r•* •!• p*,.,,0,|* **\io mor

em que se reunlrii a cemlssio. Uma declaraçio | 
dêncla--tte St. Quentln onde vi- mòval que circulava a alta. valo- r,n"°. "* 

1f}'*5',v",vido 
'

vem Emmnnuel Aupbart, sua ; cidadã palas ruas da Argel. "| uma apidomia do fabra ama
esposa e seis filhos, os terroris- O ataque contra o Hospital rala, segundo informa a Or
tns abriram fo-o através das ja- Montfermell foi resultado da ri- ganisiçáo Mundial da Saúda,
nelas, utilizando fuzis melralha- validade existente entre grupos -á * * *

NACOES UNIDAS, I (UPI-UH - O representante dos Estadas.
Unidos nas Naçòes Unidas, embaixador Adiai Stavenson, decidiu !
ontem náo participar do debata sobre a situação no Congo, na
Assembléia Geral.

Em viitude do propósito da Assembléia Geral de concluir du-
rente este fim da semana o debate lòbri a Congo, o Ir. Stavenson
e o emb.-.lxidor clprlota, Zanon Roísldes decidiram retirar teus
nomes da lista da oraderas.

Jm porta-voz da delegação norte-americana declarou qua ia
bem Sta<-enson não participa no debata geral, pedirá a palavra
pari explicar a posição da Washington no caso, quando os dois

sol dl- proieto- de resolução apresentados pelos paisas afro-asiatleos ia-
;*m posto« em votacãa.

i TERRORISTAS — (Mana
i Kua) — Sete terroristas fu
H ram capturados e grande'0 

quantidade de bombas o n-
§ plosivos íoram apreendidos
§ por agentes dc segurança. 0
i flagrante se deu no momen-
i to em que o terrorista Celin
P Chible Sandõval ia colocar
Ú uma bomba na residência do

sobre a convocação da uma Conferência Inter-
nacional da 14 naçòei para dar saluçáa daflnltl-
va ae oroblema do Laos.

Posição Britânica
A posição britânica altera a ordem propôs-

ta pelos soviéticos, mas es circules diplomáticos

duras e pistolas, ficando ferida muçulmanos e qua provocou '&"íiiióamente 
a pequena Maria cencelamento das conversações 0

Clhra Aupbart. de pa:. ^
Outras noticias procedentes da

ELEIÇÕES — (Buenos Ai.

Frank Roberts, apresentou três documentes: A
minut» de um apelo em favor da cessação do

Segundo o Instituto \„ % . ,. .. , ... ... . ._

íi . ^X'X' \lX i fréWnia. espanhola, linda, de f Um> M . ecn|_ta ,0 Prime|ro Ministro... « i pais dos estu- I 20 anos de uiade. chama-se d, ,nd|, Jiw,hir,,| Nehru, sôbre , ree0nstltui
Benua Fernandcz e e da Op çào §m No_ Delh, d, Com|„ã0 Internacional

2 alunos das Escola- Hupe- \
} riores té:n mais de 2R anos. \
x A maior parte dos 64 mil }
l ur.iversitános e dos 3..104 «>
\ estudantes da< Escola.- {
} Técnica.- tem mais de 23 \
x anos.
i Deduz-c. da.', portanto
i que. na Espanha. q«iase to
» dos os doutorandos são vc
-. nerandos senhores.

dem da- Dominicana-. Depois 
0 je conciliação, com um esquema das condições I seja convocada uma Canfarênela Internacional, atacado a ferido por europeus

de manter, as escondidas 0
prolonsado romance amoroso ^
com o chofer Nicobcrto Pe- 0
rez, empregado da.s Dominica ^
nas, Benita largou o convento 0
e sc casou, em Tacata. povoa- 2
cão próxima de Cochabamba. -J

E um iornal local comen

acriditam 
"na 

pcsslbllldadi da um aeèído básico Argélia Indicam a realização de J®.r"allisi*.aAfacado
sôbre a ordem de prioridades na acáo. novos atos de violência. A poli- roULOUSE (França), 8 <KP-

Em círculos britânicos foi revelada que a ela Informou que o Dr. Jean Me- UH) — 0 Diretor da revista ca-
Grã-Bretanha se manterá firme na necessidade reau, multo conhecido por seus tulica '.'Tempifinage Chrétlen",
de que a Comissão da Conciliação verifique o pontos-de-vista liberais em rela- loi atacado c ferido num res-
cumprlmanfo da cessação do fogo antes de que , çêo com o futuro da Argélia, foi tauranl" de Toulouso por uni* ' grupo rie exaltados. O jornalista

íoi hospitalizado c operado.

i
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\ tou que ela üanhou o amor do 0
s chofer, sem perder o amor Ú
Deu*. 0
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A 204 foi ótima. Agora, vamos iI
Algu- |

mas contem, igualmente, a efi- Pí
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r/o SAM
para a 205.

TESOURO
Nas obras de construção de da Argentina, de 1813

uma estrada, no Departamen-
to de Totaral. na Argentina,
foi encontrado, por um opera-
rio, um tesouro de dez quilo»
de antigas moedas de praia.
de grande valor. Estava en-
terrado a 50 centímetros de
profundidade, num jarro de
barro. Continha 305 moedas
de prata, as quais datam de
1774 c 1813, c têm cunhos de
Carlos IV, de Fernando VII e
da Assembléia Rcolucionáría

rk i I \J M I L fiMn)Ti y^^^^^W^^^^^^xr "'•''

p re.s) — Amanhã, haverá ciei-
ções parciais nas Provincial'A tle San Luís e Misipnes.

* * *'

BANCARROTA 
— (Buenoi

p Aires) — O Praiidonta Fron-

0 diti ordenou à administração
 | pública a ás empresas do Es-

0. tado que raduiam, considt-
ràvelmanta, at despesas, pi-

g ra evitar a' bancarrota d» Ar-

Ígentin».
* * *

TROCA — CWãshinglonl
* — A Marinha de Guerra dos
§ K.stados Unidos tem o pro

I -LGRADO, 8 (UPi-UlH — pósito dc trocar cxccdcntci
Iugoslávia acusou a Albânia de agrícolas pelo petróleo rie
inundá-la com espiões e agentes que necessita para seus ns-
revolucionários. Um "Livro vios. no comando da cosia

; Branco" do Ministério do Exte- atlântica. Esse petróleo vem.
\ AiSinii ldv0lÓnnti0m,^l!!B,f . í «Cndo adquirido, por 13 mi-a Albânia enviou a Iugoslávia gí .. - j _ ,,
675 agentes entre 1948 e selem- lhõfs **. ^615res' na Ycne-

! bro de 1960. Desse número, 548 zuela. 
'.nnidad e outras areni

estavam armados. do Caribe.
Alguns dèlcs foram detidos ti * * *

luqoslávia:
"Livro Branco"
r*n!ra a Albânia

CIRCULAÇÃO
NACIONAL

processados. Desde janeiro de
1957 até fevereiro dé«.te ar.o,
115 albaneses foram declarados
culpados c enviados à prisão
sob a acusação dc éspionágemi
segundo o "Livro Branco".

Além dlssói os guardas fron- *, ,
tpiriçós albaneses mataram 34 | 

,irí pllno """••• d» "
Iugoslavos iiniforini/.-idos e pro- 

'
vocarám (515 incidentes de fron-
teira, desde 1P4II.

A atitude da Albânia para
com seu vizinho "põe em per'.-
ro nào só as relações normais"
entre os dois países, "como tam-
bém cria uma fonte de grave
perigo, envenena as relações nos

PLANO — (México) - S«-

gundo declarou o Sr. Vicen-
te Sanchez Cavito, repreie.v

tanta do México na OEA, o
** Presidenta Kennody iprestn-

operação econômica entre oi

Estados Unidos • os paises

latino-americanos, em maio

próximo, por ocasião da r«u>
nláo do Conselho Inteume
rlcano Econômico a Social.

* * *

.. . . -r. LIBERTADO — (Hon!
S?paYXeSas\Ut„ttt I KT>-C. te,me,,T
fortalecer a paz nesta parle do Í Roberl M;lc Can- fl,lp a(aba
mundo", acrescenta. »

O "Livro Branco" denuncia p
lambem: x

Q Que

dc ser libertado pelo Gover-
nu Chinês, seguiu, em com-

çie dc Simon Bolívar
Segundo se supõe, o tesou- 0ro loi enterrado por alguém, 0diante do perii-o de sofrer as- 0sallo de índios. ||
De qualquer maneira, a- f;moeuas loram deiosltadas no 0Banco da Província de Cordo- ^

denuncia
panliia dc sua esposa, pata

durante os Últimos as Filipinas. Sua mulher (ir
quinze anos, Enver Iloxlia, clarou que èle não vivera

Primeiro Secretário do Partido "* ' •
Comunista Albanês, e outros di-

ba e uma metade ficará con
o Governo e a outra será do 0

W' vi
A *<a> m

Ipcrario que achou a fortuna

SARAH
Um hospital público de Londres |

-. anun- 0ciou que fora Internada Sarah Churchill, atrli 0e filha de Slr Winston Churchill Poucas ho- |
ras depois, o mesmo hospital anunciou que Pnáo se tralava de Sarah A coisa, porém, toma 0
ares misteriosos... g

O hospital dii que a paciente deu o nome *?
da filha do Slr. Depois, diz que ela deu ou- 0
tro nome Mas a verdade é que Sarah Chur 0
ehlll não foi localizada em parte alguma. Seu 0
apartamento parece vazio. E ninguém respon fí

ue ái chamacas telefônicas. gI
GANCHO GREEN %

„ , O novelista Graham Green ú.A SOrte do cubano Francis- E„ assoeiou a nova e(J,llpannili gco Mol.na. chamado de "Pato 
cinematográfica; fundada pe- Í

Líi 
'r'"rqUt' U,n 

?an' '" Pí-Odtítor John Sutro e pêlo |cho lhe serve dc mao. no bra- diretor .). Lee-Thompson. £
ço amputado-, será decidida primeiro filme da empresa, g
Por um Júri de 12 homens. Êle cl'!'1 rodagem começara em *£

éite título define e explica a êxito de ULTIMA HORA
cm menos de 10 anos de atividade.
Distribuído nas regiões de maior produção industrial, comer-
ciai e agricola, de maior densidade populacional, de mais ele-
vado indice dc poder aquisitivo.
ULTIMA HORA, poderoso veículo de divulgação funcionando
numa perfeita cadeia de UNIDADE NACIONAL, orgulha-se da
preferencia que lhe reservam MILHÕES de brasileiros.
Essa preferência, traduzida em números, quer dizer:

9

rigentes albaneses exortaram"aberta e diretamente" os jugos-
lavos a derrubarem seu góver-
no

Que mediante tais exorta-
côes. Iloxha e seu grupo

revelaram desígnio" sóbre as
repúblicas iugoslavas da Servia,
Montcnegro e Macedónia.
Bl Que na Albânia loram es-^^ tabeloridos oito centros
contra a Iugoslávia para proje-
tar e realizar atividades subscr-
sivas.

muito, pois está sofrendo dc
câncer.

* * •

Convenção Manha!!

* 
.&$¦

matou, acidentalmente, a me-
nina venezuelan,- Macdalcna
l'rda:iets, oiiando b-igava com
«nticastristas,

O promotor pediu «adeira-
elótirca para "Paço El Garfio".

acosto, será adaptação da pe- 0ca "The Livine-Room", dc Ú
Green. p

Os três sócios ja contrata- *|
ram a jovem atriz Samantha '0
n? . r. de 20 anos, para o pa- »
pei de "Rosste", a môea que %se .'Uicida. g

10
0.000

LIBERTADA"Axis Sallv". a locutor norte-americana. »quc trabalhou.
para os nazistas, na Alemanha, durante a guerra, será postacm liberdade, dentro de breves dias.Passou doie anos na prisão de mulheres- de AI«'erson na\irgini» Ocidental.

VOLTOU AO CONVEt-T
Frei Jese Fran-isto Mejlrai c ex-ator

c. ier Jir» M.o;'t#" relorneu «s conveni
tt::e s de um i.-.e de scsént a, err tralame
lo, res hotpltatl des Et'fdes Unides e d«
Me» ro. <)o«n,e Hes ouv des

E declarou que náo usa mais luriculai"'e 
que. i-era, utou ouvindo mais do qu«

• re-ittírio"...

Ift__3"s
Bta»«_i,Hi

7X 
''-¥$%-'

$éèk$fr.-'i

mW: ¦ ^B mT

Á*mmmmWW ' ____ii^_V

rxW^éékr, \

w^c^

8 
jornais diários, noi centros mais impor-
tantes da Nação.

edições diárias, cobrindo os acontecimentot re-
gionais, nacionais e de todas as partes do
Mundo.

eieVnplares diários (média de 5 leitores para
cada exemplar) e uma circulação que alcance?
todas as camadas sociais.

I ASILADO — (Havana) -

Noticia-se qua o Capitão Oii-

ai Calixto Gomalei, comatv

danta dos bombeiros da Cs-

pitai de Cuba, aitá asilado ni

Embaixada Argentina.

CONDENADOS — (Lisboa)
Quatorze mineiro dc Al ins
irei, sul do Portugal, foram
condenados, ontem, a três
meses de prisão, pois parti'
cipatam de greve. Como sc

laüan
Seguiu, pela Pan American pn-ra os Estados Unid-.s o Sr. Fred | L'' as ,gl„ ,

Horta, Diretor da Manhattan do %. Ila lL'rra de Üalazar. L o i";
Brasil S/A. **í bunal ainda suspendeu os ("

O Sr. Pred participará cm No- %, reilos politicos dos grevistas,

são ilegais

uj_w_.(rta
Todo uma equipe a serviço da progresso do Brasil.

va Iorque da 1." Convenção In.
ternaeional Manhattan Shirts, ;.

: reBlUar-se durante o corrente
mês de abril.

#«#-¦** # _ * a» # * + ++¦+ + + . * #¦# #_ 4*. _ 4

GROHCH! EH UMA
LIMA, 8 (ÜPI-UH) — O

Presidente da Itália, filo-
, vaimi Gronchi, loi, ontem,

entiislástlcnmenle recebido
! aqui por uma nUlkldão de

peruanos que o aclama-
ram ao iniciar sun visita
oficial a quatro paises sul-
americanos.

Gronchi e sua comitha
chegaram a bordo de um

avião a jacto DÔU-
Alitalla" ao

novo aeroporto intemailu-
| nal próximo a El Caltao.

Do prntframa da estada

1 novo
Klas HC-H da

H«»&taàefòQ^t&x$^'!

de Gronchi no Peru cons- i
\\ tanr compromissos alé se*» X

gunda-feira próxlnía, quan- í
do seguirá para Búenoi i
Aires, na seuunda etapa <l
da visita.

Ao li.niii. da estrada até
a Capital, engalanada com

1 bandeiras penifin&i « ita*
! liana-, cobriam a rodovia

soldados de reglmohtoi po-
lidais, deMacamentois na-
vais e unidades da Força
Aerca.

pelo prazo dc tres anos
* » *

LIMITES — (México) - 0

Ministério da Marinha, a pro-
pósito da invasão de sus»

águas territoriais por navio»
pesqueiros dei iitados Um-
dos, confirmou, anteontem »

noita, qua continuará defin-

dando lua coita, ati o limito

de 12 milhas marítimas, d«
•s! acordo com o que foi «*'*'

baiacldo palas leis me-'"'
nas, acrescentando que dei'-

ri i punirá as ambarca'0»'
'.| intratoras

|
| VISITA — (Georgetowtil

— 0 Diretor da Agricultura
da Guiana Inglesa, Sr. G*'
vin Kcnard, partiu p-ir-1 ú
Brasil.

HOMPIM1NTO 
— (T*9U-

cigilpa) 
— O Governo d»

Honduru asta estudando »

pedido da Frente Feminl"*

Antlcomunlita, da San P«»'°

de Sula, para que o Pf»"'

dante Vlllede Morales romP*
relações, Imediatamente, com

Ií o Governo da Cuba

g_w)i8i8_aaiii>i*»wãi^^
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Amanhã: Conferência Mariani-Douglas Dillon
Eciimia

& Fanças

0 
M'!,Ut,'",.<l" P»*"»>l». Sr. Clemente Marlanl, viajou ontem pura Bra- |ll|||||HII III Illllllll lllllllilililiillllllllllll mui min  £ CASA EM ORDEM ttnHIHIIIIHHUlHHIIIHfHfltlUttftHIftHIIIIIItlIMItllim lliililil iiliiiiiiiiiiiiininiifw sina n rim <lc conferenclar com o Preildente Jânio Quadroí fe pre- T- •" ¦»•*¦ -».»-¦--.¦»».»•»» nn..ia

Oundrot i* pre
la c

niplementarei à Inaimçfto 204
itltllr, hoje, uma reunIAo do Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito, que deve adotar medldai complen
da SUMOC.

O Sr. Clemente Mariani regrem-arii hole meamo de Hrat-flla a fim
—- dc conferenclar, amanha, com o Sr. Dmiglat* Dillon, Secretitrln do Te-

•ourojOH l-.KiadoN Unldoi. O encontro do Sr. Marlanl com o Sr. Dillon eatá marcado
para I' 10 hora» de amanhã, na re»ldêncln do Ministro brasileiro», na Lagoa Uodrli-o
de Frtati. O Ministro da Fazenda do Bratil e o Secretario do Tesouro norlc-amerl-

! cano «cutlrfto, neHle encontro, a proposta hraillcira para conaolldaçào da divida bra-
! »lkli«to» Ratado» Unido*.

N-pi.*óxlma quarta-feira o Sr, Marlanl John I-, Kennedy, antes dc partir. Btpcra-! voltai a Brasília a lim clc comparecer it SL* quo o Secretário do Tesouro soride us
; Cam» dos Deputados, onde fará uma
; exporão c responderá a perguntas dos

; depupos, sôbré a reforma cambia
PARTIDA DE DILLON

¦ASHINGTON, 7 (UIM-Uil) — O Sr

opiniões dos representantes latlnó-amerJca-
nos em relaçBo ao programo econômico
proposto pelo Presidenle para o Hemisfério,

Kennedy declarou-se partidário clc que
o Banco Inicraincricano seja um dos prin-
cipais instrumentos dc canallzaçSo da lu-

cretipo do Tesouro, Sr. Douglas Dillon, turn ajuda ilos estados Unidos a America
!; part hoje rumo à América do Sul, a lim Latina. Embora a do Rio ov Janeiro venha

| dc Icsidir a delegação dos Estados Uni- a ser simplesmente a secunda reunião da
; dosin reunião anual de diretores do Ban- Junta de Diretores do Banco, acicdila-sc
; co Jlerameiicaiio dc Desenvolvimento que aqui que a conferência será aproveitada

i scrjiniciada segunda-feira no Rio de Jo- para debater os planos gerais para o de-
t nou. Dillon, que liderará uma delegação senvolvimt-nio económic'o da Américo La-
i de nle-e-uin funcionários e membros do tina. Islo se depreende da lisla de delega-
% Conesso, entrevistou-se com o Presipcntc dos que representarão os Estados Unidos.•»

J0A0
PINHEIRO

NETO

É 
inegável que reina unia grande
inquietação no Pais.

Ura estilo de governo, funda-
mentalmente diferente, sucedeu ao
outro. Vinhamos rio "rush" desa-
balado do dosenvohimciitiamo. O

Brirsil, em cinco anos, fealmente
3 mudou. Nos caracleritticos fundamentai», na fi-
-x sionon.ia econômica c social alterada pelas pro
5 vidôncias dinamizadoras, que arrancaram ò Pais
5 do comodismo da velha postura impossível.
1 Criou-se urn capital de otimismo e conflan
k ça, até então inéditos no lirasil. Refizemos o or
g gulho nacional, reformulando valore» ultrapassa
= dos, adquirindo o gosto pelo progresso econo-
g mico, esquecendo os debates estéreis do lalao
H jurisdicismo, com que. até bem pouco tempo
1 embalávamos e confundíamos a opinião pública

Atlqulr>mos consciência de que uma nação é
S grande pelo volume dc sua produção; pelas gran
= des obras públicas, com que desperta, para o be-
1 neficio de todos, a riqueza adormecida; pela ousa
s dia heróica com que enfrenta as dificuldades do
s presente, preparando, para as gerações futuras.
1 o caminho do progresso c da fartura.

0 aluai governo veio para corrigir, para po-
dar o.» excessos para equilibrar Propôs s si
mesmo, e o povo o apoiou, de modo indiscuti-
vel, a tarefa náo menos gigantesca de botar a
casii em ordem .

Kra diíicil fazer e vigiar, ao menos dentro
dos característicos fundamentais do nosso tíste-
ma político e aas perigosas condiçoet do nosto
atraso econômico. O governo pausado preferiu
faitr. O atual, pareci- ter mais o gosto pela vi-
Biltnctt Mas, vigilância em termos de adminis-
tração pública, não é apenas o zelo pelo aspecto
moral dos problemas. Vigilância é controle, é orga-
nização. é método, é disciplina, é eficiência, é
rendimento rie irabalho, é previsão e planeja-

mento, Se a maquina administrativa estourou sob
o peso insuportável da corrida desenvolvimen-
lista,urge repará-la, recondidoni-la, mas. sob a
inspiração segura dos conhecimentos técnicos ade-
qtiados e nunca, ao sanor das inconsistentes in-
cUnaçõcs do momento. Tudo isso ocorre-nos ago-

FCRO justa Revolta

CAS<Impregnado 
de centtúde humano foi submttldo to 5

juamento do juiz dt 23.* Vara Criminal, Sr. Welllngton I
Plmonl. Tratava-it do procttto om qut o comerciário Mil- §
ton Dnfslo do Amtrtl foi acusado dt, tm IS de mtlo de §
1937, V ctustdo dino a Socltdadt Anônima Martlntlll-FI- I
i «nelasnto» t Invtitlmtnto», tttllhtcindo, com um tlnttlro 3
qut irmtittr», umi portt t umi tiltnte dt vidro. Qutndo 3
um ituolega dt trabalho lhe padlu ptrt que êlt torvlttt dt =
fiador ira um tmpréstlmo qut iria tomir ao IAPB, Milton g
Oionitlprutou-»» dt bom grtdo. Aconltct, porém, qut i flr- 5
ma dotadlu o ttu eomptnhtlro dt frtbalho, t, te Invtt dt §
descoro* daqutlt, nt Indtnlztcio i qut féz |u», o rtttintt g
dat prtacót» corrttpondtnttt i importânclt tmprtitidt, §
p-:.»ou cobrá-las dt Dlonltlo. l»to contrtrlivi t contrite flr- g
mado tre seu colega e a autarquia, pois fora previtto qut §
aquele* porventura vlttit i itr deiptdldo, ptgaria o débito, 5
nu mltnto dt indtnlitçio. Decorrido algum tampo, i em- g
presa imtrclal dispensou Dlonísio, qut centivt quatt oito §
anos l cata, t, nt ocasião de lnd*nlii-lo, deduzirem • ptrtt §
que rnvi ptgtr, t qut dtverii forçoitmentt ttr tido dtbl- =
tada iqut tomou • tmpréitimo. Artdtvi ptlt ctit dot 15 mil §
cruzei», lnclulndo-it oi* juro». s

Serviço oèreo
vitorioso nos ftUU

inédito
noÁméricoc/oSu/

"llll III Illllllllllllll Ilillllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllill llllllllllllill Illllllllllli Illllllllllllllllllllirillllli|ll|l|lilljlllll!llll|llllllll|llll||tlllllflllllllllllllllll|||l

ra, quando vèmot o poder público tatear na im
previdência de medidas adminíttrativas, certa»,
alguma», mat nio planejadas, não estudadas cri-
teriosamenle.

O* pronlema» admínittrativo». hoje em dia.
são tio complexos, que exigem um tratamento §
cuidadoso. Uma providência nova no campo da 1
adminlítraçio publica, seja o caso dos horário» I
do funcionalismo ou da mudança da sede de uma f
grande empresa, como a Cia. Vale do Rio Doce, 1
pode e deve ser imaginada com coragem e ou- |sadia Mas concretizada com método, disciplina, 1
coordenação pesquisa, controle, i»to é, com o I
planejamento exato das providências a serem to- I
madas, que deverão obedecer, com rigorosa sub- i
missão, as regra» técnicas aconselhadas 1

Sem isto, o tumulto é inevitável; as exce I
çòes incontroláveis; e . medida sadia c bem in 1
tencionada, que veio para ajudar, transforma-se 1
cm instrumento do caos e do d-ísestimuio. I

o-ife s/j&ffl&Jfo
iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiinimiiiii'£

Dc iiniiii. Dlonísio não tc
i© a dar. Outras vezes.

I voltou .to 2.° andar da la válvula que nem todos en:
em tais oportuni-

VC
poro
Aveija nio Branco 26, sede
ila t*iia, para obter a devo-
liicàxla importância^ O máxl-
mo./lé conseguira foi reaver
:i :l cruzeiros, relativos ãs
po/blagèns. Dai por diante
- /¦Inação ficou no "venha
ait/ríiâ, volte depois", até
tui baqueia data. com t mu-
Iií e a flllin enfermas, sem
1'lirsos, nocòssitando mais
dique nunca de dinheiro, tor-
ii a visitar n escrlíórlpí
itiiilori'iilàii n chefe da eon-
|lji)dad.ç o desiludiu de vez:
-Não lhe vamos devolver
jls titula. Agindo como que-fricto por uma centelha, Uio-
rito, cego peln revolta que a
tnstlcn lhe causou, valeu-se
flipitniciro objeto que achou

equilibrado encontrou no seu S
mecanismo de adaptação ãque- B

&jJLk&) <$J\

enntram
dades.
"Belo Antônio" |

Kstã nulo o casamento de 3
Maria de Lourdes Salim Dua- S
libe com José Apolinãrio Con- S
znga. Quem assim o determi- =
nou foi a Sra. Ielc Bomllcnr, =
titular da 5.* Vara de Fami- 5
lin. a pedido de Maria de Lour- =
des, que alegou a incapacida- 3
dc do mnrldo. Coneortlando =
com o que lhe fui requerido, s
a Sra. lete Bomllcar ressnltou S
que "tudo levava a crer ter 5
sido o casamento uma tenta- 3
tiva de exploração, de vez que H
a mulher conta 43 anos e pos- =
sul boa situação financeira. §
enquanto que o marido tem 22 §
anos e nào é senhor de qunl- 3
quer recurso". Um legitimo ="Belo Antônio" dc nlgíbolrn, =
portanto. =

Cadeira Elétrica 1
— Somente concordo com t E

confirmação da ptna dt 30 ~
inot dt pritio qut foi tpllca- 5
da t Joié Silveira Melo, na

ffiwftÊ wyzíK ^v%m$S' ''*W$0* vffl$?ií5P. W4.

| ÇNd Myndo Dos Negociou i
| COMBUSTÍVEIS: À VISTA UMA |
) DRÁSTICA REDUÇÃO DE ESTOQUES!

E
5 O «residente dt Centelho Nación.I de -etrol.e telicitou I
1 Ü1.*I?P ** *""»«**•'" • ttlttrlbuidor.» dt derivado» dt I
g p-tcélto qut rtconiidtrtttoin a declsáe de .u.tarem, Imodlt- |
= !.m!i- 

"! 
!rl«*m' •• ••"berqut. já programado» de parca- I

| 
It» do produte par. • ftmll. A dtllbtr.çio, M nio fér rt- E

1 
'.ci. 

dl. ZVÁ \ Mum,"r ' ¦*-•¦<-•• •» "Ws »t ele- Ê
1 o n4o,vo-rimVi:Çd,.,'cr,toPr0dü ' im^""" «* 1

Faça
sua próxima viagem

pela

fm
Serviço no tístema áa Por' Mir, Arr
411 - GAÍ - 5 de 14 - 5 - /SJ9

i PEODÜÇAO UA Gil - a= ' Frigidatre' da General Mo-
| U>r» do Eras-: arana de pro-
I dunr «ua «O.OOO unidade
| apo» der anos de ati» idades
1 HO J'aii. Tendo sido uma da-.
| pioneira» ne«se >et0r no£ Brasil, a GM celebrou oS acontecimento por ocasião
| da vuita do Sr Era! C Diutr,
I çerente geral da GM noi Es-s tados Unidos.

de economia hms
tirifis

CAFE" — O Instituiu Br». =
sileuo do eafe informou que 3
acaba de^r apreendido tio I
Ceara, uma partida de 259 |sacas de cate que apesar df =
destinadas ao trun.sumo Inter- —
no iam ser contrabandeada-- 1
por via marítima A parceia I
foi consignada a Capitania §do* Portos do Estado. §

Í •• erraV^^1? AÍ;KE° ' M «"&*&»» de IVi-lçSo CO- 1
g . .etc.a, do Brasi. sastarao este ano. mais de 5 biihoe* de =
g cTuztiro» coro as importações de motores, peca» e acesso- =5 • o* pari manutenção do> avioeu ja em operação, alora' a» =S «espe as com aquisição de novas aeronaves. .No ano passa- =
g di a- despetas com a^ mesma» imporlaçócs náo ultrapas- =
| tarara » cilra de U büháo de cruzeiros. Htro d.ilares. as despesa» da* companhia», no ano pa* -= >aoo ioram da ordem de 15 mtlhúes Eme ano. de acordo I3 cora autorização da SI MOC. as empresas de transporte ae- §
| 

-eo empregarão 18 mUb&et de dolare» para manutenção dn §3 partju* aéreo. A despesa cre»Cí en, do.are» de tres mühòes == *m rmaçso ao uiümo ano. Em cruzeirot, o aumento r- ria or- =
g ilem ot 4 bilhoc». *» instrução 2W. da àliMOC, elevando de §
3 100 !--» -'UO cruzeiros o •'cambio de custd" determinou =
g Jita »ertical na.» despesas em cruzeiros 3

PREÇOS S/COTA DE PREVIDÊNCIA
DO RIO UE JANEIRO

PARA:
DO RIO DE JANEIRO

TARA:
DO RIO DE JANEIRO

PARA: .
DO RIO DE JAXEIRO

PARA
ARACAJU 
BAL'IIÜ 
BKI.f.M
BEM) HORIZONTE
HRASII.IA 
CAMPO GRANDE .
CARAVELAS 

Crt S 0-sD.IID1 130,00* :im.ooI 160,00:i titiu.iiiiI UII ,00** Z 100.00

CAKOI.INA 
COItl "tlBA 
CUIABÁ 
DIAiMANTINA
FORTALEZA ... .
GUA JAR A .MIRIM
JOÃO PESSOA

CrS ti .->(lll,00.'. I00,Mli 880,00¦' tno nuH.ÍJU.iw
n.nõo ooR 6110,00

MACKIÚ 
UOSSOIIO 
NATAL .. .
ponro velho
RECIFE
llll) BRANCO
.iAO PAULO ...

Lr\ :. itn.tHI" 720.01)'" 1 0.V).fl«*" .3*990,00
** s Jso.no

10 W0.IK1l no.oo

SALV SIKIR
sto IIIZ
VITORIA

Cr» ( VIM" . üio.oe¦ í ; in .oo

| METALÚRGICA EXPAN-
= SAO — Visando a expansão
= de suas alividade.» fabris.
3 atravé» da in»,talacáo de no-
g va parcela de maquinaria, a
3 "Metalúrglcj Servus", em S.= Paulo, aumentou »tu capital= nc Cri 85.r-OO.0O0 para
| CrS 135.000.000, Entre os
= pr,ncipais acionista*, o grupo
g I.ur.ardelii retém PS*"", das
3 ações. E' interessante apon-
g tar que ha pouco tempo es-
g te grupo constitui cinco
g 

"holdings" no total de ...
g Cri 2.12 milhões de cruzei-
1 ro» em capitai reunido.

CREDITO VOLANTE — |
Carteira de Credito Atjnroia I
e Industriai do Banco dn g
Brasil prepara nova moda- =
íidade revolucionaria de ft- g
nanciamento rurai. indo. de g
caminhão, ate as verdade» =
ra« fontes de produção, no =
interior do Pais Serão or^a- =
ninada.- agências volante» do =
Banco que funcionarão nas 3
diversas reffiòes brasileirw g
e que poderão atender, de =
imediato, a» solicitações do =
peiuarista e do agricultor. =
sem as penosa» e inúteis =
providencias burocráticas de =
rotina. £

inão 'o (Inteiro) deapodãçan-
i os vidros que estavam mr.s
óxlmos, Levandtj cm consi-
ração todos esses pormeno-j. o magistrado não teve dú-
!;is em absolver o comercia-
i/Kntendeu que a conduta

Dlonísio demonstra que lhe
Hava o Animo de danificar,
«controlado com o que so-
jra, embora podendo agir
íis pqullibradamento, recla-
indo pura a Justiça do Tra-
Iho, por exemplo, o comer-
itío procurou inun válvula

escape pnrn os seus ner-
s. São do Iulz estas pala-
ns: — Com efeito, o que o
usado queria lazer provãvel-
ente, seria praticar eonlra
ns superiores um !*esto
Tcssivo qualquer. Porém,

NAVECACAO AÉREA. BRASÉLIEmAs SA

ftlta dt cadtlra tiétrlct -5 E noi passagens de Ida e Volta 10% dt desconto na Volta — Somente a N.A.B. pode proporcionar èises oreçoi! I -"OUÇO CAGAC — A Carteira de Comercio Exte- |
assinalou o Procurador Max H _ § rior constatou que apeear dos beneíicioi» do dólar-ca- 3

= cau. recér.i-.-r:ado o movimento nesse mercado e bas- |
| tante reduzido. IstP porque o.s estoques existentes do S
§ ^)*-o-íu!o "tão právic-imente esgotados. As perspecti- £= "as dr tinta reversão total ao iniciar-se. em breve £
g safri têmpora, sãn peouenas. Isto porque, estima £
5 CACEX que esta resultará em. apenas. 900 mil sacas, 1
I coisa que constituí qua.se um recorde decrescente pa- E
| ra os últimos anos. Por ontro lado. a redução da ofer- g
| ta deverá indu»lr uma elevação na cotação oficia!. £
| Ap»-.sar des perspectivas de fana oferta no próximo |
| neriodo por parte dos produtores africanos, os com- §
| pradores. contudo, estarão recorrendo ao escasso ca- =
| -au b^süriro que é indi-»pensáve! para as misturas. £

Gomei de Palvt na apelação ='
do acusado contra a sentenet H
do juiz dt 12.* Van Criminal. I
O réu é autor do latrocínio 3
dt que foi vítima o vigia de j§
umi construção em Copacaba- 3
na, Flrmino Rodrigues da Silva. =

Judiciárias de Brasília |
O Juiz (ia 2.' Vara da Fa- =

zi-nila Pública está intimando =
o presidente do 1APKESP, por í
edital, sob o fundamento de 3
(|iie o mesmo se encontra cm =
luiiar Incerto c não sabido. £
convocação é para contestai' g
uma ação ordinária. O Supre- g
mo Tribunal Federal deu Rn- g
nlto de causa á Municipaliila g
dc de Sâo Paulo para que co- -g
bre dos frigoríficos "Wilson" £
c "Arinour" ns taxas que lhos 3
cabem panai. S

Rua Santa Luzia n.° 79Í-A — Teltfone»: 32B750/52-','.2£4
Rui dt Alfândega n.° 84 — Telefone: 37-1095 — Ramal **a

Reiervti — Ttltfont: 32-8095
Atroporto — Telefone: 42-1610

OUTRAS NOTAS
Inttrrogtdo», na 4.* Vtra Criminal, ot Dtttctlvtt Emll PI- §

teiro e Joit Ttvirtt Filho negaram qut ettlvesstm com dl- £
itlro tomado a "bicheiros", quindo foram prttot tm fia- B'antt. '"- O Juiz Alclno Pinto Ftlcio mandou baixar por se»- |
nta dia» • proctlio lôbrt t rebelião de Araqarca». Dtter-.=
Inou também qut tt oflclt»»» t Marinha par» itbtr te ali il

•I Inttturado alcum Inquérito t rttDtiio. O iulz fiz muitos =
•paro» to governo do Paraguai pela ipreen-áo que fiz de =
irlot documente» em podar dot atllidoi. *" O mosmo m»- §
itrido tnviou tnòrglco oficio te CÜtft de Policia pira que üovidencle t remetia t Juízo do laudo de exame de :orpo £
i delito dt Direi Coita que se queixou de ttr tido cruel- £
tnta etpancado nt Dtltgicli dt Vigllinclt. §
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CAFt: MISSÃO DANTAS
— Informa o IBt- que \.ajou.

.3 ontem, para a Europa, o Sr
Paulo Morethzon. represei!-
tante da autarquia, a fm*. de
Integrar » missão do õr
Joau Lianta.». Sua viagem
!rm por principal finalidade

<*•*•

auxiliar no estudo relerente E
ao reatamento das relações 3
diplomáticas c comerciai» do =
Brasil com os paises sócia te
listas, no tocante as provi- E
dèncias relativas, a come; =
clalizaçào do cafe naqueles £
mercados. £

¦«»>»*¦»**¦«»>¦»*»>>

18 HORASCOTAÇÃO DO DÓLAR ATE AS
DE ONTEM

Compro Vendo
CrS 280,00 CrS 286,50

Ocorreu, ontem, uma cert» estabilização nas ativida-
des do mtrcèdo dí valorei. Deve-se tito essencialmente
a recente lnt*rucão da SUMOC qua determln» que o Pt
qamento, em cruzeiro» refrrente as operteões de im- » **"

= * portação nc mercado livro de combio, devora ser e+tvtua- « ~
S •* do lmec'»ítamente aoos o fechamento dc contra* A pro- J =
E í vioéncla onerou fortemente ot tomadores de dtvitat dt J §
5 * praça w to retraíram Quanto aos recolhimentos. % -=

E S
Sm *•
— S

» £> =
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Reoo.togen. de M/RO M.NDfS
Fotos de ALBERTO DIRMA

Realizadas as eleições, em Cabo Frio, no dia 5 último, para

a escolha dos candidatos a um dos cargos de direção da Cia. Na-

cional de Alcalls, pleito cheio de surpresas para o. •/»*»,h»d°

ras a diretoria do sindicato, para os próprios candidatos e para

todos os qu. acompanharam o processo de P"para«M J» tlal-

çò.. - toda. as atenções e atividades, dos dei candidatos sele-

.tonado* . dos trabalhadores daquela empresa voltam.... a_p-

ra, para as Importantes e dispuradissimas eleições finais a se

realiiarem no próximo dia 18.

Eleição Dos Cinco
Nesse pleito, ao qual eoncor-

rcrâo os dez 1IO1 primeiros colo-
eados nas eleições do dia 5, se-
rão eleitos os cinco nomes oue
comporão íi lista a ser enviada
ao Presidente da Republica, o
qual. entre os cinco, escolherá
e nomeará um paia exercer car-
go de diretor daquela importar.-
te indústria nacional de base.
12 Urnas

12 urr.as foram instaladas pelo
sindicato. No interior da fábrl-
ca, 10, na sede do sindicato, 1
e em Juturnaiba, 1, A seguir
damos os resultados da apura-
ção dos vetos, cm cada uma das
urnas, com a voiacâo obtida de
cada um dos 17 concorrentes:

URNA 1 — (Restaurante In-
dustrial) — Moacyr Dias, 70 vo-
tos; Joaquim Monteiro, 5; José
Neto do Vale, 4; Antelifo José, 2;_
Waldemar Pedrosa, Jorge Hous*
pshub e Renato Maciel, um (1)
voto cada. Os demais, zero.

URNA 7 — (Posto Central) —
Jarbas Albuquerque, 95; Walde-
mar Pedrosa, 101; Nelson Go-
mes, 74; Oeeuglhdos Palmer, 49;
Moacyr Dias, 45; Jorge, 39; An-
telito, 33; Renato e Joaquim
Monteiro, 20, cada; Paulo Wer-
neck, 16; Uraia Dias, 17; José
Maria, 15; José Neto, 10; Pedro
Mala, José Moreira e Heldo Se-
bastião, 3 votos cada; Edem Tel-
xelra, 2; Os demais candidatos,
zero.

URNA 3 — (Escritório das Sa-
Unas) — Nelson Gomes, *•; Wal-
demar Pedrosa, 2B; Pedro Mala,
Uraia Dias e José Neto, 14 vo-
tos; Moacyr Dias, 4; Heldo, An-
telllo, Joaquim Monteiro, José
Moreira e Palmer, 2 votos cada;
Jarbas Mello, Renato, e José Ma-
ria, um (1) voto, cada. Zero pa-
ra os demais concorrentes.

URNA 4 — (Divisão de Calca-
rios-Marítlmos) — Antellto, 126;
Moacyr, 42; Jorge, *• Nenhum
voto para outros candidatos.

URNA 5 — (Cooperativa de
Consumo) — Nelson, 24 votos;
Joaquim Monteiro, 10; Uraia
Dias e Jarbas Mello, 2; Pedro
Mala, Antellto e Edem Teixeira,
um (1) voto, cada. Para os de-
rr.ols. zero.

URNA 4 — (Jurtunalba-Ara-
ruam.) — Jarbas, 15; Pedrosa,
S; Moacyr Dias, 5. Os demais,
zero voto.

URNA 7 — (Grupo da Barri-
lha) — Nelson Gomes, 112; José
Maria, 37; José Moreira, 28; Jor-
ge, 22; José Neto, 14; Pedrosa,
13; Palmer, 7; Moacyr e Jarbas,
4, cada um; Antellto e 

' Uraja
Dias, 3; Joaquim Monteiro • Pau-
lo Werneek, um (1) voto, cada.
Para os demais candidatos, zero.

URNA 8 — (Sede do Sindica-
to) — Jorge, 10 votos; José Ne-
to, 2. Os demais, zero.

URNA 9 — (Divisão de Manu-
tenção Elétrica) — Paulo Wer-
neck, 47; Nelson Gomes, 20; Moa-
cyr, 9; Antellto, 7; Joaquim Mon-
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Mr. Waldemar Pedrosa (foto), auxiliar de engenheiro, foi o
quinto colocado, embora só às 10 horas iniciasse a distribui-
ção de suas cédulas, para um pleito que teve inicio às IS horas.
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Coluna do TRABALHADOR
|

§
JAIRO MENDES

ÁLCALIS VAI A JÂNIO
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indús-

de Produtos Químicos Para Fins Industriais da Cabo *}
Prio, a que são filiados os empregados da Companhia Nacional ||
da Alcalls, acompanhada do Delegado Regional do Trabalho %
Sr. Sebastião Bibiano, e do advogado da entidade, Sr. Pedro p
Maia Filho, estiveram no Ministério do Trabalho, sendo re- p
cabidos pelo Sr. Hildécio Martins, Diretor Geral do DNT, %
quando expuseram a situação da Fábrica Nacional de Alça- í
Us, Inclusive quanto à demissão em massa realizada pela atuí.l p
diretoria da empresa. Entrando em contato direto com o Sr. j
Castro Neves, que se encontrava em Brasília, o Diretor do *
DNT transmitiu ao Ministro a situação na Alcalls, tendo p
Ministro, após consultar o Presidente da República, marcado %
uma audiência no Palácio da Alvorada, com JQ, a realizai-se p
no próximo dia 13 — quinta-feira — às 15 horas, a qua com- ^
parecerá a diretoria daquele sindicato. ^

RONDA DOS SINDICATOS

mr"''- '**Srt3_w\J____ __________>afl3___l_9______________N_L. '**»¦'¦__.-^mt it,?i>f**''^*^~^^^B ________^__^___H__B!E^_____P?5«__tí?'^fS *fl.__________________

**__*_-' w§i_K£__r &¦__&. m¦*?.- ^£?_£_H3__PP 7*3-? ¦
*f?K^_Sír «.¦*' fi*_n_, í
*£nvFF Wíírte

fl Nn. JmB
mammjSSj ••' '«____-HPSNftj^* li
____nr HHl
™ül*^«l____»*.• zM

:: im <^_N____K

\ f "*44iB
. ' .11

JORGE HOUSPSHUB c PAULO WERNECK. respectivamen-
te, o quarto c sétimo colocados, no pleito do dia S.

NFI SO/V GOMF.S GOUVEIA (foto), ativo militante sindical,
empregado, recentemente demitido, da Alcalis; foi o primeiro

colocado nas eleições eliminatórias, do dia 5.

teiro e Jorge, 2 votos, cada; José
Moreira, Pedrosa, José Neto e
Edem Teixeira, um (1) voto. Ze-
ro para os outros.

URNA 10 (Almoxarlfado) —

Jorge Houspshub, 41 votos; Nél-
son Gomes, 34; Jarbas, 12; Joa-
quim Monteiro e José Moreira,
10; José Maria, 9; Moacyr Dias
c Antellto José, 4 votos, cada
um; José Neto, 4; Palmer, 8; Pe-
drosa, 2; Uraia, 23. Os demais,
zero. , ,

URNA 11 — (Central Térmica)
— Nelson, 55; Jorge, 23; Pedro-
$a, 10; Werneck, 7; Renato Ma-
ciei e José Maria, 5; Palmer e
Uraia Dias, 4 votos cada; Paulo
Werneck, José Moreira c José
Neto do Vale, 3 votos; Moacyr a
Joaquim Monteiro, 2 votos cada;
Heldo Sebastião e Edem Teixei-
ra, um (1) voto, cada. Os demais,
zero.

URNA 12 — (Oficina de Manu-
tenção Mecânica) — Nelson Go-
mes, 38 votos; Jorge Houspshub,
37; Antellto -e José Neto, 7 votos
cada; Edem Teixeira, 5; Uraia
Dias e José Maria, 3 votos cada;
Joaquim Monteiro, Pedrosa e Pai-
mer, 2 votos cada um; Werneck,
José Moreira, Moacyr Dias, Edem
a Jarbas Albuquerque Mello, um
(1) voto cada. Os demais, zero.
Os Dez Escolhidos

Com o resultado final da apu-
ração, credenciaram-se como
candidatos inscritos para o piei-
to do dia 18 próximo, para a es-
colha dos cinco nomes, que será
submetido à apreciação de JQ,
pela ordem de votação, os Srs:
Nelson Gomes Gouveia (427 vo-
tosi: Moacyr Dias (188); Antelito
José (187); Jorge Houspshub
(177); Waldemar Pedrosa, llCfii;
Jarbas Albuquerque i130i; Paulo
Werneck, (77i; Deeuglhdos Pai-
mer 172); José Maria (72); José
Neto do Vale 161 votos).

Votaram 1.778 trabalhadores.
Cerca de 200 operários, demiti-
dos na semana passada, deve-
riam votar na urna instalada na
sede do sindicato, dos quais, en-
tretanto, apenas 12 compare-
ceram.

RODADA DE TRÊS JOGOS NO ESTADUAL DE CAPEÓES
Mais três encontros estão programados paru antiha, do-

mitigo, pelo campeonato fluminense dc cnrripôcs rjnlclpnis.
A rodada promete agrada, pela importância dns pailiis pro-
gramadas e os adversários que estarão frente a freil. Os Jo-
gos e os árbitros são os seguintes; VI1..A NAO LUIZ 1 META-
I.ORGICO, em Duque de Caxias: Armando Pereira l Soiiwi.
SAO PED110 X IPIRANGA, em São Pedro dc AI(loiiíjiii_ di>
Maraé. MANEJO X CLUBE DOS COROADOS, em llcsbdc: ar-
bitro de Valença. O campcào de São Gonçalo é o linp clllljo
que esteve em ação no último domingo c venceu boitiin seu
antagonista. O empate ou a vitória lhe dará a clnsjficnçno
para prosseguir nn disputa do interessante certame daj-T.D

ESTADUAL JUVENIL
As seleções juvenis da Duqua de Caxias a de São ão da.

Barra sao finalistas do campeonato estadual. Desse »do, o
"match" programado para amanhã pera FFD foi trajferldo

para o dia 14.

FFD ADOTA MEDIDAS IMPORTANTES
A direção da Federação Fluminense de Desportos|Uá vi-

gilante no cumprimento das leis vigentes. Dentro as libera-
p ções, destacamos: — Designar delegado dn K1*D junld Liga

I.MIIIII.
0111

clur-àn
fl 1*1.0(1

llaoCnrense de Desportos o desportista Alnor Eduardo
1 pata reorganização da entidade de Itnocnrn. • Ml
p CrS SOO.00 o Botafogo Futebol Clube, do Carmo, por
4 em sua equipe de jogador irregular. • Multar em C
1 o Esporte Clube Primeiro dc Maio, de Barra do Pirai, f atra
% so dc jogo
í11

a data de -,'i
locnl o Esti

oste
is uma
oaven-
uta de

O ini-

sobreuò; qui'
ano. O

o pro-
.s duas
o Caio

ANTELITO JOSÉ DE AN-
DRADE (Marítimo), o tercei-
ro colocado, entre os dez mais

votados.
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TIRO AO ALVO EM NITERÓI
Dando cumprimento ao seu calendário elaborado

P ano o Clube de Caça e Tiro de Niterói vai promover i

$ interessante competição no "Stand" da Alameda Sâe

| tura, amanhã pela manhã. Desta feita, terá lugar a d

$ pistola livre com .10 tiros por conta do Torneio Cape. .

p cio está previsto para as 8.30 horas.

CAMPEONATO DE NITERÓI
Finalmente, sairam noticias animadoras sobre a lilfzação

do campeonato niteroiense de futebol. Fala-se. sobre d
o Marítimo e o Niteroiense estarão disputando éstia
torneio inicio da primeira divisão foi programado p.
ximo dia 16, ficando o de
competições certamente t
Martins.
JOGOS UNIVERSITÁRIOS

A FUFE vai promover a partir de amanhã, dooi.o, os
i Jogos Universitários Fluminense de Calouros. A solenijde esta

$ marcada para as 14 horas no Estádio Caio Martins. Oertame
É se desdobrará até o próximo dia 15, quando terá lug o en-

cerramento solene, além de um baile. De acordo coáa pro-
I gramaçáo, teremos futebol, basquetebol, futebol de (ão, vo-

§ libol, tênis de mesa (masculino e feminino) a xadrez. I

I 
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{ ÔNIBUS SUPERLOTADOS PARA MACAÉ |

"Sr. Redator: — A Empresa Viação Macaense, em suas v

%. gens Intermunlcipals vem transgredindo os regulamentos .

1 trânsito, transportando passageiros de pé em número superi
« ao dos que viajam sentados. Em conseqüência de tal manen

tde 
dassarvlr o povo, domingo último, dia 1, um passageii

foi a Maeaé e adquiriu 11 (onze) passagens para Niterói, pai

p pessoas que deveriam embarcar na localidade denominada R'

Ú das Ostras, em Barra de São João. Acontece, entretanto, <w
é quando o ônibus chegou àquela localidade, já estava superfe

á tado, com eêrca de 100 passageiros. Os onze lugares reservao
l« foram ocupados paios passageiros apanhados pelo camipo

MOACYR DIAS CORRÊA, o
segundo colocado, e. auxiliar

de -escritório.

Como ara natural, houve protesto por parte dos passag<
ludibriados que não conseguiram embarcar. Apelamos pa

gerência da empresa para que tome conhecimento desses
a fim da procurar corrigi-los".

1, EXTINÇÃO DA ESTIVA LIVRE
Departamento Nacional do

Trabalho vai enviar memoran-
do ás Delegacias Regionais do
Trabalho Marítimo, a fim de
se fazer cumprir o ato minis-
terial que determina a extin-
ção da estiva livre. A estiva li-
Tre, que favorece numerosas

empresas, em prejuízo dos es-
tivadores sindicalizados, funcio-
na no Estado do Amazonas.
Ceará, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso e Estado do
Rio.

InÈstriários Indicam José Maria França Para o I.A.P.I. Fluminense
NA BASE

DA INTRUJICE

Irr

|q FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO EM C. FRIO
O Delegado Regional do Tra-

balho, Sr. Sebastião Bibiano,
atendendo solicitação dos Sin-
dicatos ae Cabo Frio mandará
para aquele Município um Ins-
petor do Trabalho, para exami-
nar nas salinas e nas empresas
da construção civil o cumpri-
mento da Consolidação das
Lais «Jo Trabalho, em par-

ticular no que diz respeito a
anotação de Carteiras Profis-
sionais, pagamento de férias,
repouso semanal remunerado
etc. Em Cabo Frio, tanto em
algumas salinas como no setor
da construção civil, existem
operários até eom trinta (30i
anos de serviço sem as suas
Carteiras assinadas.

Os dirigentes sindicais do setor industriário do Estjd. do
Rio, reunidos, ontem, em Niterói, decidiram endereçar morío de
protesto ao atual Delegado Regional do IAPI, motivado pelo de-
slnterêsse que aquela autoridade vem norteando os seus atos, em
detrimento dos interesses e direitos dos indústrlárlos flumi-
nenses.

foi

Bs*
CONVENÇÃO DOS BANCÁRIOS

Estão em atividades os ban-
cirios fluminenses, em prepa-
ratão a sua Primeira Conven-
ção Estadual, a realizar-se nos
dias 29 e 30 de abril e Io de
maio próximos, no Teatro Mu-
nicipal de Niterói. Todos os
membros da Federação dos
Bancários estão em viagem
para os diversos municípios do
interior em preparação ao con-
clave, entrozando-se com as di-
retorias dos sindicatos locais.
Um ressenciamento está sendo

Q HOMENAGEM A "
Uma moção de aplausos, por

proposta do Sr. Joaquim Pedro
Mayrink Filho, foi aprovada
pelo Conselho .Sindical de Ni-
teróí, em sua última reunião,
a ULTIMA HORA, pela exce-
lente cobertura que dá às lu-

feito entre os bancários, abor-
dando as condições de traba-
iho, salários e pensamento da
classe acerca dos problemas
da previdência social, assim
como outras reivindicações. Ca-
da agrupamento de 100 banca-
rios será representado na Con-
venção por três (3) Delegados.
Os municípios de menos de 100
bancários, inclusive naqueles
onde não exista Sindicatos, se-
rão representados, cada um,
por um 'I) Delegado.

ULTIMA HORA"
tas dos trabalhadores e Sindi-
catos fluminenses. Proposto
pelo Sr. Lourival Pinto Garcia,
a moção foi aprovado com
uma salva de palmas, pelo pie-
nário.

Na mesma oportunidade,
indicado, por unanimid-ide.. ao
Conselho Administrativo da cila-
da autarquia, o nome do Sr
José Maria França, par r exer-
cer as funções de delegado dos
industriários, em substituição
ao Sr. Epifânio, atual delegado.

Candidato Ideal
Segundo a nossa reuorl.ijr.em

pôde apurar, o indicado e pes-
soa largamente estimada nos
meios trabalhistas fluminenses,
além de ter o apoio, não só
dos sindicatos, como tumoém
dos empregadores. Atualmente,
o Sr. José Maria França exerce
as funções de agente do IAPI
no município dc Duque de Ca
xias, com brilho e operosidade-

Profundo Conhecedor
Todos os componentes do

Conselho Consultivo Regional da I
Confederação Nacional dos Tia- I
balhadores na Indústiia são i
uníssonos em declarar qu« o
Sr. José Maria França tem to- i
dos requisitos para desempe- •
nhar a missão, pois trata-se de '
uma pessoa inteligente, honrada, I
capaz c profundo conhecedor
dos problemas da Assist.nci.i So-
ciai.

Convenção
Ficou, ainda, esclarecido que

a II Convenção dos TrabaüiaJo-

res Fluminenses dar-soá nos
dias 16, 17 e" 18, na cidade de
Campos. E, a propósito, o Pre-
feito do mencionado município,
Sr. José Alves, prestigiou os di-
rigentes sindicais, tomando par-
te na reunião, e prometendo
todo o seu apoio na realização
do conclave.

Vai Informar

A fim de levar ao conheci-
mento do Conselho Administra-
tivo do IAPI as resoluções do
encontro, foi indicado o Sr.
Almir Reis Netto, que, hoje
mesmo, deverá entrar cm con-
tato com aquelas autot idades.

É "Sr. Redator: — Através do
p seu jornal desejamos pedir ns
% atenções das autoridades com-
p petentes para a maneira de co-
íl merciar ao vendeiro de ovos
§ da COAP que está instalada na

i % esquina da Avenida Estácio de
Ú Sá com a Rua Domingues de
Ú Sá. Aquele cidadão, com gran-
Ú de quantidade de ovos de ta-
^ manho regular cuidadosamente
0 arrumados na borda dc 
É prateleira cor

vários casos de torções
braços e deslocamento de
entre passageiros que lei
em usar veículos que atr
sam aquela rua perigosa.
Íamos para o Governador
sn Peçanha, a fim de
mande, com urgência, a.n
as obras daquela via pú
que parece ficou esquecid
ias autoridades d

ni

i esquecia: e-
Jo Governa
LO LEROK

uma
,,.„_-. , com um p.laquinha

« dizendo 96 cruzeiros a dúzia;I o interesse do freguês
É que vai quase sempre no con-
p to do vigário. Quando os ovos
f sào apanhados, na parte pos-
É terior daqueles que servem de
P chamariz, o freguês vê que são
§ ovos de garnizé. de galinha
_? d'Angola ou de pombo. Em tó-
^ da parte, mesmo não se tra-'Ú tando de COAP, os ovos de 96
% cruzeiros a dúzia são dos maio-_. res".

'-'¦ ..'•¦'¦ ¦'"-'', ' ¦Éík' -*

Dirigentes sindicais industriários do Estado rio Rih decidiram
encetar luta pela substituição do atual Delegado do IAPI. Na
foto, um. aspecto da reunido, realizada cm Niterói, quando
falava o Sr. José Gonçalves Filho. Presidiram a reunido os

Srs. Daniel Soares, Almir Reis Neto c Rafael dc Almeida.

SECRETÁRIO DE SAÚDE
VISITA INTERIOR

O Sr. Nflsnn Rocha, titulnr da
Pinta da Saúdir, eslá realizando
uma exoursfio pelo Interior d<> Ks-
tudo do Ilio. Ontem, presidiu uma
reuni.o em Macné, quando adotou
providencias para o funcionamento
do serviço itlnernnte e os subpos,
los de Gllcérlo, Carapcliun e IJuis-
suma V i s I t a r A diversos selo-
res relacionados com a saúde pú-
hlioa, hospitais e poslus de saúde,
em Campos. Hoje, sábado, fará umn
reunião com os médicos t servido-
res do serviço itineranle e do Pôs.
(o de Saúde de Bom Jesus. Depois
Irá até lUprruna para então retor-
nar a Niterói.

E AS OBRAS DA
AVENIDA 7?

"Sr. Redator
dores da Avenida 7

Os mora-
dc Selem-

ONDE ESTÁ MARIA!
Ot parentes da doméstica

Maria Ribeiro (casada, 22
anos, residente na Rua Ga-
ribalde, 75_ — Caramujo,
Niterói) ettão aflitos com o
seu desaparecimento, ocorri-
do há 15 dias. Seu esposo,
Paulo Albano Sena faz, por
nosso intermédio, veemente
apelo a quem souber do pa-
radeiro de Maria, informar
pelo telefone 70-50, ao Sr.
Jairo do Amaral. Na foto, a
doméstica desaparecida.

Ú bro, cm Icarai, já não sabemi0 mais para quem apelar. Não
mais de rua esbura-
rua é um só buraco,

A RUA PAULO
E SÓ LAMA E BURAp
"Sr. Redator: — Há no

nicipio de São Gonçalo
Bairro que por ironia se
ma Paraíso, unia ruazinha •-
quecida que se chama P
l.eroux. Essa rua. Sr. Reda
como so diz nn gíria, "é o fi
Dc rua mesmo só tem o
me. Nãn passa de uma Cia
de lama e buracos que qi
do chove se transformam
grandes poças d'água
põem em risco a vida das
ancinhas que ali brincam, i
tariamos de pedir ao Piei
Geremlas Matos Fontes
mandasse reparar a rua i
no estado cm que se encon
vem prejudicando a saúde
moradores locais".

O BOTECO t
DO BARULHO

y, se trata
Ú cada. A 'Sr. Redator — Os morad

das proximidades do bo
,. .... .... que fica situado na esqifi
| lhos e os dormentes. Há vários (|a nm Coronel Moreira C

com Miguel de Frias, de
priedade dc João Crua e
noel de tal, apelam pata i
licia, a fim de pôr um par
ro à barulhei!, infernal q»
produzida pelas frcqiicnt
res da aludida espelunca
gritaria vai. diariamente,
às 2 horas da manhã, qua
entre palavrões, se despe
os últimos borrachos. Qu:

sessão de barulho não al

p de ponta a ponta. Há mais de
rf um ano retiraram dali os tri-

Ú meses despejaram ali tonela-
Ú das de pedra-britada ao longo
0 da rua c as obras não come-
% çam. Já não podemos mais de
% tanta poeira e tanto solavan-
Ú co. Viajar ali dc trole, auto-
0 móvel ou ônibus é das coisas
0 mais arriscadas que se pode
0 fazer em matéria de trânsito
^ na área urbana. Já tem havidoI;<s* Ia

imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Sob a alegação de que "Copacabana não • Brasil", mora-
va na Tijuca. Casa própria, com um bonito jardim e umas
acácias pendidas sabre as grades. Naquela noite, reunia uns
amigos. Fazia anos e as visitas perguntavam:

Quantos?
Ria:

Estou velho pra chuchu. — 33. — E sublinhava: —
Idade de Cristol

Foi uma reunião agradabilissima. A mulher, Flávia, »n-
éava numa roda viva Parava aqui e ali, perguntando:

Não toma nada? Guaraná? Ou prefere eoca-cola?
Orestes resolvera não dar uísque: — "Não 

quero bebe-
àct aqui em casal" Em dado momento, éle ergue a voz; com
fingida solenidade, anuncia:

Senhores e senhoras! Tenho a comunicar-lhes que man-
dai fazer o meu túmulol

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii iii tf ¦ ¦ iittui i ii i mi i ii tu iti ií «iti 11 un ii m i ilu i u i ii t ii 111 in ini i itMi in m M*1 ¦ < >U ««tu tminiiituituititminiiii uiitti iitii u m 11 iti iiuii n ntit^^ o 
^« ^,%Yô 

**^r 
o _^r?«_\^íri^ 

*«j 
^ ^^-

,/r\i ry 11 ±Xisl ¦ .' t_________tj^____¦^^M-________________________l______96______________

OS DOIS TÚMULOS
Houvr om divfrtido horror:

Já?
Vm gaiato bateu na madrira.

Oreaiei continua:
Perfcltiune-ntf-. O câncer an-

da dando aopa. O rnfarte, idem.
Pn»»o empacotar de um momento
para outro. E já vou me prerinin-
«o.

O MAUSOLÉU
Cntio, o Femsndu, om Intimo

é» tui, fri um aletr. eacindalo:
O seu ifbu. Voe, ( um bio-

Unho! Aos 33 anos, o «ujtito ,
ura brotlnho'.

Protestou:
Em ab*oluto! Eu tenho um

amigo — rtruta! Etcuta! — o Ot-

tu Lara R-írndr. I.ã d» Prnrura-
duri-. (I Otto trm 3K ano». E, to-
don os dia*, a« 5 horas da manhã,
fie acorda. Acorda e nSo dorme
mai*. pensando na velhice e na
morte. Estõt) na mesma situação.
Só penso na velhice, só penso na
morte!

Fernando reagia ainda:
Deixa de bobagem!

Vinha passando Flávia. Orestes
puxa a mulher: — "Vem ei". En-
laçou-a:

É ou não é. minha mulher?
Ela conhece o projeto do mauso-
leu. l'm negócio de faraó! Vm tu-
mulo de faraó! Só falta ar re*
írigerad"!

Ela arhava sraç»:
Que horror!

Pois bem. Durante umas duas bo-
ras, o dono da CUI náo teve ou-
tro assunto. Ja no fim. arrasta o
Fernando para a varanda. Fer-
guntava:

Você não acha lógico? Mas
evidente. Tm túmulo pra mim e
minha mulher, entende? O mari-
do e a esposa, ladri a lado, para
sempre.

O oulro parecia impressionado:
Eu pensei que fo*«se piada.

Mas é batata?
—- Batata. O negócio vai me fi-

car por uns trei milhões. O pro-
jeto *_¦ genial!

Foi buscar a* planta*, f> dese-
nho, para mot.rsr ás vi"Ítas:

Estão \endo? Aqui, ésse anjo
flechadn, Neçócío bacana

x CIÚMES
Fernando foi o último a sair. No

lotação, a caminho dr casa, pra-
Hiiejav.i interiormente: — "t|ue

palhaçada!" No dia seguinte, bem
redtnhOi liga para a casa do Ores-
tes. Flávia atende. V. êlr:

TeA marido já sain?
Agora mesmo.

Começou!
Oue negócio t ê.se de túmii-

lo? Você não me disse nada e
por qne?

—- Não me lembrei.
Amargo, continua:

Engraçado! Nn nosso caso, o
último a gabei ê o amante e não
o marido!

Ela não entendia:
Mas qual * o drama? O meu

marido tdsmon de .arrr um tumu*

In. Pra nós dois L'm túmulo de
família.

E eu?
Continuava «em entender: —

"Voei como?" Eatrebucbou no te-
lefone:

Pra teu governo, não topo!
Ouviu? Não topo! Por que é que
você há de ser enterrada com a
bruta do t«ru marido r comiuo
não? Por que?

Pergunta:
Ciúmes?
Srl lá »r f rlúmf»! Ilr mai»

a mais, e um túmulo carnavales-
co! .quí-lr anjo (Irrhadn i siihur-
bano. E outra coisa: — me admi-
ra muito que você tenha eoncor-
dado. Afinal, mr rr*prndr: — vo-
cé gosta de mim nu do seu mari-
do? Ilrm?

Dr li.
Estava tão amargurado qur na-

da o convencia:
De mim, uma óva! Se você

gostasse de mim. mas gostasse no
duro, batata, você teria dito "nâo"
a seu marido. Você acha Justo.
Delia ro (alar. <lur. drpnU dr
mortos, você fique com seu mari-
dn r nin comigo. Ou você não
tem coração?

Vamos ao apartamento hojr'.'
Deliroti:

Vamos! Vamos!
Encontraram-se, lã, as quatro da

tarde. Eln prometera: — "Vou

provar que meu amor é você!"
Foi amorosa como nunca. De VM
rm quando, rnlrr um lirljo e nu-
tro, perguntava: — "Ainda duvl*
das?" Não. nSo. Foi dr um aban-

E, por fim, satu-
riausta dr prater,

dono delirante
rada de sonho,
fala:

Gostou?
Arqueja:

(iontri. mas. Olha: r leu

marido, e nüo eu, que vai ser en-
terrado contigo.

Inclina-se, vlvamrntr:
— Nio intrrrssa a morte. O qur

interessa é qur eu pertenço a ele

por dever, a II por amor.

Sempararam-se, tristíssimos.
Sempre, que encontrava o amigo,
Fernando queria sabrr, como en-
vrnada curiosidade: — "Como vai
o túmulo?" O outro, radiante, rrs-
pondia: — "Caprichando! Capri-
chandn!" Atr que, um dia, no
apartamento, Fernando a«arra a
peqnena:

Também estou fasendo

SOLUÇÃO
Discutiram no trlefone nma

mela hora, Tor fim, Flávia tem a
idéia:

Tenho uma bomba pra li! l.:ma bomba
um túmulol Ku náo Ir dliia nada pra tr dar uma «urprrsa. Kstà

quasr pronto. A*ora rsrolhr: — ou o meu túmulo ou do tru marido.

A principio. Havia prnsou numa brincadeira cruel. Quando sr
lonvrnrru. |n-rdrii a rahrca: — "Nós parecemos duas criança». \ ocr
não vr qur não Irm rablmrnlo. Eu sou casada. Não amo. mas prr/o
o mru marido. E rom qur cara ru vou prdlr para srr rnlrrrada com
o mru amantr. Criatura, prnsa! raciocina!" Ele, febril, disse, por
oulras palavras, o sriuintr: — na amor, o que Importa é ser enter-
rado com o ser amado. O resto náo vale nada.

Viver rontUn nio baila, quero viver e morrer ronti.o!

Ilois dias drpoi», élr a convidou para Ir ao cemltfrlo. Disse,
fravr r triste: — "Vrm vrr o nosso túmulo". Foram. Com uma dl-
vrrlida rurinvldadr. Flávia olhou o mausolfu. Dlr-sr-la uma prqur-
nina rasa. Fernando ahrr o portão dr hronir; e chamava: — "Vem.

irm". Entrou. E so drsconllou tardr drmals. tlr a rnlaçou. Com uma
mão t.ij, > ll,i a hora r rom a nutra, rrava. muitas vrirs, o punhal
na- suav rosta». Não trvr nrm trmpo dr «rllar. dr «ofrrr. Morreu
srm atonla. f.. rnlão, rir corta os próprios pulsos. Drilou-se a «ru
ladu. Esperou a morte.

11I
lide

'Sr. Redator: — Morad
Várzea das Moças, Rio

=P Ouro, Município de São Ci-
=0 calo. por intermédio do "
=0 jornal, desejam fazer um
=0 lo ao Secretário de
=Ú CH

SeKiifi
no sentido de mandar

realizarem uma
is

=P homens
=0 da" em regra naquele
~Ú paru prender os vagabu|

que ali ficam reunido, eni
Üp pos, Jogando caipira, no pjr
=0 [inal da linha de .nlbus, 4!
=á catando provocando as
=§g soas que passam. .Ia não

pode mais passar n&quéll
sem pelo menos ser

=P gado a dar uma corrida
=0 não ser eshordoado".

Ii
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=0 lunca, èste. então, prolonj
=^ no mesmo tom, com sun e i-
= ^ sa. É o que podemos chai r,
= r| com propriedade, de um I
||_5 ro do barulho. Uma "batiii-
1^ nha" ali, reforçada
Ü^ conselhos ao dono do boi
=§ seria "uma boa pedida

|| VAGABUNDOS JOG^
EM VÁRZEA DA5

MOÇAS

i.
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DO SEXO VOLTA A CARGA NO EIXO
É'Mni'f,-:'ir'-*ir),ii'i-ifKiiítfiiíi»ii 'I  ¦ ¦' '

BAILARINAS DE COPACABANA A POLICIO:
I"ROMANCE POLICIAL

DE COPACABANA
CENA

DE RUA FOMOS POSTOS EM LEILÃO!ff
Escreve ANTÔNIO MARIA I

A lovem, para o guarda: VVJOVA rede de tráfico de mulheres, dtsti feita no eixo "Klo-Brasi- lado de outras casas do mesmo trás garotas continuam na nova
— Prenda étte homem, que êle quer me forçar a Ir ao ttu ™ Ha", foi levado, ontem, ao conhecimento dat autoridades do : gênero. Ainda naquela buate. Capital, acompanhadas de "Jo-

apartamentol ....... 3.°'DP. A sensacional denúncia foi feita pela bailarina lida de "s ««rola», ao Invés de fazerem telito"

A Fuga
dormindo pessimamente Flnallsando, "Tatlana" e "Ruth" disseram que. embora emee

A história está mal rnntarfa F„ narn.,ntal lha j.i;,.ja % '". 
"'.. „,\, ' 

,. 
" ', ' 

„-. ¦ -r .. "show". eram obrigadas a en- em pequenos quartos, situado- ***" Por "Josellto", que tudo fazia para prendé-les junto a ti,
IT.^i1'!;. L..".- .Ta,L""l*CÍa_- 5"..P!Líl"an.tIl:l!?a,Ú 

,*lr?ilC"_,l!' 
I Sou"' ma,t .«¦*h«ld» ..PO_r 

"Tatlana", qu. fa. o "Strlp-T...." na , tregar.,e MU, lreqUenladu. „,„ ftndos da „'„,„ e sofrPndo conseguiram gr.closam.nt. passagens de regresso par. o Rie,

«.U^ela* meVequ,p|1u ne''oito*° 
*° ""U °pirUmtnU>- Bm re$" 

Buate 
"Moulln Rouee". Ela « mal. om. garota, foram levadas rei, por gug(i»t,o e imposição toda sorte 

"de "pêrtegúteões 
e »«*ul Procurando, um dia .dó, terem cheqado. .s autoridade» d»

A |ov»m, para o Don Juan, ou melhor o Casanova- p*r* 
* c",**l,il f»dt.rt\ Pelo falto «mpresérlo Rubens Arant»s, de "Josellto". f.slc chegou mes- \ privações. l.'ma delas. "Kose 3 " D.P. Ambas foram ouvidas ontem, bem como o motorista Ivin

 E cu5'po outra vei, quer ver? vulgo 
"Josellto", residente na Travetsa Ferreira Aranha, 13J, IS mo a levar presa Wilma. por ter Mane", praticou uma "deli- Murill, que confirmou todas as suas denúncias.

O guarda, para a jovem: 0
— Ainda nio. Deixe o moço se defender. '
A defesa do moço:

Ela e mais onie garotas foram levadas
pelo falso empresário Rubens Arantes,

to na Travetsa Ferrelrt Aranha, 13J, IS .

0 encontrando um ambiente e recursos Inteiramente dlfrentet dot e'a recusado a se entregar a ; vrance forçada", instigada por ° Delegado Milton Lopes da Costa, diante das grav.t revela-

0 que foram prometidos. .llm Investigador de Polícia. Ke-, "Joselito", e se encontra at>ora r-°*i {•"•• P»l»« denunciantes, dever» oficiar as autoridades de

I velaram ainda que todas as ou» | enferma.
Eu a convidei para Ir ao meu. apartamento. Ela podia A DfillÚtlCÍal na profissional. Em virtude dis-

ter dito, simplesmente, "não". Nào seria o primeiro "não" " . .': -«O as duns nâo tiveram dúvidas
da minha carreira. Mas, ela achou que devia cuspir em minha "''a t'e Souza (solteira, 21 em aceitar a proposta, sabendo,
cara. anos, Itua Sá Ferreira 22H, apto. |então, que mais dez outros mu-

A jovem, com a boca fina e as narinas frementes (de ódio), H12' e !ala amÍRa Wilma Ribeiro lherns também seguiriam com o
afastou-se, dizendo: Coutinho Marola, conhecida co-i "empresário".

Ah, se eu fosse homeml mo Ruth (solteira, 22 anos, resi- As duas garotas disseram queClaro, se toste nomem, seria menos convidada. Daqui, o 5? dente no mesmo endereço! fo- a viagem para Brasília foi feitareportar lhe envia congratulações pela dignidade da sua rea- ram duns dns mulheres que de ônibus, que sniii do Rio no
çao. Todavia em caso futuro (vai haver, sim) o melhor é ficar íl ConsORUiram escapar às garras último dia 22 O veículo que" .1a1 ,.^,.,rf«! 

°mbora-.°' """novas" de Copacabana, do 
"canBstcr". Contaram ás au» tem a chapa particular GB 14-

nunca. 12-89, era tlirlKido pelo motorls-quando recusados, são às vezes violentos
agredidas

Há casos de moças 0 tnridades policiais que
0 antes haviam visto "Joselito". i ta han jAunti (solteiro. 27 anos.
% fiste foi procurá-las emfh-tnt-tnitb Esle f01 PfpPUta-las em seu Avenida Nossa Senhora de Co--.iiainayiild apnrlnmento depois de ver e pácabnná .171. apto. 1.008) queKi.. sendo_ aluado, poi va- quírlto nâo prosscRuiu por- gostar da fotografia de "Tatia-, íôra especialmente contratado

que Wllliam retirou-se do País. na", exposta a porta da buate ,)or "Joselito", Banhando pela
A Policia está tirando de pln qlle cla t,'"bnlha' Com lima viagem, a importância dc Cri 30

Juarez a confissão de repeti- ^conversa*" bastante envolvente, ml|.
dos casos de chanÚKení, cuias íc7- c"m q«e «s.duas o acompa-
queixas» vêm dc lòngó tempo nhassem a Brasília, onde disse ^„ Qfj fo Tra ;co_[_ |.;^.i si , --JL ntln t r*n l\<. I htirin ir, no hiititn " * "* *•*» •" » »i*»'sw»

dlnücin; na Delegacia do ,').°
Uistrilo, Juarez Palhnmc. Ho-
meni de boa conversa e roupa
ainda melhor. Diz-se negociou-
te, mas, não conseguiu apre-
senlar n e n li u m a prova dc
exercer qualquer função lio-
nesta. Não tem sequer, pro-
fissão definida.

Ilá algum tempo, o cidadão
americano, Wllliam L. Kcelò
apresentou queixa contra Jua-
rez, que lhe teria éxtorquldo
25 mil cruzeiros, como luvas
polo aluguel de um aparta-
mento na Avenida Copacaba-
na. Juarez nada linha a ver
com o tal apartamento. O in- americano, William L Keele* P- ' Çg

em várias jurisdições do DFSP n"e trabalhariam na buate |
n ,. - . "Niqht-And-Uay . percebendo As denunciantes revelaram às

,.,,' • , 
'"' 'unlca) «c Jua- cada uma () ordenado líquido autoridades policiais, tudo que

., repórter: mensal de CrS-15 mil. "Joscli- passaram no QG do traficante,— P.les estão me autuando. 0 to" prometeu ainda às duas. ! em Brasília. Li
porque eu tenho dividas. Mas. ^ que elas teriam todo conforto, I bem como as d„  .....em minha vida. náo tenho mais 0 participando apenas dos mime- ambiente completamente dife-

encontraram,
ez garotas, um

que dividas

préslimo

^ ros de bale, que seriam realiza- rente do que lhes fora descrito." de
tada

% nhnrla uma comissão extra de i por elementos da pior espécie,ao cidadão norte- p CrS 3.000,00 por sen ela ballarl-! situada na "Cidade Livre", ao

., y* i w.í uu "iiili <-| s,i (, " i iiuii i viiiimi j i ». i i i» vau i|uv 11 n ¦' tutn »>*¦— jv. •r.xemplo de uma das dividas dos por sua "companhia". Disse A buate era de madeira eue Juarez. I alhame: os 25 mil ajnda a "Tatiana" que esta ga- ! última categoria. Frcqüenticruzeiros que tomou "por cm- nhnrla uma comissão extra de , por elementos da pior espé

' mÊt&ííiv ¦»¦ '-rã'--.' jtata* AãaãaaaàaãaaaawamSí
.%'amBaWráíi ¦¦¦'¦:¦ r ,J ''ÍaaM\\*\r '*(''''' yMla àaaam WfiT&aMaw¦ Mlpi?XwHHi|f/' _-0m l^^^l mLW^apmí
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Brasília, pedindo a captura de "Josellto" » das mulheres qu» se
encontram em sua cempanhls. Sabe-se que o mesmo \i pottul
Idênticos antecedentes em Santos e no Paraná.

I
TRAGÉDIA DA MEHINA-MOCA EM ANCHIETA

A denúncia ejpiodiu no 3° Distri'0 e partiu das bailarina*
lida dc Souza e Wiíma Couf-iit^o ifoto): -Fornos lançadas no»

pardieiros de Brasília para ser pendidas/

Perseguição Sensacional I
A camioneta DF-60-05-(M (Rural Wlllvs" atropelou o one- 0rano Carlos Ferreira, em frente ao número 300, da Avenida IPrincesa Isabel. O pobre homem estatelou-se no asfalto cn- 0quanto o motorista alropelador fugia, criminosamente

gando socorro à sua vitima.
Contrabando de Ouro Lesou

Grande veloclda- #\ Ell|C#asf\ A|M a\ \T ^M a^\ ma\k\ ¦ I \\\ S\ aS»X gKua Alice La- lnl!aCO Cl ^M ¦ ãàW *-L.\-M ÊW11 I ¦ 1DCSinjelras), numa manobra hábil, Anchieta conseguiu cortar ^^ mmwmvmw *-»»»»>¦¦¦ --oaj-p 
¦ mmaw Amam -«W ¦<**¦¦¦¦ ¦ mw *«ôa»» «*

Surgiu, então, o carro de José de Anchieta Câmara, que I

entregando-o ao guàrdncivll 1959. g p^^*' reelmente comprovada a condição de contrabandistas de i na Fiscalização dos Rendas Mercantis, através do diretor daquela,ji d ouro de Oryn»r Falwel e Alfredo Heymann. A confirmação repartição, Sr. Edelmar Pallni, e o Inspetor Heitor Schiller que
foi obtida pela reportagem de ULTIMO HORA, ont»m á tarde, ¦ esteve no escritório de Gryner (Rue do Ouvidor, 160, casa 40 e,

i , ^fMaiM juntamente com seus companheiros Raposo e Amorim, fés a vis

Trata-se, o culpado, de Manoel Antônio Rosa. açougueiro $cidadão português, mau volante, segundo Anchicla que assis- $liu á cena do atropelamento e é de opinião que qualquer imotorista o teria evjtado.
A vitima, o operário Carlos Ferreira, foi internada no I

Miguel Couto, com fratura da perna esquerda e forte con- 0.tusâo craniana. Os médicos receiam que venha a falecer.
Aqui, nosso elogio a José dc Anchieta Câmara, que pren- % ':&<&.

deu o atropelador, após longa » penosa perseguição. Pres- 0. m&Mlou um serviço público

Juventude Cruel
¦

Maria Franclsca de Lima Gomes, d» 51 anos, ao descer J
uma calçada na Avenida Copacabana, caiu, perigosamente, %sobre a perna esquerda. Não se pôde levantar. Pediu auxilio Í
a um jovem transeunte, dos seus 18 anos, que Ih» deu exa- ptamente esta resposta: 0

— Caiu só. Levanta só. Ú
A Senhora Maria Franclsca de Lima Gomes, depois de 0medicada, mandou que um seu genro procurasse êste repor- 0tor, para um protesto contra "a falta de humanidade da ju- É

ventude de hoje". 0
Conta, Dona Francisca, com nossa integral tolldarleda- á

de. Esperamos quo esta nota seja lida por outros jovens e 0resulte provellosamente. Vários rapãies estão vivendo o que 0eles chamas de a "Juventude Cruel". Divertem-se »m tomar 0atitudes desapiedadas e goiar 1 experiência que isto lhes 0rende. São males transmitidos. Modismos que passam. En- 0quanto não passam, devem s*r tratados como simples casos gde Policia. i1
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Preferiu Morrer a
Perder o Seu Amor!

§"MINMA 
filho suicidou-se porque seu namorado, a quem ama.

iTl va, era noivo e «penai a queria como passatempo", tt»-
g cl«rou i reportaoem de ULTIMA HORA 1 Cra. Rotália tantos.
H má* <<e menina-moça. Maria df Lourdes "oncalves '17 «nos,
5 Rua Boassu, 735, Anchietai, qu»., na msnhs de ontem, matou-
g se em sua residência, inaerindo forte dose de corrosivo di-
0 luido em qyarena.

s "Maria dc »Lourdes foi de.**i*
g iudida pp!o seu namorado Ede-
% «io da Silva Ferreira, — se>
á i.'ue D. Rosália — que lhe fiz
S diversis orumessas de amor,
S escondendo dela o seu compro-

Ímisío 

com outra jovem. Qu;m-
Ho minha filha soube da ver-
dade. dthe^oerou-t-s? e preferiu
a morle a perder o amor de

sg seu eleito. Nada pude fazer
g pari evitar seu gesto, pois ela
í nio aparentavs nenhum cons-
0 'rangímento Como era de ha-
0 bito. levantou-se ãs G horas da
g nianhá para fazer nosso café.
g foi a seeuir fazer compras e
H 

'. "ilou demonstrando alegria.

fpois 
cantava e ria muito Se-

pnrn v, horas ouando notei que
H i-..i estava há algum temoo
g c.iicda em um ouarto, e loro
P depois ouvi gemidos. I.evan-
6 lei-me e abri a porta, dennrnn-

aflV 1 £
i^.lS^^ amSmm&L 
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torla nos livros contábeis
Conforme noticiamos, as autoridades da Delegacia de Vigi | dn enl

làncla, seguindo uma denúncia feitt pelo detective particular Fer- i nba pobre filha caído no chão
nando Banner, apreenderam no escritório de Gryner duas barras | Sai pntando por socorro e drs
de ouro (no total de 1 330 gramas) e, posteriormente, 25 fies o. 0 "

pérolas e um saco com moedas de ouro mexicanas, que estavam g
guardados num cofre de aluguel da Companhia Sul-Amérlca

A m"c cie Maria de Lourdes,
Dona Rosalia Santo.-.. Se.ies-
perada. diz que sua filha tili-
cif.ou-se por nio poder viver
sem seu namorado Edésio. que
a iludiu com falsas promessas
de amor. t depois a abando-

nou

O Sr. Edelmar Palini e o inspetor Heitor Shiller quando fa-
lavam á reportagem.

Revisão ' merriante só possuía explicação
liara um quilo.

Kevelou o In«pctor Schiller Ontem pela manhã. Grynei
que ainda está sendo feita uma '"' ump ve2 m*"s interrogado :,a
minuciosa revisão dos livros de Delegacia de Vigilância. Apesar
Gryner mas só as lrreüularida- I de rtcaar sistematicamente todas
des Já encontradas configuram : ('-' acusações, não conseguiu dar
o contrabando e o prejuízo do 1 justificativa para as duas barras
lisco em mais de CrS 20 milhões. ' de °uro 'com inscrições do Te-
Entrando em detalhes, informou '"Uro inglês encontradas em
que Gryner comprava pequenas *eu escritório,
uuantldades de ouro nos trancos Quanto às pérolas e moeda»
t, com os documentos dessa com- ue ouro apreendidas no cofre da
pra, encobria as operações com Sul América, voltou a declaiai
o ouro entrado ilegalmente no que pertencem a um seu amigo
Pais. No que diz respeito á pln- de nome BHIun. que viajou para
tina, foram encontrados 1.300; o exterior e lhe pediu que ten-
gramas desse metal, mas o co- tasse vendé-las.

Ajudava os Pois Nossa reportagem, em con-
í Nossa reporttoem apurou tato com os fam-iHarcí do jo-

% que a iovem M»ri« de Lourdes vem Edésio, ouviu a máe do
«ra muito carinhoft* com ttus
p*is »mpri procurando trebs-
lhar para ajtdar sua má* uma
sanhora idosa • multo do-nit»?,
que esta h« dei «nos em trata,
mento de saúde. J« esteve em-

§fl 

pr»o»d* •rn diversos locais,
abandonando, porem, o traba-

« lho iono Que notava que o es-
í tado de saúde de tua mie se
% «gravava
% A menina-moca náo era dada
g a namorar muitos r«pase>. Co-

rapaz, D. Rosita Silva Guerrei-
rn. que procurando defender o
filho, desmentiu totalmente as.
acusações da mãe da jovem
Disse D, Rosita que seu filho
procurava sempre livrar-se do
assédio de Maria de Lourdes,
que. não se conformando com
isto. vivia a rondar sua resi-
dencia Rua Maratuba. 113 ea-
peranrlo a hora em que Edésio
chegasse do trabalho, quando
então agarravB-se a éle e pro-

nheceu Edeslo a pouco temno. curava por todos os meios per-
m«s ràoidtmente «piixonou-st susdi-lo a desmanchar o noi.
pelo raoaz e, desiludida com vado Edeslo passou então a
iminência de perdê-lo. sulci- evlta-ls, o que poderia ter sido
dou-i». o motivo de seu gesto extremo.

0 Crime Náo Compensa...
A Grã-Fina e o Soldado

0
% FATO  V'"a *'a'a i°vem ,!o "cale societv" 1 Marisa É

Mauriti) loi advertida por um soldado da iPM fOlicslo Corrêa de Souza), por haver estacionado seu %
carro (Wolksvágen, GB-51-UI sobre n calçada da Rua Ral- 0inundo Corrêa, em Copucabana, Respondeu mal e ao lhe ser Ú
pediria a carteira de motorista, dcsalendeu ao policial, com 0palavras ofensivas a sua diiinirlitfic. entrando no veículo e pre- 0
parandó-se para partir. Obstada pelo soldado que se postara 0na fienrc do carie, ainda assimdeu partida ao veiculo, auan- 0cando sobre o policial que nçtarrnrln ao narnlama. fo! arrastado 0alguns metros, machucando a perna. Com a intervenção dc 0outros policiais, a moça fo' detida e levada para a Delega- é
cia do 3." DP. p

A k I Cl __ Marisa Mau- ela deixou a d»l»gacla depois 0
ritl, com esse de prestar a respectiva fiança, P

entreyero que abriu, para para defender-se solta. 0
sua graciosa fotografia, as pá- A bela Marisa, entretanto, 0
ginas dos |ornaís, cometeu, está sujeita às seguintes pe- 0
nada menot de três infrações nas: IS dias a 6 meses de de- f:
penais e uma de trânsito. Co- tenção, pela desobediência; 0
meçou por desobedecer a or- meses a 1 anos pelo desacato 0

dom legal do funcionário (sol- e 2 meses a i anos, p-la resis- Ú
dadol quando êste lhe pediu tencia (além da multa prevista j|
carteira de motorista e por para o crime de desobcdièn- 0
isso infringiu o art. 330, do cia: de CrS 200,00 a CrS 0
Código Penal (desobediência); mll). Depois de tudo Isso, É
A seguir, usou de palavras gratina tcmperamental terá 0
ofensivas ao policial, pratican- de retponder pela violência 0

¦•••'¦'«•'¦•••'••'^^

ONIE ASSASSINATOS SEM SOLUÇÃO EM 7967 /

Antônio FUchei. E'iza Rosa de Santena. Hilda Antònia da Silva, conhrcida por "Mc-ilene".Eis algumas das vítimas dos ií'timos crimes misteriosos ojue o Policie pfio cnnseçue solve
.Antônio Pontes Rabelo e Virgflii

'M apenas quatro meses da atual administra-

icn- ti
.¦tníónío Pontrx Rabelo e Virgílio Leocádio 1'ieira: seus mtitadores deixaram detrnas de pistas, indictoj i^ue noo foram considerados no ctirjo das investigações

EM 
ape

ção, a policia carioca deWou de solucionar* 
0 onze homicídios. Outros delitos, de menor ex-do, assim, o crime de desa- que empregou ao atirar o car- onle homicídios. Outros delitos, de menor ex- nha (le SoUb„

cato (art. 331, do Cod.). Final- ro sobre o soldado, arrastam pretsio, náo estão computados nesta triste e guarda munlc
mente, quando se opôs a exe- do-o, do qu» resultou lesào sinistra estatística, qu» comprova a ineficiência
cução de ato legal (a exibição corporal de natureza leve (art. do 

aparelho de repressão ao crime na Gua-
ou entrega do documento 'de 129, do Cod.; pena: 3 metes a nabara.
habilitação pedido pelo solda- 1 ano de detençãoi. A Deleqacla de S»purança Pessoal, pálida
do), usando de violência (ar» Seguramente, a moca náo cópia da Delenacla dj Homicídios de Sáo Pau-
r meando com o carro sobre o Imaginaria nunca que uma lo, mantém "engavetada" uma lista de onze as-
PM), a moça cometeu o crime simples explosão de nervos sasslnatõi, cujas vitimas foram Renato da Cos-
de resistência (art. 329). (ou capricho) lhe pudesse tra- ta Chaves, Virgílio Leocádio Vieira, Gelson Fer-

Autuada em Flagrante, a |o- zer tanta complicação. Mas reira Lima, Tereslnha de Sousa Dias, Jos» Fa-
vem terá processada regular- irá aprender, desta feita, que ria de Sousa, José Manuel da Costa, Rubem de
mente. Como todos os crimes o crime (contra o guarda de Almeida, Hilda Anténla da Silva, Antônio da
que praticou sáo afiançávels, trânsito) nán compensa Ponta Rabelo, Elisa Rosa de Santana • Antônio

Flseher.
f| Mistério n.° 1: Bangu

No dia 3 de janeiro ultimo, o operário lie-
Rua

DIÁRIO DA MORTE
.'* Do MILTON TEHHA VERDI • Narração d» WALTER DLftS

E textualmente:
XXXIV

i
p ralo da Costa Chaves isolteiro. 23 anos
Ú F, 202> foi abatido a tiros e facadas nas Imedia-
P ções ria estação de Bangu, an defender a hoft.

namorada Isabel Vicente Rosa. L>ois
"Uma caravana do Serviço de Busca e Salvamento da FAB ff desconhecidos, um deles empunhando uma

cc, surgiram a frente do casal, oídenando a
Renato que se afastasse e deixas-o a jovem
com eles. Enfrentando corajosameute os dois
criminosos, o-operário foi trucidado, enquanto
Isabel conseguia escapar.

Três meses depois, as investi caçoes conti-

está tentando, por via terrestre, localizar o paradeiro do pllé-
to Milton Terra Verdl e do passanelro Antônio Augusto, que se
encontram a bordo do Cessna-140, acidentados em Barra dos
Bugres, na Aeroviá Cuiabá-Vilhena, Estado d» Mato Grosso. O
avião foi visto capotado em local de difícil acesso, notando os
pilotos da FAB, que ot tripulantes haviam deixado sinais de
que náo pereceram Para localizar o aparelho acidentado, É niiam cm ponto morto: A policia só sabe o que
aviõet da FAB totalizaram 4S3 horas de vôo" § Isabel lho disse: que um dos assassinos ora

Tudo equívoco. Aquele era outro a\iáo Milton e Augusto % preto e o outro era claro, alto e mauro,
voaram para território boliviano o nào chegaram a descer em A N.° 2: Quinze Focadasnenhum aeroporto. O pai de Milton volta à luta. Tenta conse ; Na m,nhil d. 30 dt |,nelro. populares en-
UUir os bons ofícios do Ministério rio Kxtenor, para losi ar per- B con,r(lrRm n, ,uu|di do morro dos Macacos,luissao da Bolívia para as buscas. Telefona ao seu cunhado rc- j pn, (rentr „ n 4B5 da Ru, j0,qi.;n, Nabuo.sidente em Niterói. O homem e medico eoliclal da reserva e>e g op<.rArio da Brahma Gelson Pereira L,ma (22ostra aitastado. Fornece o te elone do Dr Wilson, do ta- g „ J, £em pfrfurado por 15 facadas.maratl Nâo foi difícil encontrá-lo. fiste, depois de ouvira hls | 0 com;„arl0 do „. DP COmp.receu «o le»

w J\L V " 
,l'rd' COntcVA**DPel*: C,"|,,,Mma I ral, providenciou a remoção do cadáver para o

S^!íI^ii^^U^.I^^1W,,^^i,^^.,.5!?1^0 I m«ltuto Medico Legal, chamou « Deieglcli d.e que a Bolívia nau opusera o menor obstáculo ás buscas. | s p„,oal , ;nctrrou e £i.,0. Tüdo
Continua amanha) 53 ., ,. .t.. .i•> coitinu.i como ftntet. ninguém »abc coisa 41-

^^í qum* sobre o terrível crime.

N.° 3: No "Escada do Fecodo"
Na noite dc 13 de Jm.elro de 1961, Tereu-

sa Dias saiu com o namorado, o
ipal Urbano da Conceição. Em

companhia rie outro casal, foram de carro até
o local conhecido por "escada do pecado", no
linal da Kua Peri (Jardim Botânico..

Dois desconhecidos rondavam o local, muito
freqüentado por casa'-, em busca de escuridão.
Em dado momento, uni deles sacou uma arma
e Atingiu Tereslnha com um certeiro tiro no
coração. I rbaro perseguiu os assassinos:, mas
perdeu sua Dista. A policia, chamada ao local,
continua ate hoje ès ce;;as.
N.° 4: Um Condutor

O conou.or da Li-ht Virgílio Leocádio Vlti
ra (casado. 50 anot) nuftca Imaqineu que encon
traria a morte ao reoreisar p«ra sua residência
na Rua Álvaro Miranda 254 (Pllarest. na madru-
gada de 22 de fevereiro Alnucm o emboscou e
o m-'cu rom trãs facadas no peite

A principio, at autoridades julqarjm esta-
na p : J cei.a. convencidas Ca que o asust no
do condutor seria Olonislo Barbosa des Santet
itoltr-lro, 23 anot, Rui Ge as »¦. eiamante da
filha da vitlmt Mat at lnvest!g«cò<s nada apu
tarjm de ocsltlvo • o crime- march» para o es
queclmento sem aua*ouer solução

N.° 5: Um Corpo no G'Otòo
Num grotao do morro do Pavão, foi achado

o cadáver do operário José Kana de Souza, no
d'a 4 dc março. O encontro macabro encerrou
as buscas realizadas durante uma semana por
sua família, que o julgava preso ou Internado
num hospital. A irmà do trabalhador, Terez»
Enes Faria de Souza íoi quem localizou o corpo
do alto de um despenhadeiro de 70 metros Fii
arrolada como principal suspeita mas nada Je
concreto foi ate hoje apurado, alem do fato de
que José Faria de Souza foi morto por desço-
nhectdos
N.° 6: O Morto Sentado

Na manha de I dt> marco, o comercianf»
Antônio da Ponte Rabelo " anos, casadol foi

encontrado morto em sua própria "tendinha" no
morro de Mecado Sobrinho tHumaitai O c«d«
ver estava em estranhe pesicio: parecia sentade
num pequeno c«i»ote preso entre as pernas, en-
quanto a cabeça se apoiava numa cadeira

Nada hfvla desaparecido da "tendinha" em-
bora a perícia tenha afirmado pela dispes cão do
objetos que o a&sassin.. ou assassinos tinham a
Intenção de roubar Havia peqadat e outros ,n
dicies como o fato de pue o comerciante era
constantemente visitado oor mulheres Nada
adiantou: tudo ainda e mistério-

N.° 7: A "Toxi-Girl"

Embora Domingos Hanaque tivesse motivos
e opoiluitiUade para matar a "taxi-sirl" Hilda
Antónia da Silva r'Marilene'\ a policia nâo con-
>íi;UiU arrancar sua confissão nem demonstrar
com certeza absoluta a sua culpa Encontrada' sobre um sola em su» casa Rua Cândido Men
des, 173, apartamento 40.V. nua e escaparia, a
linda •'"uanlene" continua a »er motivo de um
dos mistérios Insolúvels.

Confundida pela persistente negativa do
vendedor de passagens da Viaçào Cometa e in-'¦ 
capaz de enquadrá-lo na provável mecânica do
homicídio, a .Delegacia de Segurança Pessoal
"encostou" o caso á espera de um acontecimen-
ti forluito que o esclareça

N.° 8: Quem c lenita •
Em um terreno baldle d» Jardim CVuanaba

ra (Ilha do Governador;, foi encontrado ia em
adiantado es'ado dt decomposição o cadavei
ta cos uretra ETta Rosa de Santana 54 -me.
residente na Rua Sáo Carlos, '-'A Nao rol
ee»s.vel aes leqlstas determinar a "cau»»-mcr

tis", -mas a mulher nunca -róra a Ilha do Gover-
nador « saíra de cata para Ir ae cinema cem
uma emioa chamada Lenita. no Cltett.

Começada» as '-"t--»'---»»« ne d'( de »p.
ontro de cadáver (tt de marco:, a policia nem

sequer conse^u-u es autectt a ioentidade ce
Lenita. oue torta t chave para a elucidação de
caso.

N.° 9: Morte no Proio
José Manuel da Custa > português . lndut-

trlirío 48 anos- saiu de sua casa no Graiau O
foi receber 4 ml! cruzeiros na Justiça do Traba-
lho. Na manha seguinte, seu cadáver foi encon»
trado nas areias de Ipanema com um tiro ao
peito e despojado de todos os valores.

A policia tem várias hipóteses pani o -mi-
cidio: vingança!o português confidenciara a «ml»
gos ter um "caso" com uma mulher casariai,
latrocínio, etc Nenhum suspeito, entretanto, che»
gou a ser apontado. O cadáver na praia de "•••
nema continua a desafiar os "sherlockcs" ca-
riocas
N.° 10: Pela Janela

O lanterneiro Rubem de Alme-lda abtru a
ianela de seu quarto na noite de ?* de marca
e deitous* para dormi. Olhos assassinos, entro»
tanto, espreitavam a casa numero 1.113, aa
Rua Oliveira Belo na Vila da Penha. Quand»
Rubem dormiu, tlquem Subiu na |an*!a e 12 ti-
ros cortaram a escurldáe do ouarto futlland»
o lsnt*rneÍro.

A espeta da vitima, D. Irene, foi apontado
como cumphce de homrtd-o Mas * pt>tit!t ^ae
censeoulu determinar nenhum outro »l»m»n*o
que a levasie ae misterioso assassino Apesar d»
ter sido cometido ha apenas doz» dias, • crime
da Vila da Penha caminha rapidamente pare a
rol dos Insolúvels.

N e 11: Preço do Vicio
O ciimentarista Al Netc troute de isenta Ca

! tarina um vigia par» tua mansão Amômo Fis»
cher era um empregado de confiança no pala-
cete da Ladeira do Ascurra, 117 -Laranjeira»',
mas tinha estranho» hábito» e costumava encem-
trarse furtivamente com outro* homens

l'm dele» matou-o a tiros h* oito dias atrts.
Pelo testemunho da iavadetra Orminda Margan
da da Silva, a policia sabe que o »«»aa*ino er»

j um mulato, de calç» aru! e blusa marrom. Cora' ¦••¦-> nessa descrição aponta como o matador
j ttm jovem de 17 anos. cujo nome ainda nto tol
j reselado Tudo. entretanto, ainda está no tem-
í no dat hlpot*»**
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Plantão Miifar
Terra, Mar e Ar

CÓDIGO ÚNICO DE VENCIMENTOS* 1
Continua servindo de temi para acalorados debates tn. 0

trt civis t militares a famott paridade not vencimentos dat j§
duat classes. Em princípio so raciocinando com o absurdo p
poder-te-ia admitir igualdade nos vencimentos de claases que £
desempenham funções completamente dlferentet, com direi- 0
tos t deveres calcado: nas condições de trabalho também das 

'¦¦¦

mais diversas. '%

De qualquer maneira foi com o principio da paridade como í\
reivindicação que o funcionalismo civil conseguiu a aprova- \,
çãe da lei que reajustou seus vencimentos, em bases que se í

aproximavam do verdadeiro Índice do aumento do custo de $5
vida. I

Durante a fase da campanha realiiada ptlos servidores ci- 0
vis, mostramos nesta coluna, com fatos, a Impossibilidade do j,
estabelecimento da paridade de vencimentos. 0

Agora queremos lembrar a alguns militares, que ainda dis |;:
cutem e lutam pelo que consideram uma "reparação de injus- 0
tiça" e dentro desse princípio chegam a advogar até mesmo a 0
criação de um Código de Vencimentos e Vantagens único para ||
civlt t militares, que por melhores que sejam as suas Inten- 0
ções tal idéia jamais poderá ser concretizada. ^

Inicialmente, devemos lembrar que os casos registrados no 0
funcionalismo civil e usados para as comparaçóts com os mi- g
litares são esporádicos e nào podem ser generalizados Com 0
txceção, é claro, dos funcionários do Poder Judiciário e do |
Legislativo, em situação realmente privilegiada. 0

A revisão do Cooiqo, a esta altura, quando só se fala em p
economia, poderia dar ao governo a oportunidade que talvei 0
ele próprio esteja almejando de realizar alguns cortes em van- 0
tagent pagas há anos aos militares, como as gratificações de 0
especialidade, a etapa suplementar dos sargentos, e outras. 0

O melhor é deixar como está para ver como fica. Meimo ||
porque, como diz • ditado caboclo, bem brasileiro do interior,
"macaco 

que muito pula quer chumbo".

DESTAQUES 1
— Há dias, nesta coluna, cu*o cios marechais JQ pode -|

reclamamos contra a situação assinar as promoções c acuar- 0
do dr. Félix Ferreira da Sil- dar que o STK mais uma vez 0
va, que como chefe do De- sd pronuncie ou decida em 0
tamento Médico do IAPM con- cada açào. Nas promoções de 0
tinuava dessmpenhando fun- coronéis ao posto de general 0
ções na Escola Superior de para a reserva a lei é clara. 0
Guerra. Retificamos agora, A não ser que o Congresso 0
com satisfação e por dever revogue a lei 1.156, que asse- 0
de justiça, aquela nota. O dr. gurou direito de acesso ao *<£
Félix pertence ao corpo per- pessoal da praia, além da pro- 0

moção assegurada pela Lei 0
de lnatividade. A lei. com» 0
já dissemos várias vezes nes- 0
ta coluna, nâo reflete justi- 0
ça. Ademais, baseada no seu 0

Reportagem dc

PEDRO PAULO CÚRIO

Conslllulndo.se talvez om fato
Inédito no Estado do Rio, o So-
delineio Musical Euterpe Kiibiu*
guenso ve aproxlmar-so o pri-
tnèirò século do sua existência,'¦iiegrailn unicamente de nhiàrln
res da arte musical, operários
comerciários. Funcionários, n
v>anda da Eulcrpo rMburKuenso
é a • história viva do desenvolvi-
•Mento artístico ile Nova Frlbni-'
go, a cujas comemorações: (esti-
vas está sempre presente, dando
a nota ile alegria e tradição. O
seu centenário transcorrerá no
ano de 1963 e o atual presidèn-
te da entidade, Sr. Jair de Cas
tro Nunes, iá iniciou as movi-
ciências reiativas as coiiionioia-
•cies de tão significativa data.
Para a sua sobrevivência e che
çar até os dias atuai*-, a Eutcrpa
cribuigueiiM venceu galharda-
mente a numerosos obstáculos
de ordem financeira, pois até a
compra cios uniformes e feita pe-
los próprios Integrantes! Apesar
do colorido e cia alegria eme as
bandas dão aos municípios, são
elas desasslstldas e desampara-
das pelos podêres públicos.t
Fundação

A Sociedade Musical Euterpe
Friburguense foi fundada em 25
de fevereiro de 1B63, por um gru-
po de entusiastas amantes da
arte musical, tendo á frente a fi-
gura de Samuel Antônio dos
Santos, tripulante da fragata por-
tuguésa "Vasco da Gama". Os
demais fundadores, num total de
24, foram os seguinles: Barão de
Sáo Clemente, Joaquim José de
Moura, Eugênio Pereira Bravo,
Francisco Antônio Barreto, Er-
nesto de Azevedo Coutinho,
Francisco Rodrigues Babo, Mar-
cellno Leglay, Custódio Vieira do
Carmo, Domingos Pereira Le-
mos, João Sardou, Claudlno Lu-
ciano Juvenal, José Agostinho
Eyer, Pedro Fernandes Paschoal,
Júlio Salusse, Guilherme Salus-
se, Francisco Ennes Sobrinho,
Francisco Alvarenga, Antônio
de Sousa Cardoso, Maneei Perel-
ra Estrela, Antônio Marques de
Oliveira, Antônio Moreira e
Francisco Hipóllto.

Curiosidade

Depois de um ano de funda-
ção, a entáo diretoria da Socic-

manente da ESG por nomes
cão do Presidente da Repu
blica. Só isso bastaria para
justificar sua permanência
onde está, o que representa
uma honra para o IAPM e
para a própria Previdência
Social. Professor renomado
descendente de tradicional fa-
mília de militares do Rio

tam nos seus quadros da re- 0
serva com mais de 7 mil ge- -í
nerais. almirante;* e briga- 0
cleiros. Entretanto, é lei e de- %

Grande, o dr. Félix Ferreira ve ser cumprida até que se- 0
conserva na sua formação o ja revogada. Ainda nesse ca- 0

so a justiça virá em defesa fj
dos direitos adquiridos.

ttpirlto de disciplina dos bons
soldados e por isso mesmo e
querido e respeitado por tt-
dos quantos prestam serviços
à ESG, tanto no corpo per-
manente como no quadro de
alunos. Ademais, conforme divulgadas ha dias, que se |
decidiu o comandante da fa- confirmam: o general Eme*;- 0
mosa Sorbonne brasileira, to ^eisel foi nomeado co- |
seus serviços são considera- l"n,''ndan!fí_da -1*1 RM ,*m Bra- |
des indispensáveis para o es-
tabelecimento.

— Outras informações aqui 0

— JQ confirmou, finalint-n-
te. uma informação que di-
vulgamos nesta coluna há
dias: decidiu que ninguém se-
rá marechal no Brasil, nem
mesmo os generais de Exér-
cito quando passarem para a
reserva. Tal decisão foi toma-
da pelo Presidente através
de parecer do procurador-ge-
ral da República: Mas a sur-
presa foi na segunda decisão:
nenhum coronel ou eapitão-
de-inar-e-gueira. sem o curso
de EM, será promovido a ge-
neral ou almirante na reser-
va. mesmo que esteja ampa-
rado pelas leis em vigor. Aí
a coisa muda de figura. No
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Acsssórios
em Geral
Para A «tome vais

PEÇAS .
Ford — Chevrolet — International — Jeep

Studebaker — Dodge — Nash
PNEUS com 18% de desconto
BATERIAS — com 40% de desconto
na troca por sua bateria velha.

AUTOfECAS RIO BRANCO L.l

Foto histórica thi Sociedade
íinirtci 111/D! rios

ilude Miisic-nl Euterpe Kribiii
guonso no invés ile preocupar-
se com o soergiiiiiienlu cia sun
sede própria, natural sonho de
lòclas Associações ainda "enuali-
nlinntlo". lançòu-so numa mara-
vilhosa campanha de religiosicla-
de, conseguindo levantar ás suas
es.pensas, a poética Igreja de
Santo Antônio dn Praça do sus-
piro. que foi entregue à cidade
no dia l.'l de Junho cie 1HII4. após
bênção recebidn nelo Rov* Pa-
dre Amaro Theot Castor Brasil.

Atual Diretoria

Atualmente, esla Sociedade
Musical está entregue a um gru-
po de abnegados, onde pontifica
a figura do Sr. Jair t*? Castro
Nunes, um "cuterpista" de todas
as horas. Eis a sua atual direto-
ria: Presidente de honra — Max
Georges Cleff; Presidente —
Jair de Castro Nunes; vice-pre-
sidente: Esperidlão Mussi; pri-
meiro-secretario — Doclo Mon-
teiro Soares; segunoo-secretário

Jupfer José Nicolau; primei-
ro-tesourelro, — Carlos Rolay;
segundo-tesourciro: Luiz Engert
Aievedo; Orador — Antônio
Soares Macedo; primeiro-fiscal

Juvenal de Souza; segundo- '

Musical Èuterp
seus dias de fe:
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Sr. Jair de Castro Nunes,
presidente da Euterpe. que
terá o encargo de organizar
a testa dos cem unos tiu
aplaudida Sociedade Musical.

fiscal — Jorge Pereira de Mello;
Conselho — Alfredo dos Santos
Splnclli, Francisco dc Castro Nu-
nes e Thomaz de Carvalho.

Regentes

Vários regentes passaram pela direção musical da Euterpe
Friburguense nestes longos anos ele sua existência, destacando-se
Sanlos Bocot, Ozório Júnior, Eduardo Bèrtoril, João Baplista Ma-
düreira, Humberto Pissiali e José Cidade. O maestro atual. Sr.
Carlos Uotay. e um rios mais antigos integrantes da Banda, lendo
nela começado como simples aprendiz. Ao aproximar-se o conte-
nário da Euterpe. que tem envolvido a cidade nos seus acordes"
musicais e com o garbo c brilhantismo dos seus músicos, é de
esperar-se que as autoridades cio município sc irmanem com u
povo para prestar á tradicional sociedade, as homenagens c o
carinho dos quais ela se tornou credora.

texto, as Forcas Armadas con- ú

DEDICAÇÃO E SACRIFÍCIO NA
VITÓRIA DOS PROFESSORES

A greve deflagrada pelos pro-
lessóres de Niterói e Sào Con-
calo veio demonstrar que. a
exemplo de outras categorias
luncionais. os mestres sáo tam-
liem unidos e sabem defender
os seus direilos com perfeita
comunhão de idéias e atitudes.
Durante três meses a class:* do-
eente procurou evilá-ia, mariten-
do entendimentos com o tindi-

cato patronal, que sempre se
I mostrou intransigente e indife-
j rente à situação de inferioridii-

de salarial dos professores. í.s
tes transigiram ao máximo no

jsentido de não prejudicar o en-
1 sino com uma greve, ale então
1 inédita. Chegaram a abdicar de
i 50'.;- de su.is reivindicações, eh
1 quanto os donos de colégios náo

1 sc afastaram um milímetro do
sília. Nesse cargo desempe- -*£
nhara particularmente a fun- 0
ção de assessor de JO em as- 0
suntos de petróleo. O gene- 0
ral Jair Dantas Ribeiro dei- 0
xará o comando da Vila Mi- 0
litar para ocupar a subchefla 0
do EME. Em seu lugar deve- 0
rá ir o general Freitas Ro- 0
lim ou o general Ademar de 0
Queirox, ambos promovidos, 0
recentemente, ao oósto de %
qeneral de divisão. Também 0
o general Cordeiro de Farias 0
devera deixar a chefia do *#
EMFA. E' candidato ao car- 0
go o general Ribas Júnior, 0
que também reivindica a che- 0
fia do EME, em substituição 0
ao general Lima Brayner. Nos 0
próximos dias será realizada 0
grande movimentação nos al- jp
tos comandos do Exército. 0
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A foto fixa um momento em que o Sr. Michel Saad almoça-
va na sede do Sindicato, ao mesmo tempo que trocava idéias

com seus companheiros.

sua irrisória proposta inicial. O
resultado foi a greve temida
por alguns, mas que/ serviu pa-' ra demonstrar que a classe está

: unida e em condições de supor-
] tar galhardamente, a luta contra
| a prepotência e a ganância,

Um Líder
. Os professores porlalimvso, n

despeito da Incredulidade dos
donos de colégios, com grande
espirito associativo e chegaram
á conclusão de que só com a
união de todos é que podem dc-
fencler os seus interesses. Du-
rante o período de greve foi
elogiável o trabalho da direto

! ria do sindicato e de mais al-
guns colegas, mas a atuação es-

i elarseida e dedicada do Sr. '.Ui-
cliel Salim Saad. ressaltou a
olhos vistos. O movimento pare-

I dista teve a oportunldwle dt
o revelar como um autentico li-

í der da classe- Das oito horas
[da manhã às 2.'i hoiss, r.iíia e
pensava nos problemas dos po-
lessóres em grev .*. tomando
providências para quí o movi-
mento não fraquejasse Ainiu-
cava e jantava na serie do sin-
clieato. saçrificandò-se com ou-
tros companheiros para que nc-
nluim detalhe passasse desper-
cebido até à vitória finai Ou-
tros colegas se juntaram no pre-
sidente, procurando colaborar
decisivamente para o sucesso
do movimento, quando estava
em jogo o prestígio da classe,
bem compreendido por todos ns
professores. Leia Rodrigues,
Marcos Reis, Gualda Dama:;,
Nilza, Wonilclo, Lessa e lautos
mais. tiveram, também, uma
boa parcela, no êxito ili ioi-
naria.

Bolsas de Estudo; SOS do
E. do Rio ao Governo Federal
Os trabalhos (i;i Comissão do

Julgamento cie Bolsas de Estu-
dos estão se processando de-

"RECORTE ESTE CUPOM" para ganhar:
2.° prêmio: Uma máquina de lavar roupa
2.° prêmio: Uma enceradeira
S.° prêmio: Um liqüidificador

Junte as notas de compras da CASA NENO
de Niterói e troque por um talão numerado
para concorrer ao sorteio mensal. Para os que
já são clientes do crediário da CASA NENO
é preciso somente pagar sua prestação no dia
do vencimento com este cupom.

Promoção de ULTIMA HORA (fluminense)
e ii CASA NENO, de NHerói.

gggggwjgigji>ig*N

Par. cada CrJ 1 .«00,00 fmil cruieirotl • nt-
ewiério apresentar este cupom. Extmplo:
dez mil cruieiros dt compras junto com 10
(dtil cupons, que darão direito a trocar poridêntico numere de talões, numerados Osclientes dt CASA NENO, de Niterói, poder»:-concorrer facilmente ao sorteio, sendo qu»
para Isto basta pagjr sua prestação rigorott

moradamento, em vista cia fiilla
rie verba para o atendimento di
Iodos os pedidos, bem como em
conseqüência do desejo maní-
festádo pela comissão, de agir
com eqüidade e justiça — disse
a ULTIMA HOHA o presidente
da UFE' acadêmico Cláudio
Moacir de Azevedo, também in-
lecrante daquele grupo dc Ira-
brilho,

9.000 Pedidos

Afirmou Cláudio Moacir qu"
foram feilos quase !l mil pedi-
dos. excetuando-se, é claro, os
casos de renovação, que foram
Imediatamente concedidos. "Ao
que so informa, o Governo está
em condições de atender, tão
somente, a 5 mil pedidos dc
bolsas.

— Entretanto — piosseguiii— embora participe da comis-
são, desejo colocar-me, bem co-
mo a União Fluminense dos Ks-
ludantes. ã disposição daquele*
que se sentirem prejudicados
ou que desejam formular algo-
ma denúncia. Nâo" consentirei,

mtntt em dit e aprtstntar tttt cupom, qut
e publicado, dlarlamtntt, tm ULTIMA HORA
— Edição do Ettado do Rio — pela manhã i
a tarde. O torteio serã realizado todo pri-mtiro tabado de cada més, as 13 horas, ns
CASA NENO, a Avenida Amaral Peixoto, es-
quina da Rut Visconde do Rio Branco, tm

Niterói.

VEJA PELOS ANÚNCIOS
DESTA EDIÇÃO

AS MELHORES OFERTAS
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-FLUMINENSE

i* Friburguense, =
ll. 3

AINDA SOBRE A BUATE DO C.R.I.
Noticiámos' que níiu mais seria Adolfo rie Carvalho o do-

eoniclor ria biiale do Clube cie Regulas learai. Mas, num lapso,
deixámos de informai' dns razões. Muilo simples: o consagrado
aillslii, a pedido de seu amigo Hené Ziiuli. planejara a orna-
monláção, com motivos do mar e, tudo orçamentado, cncáml-
nhoii n apreciação ria diretoria; por Intermédio daquele diretor,
oue é o ylce-presUlenle'social, Os planos foram aprovados, mas.
na hora da oxòòuçiloi paru fl qual fóiá destinaria a verba de
lãli mil cruzeiros 'dos lucros dn carnaval), o artista começou
li encontrar dificuldades de ordem material, Cioso de seu nome
de profissional. Adolfo preferiu desistir a ver seu trabalho com-
prometido. Aliás, aquela modesta verba não deixava margem
para lucro o tudo seria feilo por amor á arle e ao clube Iam-
hém. Ilonóiio Pacheco, escultor e velerano iearaiense, assumiu

3 a I a rela.

| MANHÃ DE POESIA
"Mcuíi Soiietps tl«* Amor", o miits
rcuente livrei tln pocia .1, <>. «le
Anutjti .loriM*. cMítrá sentiu auto.

z~ çrafãiln nn inniihfl <lr hoje (U)
liuras), na Livraria Dlns Vascon»
trios. Km nume da ca.sn. Oliíey
l.upcs cm i ii ii- nus rtiiivlli'. Cunifi*
çnr u dia cnm piicjjja não c má
pedida, Kmborn a pntísin tenha

j= sido liimhcm alhmida pelos rcflc-
xos da portaria :í0l. Porque poetasprecisam dc papel para pôr seu
lirismo em circulação. O poda em
(|iie.siili), (Minliiiua ftrme em seu
propósito de ritüptiiàr a 1'refeihi-
ra tle Nm a Irilmrun.

I GÊMFOS E CONFUSÃO
=: Outro (Ha, falamos sóhrr ttosc-

.= marie Kichler e sen namorado,
H t(tic se assina Schiiildt, filho de

llòltinn c Trchcn, ntas nào fui ha-
ti/.inlii Krili. i*. sim. Axrl. Krik r
Axçl são gêmeos e daí a nossa
confiisãu. Aliás, outras têm sc re--.'Estrado em.torno dos irmãos que,são rampeoiiíssinios do esporte ã
vela c passam maior tempo no
mar. Aliás, Rose costuma estar
melancólica e o motivo .são as
viagens dr sou "ilntr".
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MÁRCIO
Kxtlier r Kiiliniii l.cuiipurl rslãu

radiantes: dia 25', nasceu Márcjii,
un ílirôto forte e i|iie eles, mais
os parentes e adjacentes, cli/eni
ser lindo.

A. P. EM CAMPOS
O produtor de televisão, Aerton

1'erliiueiro, esteve em Campos,
onde loi homenageado pelo casal
Wilson Tavares de Sã, a quem rc-
cehera, saltado ultimo, em seu pro-
grama "Almoçando com as Kslrf-
Ins". O presidente da Associação
de Imprensa Campista e a Sra,
Item'* Salgado Ithdrlgues Olaria
Isahc], sempre muito elegante)
compareceram* ** colunista Antó-
nio Alexandre, que mensalmente
tra/ um ilistinuiirio grupo da so-
ciedade da Planície ao programa"A.l\ Show", completou o grupo
reunido no "Itontc" de Maria Isa-
hei e Wilson, que loram "hosts"
esplêndidos.

ANA CRISTINA
O casal Marlene-.lorgc iMmeiilrl,

comunicando o nascimento dr Ana
Cristina,

"BOSSA NOVA" NA CAMPANHA
O Professor Eraldo Lopes, tendo sempre ao lado a bonita

noiva, Maria Helena Pcrelló, começou, na Semana .Santa, sua
campanha de candidato a deputado. Em Cabo Frio o, paru-eularmenle, em Arraial do Cabo. lem seu major reduto eleito-
ral e foi ali que iniciou a propaganda, Candidato pobre, montou
um serviço tle alto-falantes, constituindo uma diretoria eomple-
ta para administrá-lo. A aparelhagem leva ao ar discos ou ver-
sos com dedicatórias sentimentais, mediante contribuição mó-
dica, que deixa uma porcentagem piira os gastos com faixas,
cartazes, cédulas, O^s mesmos alto-falantes levam a palavra do
jovem professor au* eleitorado.

CASA DE FERREIRO.
O brocardo vem ¦ propósito

dc Jayme Moreira de Uma,
o presidente da Sociedade l'lu-
minense dc Fotografia c totó-
grafo tantas vezes premiado
em salões internacionais c que,
todavia, está nos devendo, faz
tempo, uma foto de sua filha
Marysia. A promessa data exa-
taiiienle do carnaval, que a
família Moreira dc I.una pas-
sou em Santa Kita do Sapucaí,
onde o.s festejos são monumen-
tais e acontecem coisas tabu-
lusas, como quatro diforentes
fantasias, cada qual mais rica,
usadas pelos integrantes dos
dois blocos rivais, de sábado a
leiea-leira. Marysia. que inte-
gra "Os Democráticos", foi a
Rainha do Carnaval Snpucai-
ense de 61. O papai Uma. jus-
lamente orgulhoso do falo.
riociiiiieiitou-o em fotografia.
mas a prometida cópia ainda
não nos chegou. Na foto, Jay-
me Luna e a filha, na fesia
de seus 15 anos. Kle. agora,
está pesando menos e. Mary-
sin, já quase professora, cada
dia mais bonita.

LEUA CARDOSO WY
SALDANHA

llnjt*. na Cutfilral dr Campns,
suhirão ão altar a Srta, l.eila, fi-
lha do casal Arthur Cardoso Fi-
lho*, t* » jovem Ituv Saldanha, li-
lho do Sr. e Sra. Kirmino Sal-
ilanlia. O iiirllinr ria sociedade
itoitacá estará reunido para eum-
primentar os noivos e teus pais.

ZN Fluminense
AÍRTON GUIMARÃES

HOJE: "RAINHA DOS CLUBES FLUMINENSES"
Finalmente, hoje. ás 23 horas, ho Clube de Regaias learai,

será realizaria a etapa final do certame "KA1NHA DOS CU-
BES Fl.UMIXENSKS". com a participação de diversos muni-
eipios do Estado rio Uio. Na passarela estarão desfilando as
seguintes moças: Denise Azeredo Serpa iSáo Gonçalo), Mari-
lia Pires (Itabòraí)' Córdélíà Leite Leal lAniruaniai. Sueíy l.o-
pes Keller (Niterói), Dòròtéia Fernandes (Volta Redonda). Gar-
ele-nia do Couto* Costa (Barra Mans.ii. Virgínia ria Silva Pupo
iCachoeiras de Maeaeui, Marileha Pereira Garcia i.Macaéi.
Yara Bendor (Friliíirgo) e Maria Lúcia Ribeiro (Campos).

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"MÃE DO ANO"
NO* ARARIBÓIA

No próximo dia II dc maio, "Dia
das .Mãrs". n Arartliiiia n-alizará
liiiriiln festa dedicada á dala, ha-
vendo, na optirfiiiililiule, a esco-
lha da "alie du Anu". dn clube.
Será um acontecimento de relevo,
na vida da entidade.

CLUBES & ACONTECIMENTOS
O Logo mais, nas diversas acre*
miações dc Niterói r Sãn (inu-

jS calo liavi>iá"uranile movimentava".
Festas simpáliias e concorridas
nu iiruerama dêsle flin-dc-scma-mo. Ksenlha:
0 AIIAItlIlÓIA l'C: Os urandis-I se eneonlrarão no clube da
Itua Andrade Tinto, hoje, ás 2.1
horas. Baile com dois conjuntos:¦^ Marabá r Praia Grande*
0 Cl')*: Simpática reuniâo-dnn*
cante, h a verá hoje, na não

menos simpática "Casa Unidos de
Portugal", A festa, que terá início

i'«

ãs 23 loiras, será em lirneliriii ria
randidalura de .Maria Kuiiriiia
/ani, á rainha da casa.

MA.VUFATOKÁ AC: Aniiinliã,
às V\ horas, Sorvete-Dançaiite

liara o quadro social e convlilailiis,
Testa em comemoração ao lyjjs dc
aniversário da casa.

II IMINI-NSK lil' Ml: |-eu.
iiiãii-ilaioanli-. aniiinliã, ãv 211

horas, á base da alla-fideliilade.

IIIM.MTÁ AC: Ò ilulie liar-
rcten.se realizará hoje, ás 211

liuras. uma nnlte-dangnate, ipian-
dn seráu Inaugurados melhornmen-
tos no salão.

VILA l;AJK: A aifremiacãi) Ue
Neves apresentará au quadrosocial pela segunda ve? o bonlln"llaile da Ituln", que lera Inicio

às i;t horas dc hoje,
SKi'i:T!HA ¦'<:• A dlreidrla e

((iiadro social sepètjhanos se*
rão recepcionados pelo Grêmio He-
irealivu Sâo Ilniiilinjiis hoje, às
23 liuras. Na oportunidade, Iam-
lií-in ii Sepetlhá rio Kslado da (lua-
unhara .sera homenageado.

Duas meninas bonitas que es-
turõo no Regatas para a
conquista tio primeiro titulo
tle "Rainha dos Clubes Flu-
iniiienses": Sucly Lopes Kel-
ler t Cordélia Leite. Leal.

SAIBA QUE...
D Casamento, boje, th», mais

Capeta dn Instituto Abel, as 17
horas. Noivos: João Gcorg ria SM-
va e Kuelv Taiiil Teltrini. Recebe-
iá ii os cumprimentos apôs a cr ri-
inòtiia.

BAni 
versa rioit anteontem, n

joyent I.ui/ Américo Batista
da Costa, que comemorou alegre*
mente a data com **. amicos e
parentes. Um abraço ao Lnh: Ame-
rico!

Diversas pessoas destacaria*»
das atividades sociais esta-

rão presentes ao certame "Rainha
dos Clubes Fluminense**.", boje, às
:i horas, no CR Icaraí. Meninas
bonitas estarão na passarela,
P| O jovem radialista Edson
'BmU Araújo es tri apresentando,
através dn Kádio Difusora Duqur
de Caxias, aos dnmlntnh. ás *i.*lll
horas, o programa Meditação Fv
pirltltal.

to

Fica em Casa
R PORTtlA

3 IIOHI/.O.NTAIS:

mitHlrttll.Hllllrmtrtr+1111

GRUZADASN.0 82
PALAVRAS

em hipótese alguma, como irlea-
lista e representante clu classe
universitária, que Injustiças ve-
nliam a ser pi ai içadas, contra
quaisquer estudantes que real-
mente necessitem desse auxílio
oficial, para se Instruir.

Verba Federal

Enquanto isso, procurado pe-
la reportagem, o presidente da

j l-K.SN. Jorge Rodino Landeiro,
disse que o Governador do Es-

tado deverá enviar a Brasília
i dois elementos cia comissão, que
! irão pleitear junto ao Minislé-
i rio da Educação unia verba

do auxilio ao Eslado do Um
, para as matrículas gratuitas.
I Se tal providência resultar in-
1 frutífera, será tentada junto á

Assembléia Estadual uma dota-

i ção substancial que venha a ia-

j 7.cr face ás despesas com ns
bolsas que não puderem ser
fornecidas pelo Est.-.do,
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Que falta h te piroda; Infiel,Bebida revitnlizantr,
Quadro.

Ave da família rios psitandeos.Viirlednde de lindo inclluno. originário <»n pro-vincifl do mesmo nome. •
Número indivisível.
Dèstllll, flltrii.
Matéria em fusüo, expelida pelos vulcões,--- Kxpln í.r;"'o improssn mie acompanha uni me-

dtcamento.
Nome próprio masculino,Grito dn dr,-.-.
Medida agrária, equivalente a r*-m metros n1»"-d rad os,

Jurlsdlçfio du território de roudr.
Mfte-dágua.
Coroa dupla r* luminosa que, om rprtas rou-

dicõi-s aimnsffriras, circunda o Sol » als-un.s
planetas.Aquela que le.

ItlICAIS:
Deus dos pasinri-s ImitoloRln)~ Ciência da moral

O mnlor rio dn AlPiniinhn.
Inslpldo; sciii •.•ftsto iBrn»., Sào Paulni

Preposição.
Nome próprio [pmrninoiMiitrmrhao ipdxr do rio da lamiha dns ra-
racinfdeoB

 Buraca de colmeia,
Pais du Améritit Central
Mui qut* se faz a oltiuemSr-üiniMlto dc* rela rpie imr o ciMitrn dn circulo

:i um ponto niuilniif-T cin eu i iuilw«ni >a
16 Trubnlhnr; liihutnr.
IR — Franco, sincero,
30 — Cria do veadn.
il - Vnl ao cMo.
M - Fllfirn.
36 —- A acusado.

r-l****--"!* X
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1 CRUZADINHA

— Sc até segunda-leira próxima não houver solução para o
problema, serão publicadas aquelas concessões que o Governo está
capacitado a fai-cr, dc acordo com o critério de prioridade aclo-
tado pela comissão.
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IIOIII/.OMAIS: 1 - Aqupl»
que pede eimola 7 - Oondlmen-tn culinário fl Fornui iinlleuclu iirtlnn ¦¦u" um àm no.mes populares dn diabo. 10 —
Oenllor. ll — Dcseju. li - Ventobrando. IS Amarre, 16 - onhieiivn numa partida dc futeboll» — Pcdrn de amolai* Instrumen-t«s cortantes, ll) - Nuda < sirinant I. 30 _ Pftr em ordem

VERTICAIS: I - Caniu de lo-na. 2 — Arrebatamento súbito eeieinero 'aportiutuesado l 3 _
Massa alimentícia italiana rortu-d» em fragmentos arredondados•* feita de farinha de tritro, ovose iiueljo. i - Pena. S — CairEeiid» 6 -- Nalpiele lugar 10 —
ImpAsto que se pagava pela pas,sagem num» ponte. etc. 12 _ Cl-d;,dr ria claldeia. 13 - Coniedlim-te. 14 -- Levantar rAo is _ on-vernanta. 17 — Vam», 1B - sPmrnupi,
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PRAIA — Multo» ja h« cantaram de tanto
ir à praia e encerraram de vcy a leinporiida. 1
outros continuam e se o tempo estiver hóm, if
«ronsellio» a aproveitar, mais ainda se lem p
filhos. O mar anda em ótima temperatura, §
Nada gelado, como no último més. Alem disso, gapesar rie ainda lias. Á

tanta concorridas, ns %
praias ja permitem É
um certo desafogo o p<|iie é ótimo, Paço t|
apenas um npéln: náo 0se incorpore ao grupo y
do "picinr" 

«ente (|ue g
come na praia, lc jor- 

'0
nal e depois deixa tu- 0.. ^, j do ali mesmo. E' lior- 0*--—-—-li»' 

\Mj r'vo' 
* visão das p(^ , -Í-^J' praias, às tardes ou p^^"^ nos dias seguintes a 0feriados, Imundas. Ja 0

nio existem funcionários para limpá-las, nós 0
mesmos podíamos começar ajudando. Em Co- 0
pacabana entio, i faclllmo, existem cestas em ú
lóda a calçada ipi* beira a praia. Jogue seus A

papéis » seus Jornais I* dentro e quando seu
filho enjoar do sanduíche faça o mesmo, anda
um pouco o ponha na cesta, nio deixe tudo
rolando na areia.

APRESENTAÇÃO — Se nâo esta com pro-
blemas orçamentário» neste fim-de-semana, está
ai unia sugestão que podemos oferecer-lhe: vá
ver Saclia Distei, boje á tarde Sc seu marido
náo gosta de canção francesa ou não gosta do |
próprio cantor, ainda há o recurso de ir com
uma amiga, pois êle se apresentará em vespe-
ral. Alé ontem á noite, ainda havia lugares.
Terão que pagar CrS 1.000,00 por pessoa. Ve-
ríflqucm se ainda arranjam uma entraria, te-
leronando para 57-1818,

PASSEANDO —- Acho que Já cortamos a
cidade de lado a lado e de cima abaixo. Onde
ainda poderíamos ir? Se vocé não tem carro
mas tem muita coragem, olhe para o céu e se
rle estiver a?.ul mesmo, garantindo pelo menos
seis horas sem chuva, lome um lotação (para
isto é que * preciso coragem) t vá até â
Barra da Tijuca. Os lotações saem de 15 em
15 minutos, um do Mouriscu. em Botafogo, e
nulro rio Hotel Lcblon. Vão ate o Dina Bar.
funcionam até â meia-noite e iniciam as 6 ho-
ias da manhã. Restaurante Ia é que não fal-
Iam e se quiser faier economia leve sua pró-
pria comida t lá tome apenas refrigerantes.

Se resolver faier qualquer passeio fora da
cidade, rumo á montanha, tome o cuidado dc
levar sueter, pois depois das cinco horas, o
tempo esfria e multo. Os agasalhos tornam-se
Indispensável»; Indo pelos lados da Baixaria
Fluminense, ainda encontrará no cruinmento p

MULHERES \ Os Shows da
COMANDAM1 Madrugada
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mulhoro» tio, docldldamonto, o» grandet fatórot de

succs»o para um "»how" do buoto. A pro»ença le-mi-
nina, já foi provado, eontogue lotar uma cata noturna,
moimo quondo o tonto do "»how" • de qualidade. Um
espetáculo quo Unha um timo do garotas utando biquíni»
dur», B«r»lmente, mai» tempo. Um exemplo foi o atual
"Mr. Momo", que o "Fred'»" vem epre»entando hã quo-
tro meie» num pequeno palco, mis com 22 mulheret, en-
tre Gina Le Feu, Anilza Leoni, at fredetes e as jambetet.

Espetáculo proibi-
do: rainha do
"strip-tease"

BRiGim
Imã das bilheterias

da noite carioca

0 Que Ensina a Experiência
A experiência, aliás, nos cnsi-

na isso. Já há 11 anos. quan-
do Carlos .Machado lançou .seus
espetáculos no "Monte Cario" e"Casablanca", gabava-se em seus
anúncios rle possuir "as mulhr
res mais lindas do Brasil", como
Carmen Verônica, Hose Itondelli.
Pina Brunette, Diana Morei.
Eriilli Morei, Lili Marlene, Doro-
thy Kaggin, Volanrla Ferrer. Sil-
via Fernanda. Norma Tamai.
Fernanda Villamayor. Íris Bru7.7.1
e muitas outras. Suas casas vi-
viam lotadas dc gente, e os
"shows" eram reforçados com a
presença de Grande Otbelo, e
mais aliíiins artistas, de acordo
com cada história. Ultimamente
Machado vinha se preocupando ,
muito em apresentar espetáculos
de qualidade, como "llolliday in |
Spain" o "Festival". Teve sérios!
prejuízos no primeiro e o segun-
rio foi salvo — apesar de se man- i

J£ ter em cartaz pouco mais de dois
meses - em face da presença!
de Bibi Ferreira, que voltava ao
Ilrasil após 2 anos de ausência.

0 Negócio é Mulher
T»nto • verdade qu» o nego-

cio em "show" de buate é mu-
lher, que n. pequena 

"Pigalle"

se instalou há pouco mais de um
ano o ex-maestro De Paula, com
a brilhante Idéia de lançar o
"striptease" em nossas casas no-
furnas. Embora sem a categoria
de um "Lido" ou "Craiy Horse"
de Paris su. bu.te nio tinha lu-

gar par. o número elevado de
freqüentadores d» madrugada

qu» queriam v»r um» mulher ti-
rar a roupa por completo. A

freqüência, no entanto, diminuiu
depois de alguns meses, já que
o De Paula exagerou e colocou
em cena logo três mulheres ao

Invés de uma — Brigltte Blair

foi uma das que se tornaram
mais conhecidas nessa arte — e
outras casas lhe seguiram o
exemplo. Mesmo assim D» Pau-
Ia vem faturando bem, agora
que o Chefe da Censura acabou
com o "strlp-tease" noi teatrov
onde a portenha Amparito era o
qu» de mais belo se apresentava
nesse setor.

Mais Mulheres
Enquanto Oscar Orntlein e

Paulinho .Soledade preparam um
"show" para o Copacabana Pa-
lace Ki título será "O Rio ama

rêâfpy'..wm Tm-J¦.
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ÍRIS BRUZZI
Outra "Caixa Alta" do

chamariz das buates

nheceu cantando") com intenções
rie trazer até o Rio as famosas
"Blue Bell girls" e Frederico C.
Mello prepara o seu novo espe-
láculo com mais mulheres do que
o atual "Mr. Momo". Carlos Ma-
diário voltou a pensar no ele-
mento feminino e já ensaia em
fase final o seu "Vive i.e* Fem*
mes". devendo colocar no palco mulheres mais bonitas do que a
do "Night and Day" cerca de 30 j do FredV

ris estrada com Caxias, um
comer: Come-se em pé, os

novo local para
sanduíches e os

doces são de primeira qualidade, neste senti-
rio aliás os que sobem para Petrópolis estão
liem servidos. No meio ria estrada encontra-
tao outro bom ponto para comer no Belvedere
» chegando lá em cima bem na entrada ainda
está o melhor e mais completo de Iodos a
"Casa do Alemão".

NO CILO — Já aconselhei » não vou re

pelir tudo aqui. Quero apenas lembrar as
mães que desejam levar seus filhos, que dei-
vem em casa »s crianças menores de 4 «nos.
O espetáculo é bonito mas muito longo,
não chegam a entendê-lo
uma seção inteira
cedo r
jeito de assistir das arquibancadas, de onde se r|

vè muito melhor '

e ela»
o ler paciência para

Oulro conselho: cheguem
comprem eom antecedência, mas dè um 

g

COMENDO IM CA-
SA — Se está decidi-
da a preparar você
mesma a comida do
sábado e domingo, ou
dc apenas um desses
dias, sem ter muito
trabalho o remédio é
recorrer ás latarias.
Deixemos de lado pre-
sumarias, salsichas, as
quais vivemos recor-
rendo nas horas de
aperto e vamos pensar
nas sardinhas, nas en-

chovas cnos atuns. Tu-
rio pode ser compra-
do e facilmente, não
será difícil também
preparar alguns pra-
los, frios c outros a
minuta para a família,
liaremos algumas re-
celtas, vocé escolhe a
que melhor está a seu
üústo e a sua disposi-
çáo culinária. Veja-
mos:

Sardinha»; são tó-
das receitas portugué-
sas »s que daremos
aqui. Para as sardl-
nhas duas receitas, a
iria e a quente. Sar-
dlnhat Frl»»: Abre-se
uma lata de sardi-
nhas, tiram-se a pele
e a espinha, esmagam-
se e depois passam-se
pela peneira. Junta-se
duas colheres de so-
pa de manteiga sem
sal e depois tempera-
se com sal o pimenta.
Kstá pronta a "mous-
se" que servirá para
compor outros pratos
que você preparará
com antecedência e
deixará na geladeira
até a hora de servir:
Cozinhar 8 ovos (do-
brar a dose de sardi-
nhas e ovos depen-

dendo do número dei
pessoasi e. depois cor- 0
tá-los ao comprido, g
Retirar a gema
turá-la á "mousse

mis- ^
fa-|

zer uma salada russa £
para acompanhar es- ptes ovos com sardinha. 0
Sardinha quente: Ou- 0
tro prato que você po- 0
dera preparar com 0
antecedência tomando 0
apenas o cuidado de 0
esquentá-lo antes de 0

servir. Almôndegas de
sardinha: Abrem-se 0
duas latas rie sardi- 0
nha, tiram-se a pele 0
e a espinha e esma- ||
gatn-se muito ^ 

|„,u, 
|

bem. 0
Juntar um pouco dc 0
miolo de pão dormido 0
embebido no
um ovo inteiro. .->«i, ç
pimenta e um pouco 0
de presunto picado. 0
Fazer » massa que de- é
pois se dá feitio dc g
almôndegas e passam- 0
se em farinha dc trl- 'g
go antes dc fritas, 0
Faz-se um relogado 0
ao qual se junta cc- 0
noura, salsa e bastam 0
le tomate. Cozinha-se 0
esse reiogado á parte 0e as almôndegas são 0fritas noutra panela. 0Depois de fritas colo- ^
car então as aliiiòn- g
degas junto com
molho que deve l.v... ^
grosso porque se joga g
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I I f n Adjacência*
Mariii • Gonzaga da Gama
na Arena da Praça de Touros

JACINTO EM PORTUGAL

Lisboa — (pelo Panoir-TAP)

O Embaixador Negrão do Lim» roce-

beu ot citais Joaquim Xavier d» Silvei-

0 ra e Adolfo Graça Couto c mai» ètte co-

unitta par* um simpático jantar. Doit

dias depois éle voltava * receber, para

p uma gr.nde recepção, toda » comitiva do
* "Vóo 

d. Amizade".
* * ¦>

A grande revelação de "sangue tou-
reiro" iríamos ter durante nossa viagem
a Santarém. Chegamos a uma pequena
Praça de Touros, onde nos foi dado as-
sistir a algumas touradas e depois per-
guntaram se alguns de nós desejariam

P experimentar uns possíveis detes de tou-
0 reiro. Saíram corajosamente a senhora

§ 
Marize Graça Couto e o Deputado Gon-

Y zaga da Gama e garanto a vocês que en-

0 frentaram o bicho (cada um por sua
§ vez). Os portugueses ficaram impres-

sionados com a coragem de Marize,
Ú quanto ao nosso deputado, sabendo-o

político carioca, acharam que já era ho-
mem habituado a outras touradas.

Tudo em Lisbo. corre tão m.r.vilho-

tamente bem que » gr.nde maioria dat

pesjc.ii resolveu fic.r aqui m.ít cinco

dia» « voltar apen.t no táb.do 8 Etpe-

ro. daqui seguir para Londres por pou-
cot di.i P.rit talvez.

mulheres Dessas. Importou do.
Estados 1,'nidos umas 9 e fé? vol-
tar á madrugada o rosto bonito
de Íris Bruzzi. dc lonüa dala ra-
dicada no teatro c televisão

Em resumo, va: haver uma
pequena "guerra" na madruga-
da. devendo levar nitida vanta-

, gem o "Night and Day" com a
presença categorizada de Gran-
de Othelo e Consuelo Leandro e.
porque nào dizer, um Ume de

REM0VED0R
SANAS0L

A MELHOR QUALIDADE PELO MENOR PREÇO
R.tult.do do sorteio r.allz.do no di. í de abril d. 1961, no programa

CARTA PATENTE N.° 721

"MANUEL BARCELOS", na Rádio Ntcion.l.

icar 0

toda a farinha que li- g
cou com a gordura ria 0
íritura dentro dele. 0Deixa-se cozinhar um 0
pouco molho e aliuón- 0deiías. Depois pode-se 0
guardar e voltar a es- 0(liientar tudo na hora -á
de servir. Hasta ter £.

como

00 583 — FERRO ELÉTRICO
00 692 — RADIO TRANSISTOR HOT POINT
00 694 — BOLSA DE SENHORA i
08 588 — BICICLETA PARA RAPAZ
16 293 — BOLA SUPER BALL
16 784 — BOLA SUPER BALL
16 832 — RADIO TRANSISTOR HOT POINT
17 033 — PORTA RETRATOS
17 878 — FERRO ELÉTRICO
18 528 — FERRO ELÉTRICO
18 669 — BOLA SUPER BALL
18 968 — BATEDEIRA ELÉTRICA WALITA
19.510 — FERRO ELÉTRICO
20 264 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
21 881 — BOLA SUPER BALL
22 019 — PORTA RETRATOS
22 08/ — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
22 941 _ BATERIA DE COZINHA
24 015 — COLCHÃO DE MOLAS PARA CASAL

24 704 — RELÓGIO DE PAREDE
26 944 — BOLA SUPER BALL
27 096 — BOLA SUPER BALL
29 037 — BICICLETA PARA MOÇA
29 797 _ BOLSA DE SENHORA
33 027 — VENTILADOR WALITA
33 705 _ RADIO DE CABECEIRA EMERSON
33 742 — MAQUINA DE COSTURA LONG LIFE

36 328 - APARELHO DE TELEVISÃO EMERSON
17 a-ja _ ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
«'Ml - CONJUNTO DE LATAS PARA MANTIMENTOS

"21"

45 544 _ RELÓGIO DE PAREDE
48 503 — RADIO DE CABECEIRA EMERSON
48 520 — BOLA SUPER BALL
48 833 — ASPIRADOR DE PÓ WALITA
48 864 — BOLSA DE SENHORA
49 060 — BOLA SUPER BALL
49 268 — GELADEIRA ELÉTRICA
49 820 — FAGUEIRO
53 600 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
54 528 — BOLSA DE SENHORA
77 677 — PORTA RETRATOS
82 727 — APARELHO DE JANTAR
B3 361 — PORTA RETRATOS
83 495 — CONJUNTO DE LATAS PARA MANTIMENTOS

83 564 — BICICLETA PARA RAPAZ
83 957 — APARELHO DE JANTAR
83 966 — PORTA RETRATOS
83 9B2 — BOLA SUPER BALL
86 763 — FAGUEIRO
86 768 — COLCHÃO DE MOLAS PARA CASAL

87 Cs9 — RÁDIO VITROLA EMERSON
91 776 — BOLA SUPER BALL
92 059 — BATERIA DE COZINHA
97 256 — FERRO ELÉTRICO
92 764 — ENCERADEIRA ELÉTRICA WALITA

97 803 — BICICLETA PARA MOÇA
93 540 — ÁLBUM PARA FOTOGRAFIAS
93 580 — FOGÀO GAS BRÁS
94 487 — LIQÜIDIFICADOR WALITA
98 598 — BOLSA DE SENHORA

Concorr. trocando UMA ch.plnh. do REMOVEDOR «"«.j»,^^ P.P...r

Sr AâÃ'*ííÃ 
"« 

£:::rn.,FlbrRád|doaMSaUvPrrnRk Ve-r-i Mund ot C.m,nh6„ d. SUPER GLOB

Pró,.n,o tortelo m.nt.l no dia 4 d. maio d. 1961. a, 11.40 no programa He "M.nuc, B.rc.lot", n. Radie N.c.on.l

PRODUTOS SUPER GLOBO
Govtrno

T.láo cor BRANCA

NÀ PARÓQUIA
S. FRANCISCO D{ PAULA
Situaria na P,arra da Ti-

jucá e administrada peius Fra-
des Mínimos — representam
tes da Ordem dos Mínimos
no Brasil, cuja Matriz reside
em Paula Calábria — será
realizada a Fut. >ol*n< ds
Grande Taumaturg© Caiabreit
o dia 16 d« abril vindouro

Será divulgado quanto »n-
tes o programa dos feslejot.
No entanto os Frades Mínimos
convidam os devotos de São
Francisco de Pauia e parti-
cularmente todos os Calabrc-
ses residentes nesta Cidade
para assistirem as festivida-
des deste ano.

Haverá ÔNIBUS ESPECIAIS
com partida na Cinelándia ás
14 hs em ponto, com destino
direto ao loca! 'ida e volta''.

As passagens poderão *-er
adquiridas nos seguintes pon-
tos:
1) Rua da Constituição

— Tel. 22-2285.
n '

Av. Rio Branco r,'
Sala 1601 — Tel.

131 —
32-3043

Av. Tré7,e de Maio. n ° -IT
— 20.° and. — Te! 42-5521
Av Kio Branco. 31 — Tel
23-0056 ou 23-9377.
Rua Luiz de Camões. n.°

57 — Tel. 43-1681.
Sindicato dos distribuído
res dos Jornais — Ru»
Camermo. 128 —4" and
Tel. 43-6736.
Sf.-iedade dos Auxiliarei
da Imprensa — Praça On-
ze. 100 — Tel. 4:i-4-i(i'J

A. DA PAZ — Fiical do r,ov.rnc i |,

Rádio de pilha
Trénviitorei todo* o» tt

pos consertemos Técnico*
Mptcialii.doi P'(>i origi
nal» garantia absoluta -
Rua do Rownc 17? «I»
601 TH. 22-452$

PROF. PRAHDI REPORTAGEM HOROSGOPIGA

arroz

Vamos agora a
FRIO: aproveita-se

complc- 0
mento desta refeição. Ú

receita de atum. ATUM Ú
um arroz já feito e frio 

| |
para fazer este prato. Numa tijela póe-sc unia 0 

*

colher de sobremesa de mostarda em po. sal e g
g *

pimenta, azeite » vinagre,
Io bem • mistura-se ao
seis ovos » depois picam-se. seis cenouras tam- 

| j

Mexe-se tudo mui- p t
arroz. Cnzinliani-se 0 *

lata Í }1 ,
I

bem, beterrabas • ervilhas. Abre-se uma
dc atum • parte-se em pedaços o atum. Numa
forma lisa põe-se uma pequena camada de 

^
arroz * váo se juntando separadamente em ca- 

p
madas finas vário» legumes e o atum. apertan* 0
rio bem para que ao desenformar náo di-sino- 

g
ronem. Pode-se guardar na geladeira. ATUM ^
QUENTE: outra receita em que o arro? «
quisitario. Para uma laia de atum partido em g
pedaços, faz-se um refogado com cebola, jun- g
ta-se cenoura, salsa, tomate e azeite. Aos pou ^
cos vai ¦• pondo água • deixa-te ferver, du- É
rante vinte minutos. Passa-se o refogado g
junta-se uma quantidade de água que dê para p
cozinhar o arroz. Dentro desta mistura e jun ^
ta-se os peda{OS de atum Quando levantar |
fervura está na hora de jantar o arroz e de- Ú
pois de ler fervido alguns minutos, mexe-se ^
mete-se no forno at* acabar de cozinhar,

O TEMPO E OS FENÔMENOS
No domingo, Júpiter, em conjunção com

a Lua. domina Ò Horóscopo. Temperatura
uniiila. Céu nublado. Ventos do Sul, diversifl-
cario-*, depois, Chuvas acentuadas dc noite,
com trovoarias e enchentes em algumas re-
giôes, Na segunda-feira, Vènus domina o Ho-
róscopo, em paralelo com Urano, sexlil com
a l.ua e conjunção inferior com o Sol, Tem
peratura úmida passa a seca. Tempestades
magnéticas. Onda fria no Sul. Chuvas escas*
sas cm algumas regiões. A atmosfera anuncia
o outono.

NO BRASIL
Nasce uma escola cientifica. Novas lei-

para reformar os hábitos e não os pensamen-
tos. Avança a Indústria nacional Dificuldades
em Sao Paulo c Goiás. Desastre marítimo no
domingo, Desmoronamentos na segundaieira
Registra de raptos de menores e tragédias ro-
málltlcas. Para o Presidente, ser» hnlhanle o
domingo e adversa a segunda-feira,

+ NO MUNDO
Dificuldades internacionais em novos pon-

io* da Africa c no Sul do continente ameri-
cano Fortes terremotos acima e abaixo da
linha rio Equador, na região do Pacifico.

+ OS FLUIDOS
Favorecem o> casamentos » irrigação, a n

dustria. as viagens, os casamentos e
micialhas que teriam i-xitu
insetos e os animais felinos,
no domingo serào curados
provocam a
aconselham
derosos. Os
cura antes do 22" dia.

as novas
Movimentam o>

U*. que adoecem
Na segunda-feira,

tritos e agitam os nervos. Não
casamentos e relações com os po
que adoecem devem procurar .

PERGUNTAS & RESPOSTAS

f si
out ro

Estudei ca*
> ti* * C»l»ÜC

Busque nxmortir

INFLUÊNCIAS PLANETÁRIAS
1 ItlNEIRO (Nascido, rnlrr U

hou. .Ir 21 de março i 14 linrai
dr Z1 (t> obrtll — Domínio —
Espirita piihllio K .i>m.i.,i. nat
f\pnu-Tn tai cientificas. DltlculcU.*
rin com <ri,uri<>» t sutorldidei
nriíiiii<l.»-l.-lrn — Embaraçai Ar
manhi >• de noite. Proiptrldad»
dr tr-rrt* LUlcroí comrrct.Ttti.

TOUItO iNvscido» fnlre 14 ho-

riu dt ?1 dr «bnl f 16 hor»» df
ii de muloi - Domingo Ttm-
pfrnmemo «temo t Apationudo
Percepção ripld». Simpatia, tr»-
ml. Ajuda (t« amigo» ler» Lu-
eroe Segunda-feira: Subida n»
carrelr». txlto na arte e na» m-
veinõoí. Coraçto apaixonado.
Ajuda in*»p*rado Vista fraca

QfcMKOS iNueldo» rntrr ÍS

horas <t> 22 <-><-* main * •* horas
df 13 df Junho) — Doraln»o:
ro*üarosas conííí^raçftts dr rta-
Hiaç5*Mi proveitosa*. Intrhs^nt u
hrllhintf In.rntos f rrlorma»
Sfiiinda-loir» Knqueftmrntn pf-
l.i manha r.lr.;>iio na carreira
Lucro» comerciai».

CAKGBR (ffiMicidç» entre 18
hora» de 13 de Junho e 20 ho-
ra» de 23 de Jutnot — Domingo.
Por*» pelo corpo pela manha
Embaraços para parente» So-

• ..•* ,;mprie".aum,'.tcM lucrativo»
Sfsunda-telrn: A-.ruos peia ma-
nha Prosperidade no» necocio*
de larde. Satlstaç»*'' afetiva
Amigo» benéfico». Adversldaat
ri* tarde

l I" VO (Nascidos enirf 10 ho-
ra» dr 23 df lulh" r 22 hora* dr
;3 df atAitoj — Dominao Br-
U.ófj bfnffl.a» >»m "« chefe».
Lucros (omirri.ils Projeto», ira-
llrivrll no futuro vsunda-lel-
ra: ConrOrdu no »mhiente Co-
ra. Io amoroso. Viuvei. t ui ro»
comercial» Iiifiruldadf ru» re-
laçfte» com fílranlio» Pfla tardr

V1KGEM INaacldo» entre 22
hora» df 23 dt asftíto e 0 hora
de 23 de setembro) — Domínio
Brüho intelectual Triunfo noa
coneuraoa. E!fveç»o na carreira.
Êvltr» nas reaüzaçoe» cientifica»
» mf.;inlca». Segunda-feira
Atrito» pela mar.h». Lucro* de
larde. Kmbaraço» de noue

BALANÇA (Nascido» entre •
h'»ra d** 21 dr trtembro r I
hora» de 22 de ouluhroí — Do-
mlnffo ront.|:ür*à<6e*i beneftc**.
IUe\*açÍo social r funcional
Vmliidr» pronliosa» Brilho na
arte c na admlnl.ira. a» Serrun-
d»-fflra brilho »m toda» a» »ti-
itdadft. turro* romrrrUU. Km*
baraço» df nolif Pai\»o vm»
fraca,

ESCORPIÃO iNascido» entr» :
hora» òe 22 de outubro • «. ho-
rs» dt 21 de novembro' - Do-
mtofO. Relaçoe» benéfica*» ccan
peraonalldade» de deíiaqu* Ima-
glnaçao fértil, Senalbilidadf P**-
tira Sea-unda-felia Proependa-

rora-
pira a tu-

ittawtmiitòM^^ ê+***>+*+***»+*»++>*>*+-'+++'4**, + +++-++,+ + + + + + * +++* t**#»f*# *¦ +• ¦**¦» *++****+

¦cuUiaçòet comercial» e
í cuaíeccôe* Embn-»rt>» dc

SAGITÁRIO (NaMldo. fnir» i
hora» dr 21 df no.rmbro f •>
hora* de 1\ à* dnrmhrot — IH»-
min«o Venir podrro.a
rio afetivo, Disposiçát
dar. Plano» r.altiaifl» Elev»c*o
no .mhlfnli Triunfo no» ron.
rur»o« «riiunda-ffir.i tavorahi-
'.Idade no» negocio» necepcio
com •« taUo» amigos No rami-
nho, pessoa» mganadora».

CAPRICÓRNIO .Nascido» en-
ire 6 hora» de 2! de dewmbr*-
e i hora* de 20 de Janeiro!
Domingo Depreasto p*lquica e
dores pei*1 corpo, de manhi
Rin» dolorido» falto nas pe»-
quina» e invenções Brilho de
nol.e. Segunda-feira: tnteUgfn-
et» proveitosa. Avanço nos es-
tudo» e na carrei*»

vglAKtO (Nascido» enirf »
hora» df 2* dt (anflro t te ho-
rt,*, d»» !*¦ de fevereiro"» — I>v-
mlncr» Ptficuldade* pela nna-
nhi. »uptrada» a «ríulr Brilho
na artf f ri» carreira. Lucro»
itltbridadf par» lllerato» «f-
nunda-fflr» Prosperidade
nrcócio* dr dia
noite

PEIXES ' Nascidos entre 5
hora» de 19 de fevereiro t 15 *
hora» de 21 de março • — Do- »
mlruro Im£*gini«ç*o poderosa J
taüso ti» elaboração de lei» »
projeto» Honraria» Segunda- *
fetrt. FsvorabUtaade de dia Dl- i
flculdaae dr noite J

++¦+-+++++•¦++*+********** ¦+*•**¦* mm*m*4*4*at

\dTrritdade
Sallrif abalada

restaurante típico: Deputado Gonzaga
Gama Filho, jornalista Afano dc Moraes.
Adolfo Graça Couto. Sra Gama Filho e

OUTRAS NOTICIAS
! Por umo equipe

(J senhor c .sc-nhiiru Otávio kueller mu-
dando-se para a nova casa que acabam

0 de adquirir na Lagoa.
0 • \u ultimo numero üc "Paris Maich",
0 Mareei Camus e a própria revista en-
0 tram ein combinação. De um lado Camus
H laz um apelo pata que, cie ludü o mundo,
jl sejam escritas cartas por aquéies que alé
p hoje não foram noticia, mas que podem
P ter muita coisa a contar: "o acidente evi-
0 tado, a esperança de\ olvida, o mundo re-
g construído poi um par de amorosos." Essas
P são algumas das muitas palavras de Camus.
% 

"Paris Maich" se propõe publicar todas as
P historias enviadas, sob o titulo "Les chants
0 de l"amour".

Sem nada a ver com a noticia acima
publicada, temos outra que se refere ape-
nas a Mareei Camus e que muito pouca
gente conhece: existiu t não sabemos se
existe ainda) um romance entre o produ-
tor de Orfeu Negro e Lourdes de Oliveira.

Será dia 11 de abril a "avant-premlcrc"
da coleção Jacques Helm para 1961 •

anles haverá um coquetel oferecido a im-
prensa. \o dia seguinte a coleção voltará
a ser apresenlada aos convidados habituais
da casa.

A Galeria Pmgum já apresentando uma
exposição dc Vitorio Rodrigues, artista

eNpanhoi, absiracionista. São dezesseis te-
las ao todo.

\ Sociedade Hípica Brasileira tem ago-
ra e três ve/.cs por semana um curso

noturno de teatro. Ja são muitos os alu-
nos inscritos, para as aulas que acontecem
as segundas, quartas e sextas, \ animação
e tanta que ja estão pensando os aluno»
em preparar uma peça, que seria ievad»
na Hípica de Sáo Paulo.

Será cm Brasília a "avant-premiere" do
filme "Psique", para u qual serão con-

vidados de honra dos senhores Luis Seve-
nano Ribeiro e Harrv Stone, o Presidente
cia Republica e a senhora Jânio Quadros
Traia-si de um filme de Alfred Hítchcock.

\ senhora Rosita Tomaz Lopes fará su»
estreia no teatro profissional na apre-

sentação do Studio Produções "O Idiota".
Ko.sila. que apareceu no Tablado, será dtrl-
cida por Jack Broun, o mesmo diretor d»
"O Contato' que esta sendo apresentado
na Maison de \ rance com Adriano Rev».
Paulo Padllha, Roberto de Cleto, Sérgio
Viott! Procório Marlano Hllton Araújo,
Renee Bel! e outros.

Sa última semana saiu publicado que
o casal Ângelo Scrtório seria hospede

em Sáo Paulo 
"do 

ministro e senhora Luiz
Bastian Pinto A nota merece uma retifica-
ção: os Serioriü ir^ni a Buenos Aires e não

H Sáo Paulo, pois e lá que residem atual-
mente, em posto diplomático, os Bastian
Pinto Também outro erro quando quarta-
feira ultima foi publicado que o Etnbaiva-
.loi- Décio Moura esiu\a em Washington
ouando está em Tóquio

Bruno Giorgi, a partir de 10 de abril
expondo na ' Piccola Galleria" do "In»-

tituto Italiano di Cultura".
O Clube Atlético Paulistano, de São
Paulo, e o Caiçaras, do Rio de Janeiro,

assinaram convênio que da aos seus asso-
ciados os mesmos direitos de participarem

\ dc todas as atividades sociais, das duas
í organizações,
j • Toda a Imprensa na campanha ' \iude

» salvar Ouro Preto' Aaora a ABRAJET
I ( Assoclaçào Brasileira de Jornalistas e E*-
I critores de Turismo I pede que »e unam
I e continuem a campanha. Im apelo do
í Diretor do Patrimônio Histórico e Armttco
I Nacional senhor Rodrigo Mello Franco An

I drada Ia foi feito Manuel Bandeira » Car-
I los Drumond de Andrade também egereve-
^ ram sobre o assunto. F preciso mesmo que

I as autoridade» tomem logo providencia*
1 que nao se faça apenas um movimento.
É que st esboce apenas os plano» de »alv»-
p mento. que sela o mai» rápido possível
í feita alguma coisa de concreto,

g*r»>t}^«|^^>*»****»t**S^^
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PAGINA 12

Para Quem Fica em Casa
R POR.fiA

CRUZADAS N.° 82
PALAVRAS

HORIZONTAIS)
1 — Que fnltii u tí Jurada* Infiel.
7 - Bebida reviinliziitite.
I — Quadro.

JO — Ave da limiilia dos psitnndros.
12 — Variedade ie sado indiano, originário da pro-

vinda do mesmo nome.
I» — Número indivisível.
15 — Destila, filtra.
16 — Matéria em fusllo, expelida pelo. vulcões.
17 — Expllccçâo impressa ipic acompanha um me-

dio ume nto.
II — Nome próprio masculino,
31 — Grito dc dor,
32 — Medida agrária, equivalente a cem metro; qua-

drados
3J — Jurisdição ou território de ronde.
35 — M5e-dajtun
37 — Coroa dup.a p luminosa qur, em certaj con-

diçóe< atmosféricas, circunda o Sol e alguns
planetas.

31 — Aquela qut li.
\ ERTICAISi

1 — Deus dos pastores (mitologia».
3 — Ciência da moral,

— O maior rio da Alemanha.
— Insipído: sem gosto iBras, Sáo Paulo*.

¦ — Preposição.
I — Nome próprio feminino.
T — Matrinchão ¦ peixe do rio da família dos ca-

rannídeos
t — Buraco de colmei a,

ln — Pnis ria America Central.
11 — Mal que se faz a alguém
IS — Segmento de reta que une o centro do círculo

a um ponto qualquer da circunferência,
IS — Trabalhar; Inbutur
m — Franco, sincero,
30 — Cria (lo veado.
33 — Vai ao chão
24 — Fileira.
36 -- A acusada.

.-fl iiiS,
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CRUZADINHA
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HORIZONTAIS: Aquela
que pede esmola. 7 — Condlmen-
to culinário. 8 — Forma antiga
do artiço "o". I — t'm dos no-
mea populares do diabo. 10 —
Oemlor. 11 — Deseja. 13 — Vento
brando. 15 — Amarre, 16 - O
objetivo numa partida de futebol.
18 — Pedra de amolar Instrumen-
tos cortantes. 19 — Nada igi"»
am *. 20 — Pòr em ordem.

VERTICAIS: 1 — Cama de lo-
na 2 — Arrebatamento súbito t
efêmero (aportuguesado). 3 —
Massa alimentícia Italiana corta-
da em fragmentos arredondados
e feita de liirinha de trigo, ovos
e queijo. 4 — Pena. 5 — Cair
ceada. 6 — Naquele lugar. 10 —
Imposto que se pagava pela pas-
sagem numa ponte, etc. 12 - Ci-
dade da Caideia. 13 - Comedian-
te. 14 — Levantar vôo, 15 — Go*
vernanta. 17 — Vazia. 19 — Sem
roupa.

RESPOSTAS I>0 N.
ANTERIOR

PC — HOR radar — apo
api — afiar — teor — ra-

ra — arcola — ar — rodagem
te — erigir — rana ~ pira —

aderi — ti! — 200 — aroma.
VERT.: rata — aperreado —
dioeo — RA — aia — param!-
rim — orar — írâeil — ro-
dear — lar — Eeito — trai

rala — neo — Ia. CRUZA-
DINI1A — HOR lama - cl-
nica — mote — ida — amola-
dor — ser — tato — rabudo
leme. VERT.: litoral — anel

mí — acidade — comer —
adoto — mas — aro — atum

bê.
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CARLOS
RfNATO
APUStHTA LUZES DA CIDADE ANIVERSÁRIOS

O "Baile dos Calouros" da
Faculdade de Ciências Juridi-
cas do Rio de Janeiro, foi pro-
gramado para hoje no Auto*
móvel Clube do Brasil,. Fundo
musical a cargo do conjunto
de Ed Linconl. Inicio ás 73
horas.

Agradecemos a visita das
simpáticas normalistas c dire-
toras do Grêmio Cultural
Monteiro Lobato (E. N. .lulia
Kubitschek : Srtas. Marilda
Kantiiiatti dc Barros. Iolanda
Luiza de Andrade e Zara Ma-
ria Lopes Freire.

O aniversário (hoje! da Sra.
Nancy Grecc Reis mamãe das
moreninhas Ailde . Alaide
Reis, será festivamente come-
morado.

O casal Aríete — Adriào dos
Santos oferecerá, logo mais.
um coquetel. Motivo: 10." ani-
versa.io de sua fílhinha Só-
nia Marli.

A Srta. Maria Jose Schmall
sera coroada, hoje, "Rainha"

do Pedra Branca Social Clu-
be. O baile que sera realiza-
do na sede social do clube de
Senador Câmara. Inicio: 23
horas.

O America F. C. está reali-
zando, todos os .oniinso., nui-
tes dançantes no Salão Nobre.
Início as 19 horas.

"Festa Americana", hoie, or-
ganuada por um grupo de me-
ninas graiauenses: Leda, Lila
e Lucilia Fonseca e Regina

******** **m**^ *************************** ********'

CLUBES E COISAS
Maria Peixoto e outras. A Rua
Dilermando Crui, 150 — Mu-
da. Inicio ás 20 horas.

O aniversário, hoje. do Dr.
Celso Boranger será comemo-
rado pela família americana,
onde o simpático e bastante
estimado.

J Registramos dois aniver-
s sários: o da bonita e ele-
X game Olinda, fílhinha do
} casal Yvone-Batista de Pau-

Ia 'a charmosa moreninha
X estará comemorando festi-
X vãmente o seu 16° aniver-
i sario' e do bom amigo Nél-
j son Jorge, colunista do
s "Diário Carioca". A amboso abraço deste colunista.

%

E. N. JÚLIA KUBITSCHEK
A direção da Escola Normal Jiilia Kubitschek programou,

para hoje. (às 10.00 horasl uma reunião solene na Escola Pau-
lo Frontin. quando normalistas homenagearão as alunas da re-
ferida escola. Amanhã, às 15.00 horas, o Grêmio Cultural
Monteiro Lobato, presidido pela aluna Marilda Fantinatti de
Barros oferecerá uma festa 'despedida' aos professores: "show"
a cargo de meninas de azul e branco.

ROTEIRO SOCIAL
GPA.JAL" TÊNIS — Amanha,

ãs 10 horas, manhft dançante e
Às 20 horas; sorvete dançante,
no jardim do Bar.

TIJUCA TÊNIS — Amanhã. »s
19 horas, "fest a -dançante", na
buate, com conjunto musical.

A. A. TIJUCA — Amanha, ás
21 horas, noite dançante anima-
da relo quarteto de Murilo Lou-

RIACHUELO TÍ..VIS — Hoje. ás
20 horas, convivência social com
discos. Amanha, as 20.30 horas.
cinema.

S. C. MINERVA — Hoie ãs 5!1
horas, baile com. animação de
Peruam bi ico de Oliveira Ama-
r.há ar. 9 horas, festa dc con-
fratemizaçfto.

CASA DAS BEIRAS — Aniftnr.*.
às 19 horas. Jantar dançante.
Traje esporte.

AMÉRICA F. C, — Araanhí as
19 horas, no Sa!fto Nobre, disco
dançante.

IATE CLUBE JARDIM GUANA-
BAR A — Amanha, as 18 horas.
domlnguelra dançante com o
conjunto de Paulo Barceüos.

MAGNATAS F. S. — Hoje. as
21 horas, noite dançante com
discos Amanhã, as 20 horas, do-
minguelra dançante.

E. C. GARNIER — Amanhí, às
13.30 horas, "Al vem o Circo"
com Zé Carioca: k seguir, cen-
vi vio social com discos.

S. CRISTÓVÃO DE F. REGA-
TAS — Amanhã, as IP horas,
noite dançante com discos.

CENTRO DO COMERCIO E IN-
DCSTRIA DE PILARES — Ama-
nhá. ãs 16 hora.;, "Hora de ar-
te infantil" com o conjunto
"The Rcrden cl".' roci;".

E. C JARDIM GUANABARA
— HoJ*. ás 2f. horns. buate
"ãhow" com Sónlr. Delfino e ou-
tros. Amanhã, as 21 horas, fes-
são fí* cinema.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA .1AR-
DIM DUAS PRAIAS (Ilha do Go-
vernadori — Hoje, ãs 23 horas,
haíle comemorativo dc 4.° ani-
versa ri o com animação de Jay-
me e sua orquestra. Traje pas-
seio.

E C. VITAL — Amanhã, ks 20
hora*, noite dançante.

RETICÊNCIAS
X SONJA SILOÉ —

\ ARI LIMA VERDE
j Terá lugar, hoje. o casa-
2 monto da Srta. Sonjr. Stloé,
S filha da Sra. Eulálía Novaes
i Parreira, com o Sr. Ary Lima
< Verde, filho da Sra. Anesia
z Lima Verde. A cerimônia re-
> lUio^o sera realizada às
2 13.30 horas na Matriz dc N.
_ S da Pi?,, cm Ipanema. a
\ simpática ex-MtES K. C. Jar-
? dim Guanabara o abraço da
X equipe de LUZES.
s
.*¦**¦**¦ *********** **************** **¦**¦****>*******¦*+**-*-¦

O RI viera Country Clube resolveu elevar c valor dos títulos
de sócios proprietários de .00 para 200 mil cruzeiros... Parabéns ao
Armando Nogueira fDCt pelo artlpo "Bolas Ao Pele e Medalhas Ao
Tiboí". Os diripentef são. na sua maioria, aquilo tudo e muno
mais... Fiàvio Ramo? conversa com o colunista: "Catorlne Valente
estar» estreando no próximo dia 20. Sam;. vem mesmo", óilmo...
Adriano ia tomou posse. O Social entrará em nova fase tendo

a írente o dinãmlcj desportista.,., Lighfs Socletj vem ai... Ser-
Síio Marques, .iiciente "relnçõcs públicas" da Ecilbrás, remete o
número dr Abril da re.-lsta Confissões.. Obrigado ao Heiio fer-
andes oela nota publicada em sua prestigiosa coluna .Diário de
Noticias! "Fatos e Rumore."... Colunista Jean Pouchard vai casar
no próximo dia 8 de maio. O simpático es.á apavorado rom os
preços do. móveis e dos aluguéis.. . Not.cia publicada no boletim
social do Espoite Clube Jardim Guanabara- "Firme no Miss Brasil
119611 com uma Brande cr,ndida'a. o clube que só disputará para
vencer,., o nosso" NSo e uma gracinha?... E por ho.c e só.

1
1
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ZS: TERRA & MAR

Na sede do Olímpico, o Clu-
be Lagoa sera homenageado.

Na oportunidade. Silvio Men-
donça comandara mais uma
eleição de "Miss K". üenlrc
esas jovens — Silvia Dias Ma-
chado. Delmar Barradas Quin-
tela. Beatriz Gusmão. Mana
Lucia Nobre. Elfane Kraiscr
Pasteur. Maria Bernadele No-
brega e Maria de Lurdes —
deverá sair a "Miss K" do La-
goa.

O obrigado _ Sérgio Mar
ques pelo envio de mais al-

guns exemplares de revistas
do Edibras.

No Sion. hoje. entre 14 e 17
horas, quermesse em bene-

ficio das obras do colégio.
Competições esportivas & mu-
sica.

moysés tules

0 DIA DE HOJE
Recebemos j revista do

CIB. Açora em nova fase.
32 paginai e assuntos dt In-
teresse. Inclusive coluna assl-
nada por Hermimo, "o dlsci-
pulo", que trata somente de
iovens & jovens do clube da
Barata Ribeiro.

Recebemos: "no transcurso
do 6° aniversário da fun-

(lação do i.osso Clube, envia-
mos com júbilo e alecria ao
quadro social, saudações pela
efeméride. Ao inaucurarmos
nossa nova sede social, fruto
do sacrifício, conseguimos de-
monstrar a maturidade em
que nos encontramos. A luta
é árdua, com o vosso apoio
tantas vezes ja demonstrado,
não esmoreceremos. Unidos

mMmlWÊÊÊÊ, líP' 
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Hoie na Hebraica. Ribeiro Martins vai soprar ve.linhas Nove
anos dos •Desfiles Bangu" Na ocasião, será escolhida a re-

presentante do clube. Entre as qui aparecem na /oto.

.****m+**+***T**********************~**************m*-

X TITULO DORIVIERA
X Tendo o Riviera Coun-
} try Club atingido o nume-
j ro de mil sócios, resolveu
X o seu Conselho Deliberali-
i vo elevar o valor dos titu-
> los de 100 para 200 mil
X cruzeiros, colocando antes
X a disposição dos sócios a
J faculdade de adquirirem,

apenas um titulo a mais,
pelo mesmo preço e nas
mosmas condições de pa-
gamento Quem informa e
Jose Álvaro.

'**************** ***^**** **************** 0 ****** ****mS

somos e seremos fortes. Salve
o Tatuís. Ass. Luiz Desiderati.
presidente".

D. Helder Câmara, as 17 ho-
ras de hoje, estará dando sua
bênção. Inauguração da nova
sede.

Hoje, Eliane Quaresma —
depois da vesperal de Sa

cha Distei no Copa — vai re-
ceber as debutsntes oficiais
de 61. im no próximo dia 13
de maio estarão passeando iu
ventude na passarela armada
no "Colden Room" do Copaca-
bana Palace. Duas novas debu-
tantes serào hoje apresenta-
das -l demais: Pérola Stenick
e Sula Rutmin

Hoje, Nelson Jorge sopra
velinhas. Ja passou dos

vinte t\i tal e por isso não di/
quantas, Acontece que seus
companheiros de crônica vão
promover, segunda-feira pró-
xiina, no Havaí, jantar na ha-
se do parabéns pra voei*.

Também Suany Fracalanza
no próximo dia M recebera

para sopro. Juventude dirá
presente. Bairro Peixoto.

No salão nobre do Fia 'Mor-
ro da Viuva., na base da gra-
vata preta. Vera Lucia Teixei-
ra Mattos, hoje, ficará um ano
mais velha

Tânia Paixão tem nova pai-
xáo: loga.

Sábado, 8 de Abril de 1961 ULTIMA HORA
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AMANHÃ
S-1-lin.l (DOMINGO)

ZONA SUL
(Período das titu a> 13hs)

Gávea
ItlAS: — das Acácias. Adolfo I.iiIí. Antenor,

Itan sei, Ariiir Araripe, Diiiiur Kstradn, Frederico
Eyer, Ciai, llabrln, Joilo Borges, Major Rubens
Vil», Marquês de Saci Vinrenlr, (los llltls, Pirali-
niiua. Raimundo MagnlhSeii; Av. Rodrigo OU-
vio; 1.si nula do Jeqtiitibá; Parque Proletário da
Gávea r Trai. .Madrr JacinU.

ZONA NORTE
(Período dn« 7hs às I5hs)

Estócio dc Sá, Rio Comprido e
Praça da Bandeira

RUAS: — Alberti rie Siqueira, Almirante Cia-
vi.in. Aristides Lnbu, HarAn rie Itapaglpe, Campos
Sales, Domicio da Gama» Dr. Satamini, Kn«
genheiro Abel, Mndock Lobo, Mooca, Prof, Quin*
tin» do Vale, Sào Cláudio; Zamenbof e Av. Paulo
dr Iruntin.

(Periodo das .hs às \d hs)

Andarai, Vila Isabel c Grajaú
RUAS: — Alexandre Cala/a, Ângelo Bilen-

mu ri. Barão df CotCgfpe, Barão tle São Francis-
co, Barão rie \ assou ras, Caminho rio Nabuco,
Conselheiro Correia. Pr. Ilelrno Brandão, Duque-
ra rir Bragança, Emtlia Sampaio, .lerónimo rie
Lemos, José Vicente, Luiz Barbosa, Luiz Guima*
rães, .Meira rie Vasconcelos, Mendes Tavares, N.
S. rie Lourdes, Petrocochíno, Piabahba, Senador
Nabuco, Teodorb da Silva, Torres Homem, Viana
Drumond, Visconde de Santa Isabel e Av. Kn-
genheiro Richard,

SUBÚRBIOS DA CENTRAL
(Período das 7hs às lõhs)

Engenho Novo (Jacaré)
RUAS: — Álvaro Seixas, Dias Braça, Dois de

Maio. Peçanha da Silva c Travessa Peçanha da
Silva.

(Periorie ria* Ths às IR hs)

Madureira e Oswaldo Crux
(Campinho)

RUAS: — Aladim. Anialia Tranco. Andrade
Araújo, Carlos do Rosário, Carlos Xavier, Con-
clnato da Silva, Conde Linhares. Conselheiro
GalviíOi Domingos Fernandes, rias llortêneias, Ifll*
dura, l.llases, das Margaridas, Maria José, Mala-
qula, Matura, Mogltrarl, Nainur, Nova rio Amo-
rim. Nunes de Sollra, Olímpio de A-e.veilo, Prol.
ScliasllSo Fontes, Qulrlrlni, Rosas, Siliaüna, Tor-
qiiato I.amarão, Tupirapuil, Vlclano; listradas:
Henrique de Melo. Intendeulr Manalliães e l'ra-
ça rios Lavradores,

Campo Grande
lll'AS: — Almeida

gusto de Vasconcelos,
Conservatória, Cd
Cuutaré, D. Silvrrio,

Méier (Caxambi)
RUAS: — Barcelona, Manuel Cervantes, Nú-

eleo Residencial do IAPI (Ruas: A, C, I), K •
Silveira Lobo).

I Periodo das 8hs à» llhs)

Engenho de Dentro, Encantado
e Piedade

RIAS: - Borja Heis. Conselheiro Ramallio,
Cru» e Sou/a, Leandro Pinto, Monteiro da Lui,
Normia Corrêa, da Pátria, Pompílio de Altiuquer-
quc, Violeta t Trav. Soares Pereira.

Gonzaga, A ral an ha, Au-
Avarr. Baicuru, Comari,

Nunes, Coxlto Granado,
Firmino Moreira, Ilhéus,

Itubirdrs Fstevrs, Lui/ Barata, Padre Beli/ário,
Peter Pan, Pontes Leme, Porã, Prof, Castilho,
Rodrigues de Oliveira, Teixeira de A ração. Ks-
Iradas: rin Camhoatá, do Monteiro e Praça Major
Vieira rie Melo.

Maria da Graça e Del Castilho
RIAS: — Abel ria Cunha. Antônio rie Frei-

tas, Atílio Milauo, Bambo ré, Barbosa, Cisne de
Faria, Conde Azambuja, Cordeiro, Domingos rir
Barros, Domingos M a galhães, Krnesto Pujol, Fer-
reira Cardoso, Francisco Coutinho, Genésio Bar-
ros, II o nó rio. Lavres, Lourenço Ribeiro, Ltllz rie
Brito, Lui/ Tavares, Lliíza Vale, Miranda Vale,
Rodolfo Gal vão, São Gabriel, Silva Itosa; Av.
Suburbana; Trav. Manoel Lôho.

(Período das *hs às llhs)

Honório Gurgcl
Faltará luz na faixa ria linha "Cascavel".

(Período das 8hs às I6hs)
Vicente de Carvalho

RUAS: — Ibitinga, Irerê, Igramirim. ItapHtn-
ça. Itapuá, Tupinlqiilns; Av. Automóvel Clube
(entre os núineriis 211» e 22031.

SUBÚRBIO DA LEOPOLDINA
(Período das 'lis ás IH hs)

Bonsucesso
RUAS: — Bitenrourt Sampaio, Caetés, Capi-

tão Carlos, Flávia Farnesi, Guilherme Frota, .loa-
na Nascimento, .loão de Magalhães, Luiz Ferrei-
ra, Nova Jerusalém, Sargento Silva Nunes e Av.
Guilherme .Maxwell.

ESTADO DO RIO
(Período das "lis às l.íhs)

Nova Iguaçu
RUAS: — Afránio Peixoto. Bernardino de Mr.

Io, Bon Vista, Consuelo Ctd, Cel. Alfredo Soares,
Dr. Tbiban. Ilrrmida Cctirino, .lose Alvarez, Luiz
Matos, Luiz Tomai, Muri, Mauro Arruda, Mou-
teirn Lobato, Padre Gusmão, Paracuaçu, Rangel
Pestana, Sebastião II. dr Matos; Avenidas: Ma-
noel Duarte, Sanlos Dumont; listrada de Madu-
reira; Travessas: Bananal e Moqurtá.

£ J*

SERVIÇOS DA u<nfi

f(tm\*\\v-

EM SEU BENEFICIO

VENDEDORES(AS)
GRANDE PLANO DE VENDA DE DISCOS

Oportunidade para pessoas de boa aparência, com instrução
e facilidade de expressão. Discos de alta fidelidade, a crédito,
de fácil colocação. Cobertura promocional e cursos de vendas
permanente. Tempo integral ou somente aos sábados e domingos.

Tratar à Av. Rio Branco, 99 -14.° andar, com o Sr. BUENO.
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AO PÚBLICO
A (-.neral Electric S A„

através da sua Unidade de
Serviços dc Produtos 'As-
'istcneia Técnica(. comunl-
ca aos .seus clientes e ao
público em íeral que. em
virtude de extravio do res-
pectivo talão, declara SEM
QUALQUER VALOR, os rc-
cibos compreendidos deu-
tro da seqüência numérica
de 7-1.11.. e 74.325. inclusi-
ve, não emitidos até esta
data. quando ocorreu o cx-
travio.

General Electric S A
Serviço» de Produto»
Oepto de Apar. Domesl.

TERRENOS DE PRAIA
l3r40VB?MnISUm.„rrt,a,':''?10 FW1"5™ C-™»'*- lote» mínimo» de13X4. 100 i.H_..mei,to. L»ia reportagem df "O CRUZEIRO" rie 20dei fevereiro de ;%(l r:oi,d„c(io ,r'us sem compromUaoT tóbado e do-mingo, Av. Rm Branco 151-15» and. - Sala 1 500 - Tel: 22-lw.i.
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MEIER — No melhor local do
Meier, Rua Ana Barbosa, n
34, o doi» passo» de lodo o
comercio da ruo Dia» da Crui,
vendemo» ótimos «partamen-
to» de 2 quarto», tala, banhei-
ro, cozinha. WC e quarto de
empregada. Excepcionais con-
dicoes de pagamento em V0
metei. Venha hoje metmo ao
local da» 9 tt 22 hora». Infor.
maçóes , venda» e«ctu»lva»
com < COPACABANA IMo
VEIS LTDA.. Av. Rio Branco,
135 — Sala 1011. Tel».: 22-8905
e 22-4900.

MEIER — LOJAS — Vende-
mo» em inicio de construção,
ótimas loja» de Irente para
Rua, a doi» pattos do melhor
comercio, d< rua Dia» da Crui.
Ótimas condições de preço e
pagamento. Venha hoje me»-
mo ao local, rua Ana Barbosa
n. 34, dat 9 at 22 horat. Infor-
maçoet e venda» e>clu»iva»
com a COPACABANA IMo
VEIS LTDA.. Av. Rio Bran-
co, 135 — Sala 1018 — Tel.:

23 8905 — 22 4900.

wmPlantão MEEI.
Terra» Mar e Ar

JQ Revoga Direitos de Militares
Quando dissemos, neslii coluna, que JQ não se conforma*I

0 rin com multas das vnnlniions porcobldns pelos mllllnr™ lovnrln
GR 0

.2. sua riçAo ditii inòrnllzádorfl até nos qunrtfils, bnsos o
gonlc i-oclnmoii dlzondo-noa quo ostnvnmos dnii-

vnsíio no nosso espirito oposicionista, EiUroUnto, on fnioi
nossos previsões.

A prinieirn decisãn do Presidente de níio ninin
$ do
c. ni estáo confliTiinn.là
Ú
á flonornls nn poslo dc iiiíirccli.-il nn resorvn, cinlinia venlm
§ inlcr
l-dlo

rniiipei' uma
do Supremo

promovei

prálicn ndiiiiiiístnilivn basend,. num ncór>
rriliiinnl l'e(lernl, eslá doutro dns atribui*

^ vuua im vii.-h: nu Exociltlvo, As pnrles. quc so sentirem pre.
g judlcndns nos seus Intorôssos, quo recorram A .lustiç», ond»
p poderá ser ratificada ou retificado n primeira decisão favo-
g r/ivel A promoçüo de generais de divisão e exército «o ma-
^ rcchólato,
p Quanto A segunda decisão de não promover também co-

de general parn i reserva
que não possuam o curso do EM, pode ser apontada

íí 
'""""'  " ' '

Ip desde'%, como iiiiiiio
Ivr
do Congresso

p positivos Icmiis
,

corta o inornli/ndoia. mns fci-c frohtàlmenle dis-um., vez que a promoção foi assegurada cmem vigor desde o término da Kiierra.
Por outro Indo ela projudl* tríadas, Agora

P caria muito
p do Exército
0 nheiros da Marinha
Ú niiulicn,

mais aos
que seus

oficiais
compn-

Acro-
... limo vez que uns fôr--^ çns de terra, pelo seu mimo-

0 roso eletivo, uma porcentagem
^ mínimo consegue fazer o cur-
^ so dc EM, o que nõo aconte-
0 cc com os marinheiros c avia-
^ dores, cujo Ingresso nn escola

Ar-

Ú Ademais, essa medida, se
^ tomada bn anos aliás, viria
p lealmente cm
p Ires públicos e do principio
p de hierarquia

p Consta, embora ninguém saiba
p dc 7 mil generais nn reserva,
p como tenentes-coronéis c coronéis
Ú o curI

defesa dos
e do
d;is Forças

porem, a maio.
rio dos oficiais com direitos
assegurados no legislação do
npós-guerra está em cnsa go-xando dos benefícios e com
o posto de general sem o cur*
so dc EM.

Os tenentes-coronéis « eoro-
lieis sem o citado curso quocontinuaram na ativa, prefe-
riram perder dinheiro trabn-
lliando para ns Forças Arma.
das e pnra o Pnis. quando, co-
mo muitos dos seus compa-
nheiros, poderiam estar na
reserva com um ócio bem re*
numerado.

i de EM.
No momento, com direito de acesso

ao certo, quc exislem mais
que deixaram o serviço ativo

e a sua maioria não possui

.,, no generalato nn
p tlvidadc, mesmo sem curso de EM, por estarem enquadradi

n-i-

benefícios dns leis do opOs-guorro, existe menos da me-
que j;i foram beneficiados.

a decisão dc JQ de não mnis promover ie-
sem curso de EM ao gcneralalo nn

| »os

p lado daqueles
p Certa ou não,
p ncntes-coronéls e coronel
p reserva, representa n revogação de direitos que os militar,..
P conquistaram no Congresso Nacional.
P A justiça vai ter muito trabalho pnra repor as coisas
p seus lugares.

(i O brigadeiro Grum Moss

p veio de Brasília para presidir

DESTAQUES
uma reunião secreta de ofi-

p ciais na Base Aérea do Ga-
p leão. Ninguém conseguiu apu-
p rara os assuntos tratados. Sa-
p bete, porém, que o Ministro
p da Aeronáutica está tentando
p livrar-se da ação do "Petit

p Comitê', que apenas tem cau-
p sado transtornos à sua admi-
P nittração. Ainda recentemen-
P te o coronel Ovidio Gomes

0 Pinto, oficial esforçado, com
p profundo sentimento de amor
0 ao Dróximo, teve que deixar
P o comando da Base Aérea de
^ Fortaleza em 36 horas, por
p imposição do seu colega Ro-
p berto Hipólito, o mesmo que

2.

certa vez, no Clube Militar,
durante a realização de elei-
ções, agrediu a socos e pons
ta-pés o scu companheiro,
major Paulo Malra Rezende.
Desta vez sua atitude chocou
o próprio brigadeiro Adil de
Oliveira, comandante da 2a.
Zona Aérea. Por outro lado,
centena» de oficiais da FAB
estão em casa, sem função,
ganhando sem trabalhar, ape-
nas porque o "Petit Comitê"
assim decidiu. Mas o dinhei-
ro do povo destinado ao pa-
gamento das Forças Armadas
não pode ser gasto de açor*
do com a vontade de uma
minoria de políticos farda-
dos.

— Foram encaminhados lo-
dos os requerimentos que se
encontravam no gabinete do
Ministro da Guerra, dc capi-
lács dos QOA-QOE pedindo

p Com isso
^ gas para as
Ú 1°:

serão abertas vn-
promoções dc

tenentes a 25 do corrente.
Parabéns a professora Ãn-

gela Leitão de Figueiredo, es-
posa do Dr. Edie de Figuel-
redo, da FAB, cujo aniversá-
rio natalicio está festejando
hoje.

— 0 sr. Luiz de Souza Pin-
to. diretor da Despesa Piibli-
cn do Ministério da Fazenda,

foi a Brasília para (ratar, ex-
elu.sivnmeiile. do pagamento
das pensionistas de militares.
E declarou, antes dc viajar,
que se nâo encontrasse apoio
para resolver definitivamente
o problema, com o pagamen*
to dos proventos atualizados
o dos nlrnsados, deixará o
cargo. E' que o drama das
velhinhas", muitas das quais,
como temos afirmado, eslão
passando até fome, empolgou
o sr, Luiz de Souza Pinto.

Eis uma noticia impor-
tante que damos com absolu-
ta exclusividade: está sendo
estudada, seriamente, a cria-
ção do Ministério da Defesa,
que substituirá o Estado
Maior das Forças Armadas. O
general Cordeiro de Farias,
que seria o futuro Ministro,
começou a preparar o Con-
gresso Nacional para • apro-
vação rápida do projeto, que
terá enviado com mensagem
do Presidente. A criação do
Ministério da Defesa tem en-
contrado resistência séria na
Marinha e Aeronáutica, que
alegam, entre outro» argu-
mento», que a transformação
dos atuais Ministério» milita-
res em Secretarias de Esta-
do, virá acentuar ainda mais
a supremacia do Exército só-
bre as demal» forças arma-
das. Mas o general Cordeiro
dc Farias, agindo com a ha-
bilídade que lhe é reconheci-
da, está conseguindo tram-
por os principais obstáculos
E o Ministério da Defesa vem
aí.

D general Gcrardo Le-
mos d.i Amaral reunirá do-
mingo em sun casa tres il"*
seus muitos discípulos, seus
antigos comandados: os jor-
nalistas Milton Senna, Oram-
i-v Franco o este repórter, n
general Lemos Amaral foi um
excelente diretor do DCT .
como diretor da Rede Feu»-
viária destacou.se mais uma
vez pela capacidade • hones-
lidade.

Ú ré ri as
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MISCELÂNEA

Continua em sua residência sem
dos o Marechal Odylio Denys, que foi
limo. Todo o expediente esíã sendo despachado pelo Chefe do
Exército, normalmente, inclusive, o procedente de Brasília. - '

inspirar maiores cuida
acidentado domingo

Conselho Administrativo da PM. paia o 2." trimestre,
intei

sera
^ imugrado pelos Tenenics-Conineis Hélio Quaresma, Andrade Ja
0 có e Manoel de Souza. ' Vai servir no 2." CO 155 o tenonic
p dentista Florêncio Ferreiro dos Sanlos. **' Interrompendo suas

general Floriano dc Lima Brayner reassumiu, onlem
chefia do EME.

roü comemorou mais
do Clube General Sampaio,

Ontem, o general Mel
uniu dai ii natallcia. '

da
P còristruçãb de sua nova sede. A
p coito nn sociedade maranhense.

Walter
cur:

0 n presidência do capilão
Ú proporá a equivalência do
0 mandante de pelotão,

mi Rebelo de Quei-*" Continua o una
guárnlção de São Luiz. pela
entidade goza dc grande con** Na PM. uma comissão, sob
Bittcncourl Braga, estudará <-

os de especialidade ao de uo
A Associação dos Subtenentes o Sar-

gênios do P(| C de Armamento, presidida pelo subtenente Ci
x está crescendo. O Subtenente Cnrpes, alias, noque
0 Ia unidade é umn espécie de irmão mnis velho. E um excelenteA companheiro. '"'¦ O soldado Dulra, do Reg Rec Mcc, e um as

do lime de futebol do Esquadrão de Apoio daquela unidade.
K Ixini militar, ' ' Até .isiora o novo diretor dc Saúde da Ac
ronniillca não lomou conhecimento dn criação dn Quadro de
Dentistas dn FAB. (: lamentável. •*• Assumiu a chefia do EN|
do I." Distrito Naval, u Capilão-dc-Mor-c-Guorra Leopoldo Bns

Ê só.

EMPRESA SÀO CRISTÓVÃO
LINHA DIRETA

RIO A POÇOS DE CALDAS

(MINAS GERAIS)
Diariamente às 5,45 — Int. Guiché 22

Estação Rodoviária Mariano Proeopio

ÔNIBUS LUXUOSOS — RAPIDEZ
— SEGURANÇA E CONFORTO

Instituto de Aposentadoria e Pensões Dos
Empregados em Transportes e Cargas
Edital de Concorrência Administrativa N.° 14/61

Chama-»e a alençao do» interessado» para o Edital
de Concorrência Administrativa n.° 14/61, constante do
"Diário Oficial", do Estado da Guanabara, de 3-4-41. pagi
na 4989.
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ULTIMA HORA Sábado, 8 d* Abril d« 1961

Orande Conselho
Dis Barbadas

1'rnssrlíllin. tinir r hiii.hiIi.i '«¦
Ir Inlcreanunlr llirnslll ile piilpl*
Irti rl" M'"" cinco "c.ttrtlnUlc.!**
,lr lurfr dUputam ji Tava "AIIIID-
MAU D»: FARIA". Cmn iiilrln al*
jo Ir.uai, em i-iiiikciiilcnila ile

imiltA-% itivrrnfil»ilrK de |ierfiiniiiiit-
rei, niieramoti, ihhI,, neEiiiidn fa-
\r, (pie ut rii»|tiitnni('s de alirll
nfrrrcaiii ani. HOMOI leMoreu mar-
rflÇÍlc* <lu* ***¦ brneflrlriit par»
¦rua J"*"*- A colnOHÇflu don rom-
lirlidiire», al-f èste momrnlu, e a
ir k-.iintr:

IKillA MATTOS l|irii|irlelárla)
10 pontos] JOKC1K COUTINHO

(treinador) lll pontos; C, lt. (.'ar-
valho (Jóquei) H potiloai Cnrlu»
«Whrrlii Soares (leitor) li pãiitiiN
, IraneUi-o Senalorr (i-roiiMa) 8

FLORA MATTOS
HOJE

.<, ,. Piora Itambi-
na — lieiluliiii
— Orolnmn,

A li mnn — fi.
Wind - Ape-
l.a na.'•'lorniiiour —
Fnlrtiz — \m
Vlolotorn,

.Suzuki ... Ban
Lon — Quíca*

:>* ba.
Zé Pnngnré

Annendnríz — Bom de Bico. a
Oonnldo — Frater — Krels- '

iv-:- sim

mmY^ ^rm tí
ler.

Pnlíssy — l.a Nlcgra — Toi*
mosn.

Alis — Mamburc — Fulvio.
AMANHA

(inllur.n - Willlani — Eucn-
llplo.

Clniirinii — M.F. I.ady — Xetn
raiinhata - TeinerAria — Apollo

lilfl.
Xogum — Tio Primo — Dossler
Lord Chanel ~ A tramo — Ba

ronel,
Vtilpone — Zomba Kstelo.
Albnny — Qulmbclle — Agripl

na
Zi-zlnho — I.nve Affnir - In

tmmetlrio.
JORGE COUTINHO

HOJE
Flora Bnmbl-

na — linui-y —

li rn a n £mH K^SK— G. Bí*3
Wm\.\

Fnlniz - Dn* BH
mlücln l,a \ W^rwJk^Jj-.i
Violei ern. wtmÊÊmr&mW

utilenba WpmíJimm UlMande - Man- %&^f?Wmmm.
1' laHCc&^r^^H 1H

(Inin Cônsul
llui-llniilian

- (ílcmore.
Dnnaldo —

l.ahnimit — Krelalor.
Pnlíssy — La Nlcgra —

Zcügina,
Mnmburê — Festivo — An*

dorl,
AMANHA

Onlluzo - Williams — Cnlman.
\I F, I.ady - Chlarlni. - Díl-

Zumbam Tomo-Apollonin
rária. J

Xoguln Tio Primo — Dossler. S
l.nrd Chanel -- Atranio - F.x- l

Volpone — Esteio — Tin Oodoy. í
Albnny - CJUllllbclle Clicè. JLovr. Affnir - Biclio Pi-inot. i

C. R. CARVALHO j
HOJE }

Flora llnmbi* j
na — lmury 1

Heduinn t
(I. Wind \

Manual bo i
Alimitn í

F a i r ii i t
Fltiramoiir —-
La Vlolelera.

Quicnba .
Suzuki •• Jun- ;

ba. *
Bom dc Mico }

Armondnrlz }
llurlinulinii. 

jDnnaldo — *
Kreialer — Fralcr. }

l.a Nlegia — Pallssy — Tel- }miif a. j
Festivo — Oaray — Caml- Jmio. s

AMANHA *
Williams ¦ Onlluzo — SnboUgo
Cliinrlna M. F. Lndy Cnm-

paraa.
Apollonin — Temerária Zuiii-

bjla.
Tio Primo - - Dossler Xoimm.
l.nrd Chanel — Atranio — Pad-

d).
Vnitalume — lomba - Tio Cio- íduy, i
Albnny — Clk-e — Qulmbeile, >
I.nve Affair — Bli-íio - Inlro- «£

FRANCISCO SENATORE l
HOJE 4

Heduína —
Flora Hambiiii
— Imin.v.

Mnriu-iiibo —
A p e r a n a —
Baile.

l.a Vloleter
Fairuz -

Flófnrnour,".tanga — Su-
/uki — Quitra-
ha,

Hinn Cônsul
Bom de Bi-

co - Zé Pan.
iairé.

Kielslcr — Donnldo — l.a-
balou).

Ãéiigma — Pallssy — Que*
lilanle. %

Mamburê — Festivo — Alis. j
AMANHA *

Williams — Gnlluto — Euca- i

Ilelfica - My Fnlr I.ady J
Xí«ls. }

Zünibnla — Apollonla — Fusca, i
Xogum - Aitio Dossler. s
lord Chanel — Atniniu Ba- ?

Volpom — Zoinlia — Tio Oo- J
Ãlbnny — Qulmbelle — Assíria. Jivrniit — Intrometido I.ov.- i
Aifnlr. 2

CARLOS ALBERTO \
SOARES \
HOJE }

Beduína — '
I Flora Bnmbii
1 — Ira

Apeiana — í
| \T a r a caibo — }Baile. I

Ln Violetcra }
í — Floramòur jFairuz. s

Wnlcnlin — }¦iuziki — Ran
i.nn.
Glenmore —

. Gran Cônsul —
ii Panuaie.

Krelsler — Dnnaldo — DonLeivas,
Drlásúà — Pallssy — Zeuii

ma
Alia — Festivo — (iarnv.

AMANHA
Williams — Oalhlfo — Sabota-

"Kr-'lMmmmW *
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NA RETA FINAL ? "JOaO CORUJA" ? BARBADA DO LaPIS ? NA BETA FINAL
kYttal

[J:liljfif/^;r^^
GENTE DO TURFE {

WILSON 00 NASCIMENTO 1
'^«aMa«Vj—m mmmiSj' \
mr^^^mW.

LACERDA E OS "HOÜKS"
Cndii sainnnu iiue pasMt f novos pomos

dc banqueiros elnndcMluo» upnre.-em na cl-
dnde. Níin lin um só café na zona norle que
nfio lenha um "hookmnkcr" funcionando i>
já nn zona sul, iii.tadainente em Copacabana,
ns fluentes dos homens dn "anel ili- SAo
Jorgo" vao estendendo as suns ünrriis, lin-
bnlliniidii dc portas abertas, com "gulclicts"
de apostas antecipadas, pnxiidori". c tudo
inflla, nuinn oruln du clandestinidade quc es*

iHrl.,,,.e ate oa membros dn "Club da Lun-
r-W^-mmKFA ternn" a ninliirla acreditando, nté ha pouco,

nn CorroçAo dc atitudes do Sr. Cnrlos Ln-'govcrnndor dois por cento" — eleitoralmente
liquidado no Kstndo da fiunnnbnra — n6o tem policiais bastnn-
tes pnrn reprimir a Joiíntliin duscnfrcndn c segundo os Jornal»
nfio aó os bicheiros, mns também os "bookmakofa" podem cul-
dnr trnnqílilninciitc de vender Jõko sem o menor receio de
uma "cinin"... F.' evidente que de tnl fornin protegido* os
"books" não "dormlrnm dc tiuiea". K Jó estrearam um novo
sistema, nlcm do famoso crediário, sistema que está Influindo
dc maneira decisiva no movimento de apostas do Hipódromo
dn Gávea, únien autorizado por lei a explorar o Jôuo, pelos
seus objetivos de Incremento dn crlaçfio nacional do puro-sanguo
do carreiras, Os "bookmakers" estão dando quinze, vinte e cln*
co, tiinln o nlé mesmo quarenta por cento de desconto nns
apostas quc recebem. O apoatndnr Jóia mil cruzeiros c cm
muitos casos só pnsn sclscontosl Claro que podem niilr assim,
pois os lucros são fabulosos diante da liberdade que lhes dn
a poliria do Sr. Lacerda de bancar sem o menor susto.

àm l|

^fmmtmm. •

eei-dn. (1 fogoso

JOAO NF.-
(iltKLLO — í)
eficiente e mo-
drsto fri-lo tem
trabalhado com
afinco e- dia a
dia n a n li d a
simpatia dos
p r o r I etários.
Diste • nos on-
tem: "Mambu-

ré subiu da turma, mas pode
Kiinliar alndn".

C A lt L O S
G U I M AltAF.S

ALMEIDA —
IC um Ilustre
Jurlsconsulio c
lá foi direlor
do Jockey na
K f s l á o João
BorKPs. Kstá
encarregado de
defender a en-

lidade no caao da taxa de
Previdência.

MIGUEL OIL
— A b o r dado
pela reporta-
«em disse-nos
o consAüiado
treinador: "Hy-
pérlo trabalhou
bem: 133 a vol-
In fechada. 104
a nillhn finnl e
13 ns últimos

GoMel mulliísl*

m^m^mmmw- k^m\

ACUMULADA EM CÓDIGO
Multo nbriiado i v.,c»i p.-l«„ telafonemas Bem lhes dlrlsmos.pie er» ¦¦/, eiperaf pam »er a multado. Meamos fellsei, aACUMULADA KM (61)1(10, feita n» b«,e ». rrm cruzeiros, deu•••te ' ..bohrlnh.u" para oi nosso, leitores. Veiamos a AfL.Ml.I.ll.t i:m CÚDIOO para boje e amanhi, COmpInacio d.- leir»,

para aila urde: ChshAA. H para aninnha: fsm.As (on.o sem-
pre. no -'duro', Invertido em doll e nu placé.

'WACÍRTOUTUDO!

BABP"HA DO LAPIS
0« ÍGBÍBTO

(ir. leitores dc "ULTIMA
IIOHA" ejtio de parabéns. Aí
Indlcaç.iea do nosso Jornal pa-
ra as corridas de anteontem
f ram plf-namcnic- coroaria» rie
exlto, nolndamente as quecompunhum a já famosa

**?#¦#*####. '>»<####<»•'

f--y£a\

... "^Wj

DEMISSIONÁRIO!
K.n funle di;na de ,r*d..o

nona reportarem foi Informadade une o Sr. I.iils ( arlo. De 011-veira ha Ma tolli liado demlulo
ili diretoria do Jockey. Em ,e
tratando de um do, mal, sim-
pátlcoi e eficiente! par^rtros <la»»ntl(la'lr, * rt# %,. ttperar uur r.'Ilu»«:»,i :n„t-i ,«r ronlornada e(|tie éle continue no oóslo.

##¦#*»#,»>* •*»*»##*»*»

200 nictr..*.
mo".

'»^»»»»»'»^*»»»»s»s»*»a|»s»s»s»»»»»#»s»#.

GABINETE DO PRESIDENTE "JOAO CORUJA"
O fnmoso t'AI'A l».\S HMtllMIMs amhs de rer nnlü r-irn.idfl... Quem e«ln\« me,mo rom a«lllistlllllí os sins l.ilheiliilni» nosta seçán. Eis ruzilu em o tvnlior Pinto, nuandu hail/ou uma«eu rn—Ulllimdu aos li'lliirii: sua revliln dc "lem lliihiihu nu Itobobó" Oue
Tl.ltlIrirAfi IIF MINHA TISItttA: ten,, tem. nAo há mal, a menor dfivldn. Ém as- 

'•'.
Acabo dc ver e ouvir na leleilsfio n Presidente sim seiirtn (vltil o Cnml.es e viva Ananla!) so i-m(|u:,ilr«is. E ii.aibo de ler, Iniiiliíin, n crônica dn rasos eii-eprlonali iiihlli an-i um bilhete ou tal- !|

in. ii afllhiiilii Antônio Maria, Intllulnda "O llltlr- |lheilnlio, mas nunca mals antecedido do termo
rf.ld." Em n-s-ilmo cilcBliel * seitiilnle i-onrlii- "Escelínrla". Espero ipie Hes romerem na bast
sair. nfio há nmls motivo nenhum neste 1'als de do Presidenle, ou seja, dnniln loto um -esciila-
,e cll.linnr nliiufm de "Kxcelêncla", Asnrs vai ser chn", Como nío joslo de fazer romanre e multo
:u« "peito c n.i raça". Ouniido um Jfiquel pusar menos d«-mn>oi!la. aproveito esta prorlamarJo ao

, Ullin t-nrrlda lr-t'1 rham.i-lo df saindo, pnliràti, lui- meti grande público pnra marcar logo algumas !
; iniiniailii, ele. K i|iinndo aparerer alíiim aventu- "barbadas" e melhorar o padrito de luta para en-
! relro no lurfc Ir.-i pegá-lo, pessoalmente, llrnr as fri-.itar a fnmlterndn 204. Tomem nnla, portanto:

«uns rih-is is<- é qui- alsucm alndn poderá apa- MAHACAino — GLK.VMORE — DONALDO e PA-
re«-« r vcsllllo dentro de aljllhl lempo mnl, de VI- l.lssv. Para amanhã: J1V 1'MII I.AI1V — OLD
inni-in «Ja JIHI,;.) e dnr iimis palmadas naquela NMCK — l.oltli CIIA.VKI. — ZOMBA — AI.IIANV
parle do corpo qne o filartor houve por bem fn- e I.OVE APFAIR, Tenho dito. — «JoSo Corujn".

**9<P *J -»^-».»-il*>t-*^«i»«t>*a-es»#»s»aT-aT** *~9 ++ +++++.

ZACHARIAS NO TURFE
o ii*n.in dM | ran dei f*-*tji« do

t ii rn f». no uno paiudo, n% rro-
nl't»« prliilram^nle elejeram
cnmpeá da moda no "Sue.p-
slahe" > tradicional (asa Jar.
¦pies Heim, oue uni romo um
do, <eu« mal, ativos diretores
no Itio o famoso "publlc-rel».
tlon," /.arinrla, rio Itêio Mon-
teiro, nome Iniernsrlonaimenie
ronherldo. \rora que te aprotl-
m« a temporada e bom saber
ipie Jacou», Hi-lm e«u outr»
ver ,m evldfnrla, com seu dei-
file do próximo dia II, as 17 ho-
ra, na Menhl», quando n-rá exi-
hlda a nn.a coteçfto da prfitl-
&\c,%a organl/acâo. Nfto »4»r» pri»-rito dÍ7*T qm- o guCeiIo »Mtá fa-ranil.lo » oue na, urde, bonl-
tai do pr.irio a«j iiiulhf-rcs ele-
snntes esi.ir.to exibindo o> mo-
ri»*lní rr lado? Dela ('*%* •lacquei
llnlin. "SwecpsUke" à vista,vei-
tidot honllot t\* "pelouse" f
Zacharl li no mrfe para alesrla
de seus amigos.

ACUMULADA EM CÓDIGO
Os nostOI amigos que i-scre
veram para esta coluna soli-
rllando a chave para poder
decifrar a combinação de le
trás da vitoriosa iniciativa ti-
veram a aleiíria de ver nanhnr
as três ""barbadas"" marca-
das o nue redundou, num eál-
culo feito na h«»e de- cem cru
7<-lr«.. num lucro de 7 000:
Chamamos a atenção doi- le-i-
loreí que «.«tio participando
dn pasdatempo para que nío
ee eaquecam de enviar um en-
velope selado para a refnosta.
de maneira a facilitar o nos*
so tr.-.bnlho. Muitos nâo lém
feit'f i*«Mi f, ntpsttf caso. lém
de entrar num longo compasso
de espera, tal o volume da
correspondência Hoje. pm ou-
tro Iccal desta coluna, vâo pu-
blifad;*.* as romhin*cô*** "Uf
formam a ACfMtrLAIM EM-
CÚOIGO desta tarde e de ama-
nhâ Azrat)ecemo« ao* nesso»
smiíos o» telefonem»!, de pa
raben, pelo acerto. Berr, sabe
mói que em corrida» é dlfi-
cíllmo contar sempre com íu-
cesto, mas. dc qualquer ma-
neira, sabem os leitores que
o nosso unlco interesse é on
enta-los bem e honestamente.

24 Horis ci«
FSPORTI
PLACAR "UH"

(j&^aW/-»
VERA ORTI7 íe.,„hena 6.

dupla Ori» r.i' 11. fototraft, da»
mulhrrtf- hnnhaU. t "/> H-rha-
rt» Ifi Irrni do* "hootl*" > ¦ ;, .. •*¦
e» outra «re» ns BAP.HAIM DO
LÁPIS para alegria da rapaclada,
Di/ ela, rom aejus»la ritlmi qui»
lleu« lhe den -|.,la foto i em
hirm-rnacrm aqurU qut falou da
p»rw ni.ii» rarnuda riu rorpo hu-
mano fie t lx>m df rnntfrti

lolh» > bartiMl, al | ma, nln*
n.TT. quf r a £in'

HYPERIO AGRADOU MUITO
Conforme anierlpamo, o rrsque Hrperin fo! levado na m».nni de ontem ¦ um eterrlrlo forte rOm vluta» ao (. p k*o

Paulo^ a ser reali/arto no ma i . de maio Tendo no d„r.., o J6-
<iue| I.ni, nu,. qu, .nsl.ii,, par. treb.lha-l.., o filho de Amphi,iam da toiu fechada t na areia pe-uda, pelo melo de raia. aas).na ando 33 caiado, para a rti-uiina. rom im pare a i.luma
milhe . |3 prra .,« -;iiii mi-tr,„ rinal,. Paraono, l SOU meln.s e foi dominado fàrilrnente
rraqur do "Stud" Vale da n«>» r<neranr»

• "¦í^rou Hj perio
ndu •'Unindo" o

NA RETA FINAL ? "JOAO CORUJA" ? BARBADA 00 LAPIS ? NA RETA FINAL
Ag ri pi na Credenciou-se Para o "Henrique Possolo"

Provável Novamente a "Dobradinha Ouro-Azul"
Com um programa doi melhores |á organlsados nasta tem-

porada, o Jockey Club oferecerá aos turfistas, além dos pareoi
comuns, duas carreiras di extrema sensação, tais como a cias*
sica "Henrique Possolo" na distância da milha, t o "Handicap

Especial" em 1.600 metros para animais de qualquer pais di tréi
anos e mais Idade.

Na primeira destas orovas, que é iustamente a mals Impor*
tante, teremos nova apresentação de ALBANY, a raçuda e va-
lente defensora da blusa do Stud Paula Machado, que, com o
reforço de ALTHÉA (Albânia deverá faier "forfalt") tentará re-
petlr os esplêndidos sucessos ultimamente alcançados. Apesar de
ser considerada força da competição, esta poderosa parelha de
Ernani dt Freitas terá de "suar" a camisa, para te desvencllhar
de ASSÍRIA, vinda de São Paulo com sugestiva campanha, ondt
se encontra mesmo, além de dois segundos lugares, três triunfot
bastante cateaórlcos, e que a situam como seríssima rival. Tam*
bém QUIMBELE reaparece depois de cerca dt seis mestt dt
repouso na fazenda onde nasceu e pronta para reeditar as belas
performances do ano findo, quando roçou pelo de Igual pari
igual, com FAUSTINA, ATHÉA e outras que na época eram ai
mandonal da turma e da geração,

A flamante filha de Pontet Canet e Malfa tem muiti catt-
gorla para st defrontar dt forma brllhantt com estas adversárias.

Por outro lado, é aguardada também, uma performance des-
tadaca dt AORIPINA, uma atrevida t veloz filha da nossa co-
nheclda Palombeta, bem como há muita fé na exibição de outra
reprtsentantt do turfe bandeirante, como se|i de PIORcLINA,

ty i ^ito^ ta^

amparada Igualmente per atuiçtts das mals convlnctnttt tm lua
turma, tm Cidadt Jardim.

Até a hora dt tnctrrarmet •• trabalhos desta tdiçao, ainda
não st sabia quil das três dtftntoris do Stud Paula Machado
desertaria da carreira, estando prepinsos entretanto os seus
responsáveis, a dtixar que ALBÂNIA fique ainda em sossego,
resorvandoa para ás provas dt maior tnvergadura, iá qut a fl*
lha de Maki em Jaffa é considerada a melhor dt proveitoso lott
da letra "A".

Mas, qualquer que seja o "duo" escolhido para defender o
prestigio dos Haras Sáo José t Expedictus, estarão elfes estabe*
lecimentos bem representado», podendo inclusive, voltar i vin-
ger a "dobradinha" da cisa, fato qui já st verificou trtt veies
nesta temporada.

Lord Chontl Novamcntt
Já no Handicap Especial, a ficura do tordiiho LOKD CHA-

NEL t sem dúvida o ponto de maior atração, em que pese o
reaparecimento do futuroso -.TRAMO, que durante hastante
tempo ostentou o titulo de líder de sua seraçao no turtr sua-nabanno,

•Nem todos se convenceram ainda das reais qualidades dofilho de Lord Antibe». cuja última vitoria em lempo dos melho-res no eramado o recomendam sobremodo a um novo triunfo.
Tario ATRAMO como BARONET. este em virtude sobretudodo handicap' dc peso que gozará, »ao adversários temive-s parao lordilho de Walter Aiiano. que marrado tudo o quc se possadizer, e o animal da carreira.

| 

„ __ ..

Eu or tflQontfM programaacM
p»rr hojd ? »n m.íJ mm ut^ic t.
Pai» segundo r.f-.-ma a •port

| 
Pre..

HOJf
TORHEIO HIO-8 Í-AUUT)

No PacMmbu — CorUatUaa a
PlâmsngsO.
CAMPEONATO CEARKNSf.

km rort»ie».« — Cear» i Ns.
rlrjiial.

CAMPEONATO AMA7.0N«K6r

ÉEm 
Manaus •— lntarnaciona; a

_ f'!«i";i
g VXtítt&abi x I.ábor
1 AMIBTOaOa
g Em BaJltoa — fortutulaa ftan-
I '.lato » Botaf&do ae Ribstirlo !»r*-

« CLUBE CAaiOCA
g Em Im» — A. A PortuguiM-,
^ « Saleçlo local

l.MIMIl
TOENETO RIO-íi PAULO

Em Vile. Belmiro — Bantoa r
tí A • orles..
tí Nas laranjeira* — riumir.tnaa

x Portufuèaa de Deapor. ot
% C UCPKONATO PARANAENSE
*\ Em Manavr-ie.ri — Mandtfua-

§r. 
i Contíba ij.» do e»'.adual).

CAMPEONATO CATAP-INENSF
ft Cm Tubarfco •— Hercliio Lu«
% > Marefllo tlhi\a
m En: P.ori*nopo)ii — ^a.uii ».* -
P mo» i Pslmelraii
á CAMPEONATO CEARENSE
g Em Eorialt» — Calouros ae
| At i E»rrovi»rio

CAMPEONATO JUIZOEÍORANO
js Era Jui/. d«p For» — Torneia

Int-Blo d-p ProfUfcionai» tí* t\
CAMPEONATO AMAZONENSE"g Em Mansas — N&clonal i Fatt

ff Stl -América x ftantor
f. COIS 

"BELO HOPIZONTX"
Em Belo Horte.onte — Amert-

ca x íw-u ú*y S^ttp-mbro
TORNEIO PERNAMBUCO-
PARAÍBA
Em Recife — Náutico x 7-»i».

f. Err. Campina Grande — San-
U Crur x r-amplnenae
COPA OO INTERIOR
En- Limoeiro — Limoeiro I

ft Barrnroa
fi Em Cftru*ru — C&ruaxu x
flsgarftçu,TOR VEIO MUNICIPAL

MARANHENSE
Em SAo Luir — Moto Ciubt x

Maranhfio A. C. -úeclàko)
JÉ C «-MPEONATO F.AIANO DA

BEOUNDA DIVI.SAO
Err. BaivAdor Pen-Peri i Ela-
mmgtdnho.S. CLUBEfi CARIOCAS

Err Moca Bonita — Banru x
Mlato do Botafoeo
Em Uberlândia — fi-*-»- >»- x

s Err. Bambuí — Portugu*»» x
| Bumb-alense..
g Em Volta Redonda — Juvenil
i do America x Seltçáo Juvenil le-
8 ctã
f OUTROS AM1ST0606
H Em Guaraunfruetá - S E.
\ Primei-.- x E-sportlv» local

Em Cr.rnp'.r.aa — Ouaranl x
«5» Pe.uic

Em Barrrro* — Barrpttn» z Ju-
vtntVlâ.

Em Taub.-ae — Tsubate i N»-
roo» te.

Em Presidente Pr-iden.e —
P-identina x Londrme «o Pi-
ranft.

Em Manha — Sào Bento I
Am*"r!ra d»> Río Pr*to.

Em Caxias do Sul — Flamen-
tf i t C Balui.

Em Volta Redor.de — Seiecâo
loc»; x Orujwüro óe Mtniui.

Em Feim d» S«n'ar.e — Flu-
m-nen«r » Vitória ds Cepit»;

Em Oman*.a — S'.rlo LlbaBes
x Nova Viln,.

Ooianfca k S&uta Rita
Em Anápolis — AnApoils X

Ooiír.ia
Em Mtrnasol — Miraejo', x B»-

ttatati
Em PoçOT dt» Caldaa — A A

BARBADA DO DIA
WILLIAMS

raltárna Ceràmlc*

i**F+++0t0

'¦' Pire0: 1-OOOmts. — Rie.: *. Game 54" 4/3 — Prímles: Cr$ UO M0.0O; Cr* 45 (JOO.OO: Cr«$ JO.00000

nComo 
hnvíiUiios Snuhciòdo, o

Mtiul .Josô Moríics e Sllvn, bí-
rã tinnsferido pura Sfto PiuíIo. Já
ontem, deverinm trr embRícftdo al*
iíuiir do? .seus deítíiiaorcs,

BEin 
conseqüência dessn dedafiOi

eatflo h vend» ns soiíuiiiIpi» uni-
mals do referido Sliul: MI1.TONIA
(nuiiicurii p Com Piemn?:!, quatro
anos, três vitórias: MONDE iRierk
e Torultt) três nnos, umu vttòrln.
A primeira pode ser vista cow Ce«
leatlna Oomez e n segunda rum
Fernando Sohneider

Flruiíio nlndu por nUvim tem-
po na Guanabara, AttAtUO-

IUIIA e AZÒUOUE, que tf-m rom-
promtsaòs clAssícos a saldar.

OEstA 
seiulii dlv.llqatlB, » pro-

pramaçfto dus* tradicionais rar-
relraa comemorativas do "aniveraá-
tio du Revolução Argentina, que
ocorrerá em maio pioxímo.

B

0Á16m 
do Orande Prêmio •"In-

temAclonal 25 de Mayò", em
2.<nn nietroiS e com dez milhões Mr
pesos an vencedor (cerca de qua-
renttt tmllnfiei de rrureiros i, serão
dliputados mnis quatro ptnvns de
alta dotaçfto, os Grandes Prêmios"Internacional Cnblldo Ablerto","tlitemacionnl Primeira Jutitu, "In-
ternaclonal Vicente I.npez e PU-
nes" i» "internacional Rovoluclon de
Mavo".

BComo 
habitualmente procede,

comunica a Loteria de Benetl*
côncia Nacional v Cnslnos, que ns
animais convidados, terfio inscrição
grátis, t* condiicflo *• estadia nas
mesmns condições, dvsrie o tnomfi-
to do etnlinrriue por nnvlo ou aylfto,
Olltrossltn, o proprietário (podem
ser nte dois-, o loquei. treitiHdor t»
cávftlariço, gozarílo dãí mesmas
vantagens.

Animai*!

l-l Wllllana ....
2—2 Clnlllua ....

.1 Cnlman ....
3—4 Madureira

8 Cloori Drink-
4 -ô F\irRiipto

7 Sabotage .,.

rfsn si, t:i Jóquei Pu»>5Íbilidadf«

M
SI
66
Í5

66
55

30 1
40 I
?n '

,;n '
Ríl 

'

un I
«o I

Bolino
Silva

Cl Sllvs
Moreira
Ricardo
Martins
Moura

Aenra 4 diflr;! pfrdT. Melhorou
Vai dar trabalho. Levara ni rerta
Trabalhou bem. Otirr.o pU**fContam fazer boa fleura. Olho'
l.evsdn eonio -barbídR". Cuidado'
Shci cremo* Fraro porá * turma
HÀ melhores Vai (tperar

Trr inador

Morgado
Moralet
Schneider
üllos
Corre»

XteiOUlt»
Mnrfado

Largada: as IUO harai

Prrformanrr

I
I

PELE RENDEU
UM MILHÃO
AO ATLÉTICO

I> Alben!»
£.-«TrtrA.NTr
p Aíbenit
P A'oenl«
p. Bilbao
p S-rudo
p Oemo

lliit. Temp, Ksi,

1 3P0 TI l/l AO

t.JBO
! 200
i non
! 300
; noo

Tf 2 6
76 S 6
n ! s
7! l/S
63 2 S

AU
AU
AP
At,
AL

BH II HORIZONTE, t «sr-
l VH| — O* dinfenlf» «dn Ati»-
> tiro Mtnelro tiraram Bfctifítt"
i to» rt-rv m Mndi tfo R»n*oa,
} rt\mpek< paulitta * e«ta f a-
1 pitai, pou alfm de proporrio-

nar a maior r*nda dn futebol
mineiro pac.* p"-* «ni publim

Nosso palpite: WILLIANI Inimloo: OALLUZO Surpresa: MADUREIRA
¦a,« Pártoi 1.500 mU. - ««ci Temível W" 3/3 - frèmlos: Cr<J 100 000,00; CrS 30 000.00. CrS 50 000,00 - Largada: .,14.™ hõTÜ

vU imrnle inien-àsadr-
relf. «i ,-luh^ ülnrla I
lucre liquide dr Cri
i.ihm- t::.ho

¦Fir \*t

1-1 My Fnir I »dv
2-2 Critnrmn 
3--.I IWlílcn 

4 Vovó Beneriltii
4 .1 Xíns 

6 Cumparsa 

64
64
61.
62
68
14

2J I J O. Silva I Aqui e um» d», Ir*rç», Chsnr» ! F20 ! .1 M Santos ! Liceíra e levam na conts F-írca M36 M, Silva | Perdeu um» carreira Incrível I M60 
j A. Reis | Nio cremos, Turm» forte >«or» ! W.40 a. snnto, I Semprt p»r.to>» Contem rsnhsr ' M60 I .1 Marchant I Pl.ic» dou melhores. Caldsdo. : R

írhneide*
Gtl
Mendes
Ferreira
ASmeld»

Cflrrapito

p Sairá
p Dadk»
p. Tuvuty
p Xmra
p Xalrt
p. Chlanns

1 son
: .1*
1 'OO
1.100
i r-nn

9S f
76
7»
95 8
W S
62 .'

AL
AL
AP

Nesso palpite: CHIARINA Inimigo: DÉLFICA Surpríss: MY CAIR LADY
3." Páreo: 5 000 ml». Rec: Atramo 120" 4/3 — Premle-i: CrS 144 000,00; CrS 44 000,00; CrS 11 000.00 — Largada: aí 14.50"horas

MÂDlWÇADM NAGAVEAf
CEISOJPIMA

1—1 F.Isi-b 
S-0 Zumbala ....Zisla 
3 -3 Temerária ..

Apollonla ...
4- Mlsa Bonera

fi Pecey 
87
17

W ' D P Silva Onsta mals da «rama r»t» « T. Coutinho40 i A. Ssntoi Trabalhou bem Levam nl cert» L, Ferreira
80 J Sllvs Aluda reiular. Ha melhore, Almeida
- I Kio corre v»o rorrer* ' L»rrandart

38 .1 Marchant Seu apronto foi mafinlfleo Fúrç, Mareado81 ' A Ricardo Dev» melhorar a»nr» Piare j C, U!'oa130 ' C R Carvalho Nin cr^mo. Fraca para » t-irm» Pouza

n ZtJaCa*.
p Irquint»
p. Fmer»
p Apolíoni»
p, Viçou a
P tmbuld»
p. J T*t.

I soo
l.SOf.
t.SflH
1 6*
!.50f!
1.5'10
l snri

w 4 <
ft ? -
imu

S.s 2 8
M 2 S
»?: .<

OI.
nL
4.L

Nosso palpite: APOLLONIA Inimigo: ZUMBAIA Surprlx: fUSCA

'-~,<tajM
, H^lJJal

 
¦«

«ina J

Clilarina - M. T. lady D61-

1» píreo WII.I.IAMS. Bolino,
em 36", demonsítándo melhoras,
OALLUZO, 1000 etti 65"2j8 e apron-
tou com Beauinho AW rm M", mui-
ln bem. OOOD DRINK. Rlri.rdo,
3«10 em 22", muito contido. WIL-
1.1 WS im estrei". deixou boa im-
preis&o, mns tèrft em OAl,LUZO
um sftrlo rival, pois trabalhou e
aprontou em hofls rnnii^Ofs.

RESÜMOl vVltt.tAMS - OAL-
I.ÜZO — M\rH'"F,«">.»

2-- nftreo - MY r«m 1 »DV. j
O suvh. 8«vi em rJ»", muito •""•!.
XÍTA, .1 SUvii. Hlin em 92'"» í.
rom sobnís «• nnrotilou Pnn om W*,
r'lfilmt-.lt- >«V FMR I "IV, CIliA-
RINA e X^TS 'Um v* f.Srcas

RESUMO: MV Fsm LADY
CHIARINA XPta.

3" pltreo — FUSCA. Lele, son em
83", correndo multo hem. BIZIA
,1. Sllvn. 700 em 48». ro«n f.»ci||,<,.
de APOLLONtA. "uo cai if'. H«
rnrielrõn e PKOÒY. lüno epi in7".
final Uatido em bow condições

PUSOA encontra bo» onortunída-
dc. devendo encontrar nn p^r«lhanüivero dois. n» pmvnvel, ndver-
xA ri m-«

RESUMO: FUSCA * ZUMBAIA- APOIIOVIA
4- páreo - DOSSIER, Portilho.

204(1 e«n 138". com nlvumas reser-
vns XOOUM, I Mnrchant. uno
em 92", cnm bon neto ACIIO. B--Í-
f:cn IS!» em ino" e dois quinto.Aprontou 800 em 80"2 3, imnre.„ln.
nando liem XOOUM na pista ne-
."«da. de'enderA nnsjo voto. AOIOvm rorrer mujto

RESUMO: XOOUM - AOIO -
TIO PRIMO

fri pareô ATRAMO. Mnrrrtnnt
!(H«o em inn s e aprontou «nn emSI", multo bem LORI1 CHANF1
nano. »nn em 4H-JS, num aprontoespetacular. PADDY. J Silva, luou

em 103"18, muito ffirll. EXCHAN-
CIE, Bolino, SOO em 87", d" rnrtel-
r:lo. BARONET. 1500 em M"3 5, com
sohrns. LORD CHANEL Vnl h.rvnr
e ncnbnr ATRAMO e adv»e"*Tlo.

RESUMO: LORD CHANEL -
ATRAMO FXCHANOF.
(•v pAr»,) - zomba. Marchant, KW
em (W" de cnrrelrSo. I.ICTOR. Ali-
\-a--es, f-00 em 40"? 5. com l»Cl'lrtpde,
VOl.roNE. .1 M. Snnto», 800 cm
21*1 "2 íl, flnallrnndn muito bem FS-
TFto. J, Sllvn, 100O em 6ã". anta-
dc-.do e KILL. M. Sllvs. 700 e-n
4fi", «rretnHtPndo em hnn% rondi-
cAe». Prln formn como venceu^
ZOMBA deve repetir. VOLPONE e
o ndvérsArlo

RE6UMOI ZOMBA - POLPONE
ESTEIO

7? páreo - OUIMBELLE, Adnl*
ton. 1P00 em 107". só deixando cor-
rer nos illHmos |?no ou» foti-«n fei-
tos em 84", FIORFl.IINA Bolino.
S00 em 82" Cito?'. J. o Sllvn,
700 em 45". correndo bem ,ASSÍRIA.
Hix) em ins-, ,.m Cidade Jardim.
At liANY, Marchant, i(KX) em 103"
35 e aprontou "OO em 38" ALTURA,
M Sllvn. derrota rom f«rl'ldirie
ALBÂNIA, mure'indo riflrn o** 1AÍM)
metros. 101 "3 5, deixando ótima lm-
presiS,, a parelha do Stud Paula
Machado, tanha destaque>Jio pare»»

«,.» Ptreoi 1,300 mti. — *ec: Temível lt" J/5 — Premiai: Cr» 100 000.00; C* 30 000.00, Cr» 20 000.00 — Lereade: Ls 15.20 horas
g1 1 Dossier  56

2- 2 Tio Primo  56
3-3 XoRUin  56

4 A tio 88
4-5 Old Nick  54

6 Tlbúrclo  53

Sllv» Ne,t» turma » forte candidato
5 20 | J. O. Silva Levam na certa And» "Unindo"

20 ' .1 Marchant Vai correr hem ator» Ht fí
«ui Bolino S6 como «rande »urpr»««
60 ' L. Vai Na j-ram» niar-.s melhor
60 ' o. silva Semprt esperado e n»d» produt

R. Canapito ».• p. Airw-aj-» ? oon ;v, 16 AL
O Fet-ft 8." L. Prtnce 1 500 M 3•'» AL
W. Aluno 2" p. Alr*a>-f ! 2 000 ui i-'j AL
P. Morcado 7 • L. Prlnc* ! '. fttt) <« J AL

P Nunes 10' ji. T Blond !.MX! "4 5 AL
N Linhares 8- AlrTrar» ' ? nnn '31 \.'t AL

Nosso palpite: TIO PRIMO

5." Páreo: 1.400 mts.

Inlmlao: XOOUM Si-í-.u DOSSIER

Recorde: Garça »4 3-5 — Prímios: Cr» 150 000 00 Cr» 45 000 00 CrS 30 000,00 — Largada: at 15.5C horas

1- Atrati D .
I ord Chanel
Pnnetal ,. .
Pnddy .

f> F'vrhan»e
6 P«tO " nsrni.pt" Revide .....

88
61

5'
60
50

20 J. Marchant Volta "t:n::-.do" e Itvam n» certa J
18 D Mo-eira Oenhou em lindo ettllo. FArç» W110 I. Santo» NJo cremo,, rraco psra » turm, F

110 I J Silva Aq-al ,0 como tr»nde «urpreía ' B
8" A Bolino Anda "voando" t pod» e»nhar C

Nao corre N»o correr» ' p
60 A Santos Correndo melho: nor» Perieoso P

Nac corre Nío rarrer» I p

Teixeira
Ribeiro
Pere.r*
Mo-tado
M Orçado
Morjsdo

* p O, Chan.-e
4 * p. ^oiomeu
l." p Althe»

* p Vnírr.v
4.* p. Vatrns

. .? p. O Wind
" p Valn-.r

í 000'..soo
l.iJW
í . fifW -
» ann
I 3nfi
1 5<vv

«5 j 5
»S 4 «
»S 4 5
7^» 4 5
t» 4 »
an \ 'jj
7« 4'5

¦a»-»-*

PROCOPIO RENOVOU
COM O CRUZEIRO

BI I ii HORIZONTE, 7 i»P t Hl
- Por CrS 1.3 mi! de ord*pn»*dn
tnfn^al r luia» a critfno dn club».
r» /«euriro Procõpio rnnntrdnii fm
rrnot ar na noit* dr onlem »r«
ciinlratn com o (,ru/eiro rir-.- Ca-
pilai. Itrst» turma firfcm 4*»fint».-
fftmente fnrrrrad*"- a« pn*.«ihili--
d.»(trs dr Praeóplo ser roninudo
pelo Flsmento <!«« Rie de Janeiro.

TRES CLUBES
QUEREM FAUSTINO:

CRS 10 MILHÕES
*ont seu p&xa-f ntô «eja v-?«-

dido por menos de Cr-5 10 •»
peln Ferroviária de Ar»r»q-j»rl,
Fa.meiras, Coríntlanf t 8, Paulo

interessado» na comp*» ém
atacante Fausttno. «endo (jue e «s
paute. tKínbéni deaeja o coneurse
rt. pia ei ••¦

PALMEIRAS COMPLETO
NO RETURNO

s. ral I li - i -r 1 H ¦ • II, J«
fadore, lultnhr, \demar 7eq«l-
nh» ' Humana ¦¦• - - ' ¦¦*¦¦**•
itr Jot»r no* últimos corapromiuM
di> Palmeiran nit pnmrirn turn»
do Torneie "Rio-.Sio Paulo" ja fo-

¦ ram poslaa 4 «Jlsposltlo O» lfe»l«
& CO Kent rinrmh'. peln itpparumfn
i% I*. medico Detti -..- . o ralm-»-!
«, t*\ pudera jntar nnmpieie tx. Hlr

Nçsso palpite: LORD CHANEL Inlmiqo: ATUAMO Surpresa: BARONIT

»." Pareô: 5 000 mii. — R6c: Atramo 110 4/Í — Prêmios: Cr» 144 000 00 Cr» 44 000,00; Cri J« 000 00 (Btttlnfi Lar», às 1*30 h
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Ganhou em lind» final Anda hem
Levam na certa Tnbaihau bem
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METIDO, A Reis. 1400 em Ml s
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BOTAFOGO x BANGU
AMANHÃ

Botaloeo e Ban»u disputarão
amanhi no E»!*dlo Proletán»,
um ami8tu*o, r,^!'p^e'^enc»srl(>^ por
equipes müstM O BntftfoK*i apr»-
«i»nt«»à fr*nde* atrações, com*
Neivaido. Rild-i e a estreia de r>«*
cio Nü. preliminar 'otiarãü ot qua-
tiro» '".verti» do* meumoe ri«h*»

FLA PODE JOGAR COM
A PORT. SANTISTA

O } innifit f P')d»*r» ¦ j »¦ foiw •
Purtu^uè-Ai ^antiitA n* prmima
!*rv'a*-f*»lMi dfve-ndendn dn r»«»l
tüdn dr«-ts n.Mtf frrn-i-p tv. Onn
t£ani. I »«¦! « rumrmo v+rrt.. fí

¦ cara rm ?"¦ lujtr dn frnp«r- i»aV
rior*. «Ni int*ndn n<> dftmlnr».

.«-i »•¦« tt

pod-pnrt» ji't • r»m <>« ••-• «
t** M»i «r rrnrrr av. •-»--•>••
t-er» o I" de trupu r»ni*c» -»«4«
Jftfo nu dU 1%

EM HONG KONG
MADUREIRA x SELIÇiO

Ht NO KONO 3 'VK - l M»
dure.r» «Jo R.o de Janeiro, lotar*
amiítonatr.ente ttomlnto, RO I»«-
dlo Palace. entrenttntlp a aelt-çe»
toe*!, O* brauletTT» ;» a» »«n«»n
tram roncBnírsdp*. a**tidr> fU*,
*m»nh» t t»rd«. haver» uma esti-
!hí»c rtpid» p«r» o» ton-edore» l«-

ti f. I IUI i »« ¦ 1 » * '.« I

t^t» % dl» lt. \#«tm l-er» an
n\ zk vr», pod-pnd» jot»r r«
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LUTA LIVRE BRASILEIRA VENCE OUTRA VEI NO CND: VAI SER OFICIALIZADA

CND VAI ACABAR COM AS VIAGENS-BELA VISTA
(bolas & CARTOLAS)

niko sOLONreiN

Bilhetinho ao Armando Nogueira
Chapinha velho de guerra, meus para-

bens pelo artigo de ontem, na sua "Bola
Pra Frente". Se pudesse, transcrevia-o in-
teiro. Acho ate que seria obrigação de to-
dos os editores esportivos fazé-lo. Mas, que
diabo! Você escreveu às pampas! E em tres
colunas, enquanto, como vê, eu so tenho
uma e meia, com mulher de gorjeta.

Confesso que já estava cansado c de-
sanimado rie bater sozinho nessa gente. Vm
dia chegue! a sentir saudades daquela guer-
rinha que nós dois e o Luis Carlos Barre-
to começamos em 58, quando o "Alicate"
perdeu dc zero... Vejo. porém, que o ami-
go. eslá em euforia de trabalho! E sei que
você e um penso quando quer fazer, dizer
e escrever.

Conte com o Bolontra neste novo forro,
.lá denunciei esses anacoretas, aqui. Sutil-
mente. Pra ver se eles davam um jeito na
vida e paravam de tomar, não so as meda-
lhas dos nossos campeões, mas também a
glória. Você sabe. glória, hoje em dia, esta
pela hora da morte. Há muita, por ai. Mas
falsa Talvez "importada" dc Paramaribo...

Você fala do martírio desse infeliz que
é o-cartola brasileiro. E' uma realidade! Co-
mo cansa vender trator, barganhar verba
oficial, "comprar" ônibus, dominar cadeias
de radiofusão, forjar Efeitos Suspenslvos,
anunciar-se ao Presidente da Republica como
"colega" — "é o presidente do clube tal"...
— Ganhar comendas! O Falcão diz quc vai
gannar a "Encomenda do Cruzeiro do Sul"...
E que amofinação, chapinha, visar o passa-
porte todo o mês! Quc coisa chata! Que ma-
cada. ir ao Maracanã e ao Pacaembu de
gravata e paletó! Ir pra là e pra cá com
gordas verbas de representação. Que no-
jeira — eis o sacrifício supremo deles —
apertar mãos suadas dos Peles. Garrinchas.
Didis, Nilton Santos r Quarcntinhas! Sorrir
para eles e dizer quc são reis. sem ter
quem os chame de monarcas também.

fcssrs cartola'-'
sSo uns -«.a.Tifira-
dos, Arnundn. Ve*
ja o trabalha o qur
tiveram para or-
sanizar èssr pri-
mor dt "Rio-São
Paulo". F. que
transtornos lhe*
trará a Instruçüo
20-1, quando lorrm
comprar sua*
Tmiamb.LS no r:\ir-
terior... Cadê oi
tropicais incièscn
de fundo de ma-
Ia?...

São muito frá-
íeis. A Taça que
d Belini levan-
tou sozinho — e
com um hraço vo
— na Suécia, vai
ser levada ao Chi-
Ie por uns qui-
nhentos! Olha só
n que eu dico.
uns quinhentos.
Atinai dc contas,
é preciso sr curar
o caneco rom cui-
dado .. Paro aqui
por falta de es-
paço. E também
porque estou me
esquentando e da-
qui a pouco vou
lã fora tarar *_.
mão num! Só pe-
Ço, Armando, que
você não repita
mais aquela fra-
se: — Amadores
marrons do íute-
boi dos eabinetes,
•çuHrdHi as vossa*,
chute ir as". f.lr*
são capazes de
aceitar a idéia. E
ai peçam at
chancas do Pele,
dizendo que são
seus donos, de la-
to e de direito!
Essa turma é
mão-leve, compa-
nheiro...

Vm abraço •
conte com o Bo-
lontra. Afinal, es-
sas çuerrínhas an-
tes da Copa dão
sempre certo.

Ào qua
parece, o
Falcão quer
transformar
o CND na
COFAP do
esporte: vai
t a b e lar os
preços dai
excursões...

AMPARITO. um perfil a serviço dn
bem-estar matinal.

MfARUM JASBIK, consultor jurídico do CND explica
interpretação errada de muita gente sobre deler-

minação de Mendonça Falcão contra excursões de clubes
a baixos preços. O objetivo não e barrar Vasco, Bota-
fego ou Santos, mas, de impedir que clubes pequenos,
de menor categoria técnica, saiam dc Brasil para jogar
em países tecnicamente forte^, comprometendo o fute-
boi brasileiro, que no "ranking" mundial desfruta de

grande prestigio. Maruni Jasbik firmou que ha dois

grandes juristas (Evandro Lins e Gastão Soares) que
impedirão atitudes arbitrárias e inconstitucionais de Fal-
cão, nesta febre de reforma e reorganização moraliza-
dora do CND.

VERBA SUSPENSA
No tempo dc Paula Ramos,

Falcão pedira da verba para
clubes, 12 milhões para S. Pau-
lo (sequndo nos disseram) a
fim de atender o eleitorado
nos clubes. Açora informa
Marum Jasblk aue o novo
presidente traçou planos segu-
ros e decisivos Impulsionando
o CND para medidas firmes e
fortes dentro da lei: 1) —
suspensão do pagamento das
verbas destinadas pelo govèr-
no e reestudo da matéria; 2)

conferência com Jânio Oua-
dros segunda-feira em Brasi-
Ila e audiência para apresen-
tar membros do Conselho; 31

terça-feira virá ao Rio c
ficará toda semana nesta ci-
dade, havendo reunião pela
manhã e audiência a presidên-
tes das entidades, na parte da
tarde

AUTORIZAÇÃO
Outras mecidas enérgicas de

Falcào e todo o Conselho ba-
scando-se na lei, como infor-
mou-nos, em entrevista, Ma-
rum Jashik: comunicação feila
ontem, à Policia Marítima, que
os vistos nos passaportes só
poderão ser concedidos quan-
do autorizados pelo CND para
clubes viajarem; comunicação
ás entidades e clubes, que,
quem nào regularizar os "ai-

\ar..s do funcionamento te-
rão cassados direitos de ativi-
dade.

EFEITO SUSPENSIVO
Foram distribuídos mais de

250 processos quc estavam pa-
ra ser julgados Um dos

principais, refere-se ao recur-
so absurdo da Confederação
Brasileira de Pugilismo, con-
tra a lutalivre brasileira. O
CND considerou normal a de-
liberação da diretoria passada,
e, mandado de segurança será
concedido, permitindo a reali-
lação da luta-livre brasileira.

Decisão sobre efeito suspen-
slvo: deliberou o novo CND,

por ordem do presidente Fal-
cão, não conceder mais efeitos
suspensivos 

'ad-referendum'

da assembléia do CND- Efeito
suspensivo só será concedido
depois de apreciado o pedido
em olenário Falcào, que
quando presidente da FPF ob-
teve muitos efeitos suspensi-
vos por telefone, concedidos

pelo presidente do CND "ad-

referendum" do plenário, de-
cidiu impedir aquela fórmula,
assim como náo deixará clube
sair sem técnico diplomado,
quando èle, muitas veies im-

piorou que o CND deixasse o
Santos ir para fora com Lu-
Ia (sem diploma).
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Consolo dc Didi e a lelcvisõn. Há quase um més na cerca, eslá 'seco'' pnra voltar a tocar
na bola. üiz quc menisco está bom c vai enfrentar o Sanlos. Segunda-feira começa a treinar.

DIDI VOLTA A TREINAR E
QUER ENFRENTAR 0 SANTOS

ULTIMA HORA Esportiva

SAIIAIIA E PACOTI
ÍMIKOCUPAM VASCO -
Apesar tio curlo espneo tle
uma semana para o jogo
contrn o Santos, o br, Vni-
dir Luz tem esperanças de
colocar em condições de jft. H
go os atacantes Sabará c !,
Pacoti, cujas contusões H
vêm preocupando o técnico }j
Martim Francisco.

IIANCl': HOJE E AMANHA NA HOLANDA
o llarilú Jogará hoje e amanhi! na Holanda, ¦

i-slanilii escalado o seguinte quadro para esses ]compromissos: lliir.i.lara: Joel, Karry r Nilton
Ademir c /.ó/lm»; Correia, Zé .Maria, nianrhlni
Walter c Beto.

SÓCIOS l)0 FIX PAGAHAO INGRESSOS 1
 Do acordo rom o rcgulamütilò dn Tornrlo ís

Iti o-Silo P.iulo, ns associados do Fluminense pn- £
farão Ingresso ti 1 partida cli- domingo, contra £
a PortuguCsa, apesar dc sua disputa cm Álvaro ij
Chaves. |

%
VENCEU o BOTAFOGO EM UHERABA: I i * jI.IIKIIAHA, 7 (SP) — Jogando esta noite, nota 1

cidade, contra u Uberaba, o Botafogo, du Riu, ven- f-
cru pela contagem do I a 2. No primeiro trmpn •>
quadro carioca vencia pur 2x0. (luis, pela ordem:
t..i;.r.*.i tinha, Garrincha, \ ai tiniu» (2), (sendo om
dr pênalti, para os locais; llatatais, contra e Caca,
cobrando falta. A renda dos portões toi dc 480.200
rrir/rirus, fora a venda antecipada. José limiar-
di nu loi um bom juiz.

tians (Maracanã) e Santos
Botafogo iPacaembu).

Traçado Prog
Lista Será
A 

reunião iniciada na noite de quinta-feira, quando seria tra-

cada a programaçáo do selecionado brasileiro para as d[spu-
tas das Taças Oswaldo Crui e 0'Hlggins, terminou na manhã de
hoje, no Hotel Novo Mundo, quando, sob a presidência de Paulo

Machado de Carvalho, e com as presenças de Mendonça Falcão

e Aymoré Moreira, foram tomadas as seguintes deliberações:

gadores. abandonando-sc a pri-
meira fórmula ventilada, pela
qual seriam formadas 2 sele-
ções, cada uma das quais dlspu-
taria uma Taça.

O Marcar nova reunião pa-
ra o dia 14, (embora nada

fosse revelado, a convocação
deverá ser feita nesse dia).

0

FLA x CORINTIANS (HOJE) Ê JOGO IMPORTANTE x

RIO-S. PAULO TEM 3 HIPÓTESES
Ojógo 

de hoje, no Pacaembu, entre Flamengo e Corintians,

definirá as colocações do Rio-S. Paulo, e servirá para «pon.

tar , tabela do turno final do Torneio, conhecidas as posições

dos concorrentes, independentemente da partida Santos x Ame

rica. Assim, surgem três hipóteses:

PRIMEIRA HIPÓTESE
Yito do Flamengo ou em-

pate, caso em que c clube ca-
rioca será o 1.° colocado da
Guanabara, e o Corintians
ocupara o 3.° posto de S. Pau-
lo. Nesse caso a tabela ficara
assim constituída:

13-4 — Varo x Santos (Ma*
racanãi e Corintians x Fia-
mengo (Pacaembu'.

16-4 — Botafogo x Palmei-
ras i.Maracanãi e Corintians
x Vasco iPacaembui.

19-4 — Flamengo x Palmei-
ras i.Maracanã' e Santos x Bo-
tafogo 'Pacaembu).

22-4 — Palmeiras x Vasco
iPacaembui.

23-4 — Botafogo x Conn-
tians (Maracanã' e Santos x
Flamengo iPacamebU1.

SEGUNDA HIPÓTESE
Vitoria do Corintians e ren-

da superior • Cr? 1.814.120,00,
hipótese em quc o Flamengo
será o 2." colocado da Guana-
bara e o Corintians o 2." de
Sào Paulo, ambos classifica-
dos pelas arrecadações. As-
sim, teremos a seguinte ta-
bela:

13-4 — Vasco x Santos 'Ma-
racanã' c Palmeiras x Botafo-
go iPacaembu'.

16-4 — Flamengo x Conn-
tians 'Maracanã' e Palmeiras
x Vasco 'Pacaembu).

19-4 — Botafogo x Conn-
tians (Maracanã' e Santos x
Flamengo IPacaembu'.

22-4 — Corintians x Vasco
(Pacaembu-.

23-: — Flamengo x Palmei-
ras (Maracanã' e Santos x Bo-
tafogo 'Pacaembu'.

TERCEIRA HIPÓTESE
Vitória ao Corintians e ar-

recadação inferior a 
CrS 1.614.120.00. ficando o Co-
rintians como 3.° colocado de
Sáo Paulo e o Flamengo co-
mo 2.° da Guanabara. Tere-
mos, tio. a seguinte tabela:

134 — Vasco x Santos >Ma-
racanã' e Corintians x Bola-
fogo iPacaembui.

16-4 — Palmeiras x Flamen-
go (.Maracanãi e Corintians x
Vasco (Pacaembu).

19-4 — Botafogo x Palmei-
ras i.Maracanã' e Santos x Fia-
mengo Paraembui.

22-4 — Palmeiras x Vasco
'Pacaembu'

23-4 — Flamengo x Conn-

¦f:1.0 de menisco avariado voltou a desapa- músculos em conseqüência da atrofia provo-
recer do pensamento de Didi, quando cada pela contusão nos lignmentos".

ciitem tornou a ser examinado e submetido TREINA SEGUNDA-FEIRA
Mf

ZIZINHO QUER LEVAR
DIDA: MÉXICO — Zlzlnho
está em vias de viajar pa-
ra o México, onde será tec-
nico, pretendendo levar
consigo o mela Dida. Zlzi-
nho procura manter sigilo
sobre o fato e só pretende
falar com o mela do Fia-
mengo quando as negocia-
ções estiverem em fase de
conclusão.

EMBARQUE 1)A PORTUGUESA PODERÁ
SER SUSTADO — Sp a PortiiRtií-sa rio Desportos
não apresentar, ;ité ãs 12 horas tlc hoje, o cor-
llficádo do seguro dc- sriis Jogadores, terá sus-
tarla, polo CM), o embarque do sua delegará»
para a excursão pelas Américas.

mais uma aplicação de ondas curtas no joe-
í lho. O craque comentou que não chegou a se — "Estou tão melhor — prossegue Didi *
J preocupar muito, mas apenas queria que se — que segunda-feira vou iniciar o.s treinos in- »" descobrisse tudo e se esclarecesse logo o caso diyiduais. Pensava que ficasse mais uma se- l

para ter uma solução definitiva. mana de "molho", mas já terei condição de .
— "Não cheguei a me apavorar e feliz- voltar aos exercícios. Dentro de mais alguns j

mente nada tenho nos meniscos que possa vi- dias, estarei novamente tocando na bola. Ks- j
ver assombrado e com medo de maior inati- tou cansado de ficar na "cerca". A pior coisa j*
vidade. Tenho sentido sensíveis melhoras no do inundo é não jogar e ver os companheiros i
joelho, dobro-o com naturalidade c normal'- na fogueira. Acho mesmo que vou estar bem >
dade, apenas precisando recuperar força nos para enfrentar o Santos no returno". ?

rama da
Divulgada

eiecao:

?

Por medida de economia.
em virtude da precária

situação financeira da CBD,
deverão viajar somente 22 jo-

a creiegação ficará con-
centrada em Quilpue de

4 a 11 de maio, para testar "in
0

loco", a concentração escolhida
para a seleção que disputará
o Campeonato Mundial de 62.

Submissão de toda trans-
ferêneia dc jogador bra-

slleiro para o exterior à apre-
ciação do chefe da delegação,
do Conselho Técnico c da Co-,
missão Técnica, antes de ser
concedida pela CBD, para que
opinem sobre a conveniência
ou não de ser efetivada.

B

CAMPEONATO MUNDIAL DE TÊNIS DE MESA

Aprovar o seguinte pro-
grama para a seleção:

Dia 16 — Divulgar, às 17,30.
a relação dos convocados, nos
Estádios de Maracanã e Pa-
caembu.

Dia 24 — Apresentação dos
jogadores às 18 horas, no Ho-
tel Paissandu.

Dia 25 — Exame médico.
Dias 26 e 27 — Treinamento

em local c hora a serem desig-
nados.

Dia 2H — Embarque, às fl lio-
ras, para Assunção, pelo vóo 53
da Panair do Brasil. No Para-
guai a delegação ficará hospe-

dada no Gran Hotel dei Para
guay,

Dia 29 — Treinamento cm
Assunção.

Dia 30 — 1.° jogo Paraguai
x Brasil, às 16 horas.

Dias 1 e 2 de maio — Trei-
namento em Assunção.

Dia 3 — 2.° jogo Paraguai x
Brasil, à noile.

Dia 4 — Viagem Assunção-
Santiago, às 12,30 horas.

Dias 5 c 6 — Treinamento
em Las Salinas.

Dia 7 — Viagem para San-
tiago em ônibus. A delegação
almoçará nn Clube Italiano, es-
tando o 1." jogo com o Chile
marcado para as 16 horas. Dc-
pois da partida a delegação
retornará a Quelpue.

Dias 8, 9 e 10 — Treinamen-
to em l-as Salinas.

Dia 11 — 2." jogo Brasil x
Chile, à noite. Após a partida
a delegação permanecerá cm
Santiago, ficando hospedada no
Hotel rtitz.

Dia 12 — Regresso ao Ura-
sil, às 6.30 horas, pelo VÔO 52
da Panair do Brasil.

... g
BRASIL VENCEU NO TfiNIS DE MESA |— Pequim, 7 (FP-UH) — A equipe brasi- ,{

leira conseguiu, hoje. a sua segunda vitó- g
ria no Campeonato Mundial de Tênis dc jj,
.Mesa, vencendo Cuba por 5x0, descansando
seu principal jogador. Biriba.

* •
REAL: 250 MIL DÓLARES POR 8 JO* B

COS — Madri. 7 (UPI-UH) — O Heai Madrid i
firmou contrato para disputar 7 partidas I

.., nas Américas a 30 mil dólares por jogo. I
I Além desses encontros, o clube espanhol |

disputará uma oitava partida cm Nova lor-
quc, à razão de 40 mil dólares.

*
RIVER GANHARA 30 MIL DÓLARES: 3

JOGOS — O River Plate assinou contrato L
para disputar 3 jogos na Argentina, após á M
disputa do campeonato argentino, devendo n
receber a cota de 10 mil dólares por jogo. ' I

... \
FLUMINENSE QUER JOR- |GE — O Fluminense está i|

vivamente interessado na ri
compra do passe do zaguci- n
ro lateral direito, Jorge, R9
do América. Podemos adian- B
tar que o jogador, inelu- ¦
sive, está sendo sondado
por pessoas de Álvaro
Chaves.

BTRórOLtS: tfl• Em partida'!'

O Ilrasil. ap,-ur ue nnn contar com pnssiliilidades de alcan-
çar o titulo májimo nn Mundial de Tênis de Mesa que. se.
disputa rm Perjuim. deverá melhorar bastante o padráo tecni-
co de seus jnqadores, pelo intercâmbio com pai.se,. em que esse.
esporte e muito difundido. Na China, por exemplo, ifoto. a
esi/uerdai os alunos de escolas primarias tém no Tênis de.
Mesa seu esporte predileto. IFotos da Agencia Nova China)

LATARI MOSTROU: FUTEBOL
DO FLAMENGO NÃO FALIU

O Departamento do futebol profissional cio Flamen-
yo, pelo sen diretor Radames Latari, apresentou ontem
relatório ao presidente para apreciação na reunião cio
Conselho Deliberativo. Diz o relatório: nos últimos três
meses o futebol arrecadou 17 milhões. De dezembro até
agora já pagou 21 milhões de cruzeiros. Como no orça-
monto para 61, necessitava de 24 milhões para o futebol.
Latari di?, no relatório quo a situação 6 boa e o futebol
rubronegro não esta falido. Já ganhou 17 milhões de
cruzeiros antes do meio do ano arrecadando mais da
metade exibida cm orçamento.

PORTUGUESA VENCEU EM PE'
5i 4 — PETUOPQMS, 7 (1.11)
iim.t..osa transferida dt onlem, devido au man
tempo, a Portuguesa dr. Desportos, de São Paulo £obteve difícil vitoria sobre o Cruzeiro do Sul, local,
por 5 x 1. No primeiro tempo venciam os locais $por 3 x 1. A renda foi lie 118 mil cruzeiros

ROTEIRO DO TORCEDOR
TOIINEIO KIO-S. PAULO

iio.if:: — S. PAULO
Jôro: Corlntliins x Flnmongo.
Local: Pnonembtl (à noite).
Juiz: Alberto dn Gama Mnlchcr.
Quadros:
COH1NTIAIS — Ciilicçno; .tulme, Walmir f

.\r!; Sldncj' c Oreco; Hntngiia, Joaquinzinho, Mi-
randn, í-lafnol e Neves.

FLAMENGO — Ari; Joubort, Bolero e Jor-
rinn; Jrullr e Carlinhos; Joel, Gerson, Henrique,
Didn e Germano.

Ho-rmo: 21,15 lmrns.
Preliminar: 19,15 horas.

AMANHA: — HIO HE JANEIRO
.limo: Fluminense x PorUi<íii*sn.
Local: Álvaro Chnvci (à tarde).
Quadros:
FLUMINENSE — Castilho; Jair Marinho. Tl

iiholro e AlUlr; Edmllson e Clóvis. Jair Fran-
cisco, Paulinho, Valdo, Manuel e Escurinho.

PORTUOUÊSA -- Chamorro; Nilson [Her-
rhlnlo), Dltfto (Murilo) e Juth.v, Alberto e Wil-
te; Jair, Silvio, Servlllò, Ocimar i Nilson.

Horário: 1C.00 horas.
Preliminar: 14,00 horat.

SAO PAULO
Jogo: Santos x AmÍTlea
Local: Vila Belmiro là tarde).
Quadros:
SANTOS — Laia: FloMl. Pavfto (Oalvet) *

Dalmo; Urubatao e Calvei: Dorval, Meugnlvlo,
Coutinho. Pele iNrnê) o Pf>pe.

AMÉRICA — Pompéia; Jnilton. DJulma e
Ivan; Amaro e Leftntdas; Cnle.f.ans, Antoninho,
Quarentlnha, Jofio Carlos • Nilo.

Horário: lfi.oo horas.
Preliminar: 14,00 horas.

PONTO DE VISTA - ALÊÍKr LAUaCNCl

FINAL MELANCÓLICO
/"*OMO ero dt prcvtr, devido òj característicos obsurdomente
T"* antiesportivot do seu regulamento deste ano, — em porti-
cular, a que dii respeito oo cancelamento doi pontos ganhos ,â" de ,iriir a desforra da j!0-
no primeiro turno —, esta fase inicial do Torneio "Rio-São
Paulo" esto terminando no indiferença gerol. C um final obs-
curo, murcho • melancólico substitui o que devia ter
apoteose.

uma

Os três classificados, tanto ro lugar que lhe dará o privi-cariocas como paulistas, já sào légio de rr-ceber a visita doconhecidos hí muito tempo, Santos, ouinta-feira próximaquando há curiosidade em dia 13 de abril. O que serátorno de um resultado nestes do Corintians x Flamengo dedias. é para saber se um clu- hoje à noite, que dará ao ru-be tentara mesmo a conquista bronegro o primeiro ou o se- to-de-vista esportivo como fi* .
da vitória ou se, ao contra- gundo lugar carioca" Nin- "anceiro, termina-se na con- .

Vila Belmiro e nas Laranjei- S
ras. tão privados de qualquer •
interesse os deixou o incrível S
regulamento... í

•
Afinal de contas, o Botafo- ;

go parece "condenado'' ao pri- •
meiro lu»ar carioca, a nào ser •
que o Flamengo, fazendo quês- •

leada sofrida ante o Corín- •
tians. em amistoso, poucos *
dias antes do inicio do torneio, l
conquiste hoje à noite uma vi- !
tória ou um empate no Pa- *
caembu. S•

De qualquer modo. repeti- ;
mos, o primeiro turno de um •
torneio que tem tudo para •
ser um certame excepcional- •
mente brilhante, tanto do pon-

Alah Culpa Mário Viana da Revolta da Torcida
A LAH BATISTA c Joõo Silvo diiem que a revolta da torcida vascaina foi insuflada pelo comen-

** tarista Mario Viana, no "hall" dos elevadores do Maracanã, após o jogo com o Palmeiras.
Instigando o publico contra dirigentes e jogadores, clossificando de "pouca vergonha" o espetáculo
apresentado pelos vascainos, oquéle comentarista (segundo João Silvn e Alah Batista) criou situa-
coo difícil porá o time e os dirigentes. O Vasco deverá enviar ofício dc protesto a direção da
emissora onde trabalho Mário Viana.

X
CONTRA-ATAQUE - ;0/O SALDANHA

INVENTAR É DIFÍCIL

no, entregara os pontos para guém pode dizer... Quantoser beneficiado com uma cias- aos últimos prélios do turno,
sificaçào final mais vantajosa amanhã, domingo, esse "San-
(sempre por culpa do regula- tos x América", campeão pau-mento e da tabela malucos*, lista contra o campeão cario-
Assim é que nao podemos ca, que devia ser o "bouquet"
sinceramente dizer se o Vasco do turno, e o Fluminense x
perdeu normalmente quinta- Portuguesa, vice-campeão ca-

fusão e na indiferença por
culpa dos inventores de um .
regulamento ridiculamen- !
te complicado, injusto e anor- l
mal. I•

¦Será uma lição aproveitada ;
nos próximos anos?... Acre- •
ditar nisso seria, provável- j

A revolta da torcida, foi
ainda explicada por AIRh
Batista numa roda de vas-
cainos: queriam tim técni-
co de verdade. Pediram c
indicaram Martim como
solução. Pois então, o pre-
sidente ordenou sua con-
tratação, porque não in-
terfere em futebol nem
escala times. O que náo
pode é o clube ficar mu-
dando de técnico toda ho-
ra. Quanto a venda dos
jogadores, dizem o.s diri-
gentes que não pode ha-
ver revolta nem queixas.

lando nào pode ser as-
sunto de revolta, porque a
torcida já aplaudiu vitó-
ria sem Orlando, com Bar-
bosinha no time.

João Silva, diante da rc-
volta da torcida, revoltou-

se foi até ona Dulce, che-
íe dos torcedores vascai-
nos. Explicou tudo, e disse
que, ira de Mário Viana
era porque queria ser téc-
nico do Vasco e critica to-
dos os outros treinadores.

I nrBftrinarr«»or,r!,Te!raS ,°U ? """"f c °n.'r» vice-campeão mente, demonstrar muito oti- ; Todos queriam a saida de
: preferiu assegurar um tercei- paulista, irão esconder-se em mismo. - r>if.m, qUC multa* vezes
7..MM...... .._..__...._.„_.„„... .,„• Xoi vaiado. Saída de Or-

$
| Fluminense Não Tem Time Ainda Escalado I

Jogando amanhã, ás 16 horas conlra a Portuquesa. encer- 6
rando rompromhio no Rio-São Paulo, o Fluminense ainda ^
náo feri o time definitivamente escalado. E' provável in- 0
clusáo dos novos na eouipe. para experiência e observação; 0
Edil nc vaqn de Edmilson; Hilton r.o lugrr de Escurinho e 0
Oldmr substituindo Paulinho O jogo. amanha, nas Laran- 0
jetras, aparece como simples espetáculo dr futebol sem me- 0
nor valor para colocações na tabela, Vice-r.ampeões cariocas 0
e paulistas estão eliminados, como se sabe. 0I

m

.

UtTA ,<-nlr r*lá diiendo, iiur tanto Botafogo s sjn Paul", como J
asen t Palmeiras tiveram, enstii dr marmrlail». K Qiir tini* }

rm São Paulo lambem « Klamentb ,.,i <l»r um "j-iln" cum o
Corintians, Narta mais falso. Nio lia Isso rui fiu-bul. Antrs e acima t,
de tudo rstã a amor próprio dus Jogadores. A consciência profls- .
sioiuil. i

O iiur cii*t- dr verdade c uma lalirla Incrivelmente mal lell» .
f a Irrrçularidadr tion time*, $

!; Vá lá i|iir no KinSãii 1'aulo r»Í!>t.i desclaaslflcaclo. t. um num %
' método, Dá mais inlrrís.r Ma< da forma como l»l fellá chrir» » S
',', eacá-nlqtieis. Por qur nto snrtrar a tabela du* finalistas? Por quc »

partida linal está ajritada para ser lá?
t. rsla a marmelada rslslcnlc. Mas nãn c no campo, loi feita (

nn gabinete r quem rstá Rendo acusado são os j.iíadnrev ^
!| O lado financeiro das tabelas, lem de ser olhado: fi indisprn-a- ^
|| vel mesmo .Ma» tem que ser leilo de forma equilibrada com o ¦> »
!( perlu desportivo. Do contrário sotrerãu ambos Poli o p">o nao Z
' gaita ilr hnnrnr o Ironia. E sr dr lr.r sentir ii*». rr«|.r e dllí "(* 

^
i \ meu nSo vai ni •.*>*. i m._rnir......i ** i

]> II» ainda por rima a Irregularidade dai equipe» Hoje um lime »
![ tun ha dr cinco, .im.inii.i perde feto Mas como r possível haver %
j' regularidade com equipes que Jogam todo o dia? Quc nio treinam* ^
i| llue eiperlmentam (e a» »é/es liquidam) Jogadores no mai» acíso »
1 toco da lula'.' \

t toda e»sa instabilidade onde ludo c lão mal arranjado, que »
(ira difícil explicar ao torcedor que ett a sempre disposto a prr» %
tiftar o bom espetáculo. Mas «jur nia pode advlnhar quando »<*r*íl í
pmpon tonado Pnr isso sua atitudr dr "pr-atra*" s

ia ha rjprrifnria mais do qur sutlclcnte Qualquer gardto q1"* j>acompanha futebol tiraria melhor proveito técnico r financeiro do .,
torneio Rio-Sio Paulo. Mas os homrns re»pon»a>eis preterem in *
tentar I

Nào r mau Inventar. <» d i (t ¦ i i r Inventar c r r to ?
•*#¦#*#_«'_*'*_*'•<¦* 9+++++++-*++++*,~*
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