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POLÍTICA FLUMINENSE
LEIS MAIS JUSTAS |

ENCONTRA-SE 
recolhido ao §§

quartel da Policia Militar, =
o engenheiro-figrònomo Irê- =
nio Mattoj Pereiro, executor =

do Plano de =
Ação Agrária. =
Todos nós te- =

nos a obriga- =
ü çâo de respel- =

tar c a c a- 3
- tar as decisões =

éi ~... ' da Justiça de ='%. 
.w.,.., . nosso País, =

*'.. " mesmo quan- =
do, como é =

caso, nos pa- =
reça excessivamente rigoroso =
o enquadramento desse servi- =
dor estadual — dos poucos 3
do Governo estadual que =
cumprem honestamente o seu jg
dever — na Lei da Seguran- 3
ça Nacional, O que tem a ver 3\
com segurança nacional ==
atuação de um funcionário =
publico que procurava solu- =
cionar, sobretudo, o proble- =
ma humano dos camponeses =
da gleba Santa Alice, em Ita- =
guai? =

Não podemos, nem deve- =
mos criticar, repito, a atua- =
ção do Juiz Hllton Xavier =
(aliás parente consanguineo =
de influente prócer do PSD) j=
que certamente deverá ter =
cumprido aquilo que sua 3
consciência de magistrado 3
lhe determinava. Mas, sem =
dúvida alguma, a existência =
de leis que permitam puni- =
çóes como essa, vem demons- =
trar, de modo cabal, a neces- =
sidade de uma reformulação 3
também do estatuto jurídico =
de nossa sociedade — que =
permite a existência de um =
governador como Celso Pe- =
çanha, que transformou =
nosso Estado num imenso =
cassino dc jogo e que sabi- =
damente recebe uma cota da 3
contravenção, sem que os =
nossos julies protestem com =
veemência ou tomem as pro- ==
vidèncias enérgicas que as 3
contravenções merecem por =
parte da Lei, Estatuto juridi- =
co que permite que os "cama- =
ras pintos" passeiem em suas =
impunidades, depois de enri- =
quecerem com os dlnhelros =
do SESI, e que determina =
prisão de homens como o exe- =
cutor do Plano Piloto de Re- j=
forma Agrária. =

E depois ainda sc pretende 3
que as agitações sociais e que =
a intranqüilidade das classes =
trabalhadoras sejam produto =
da atuação de extremistas". j=
Necessitamos é de leis mais =
justas e que realmente pu- =
nam os criminosos verdade!- 3
ros. 3

Bocayuva Cunha 3
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IDENTIFICADO O "ARDOVINOS BOY'' DO MAC
Enquanto n Gnvcrnador La-
cerda, com óbvios reflexos no
Chefe da sua Policia, Sr. Se-
gadas Viana, reagia, violenta
e sintomaticamente, às de-
núncios do Ministro da Jus-
tiça, revelando os nomes dos
terroristas do MAC em ação
na Guanabara, levantava-se
a identidade de mais dois
suspeitos apontados como in-
te.grantes da "gang": o coro-
nel ffnrtnlinn Teixeira Cam-
pos (loto d esquerda/ c o~Ardovino's Boy". José Ge-
rardo du Costa Serrano (fo-
to à direita), cunhado do
Capitão l.umeirão. LEIA NA
SEGUNDA PAGINA
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Niterói, Têrça-Feira, 6 de Fevereiro de 1962
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I
Gráfico do "Fim do Mundo"

Aquilo que os místicos sacerdotes indianos anunciaram ao
pais como sendo "o fim do mundo" era, na realidade, a
conjunção de planetas, excessivamente próxima, do Sol, com
Mercúrio, Veiais, Marte, Júpiter e Saturno, correndo risco
dc serem esmagados pelo brilho solar. Acima, gráfico da
iiiriosa conjunção verificada. (Leia detalhes nu página fíl

ADVOGADOS PEDIRÃO HOJE
LIBERDADE PARA IRÉNIO!

(LEIA SA P IG1N A 31 -

Os úliimoi despacho: de ;.. - ¦• „ Pre-
sídente Frondizi continua re ,. .- ¦•-.••. ai ultimati do miíi-
tares-"garilas" da estrema direita, os quais estipulam, um
prezo de 30 dias para o rompimento das relações cubano-
argentinas. Enquanto isso cm Havana, o "Premier Fidel
Castro (como mostra a radiofoto da UPI) falou ontem pe-
rente grande massa popular, censurando os EUA por terem
proibido as imporicções de produtos cubanos, (Leia pág. 6).

San Tiago: Vontade
do Povo Prevaleceu
em Punta Bel Este

Suranl» J&SL minutos, ontem a noite, através, de uma
cadeia nacional de televisão, o Chanceler San Tiagc Dan

tas relatou, minuciosamente, ao Pais, a atuação da repre-

sentaçáo brasileira, na Reunião de Consultas da Organi-

laçáo dos Estados Americanos (OEA), oportunidade em

que se declarou satisfeito pelos resultados obtidos, quan-
do "os princípios tradicionais que defendemos, de não-
intervenção t de autodeterminação, saíram intactos".

Afirmou o Ministro das Relações Exteriores que Cuba so

poderá ser excluída da OEA se reformada a Carta que
reqe essa organixacao, pois o Direito Internacional assim
o exige Por fim, congratulou-se com o Presidente Fron-

dizí. "que teve de enfrentar sérias dificuldades para levar
avante a decidida atuação ca representação de seu Pais
em defesa dos princípios lundicos, contra as medidas iso-
lacionistas". (Leia na pagina 2).

COLAPSO TOTAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FLUMINENSE: TRIGÊMEAS QUEBRAM
A ROTINA DO HAP
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¦ FROTAS — O Presidente do
Sindicato dos Trabalhado-

res nos Escritórios das Em-
presas de Navegação, Sr. Ju-
cundino Silva, revelou na noi-
ta de onlem que aquela corpo-
ração vai reivindicar do aluai
Superintendente das empresas
que exploram o transporte ma-
rítimq na Haia de Guanabara.
Almirante Coutinho Marques,
o afastamento do funcionário
da Comissão de Marinha Mer-
cante, Hélio Carvalho, do car-
Ro oue ocupa (indevidamente)nas antigas "Frotas Carioca e
Barreto". Diz o Presidente do
Sindicato que aquele servidor
lneompatlbll!zou-sc com Ioda
a classe em virtude das arbi-
tráriedades que cometeu no
caruo o qne por esse motivo
os funcionários das Frotas não
aceitam sua permanência na
empresa. Outros Sindicatos li-
nados à empresa vão cxaml-
nar n problema possivelmentedepois de amanhã.

• COSTA RICA — Tem-se
como certn u eleição de

Francisco J. Orluii. cândida-
to do Partido de Libertação
Nacional, situacionista, n Pre-
sldência da República de Cos-
w Rira, em face dos sufrágios
Já apurados iFP).
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A AMil Presidiários

Soltos em Niterói
Na coluna "Cidade Aflita", aasinada por lourdan Amóra. na página dois. o leitor
encontrará, hoje. a corajosa ('.enuncia formulada pelo Sr. Jorge de Aquino, diretor
du Penitenciária Estadual, dc que nada menos dc 100 criminosos estão à solta, nas
ruas de Niterói, fato que representa O colapso total do sistema penitenciário do
Estado do Rio. O problema das constantes fugas — segundo aquela autoridade
— pode ser atribuído à superlotação dos estabelecimentos penais do Estado.

•atina do Hospital Municipal ,4níomo
Pedro foi quebrada ontem com o nasci-
mento de três gêmeos riodes a lu< pela
sra. Jtilia Ferreira da Silva, esposa de um
modesto trabalhador, gue ainda asfusfa-
do com o inesperado acontecimento bati-
zau as crianças (fotoj com os nomes tíc
Mana, üeocêlia e Marli As trigèmeas,
numa encubadeira do hospital, passam
bem O poi, que reside na Vila fptrcnca.
7S0, mostrou-se satisfeito, ressaltando, po-

rèm — "O diabo agora e o >ei>âo.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
JA TEM NOVA DIRETORIA

L • \ \ <*

A Cosi solenidades que *"cram inicio às
' ^ oT.-i iioras rfo irn.";!;iJ .—. rtosfectnrrito da
Bandeira Nacional ¦ ,">.'¦<! ao Cofcrfrel
de São JoS ' moro rrnj. os

n<n'0>- UtCíort
de Niterói A noiti
citas autoriãt

| a - Crtao Pe,
ACN as.yiv.tm

Volta Redonda
Tem Nova Rainha:

Eíiatii l)ohn>ki. umo hr>a
morena que representou a
Associação Atlética Co-
mercial no concurso toí a
escolhida para recebe' o
titulo de "Rainha dos
Clubes de Volta Redonda,
numa sensacional compe-
ttcâo dr beleza da qual
participaram oito condi-
doroj JTfiani foi eleita du-
rant' baile promovida pe-
lo iTC-nir-ta Airiar. Guima-
rar.s, de UH, na sede da
A A Comercial daquele
município. Sua vitória
(merecida) abriu cammlw
para a me participação na
ciaria final do concurso
"Rainha dos Clubes í'?u-

minenses".

iv-sociüi fio Comercial
1 prrsençc rf#

Mie/uiu-í a--.! Qocerjio-
'ii, ü 7lfi2'íi QlT€íOTÍü >ÍtS
ermo de posae, No f<wt»<

o novo presidente daquela entidade. Sr
José Luis ca Silva, é abracaán por sem
pai, Joaquim Leite da Silva. Num éiscu-rsa.•íccãv agradeceu o

confiança que recebeu tíc todo o
comércio dc capitai fíarumensi >L£íA
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Identificados Mais Dois Terroristas da MAC
Cidade Aflita JQUnDAN AMOttA

0IT0CENT0S PRESOS EM 400 CUBÍCULOS
E MIL CRIMINOSOS EM LIBERDADE:
SISTEMA PENITENCIÁRIO EM COLAPSO

Num corajoso pronunciamento a UH, n diretor du 1'oni-
lendária Estadual. Sr. Jorge de Aquino iitrlhlii as constantes
fugas rio presos ocorridas na Casa dr Detenção ilr Niterói, à
superlotação dos dois presídios, quo lutam com unia sério do
dificuldades, especialmente financeiras e dr falta do material
humano,

Para os 880 presos — sol) a custódia da Justiça — exis-
tem apenas dois estabelecimentos penais — a Casa do Deten-
ção e a Penitenciária Estadual — que dispõem, apenas, de
400 cubículos, apresentando, assim, um eScesso de lotação da
ordem do UO por cento,

SUPERLOTAÇÃO
Na penitenciaria i Alameda São Boaventura' são recolhi-

dos os condenados pela Justiça e. atualmente, em face das
constantes evasões da Casa de Detenção iRua São Joãol,
também o.s presos da mais alia prriculosidadc e que exigem
uma severa fiscalização.

Este estabelecimento possuo apenas dois pavilhões, cada
um com 90 cubículos, assegurando-lhe a capacidade dc abri-
gar, no máximo. 180 presos. Contrariando todas ns normas
penitenciárias c mesmo de higiene, estão ali amontoados 280
presidiários.

VIGILÂNCIA
Na Penitenciária, a vigilância sóbre os 280 presos — na

totalidade, homens de alta periculosidade —¦ é exercida por
apenas 8 homens, uma vez que o scu quadro de "guardas de
vigilância" o composto por 35 funcionários, divididos em 4
turmas de trabalho Como se vê, existe um guarda em serviço
para cada 35 presidiários. Os números sáo ainda mnis cho-
cantes, levando-se em consideração a necessidade do locomo-
ção parn hospitais etc. e a vigilância de grupos deslocados pnra
serviços de faxina nas runs.

FUGAS E CRIMES
De acordo com a.s declarações do Sr. Jorge de Aquino. as

boas normas do serviço penitenciário proíbem a manutenção
nos cubículos de mais de um preso, porque conduz a prática
da pederastia e até do crime, além de fnvorecer aos conluios
parn fugas.

Demonstrando a precariedade das instalações dn Pem-
tenciária. disse quo o pavilhão antigo -foi construído a pedra
e pau. com óleo de peixe, facilitando a ocorrência de fatos
como um registrado ha tempos, ocasião em que dois presidia-
rios tramaram a fuga durante três meses, concretizando-a
com a retirada de uma das pedras, com o auxílio de água.

Idêntico fato repetiu-se agora com os assaltantes Edgard
Vieira e Manoel Pepe. que fugiram há alguns dias, provo-
cando a abertura de inquérito por solicitação do diretor. O
primeiro já foi recapturado.

COLAPSO
O regime penitenciário está a caminho do colapso. Além

do excesso de lotação, suas instalações sáo precárias e nâo
oferecem as condições mínimas indispensáveis para a recupe-
ração dos presidiários* l'ma delas, por exemplo, é o trabalho,

Na Penitenciária da Alameda São Boaventura. já deixou
de funcionar a oficina, eni face da falta de mestres o de ca*
minhão para u transporte do material. A carpintaria, a mar*
cenaria e a tamáncaria também deixaram de funcionar. Para
dar trabalho, distração e rendimento financeiro ao.s presidia*
rios, só resta a horta.

A Penitenciária não tém verbas para transportes de pre*
sos de Niterói para o interior. Para conduzir presos á h.ospi-
tais, para transportar material, recolher correspondência, etc.
etc. possui apenas uma viatura, recebida há três dias.

DOTAÇÕES
Alem das dificuldades materiais de toda sorte. ¦<, Peniten*

ciaria luta com falta de recursos para a sua simples inanu*
tençào. Vejamos a sua dotação orçamentaria para este ano:

Alimentação  Cr$ 10 milhões;
uniformes
transportes
comunicações
conservação 
luz, gás, telefone, etc
salários a internos 
Totaliza CrS 12.820.000,00 anuais para a manutenção de

280 presidiários e despesas com 30 funcionários, o que repre-
senta apenas CrS 4 mil mensais aproximados para a manulen-
ção de cada um

"FLASHES"

Merecem também registro, para se aquüilar a situação da
Penitenciária Estadual, o- seguintes fatos;

Fl Na Casa de Detenção estão internados 630 presos, para*¦¦ uma capacidade de apenas 220. Homens e mulheres vivem
em promiscuidade e dormem no chão. A situação é atenuada
com o envio constante de detentos para a Penitenciária, espe*
cialmente dos mais perigosos. Observe-se que a Penitenciária
é destinada, apenas, para os condenados pela Justiça.

LTJ As Delegacias municipais, quando já nao podem ultrapas*
" sar sua superlotação, enviam os presos para a Peniten*
ciaria;

Cl Os governos tém se omitido no atendimento das necessi-
•" dades dos presídios, porque qualquer dinheiro ali empre*
gado ou qualquer obra realizada, fica "entre as quatro pare*
des". Não há interesse político,

P| Lm fator indispensável para a recuperação dos encarce**" rados é o trabalho que atualmente não pode ser permi*
tido aos presidiários como se torna necessário, por falta de
guardas para a vigilância e de material, entre outras difi*
culdades;

HI Quando presos são enviados para julgamento no interior,
~ normalmente chegam atrasados, como ocorreu com um
que foi julgado em Angra dos Reis. São dificuldades de toda
a ordem que provocam estes atrasos. O fato evidencia, bem,
a necessidade de. ao se cogitar no atendimento do problema,
de se criar "penitenciárias regionais"; Para tanto, deve-se le-
var cm consideração, principalmente, a necessidade dc colo-
car o presidiário junto ao seu centro de convivência, para me-
lhor contribuir com as atividades em favor da sua recupe*
ração. Atualmente, como já frisamos, existe apenas uma De-
tençào e uma Penitenciária, ambas localizadas em Niterói.

ra Perto de mil criminosos estão em liberdade no Estado do*"¦*" Rio. Não existe maior interesse em apurar os crimes em
que estão envolvidos, em face da falta de espaço nos presi*
dios...

Illlllllllllllllllllllllllllllllr

DEPOIS 
do Governador Lacerda, o Chofe de Policia, Sr. Josc Se*

gadas Viana, foi quem ficou mais Irritado com a atitude do
Ministro da Justiça, Si. Alfredo Nasser, declinando os nomes dos
implicados om atos dc terrorismo na Guanabara. Num trecho de
SUS declaração, ontem, aos jornalistas, dl;, textualmente, o Sr. Se*
gadas Viana. "E' espantosa esta precipitação cm apontar nomes.
Precipitação que psrece comprovar que o Governo Federal se
deixa levar por informantes Interessados em perturbar a ordem
publica." E mais adiante: "Na base do boato se lança à intran-
qüilidade a opinião pública do Pais."

Causou grande rebuliço nos
meios governamentais ila Clua-
nabara a nota distribuída polo
Ministro Alfredo .Nasser, Ideiltl*
ficando alguns personagens en*
volvidos nus atos do terrorismo
quo se registraram no Klo o cm
outras regiões do País. Embora
alguns desses personagens so*
.iam considerados "fichinhas" e
apenas executores, o Sr, Carlos
Lacerda e o seu Chefe de Poli-
cia reagiram com es t r a n h a
agressividade, como se os acusa*
tios fossem pessoas de bem, sein
ao menos conhecei os seus aiv
tecedentes. Ainda om Brocoió,
o Governador enviou um tcle-
grama desaforado ao Ministro
da Justiça, lembrando princí-
pios que jamais respeitou co-
mo o de 6 li cg, poi exemplo, in-
formando que não havia recebi-
dos os "pretensos despachos que
leriam sido enviado; ao Govêr*
no da Guanabara" para concluir
recriminando o titular da Pasta
da Justiça para "da próxima
vez transmitir primeiro e dar
tempo para a leitura, reservai!-
rio-se para divulgar depois, con*
formo praxe secular".
Participantes Nazistas

Enquanto isso, em trabalho à
parte, UH conseguiu já identifi*
car mais quatro elementos apon*
tados como participantes do gru*
po que tem como expoentes Ce-
cil de Macedo Borer, Pena Boto
e o Coronel Hortollno Teixeira

Campos, sendo que este último
encontra-se desaparecido do no*
tici.irlo desde 1951, quando foi
extinta a SAB (Sociedade dos
Amigos do Brasil (?) entidade
nazi-facista, cujos métodos de
ação eram idênticos aos que
agora são utilizados pela "Mili*
cia Anticomunista'', Isto é, os pi*
chamentos de paredes, ameaças
anônimas • atentados terroris-
tas.

Ficha dc Novo

Terrorista
CORONEL (RI! HORTOLINO

TEIXEIRA CAMPOS, reside na
Rua Pontes Corrêa, 233. telefo-
no 38*116*1, E' antigo dirigente da
SAR. acusado polo Ministrei Nas*
ser como o homem quo convt*
dou Lult Botelho o Rubens Wer-
lang, o ultimo scu afilhado do
casamento, para se alistarem na
MAC Desde sábado, quando foi
denunciado, encontra-se desapn*
reciclo E' provável que esteja es-
condido no sou sitio, no Estado
do Rio.

Comu se recorda, nos idos do
•17 a 51, o Coronel Hortollno,
aliado a Cecil Itorer. dirigiu a So*
ciedade Amigos do Brasil, dc ca*
rátor subversivo c financiada por
capitais interessados em comba*
ler os movimentos de reivindica-
ções populares. O Coronel Horto*
lino é carioca. Nasceu cm 1003.
Foi soldado do 2." Regimento de
infantaria. Reformou-se em 1945.

11 homem de gramic fortuna,
I sempre ligado a Cocll Borer a
jquem uno abandonou quando o
| fnmlgorndo Inspetor caiu rio us*

tinnsiiui a quo liii lançado po*
lo Presidente Juscelino Kubits*
chek quo providenciou Inquérito
destinado a levantar, om 1057, ai
guns do seus numerosos crimes.
"Ardovino1! Boy"

serrano (conforme foi Intll*
cado no relatório do Ministro
Nasseri chama-se na realidade
José Geraldo da Costa Serrado,
Tom 27 anos. 15 casado o resi*
dente nn Rua Henrique Floussj
lili. ap. 1(12. ft cunhado du Capitão
Jusé Chaves LameirSo (conheci-
do golpista da FAB, Integrante
ativo da República do (Ialoão,
participante do Jacareaning.-i e
Aragarçasi. Quando Eainoiráo,
Vez por oulra, nfastá-so tia linlia
"revolucionária; e passa a distri*
huir choques som fundo na pra-
ça, o o Serrano quem percorro
dologacias o redações tentando
contornar os escândalos. Serrano
pertence á "Cruzada Anticomu*
nisla" ilo Almirante Pena Bolo,
foi funcionário da Companhia Si*
dertirgica Nacional e. atualmente,
trabalha como ".secretário" do
Coronel Carlos Ardovino Barbo*
sa. É perito no manuseio de ar-
mas militares, especialmente me*
tralhadoras.

O Tenente Vicente
Êsse elemento o das mais abso*

j lula confiança de Borer e até
; 1957 ora "alcagoetc" profissional,
i circulando pólos corredores da
| IIOPS, participando de diligên*
j cias, espancando e efetuando pri-
! soes. f: indicado como elemento
' de ligação, espécie de "pombo

| correio" entre Ceeil Borer e o
j Almirante Pena Boto, que ontem
| garantiu, jurou não o conhecer.

Primeiro sargento (In Armaria
até iii.vr. quando so reformou nu
cargo rio 2." tenente, dedicando*
so, dosrio onlào, rio corpo o alma,
nus nun iuiciiios liderados polo
Almirante Poria Bflto. Informa*
so, uniria, que leve ntiwiçáo desta- __
onilii nu Inviisiui ria Gráfica du s
IAPB. em Del Castilho, atentado g
ohefiiiriu pessoalmente pelo en* g
lão candidato Lacerda. §

Governador se Contradiz |
Nn defesa riu Ministro ria

Justiça, Sr, Alfredo Nasser, o
! líder rio PTB nn Assembléia Es*'¦ 

Inriunl, Sr. Saldanha Coelho,
I disso ontem da tribuna quu "é

flagrante a cimtnuliçáo rio Go-
j vernador Carlos Lacerda, em

suns declarações sobro o .MAC,
autos e depois ria revelação dos
nomes Implicados nesse movi-
mento terrorista",

Quando o ministro ria Jus-
liçn — continuou o Sr, Sairia-
nha — afirmou que possuiu ai-
guns nomes dos responsáveis
pelo MAC, o governador rep*
lou-o a mencioná-los. Agora quo
o ministro os divulgou, o Sr.
Lacerda chama-o de leviano.

E, a seguir:
Tudo Indica que o governa*

rior do Estado seja o oo-respnn*
sável pelas atividades desse mo-
vimenlo neofascista quo pòo em
risco a ordem pública

Coluna do Trabalhador
J Al RO MENDES

SAN TIAGO NA TV: VONTADE DO POVO PREVALECEU
ATRAVÉS 

uma rode nacional do rádio e televisão, ontem .\ noi- '

tr. n Ministro das Relações Exteriores, San Tiago Dantas,
falou ao povo brasileiro sobre sua atuação à frente ria represei,- '
t-irãn rio Brasil na Reunião rio Consulta ria Organiiação rios Esta-
rins Americanos, realizaria em Punta riel Este, fazendo, na ocasião,
um relnln objetivo sôbrc o qur so passou naquela Conferência de
chanceler. Em sintese declarou:

D A Reunião de Punta dei
Este apresentou resultados

positivos. Apesar dos receios
quanto á sua realização, pode-
mos afirmar que eln teve resul-
tados construtivos.

EJ Brasil, em declaração á
~ Reunião, condenou qual-
quer acáo militar ou sanções 

'

econômica.* contra Cuba. por
emender que tal representnvn
uma intervenção naquele pnis.

Fl Brasil condenou, antes
~ mesmo do inicio da Reu-
nião de Consulta, qualquer ati-
tude isolacionlsta. Entretanto,
lá encontramos projetos nesse
sentido, inteiramente rechaça-
dos por vários países particl-
pautes.
PI Carta da OEA não possui•*¦*¦*¦' qualquer artigo que fale sô*
bro n expulsão rio um pais mem*
bro. K o Direito Internacional
afirma quo quando uma Carta

rio Nações não declara expressa-
mente como agir num caso dés*
ses, a solução é a reforma des*
sa Carta. Por isso. só com a re-
forma Cuba poderá ser expulsa
ria Organização dos Estados
Americanos. E essa reforma dos
estatutos da Carta terá de ser
aprovado pelos Congressos dos
Estados, o que tornaria mais di*
fícil sua concretização.
pa A grande arma dos países
¦" militarmentc fracos é a in-
tangibiliriade do Direito. Se há
uma tradição existente em todas
as nações, essa tradição é o res*
peito ao Direito.
ra Defendemos cm Punta dei
***** Este a vontade do povo
brasileiro o o pensamento du
1'llis.

Ministros, Jornalistas
e Trabalhadores
Homenagearam

Adjubei no Copa

ESTEVE 
ontem a tardt no lta-

maratl com o Chanceler San
Tiago Dantas e cm seguida com
o Subsecretário Renato Archer,
o jornalista soviético Alexel Ad-
jubel, diretor do "Izvestla", de
Moscou, acompanhado de sua es-
posa, Sra. Rada Krusheva, filha
do "Premier" Nlkit» Kruschev,
t dos jornalistas Danill Krami-
nov e Alexander Alekselev, do
Encarregado de Negócios da
URSS no Brasil, Sr. Andrei Fo-
min, e do adido de Imprensa da
embaixada russa tm Havana, Sr.
Crjatoslav Kuznetsov.

À noite, os visitantes sovlétl-
cos foram homenageados no Co-
pacabana Palace com um coque-
tel oferecido pelo diretor de UL-
TIMA HORA, jornalista Paulo

| Silveira, em retribuição ás ho-
; menagens recebidas pelos jorna-

listas brasileiros quando em vlsi-
¦ ta a Moscou, em novembro do

ano passado.

TRABALHADORES DE ITABORAÍ UNIDOS
PARA EXIGIR DIREITOS ADQUIRIDOS
Condenando firmemente os donos de cerâmicas que pn.

= gam aos seus empregados apenas 100 cruzeiros por dia, des*
1 respeitando a Lei que instituiu o s.il.irlo-mínlmo de I? mil, 768
= cruzeiros; exigindo que o percentual prtvldenciário desço*
= tado dos seus "ordenados" seja realmente recolhido ao
| Instituto, • decidindo finalmente continuar vigilantes em do*
= fesa dos seus direitos o Interesses, todas ns categorias pro*
= flsslonali dc Itaboraí levaram a efeito um grandioso comício
§ sábado último, No "meetlng". ficou acertado que uma comis.
3 são de dirigentes sindicais percorrerá todos os locais de tra-
= balho do município, ã hora de almoço, esclarecendo os ope.
= rários os trabalhos sobre-humanos a que estão sendo forçados.

Com a presença do Sr. Pedro Valenlln, representando a
= Deputado Bocayuva Cunha, o líder estudantil Paulo Mandari-
3 no, os advogados Manoel Martins c Afonso Celso Nogueira
= Monteiro, todos os dirigentes sindicais da Cidade e cerca de
5 3 mil operários, trabalhadores e lavradores, foi desfechada /,
5 luta, objetivando conseguir que os empregadores paguem o
§ salário estipulado. De outro lado, o protesto do proletariado
S local foi vlbranfe contra os comerciantes oportunistas, que
i aumentam diariamente os preços dos gêneros de primeira no*
§ cessldade. Os trabalhadores vão exigir do Sr. Nel Fortuna Froes,
1 presidente da COAP, uma melhor fiscalização para o comer
= cio de Itaboraí, que é de 50% mais elevado do que cm Niterói,

1 nio obstante ser c município quase que totalmente agrícola.
Ouvidos pela reportagem sindical de UH, os dirigentes

= sindicais dc Itaboraí afirmaram que tentarão uma fórmula ami*
3 gável com os empregadores para equacionar o problema dn
S anotação de carteira profissional, descanso remunerado, fé-

| rias, normalização dos descontos previdenciários e pagamento.
= integral do salário-minimo. Se náo forem atendidos realizarão

| uma assembléia geral de Iodos os operários, quando decidi
3 rão sobre uma greve geral na cidade.

Finalizando o comício, o Sr. José de Souza Rangel, Dele*

| gado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cons*
E trução Civil e de Cerâmica para Construção em Itaboraí, es.
= clareceu os seus companheiros que a Delegacia transformou
= se. com autorização do Ministério do Trabalho, em Associação,

I desvlnculando-se, assim, do Sindicato » que en agregada.

I CONSELHO SINDICAL CONFRATERNIZAÇÃO

CELSO COM OS JORNALISTAS: BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO
0 

Governador Celso Peçanha reuniu os cronistas políticos para
prestar esclarecimentos sobro a sucessão do Governo do Es-

lado do Rio e falar rios problemas gerais rio Estado fluminense.
O encontro realizou-se no Clube rie Seguradores e Banqueiros com
a presença rie 30 jornalistas, tendo o Sr. Celso Peçanha abordado
ainda o programa rie reforma agraria, a eletrificação da zona ru*
rai rio Estado e o problema comum com a Guanabara ria tomaria
ile água em território Fluminense.

pn*

Cri 600 mil;
CrS mil;
CrS mil;
CrS 300 mil.
CrS 300 mil;
CrS 410 mil:
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Explicou o Sr. Celi-u Peçanha
que o seu candidato ã sucessão
fluminense será escolhido após
a decisão do diretório de seu
partido, quando então lutará om
favor do nome que vier ao en-
conlro dos interesses dos flumi-
nonses. Sôbrc* a política nacio*
nal. disso que o Governo deve
encarar com seriedade os proble*
mas para execução das reformas
rie base que o progresso do Pais
está a exigir. Frisou que não há
legalmente qualquer impedimen*
lo rio Sr. Jânio Quadros vir a
candidatar-se a um posto eletivo.

.lánio Quadros não (oi prós-
crito da vida pública brasileira.
O regime permito que êle se
candidate até a ditador — dis-
se o Governador fluminense.

Quanto à sua dcslncompatlbl*
li/ação como Governo para can-
diilatar-se a nósto eletivo. di-***e
o Sr. Celso Peçanha que se de*
cidirá até o dia 20 dc março, co*
mo lhe permito a loi. Sobro o
regime parlamentarista cm vigor
di«se que este dificilmente se
modificaria pelos meios legais,
sondo de opinião as próximas
eleições se realÍ7.arão som anor*
mnliriade para a vida pública do
País.

Esclareceu que no plano da
política estadual ainda nào tem
candidato definido para presi*
rionle da Assembléia Legislativa,
mas o terá na época oportuna,
pois o posto implica diretamon*
te no interesso rio F.stado para
votação de leis om favor ria po*
pulação fluminense.

Mereceu especial atenção dos
jornalistas presentes á entrevis*
Ia o programa rie reforma agra-
riu que o Governo vem introdu-
zinrio no Estado do Rio. — Esta-
mos resolvendo a situação a nos*
so modo. mas é precisa que o«
Pudores federais **t. manifestem,
dando terras e fornecendo meios
antes que os camponeses utili*
zcm a força para seus propósi-
to'.

Somos de opinião que pri-
meiro devem sor distribuídas as
terras devolutas do Estado, c
que se dé assistência para que
cumpram suas finalidades a Car-
teira de Crédito Agrícola do

Banco du Brasil o o Ii
Crédito Rural. Os *,i*g,
função real poderiam
nidos no Instituto rie
Agrária, capaz de promo
política nacional de assli
produção agrícola, ga

anco rie
ãos sem
ser reu-
Relorma
ver uma
têncla à
rantindo

melhores condições sociais
ra ii homem do oaiiinu."O [NIC ó uma iniqüidade"
na opinião rio Sr. Celso Peçanha.

| quo considera poder o Brasil
i realizar um programa de produ*
! ção agrícola muito superior aos

países socialistas,
j No plano rie obras rio Governo

fluminense disse o Sr, Celso Po*
çanha que em 1962 será levado

i a efeito um programa de eletri*
flcação rie centenas rie localltla-

j rios. Para tanto — esclareceu —
| temos umn dotação orçamenta-

ria rio CrS 1 bilhão o 250 milhões

BENTO DIAS DA ROSA

*

*

(MISSA DE 7.° DIA)
Viúva e Filhos convidam parentes e

amigos de BENTO DIAS DA ROSA, paraissistirem à missa que mandarão celebrar*m intenção de sua bonisslma alma na
Catedral de Sáo João Batista, Niterói —
amanhã, dia 7, às 8,30 horat — antecipa-
damente agradecem a todos os que compa-
recerem a êsse ato de fé cristã.

e mais um empréstimo rio USS
l milhões, colocados om prlori*
cinde polo BNDE,

Dentro de 30 dias deverá
ser embarcada a usina loimo-
elétrica que adquirimos no .la-
pão para solucionar o problema
rie energia elétrica no município
rio Campos.

O Governador fluminense fòz.
referência ainda ao programa de
renovação rio sistema rie esgotos
da cidade rio Niterói, "rie custo
superior a CrS 1 bilhão e .100
milhões e quo suplantará o que
foi feito no setor, nos últimos 15
anos" e à solução do problema
da água surgido com o Governo
ria Guanabara.

A solução será anunciaria
doutro rie cinco meses, quando
estarão concluídos os novo reser*
vatórios que abastecerão os mu-
niclpios rio Nova Iguaçu. Nllópo*
lis o Sáo João rio Merili — con-
oluiu.

À MESBLA TEM NOVO
DIRETOR DE PROPAGANDA

P'*Ko do ««emplar  £,$ *o_oo

DICAR IMÓVEIS
ttm a v e n d i

ICARAI
Apartamento de quarto

sala. cozinha, banheiro,
área de serviço r quarto
de empregada. Salão de
festas ótimas condições
de pagamento

FONSECA
Apartamentos de 1 e 2

quartos e demais depen*
dências Quatro andares,
com elevador 1'reço-; fi*
xos, sem reaiustamento.

CENTRO
Lojas no Supermerrado

Amazonas Em final dc
construção. Apenas CrS
16 000,00 mensais e uma
pequena entrada

SINDtCATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS
E ANEXOS DE NITERÓI - Com Base Territorial em São
Goncalo, Itaboraí, Rio Bonito, Araruama, Saquarema,

Maricá e Cabo Frio.

EDITAL PARA RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SINDICAL
foitmoi citnt» a todat qui 0 prtitnlt Edital viram eu dÂI-* tivtrtm

«onhatimai-lo qua, noi lirmoi do Art. 405 da Coi-iollda|ôo dai Ull de
Tiabolho, combinado com oi Arli Ul a lagl , da maima Clt, oi am-
prtgodortt na Batt territorial dttlt Sindicato, qu* por iua qualldado
partuniom oo 3." grupo da onquadromanlo Sindical (Art. 577 da CLT),
qui dtvorão dttcontat o Impõtto Sindical refirrmte ao ano d» 1WJ de
ttur tmprtgadoi, no práKimo mii da morto, rotolhendo ai rtaptctivat lm»
portóncioi no mai da ohril, oi agtnciai do Banco do íraiil, a lavar dia-
ia Sindicato (dccrolo n" 36 818 da 5S da ionalro da 1955). ramalando a
»»t* órqâo dt claitt ot neceiiários comprovantti dttlt ftcolhímanto (§ 4.°
do Art 586 àa CLT;, tob puna de nõo o foitndo, ujj*Ítar*m<it o <*-
b.on(a ludlclal, madianla ação axecullva (Arl. «Oa da CLT). Ai gulaa
poro o raUndo racolhimanto podarão »tf tntontradai nat ngintim do
Bonco do Bmail ou no tada H.nr Sindicato, a Hua Morachal Oaodaro, 74,
Nittrái, Eitode do Rio dt Janeiro.

Hilarói, lavarairo da IHJ

JOAQUIM HiDtO MAYKINK MIMO
Prttídante

«AYH PIÇANHA
Tatouralro

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência
SAMDU

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 1-62
— Faço saber aot interessado! qui no "Diário Oficial"

do Estado do Rio de Janeiro — Parte I — fis. nt. 11 t 1J do
dia 31 62. foi publicado o Edital da concorrência em epigra-
fe, para o fornecimento da medicamentos.

— As pronostas deverão ser entregues até as 14 horat
do dia 30 de fevereiro de 1Í62. no Gabinete do Delegado Ra-
gional. à Rua da Conceição n. ?? — 12.• andar, quando tt
dará o encerramento da aludida concorrência.
JOSt CORRÊA NETO JOFFRE TEIXEIRA

Chef» do Mattrlal Delegado Regional

Assumiu a dlroçío tio Depnr-
lamento de Propaganda da
Mesbla de Niterói o Sr. I.uiz
Franco Ferreira, antiuo fun-
olonárlo dn organlznç&o e <iuc
já emprestava o valor do seu
trabalho ao Departamento de
Venda? do Interior. Diido o ai*
to grau de conhecimento que
tem das novas funções que irá
desempenhar, acreditamos que
a Mesbla continuo pnm grande
destaque no campo dc Promo-
ções.

Na foto vemos o Sr. Luiz
Franco Ferreira em seu K.-ibi-
nete dc trabalho.

0Sk n
-C V&0a! rmswaOM

imove i s
Av. Amaral Peixoto, 60
Conj. 504 — Ttl.: 7323

Niterói

AVISO IMPORTANTE
MESBLA S/A, filial de Niterói, comunica qua deixou

dt fattr partt dt ttu quadro dt funclonárloi t partir dt
i.° dt fevereiro corrente, o Sr. MAGELA CANTALICE,
ex-responsável pelo Otp».*> dt Propaganda, nio tt rttpon-
sabllliando por qualquer tramaçao qut tt|a tfttuadt am
teu nome, peio rtftrldo stnhor.

Nittrél, 1 dc ftvtrtlro dt 1945.

Allen Imóveis
- Vende

f.OJAS — Riqnlna das Ruaa
llr. r.eralilo Martins e .1 dt
.lullio. rrrçii» desde nxn.iiiin.iiii.
10*a de sinal*. 10'. na rsrrl*
tura: 10" ¦ nn í- m»«. *JI|- ¦ II.
ns ruindo rm 5 anoi Entre*
k* Imedlatu

¦WUtl.sVl NTOSi Praia dr
liarai, ;.17. li.,,, quarln-.. «a*
ia, t\r\n m.i m mi completas*-;
incluilve dr orlidii, Prèçot
C.'r$ 2 40U UOO.OO. Sinal clr 3'.
.tp* íi*» .FinantiAmtnto rtn 5
anota
Kua ItrhrAno AÜfUlto, 79.
I ftiíif ii» coin irí» frentes Ati-
ma liiralliatin. 1'rf'ii desde
Cr» 2 310 000.no. Entrada bem
la.lluaila Financiamento em
I anoi.

imóveis
AS i>nmi PUXOU). :iw,
irui-.ii 711 - Tela. J477Í a J.H7!

S'iteri-,1

O presidente do Conselho
Sindicnl de Niterói. Sr. Al-
mlr Reis Netto. declarou, on-
tem, à reportagem de UH,'
que as eleições na entldn.de
fornm transferidas por trln-
tn dins, no invés tle serem ren-
llzadns no próximo din nove.
Ê que nem todos os Conse-
Ihos Sindicais municipais In-
riic.inim os seus representai-
tes pnra pnrtlcipni' do piei-
to que ficou programado pn-
rn a s e r u n d a quinzena dc
março próximo. Depois de
amanhã, o órg&o vni distribuir
uma nota oficial n respeito.

TÊXTEIS
Os têxteis de Niterói, nlrn-

ves do seu sindicato, estão
ngunrdnndo que sejn fornindn,
conforme acordado nn Dele-
líncin Regional do Trabalho,
com os proprietários du Ma-
nufntorn Fluminense, n Co-
missão Mi.stn. Integrndn por
três membros clu categoria,
três representantes dos pn-
trões e um funcionário do Mi-
nlstério do Trnbnlho. K pnra
estudos sóbre os problemas
no loca] de trabalho e, poste-
rlormente, a fixação dos pre-
cos unitários e básicos de
máo-de-obrn

ELEIÇÕES
Os trabalhadores uns in-

diistrius do açúcar dc Cnm-
pos coinparecerfio em tnassn,
hoje, n sede dn ngremlnç&o
sindicnl de classe, pnrn ns
eleições dn nova diretoria.
Os Srs Dilerriiando de Bri-
to Peixoto, Antônio Pessnnhn
(• Almirante Costa encabeçnín
ns três chapas que concorre-
rão no pleito.

UM APELO
Em carta enviada à nossa

redação, o Sr. Ciro do Rcm>,
presidente dn Cnixn Benefi-
cente dos Internados no Sa-
hatório "Tavares de Mncedo",
ínz uni npélo pnrn que um
mecânico (de máquina dc In-
var roupa) ajude os hansenia-

: nos fluminenses, indo até no
Snnntório pnrn consertar n
única máquina de lavar rou-

! pns que dispòc o nosocômio,
Por outro lodo, endereça Iam-
bem outrn solicitação aos In-
dustrints e donos de firmas
revendedorns dc material ele-
tro-doméstlcós, no sentido da
doação de uma máquina de
costura, já que as senhoras
Internadas no sanatório nc-
nessltnm de um trabalho pn-
ra auxiliar os demais doentes
se tornarem útil àqueles que
padecem,

FRENTE ÚNICA
i O Sr. Pedro Mayrink Pilho.
I presidente do Sindicato dos
; Rodoviários dc Niterói, tendo
| em vista que umn grande
i malorln dos donos de emprê-
j sns dc ônibus no Estudo do
j Rio está causando umn sé-
i lie de desrespeitos á Lei Tra-
j balhista, em detrimento dos
; empregados, está convidando
i Iodos os dirigentes sindicais
j dos rodoviários fluminenses
j pnra uniu reunião conjunta, a
! realizar-se no dln 14 próxi-
[ mo, As 12 horas, na entldu-
• de. No Importante encontro
I de presidentes dc corporações
I sindicais que congregam a ca-
I tenorin profissional, serão de-
| bntidos, entre outros, os pro-
; blemas de matrículas, norma-
j llzaçno dos descontos do In-
I Jíus de Previdência Social.

Objetivando a confraterni-
•/ação dos operários dns In-
dústlias (le produtos quimi-
cos de Niterói e São Gonça-
lo, a entidade dc classe pro-
gramou umn festa no din 'J4

do més cm curso, ns lü ho-
ras, no Sindlcnto do.s Rodo-
viários, á Rua Mnl, Deorio-
ro, 7*1, em Niterói.

ACORDO SALARIAL
Os trabalhadores dn firmn

de construção civil "Brandão

Magalhães" estão descontentes
E' que os patrões, mesmo lia*
vendo firmado acordo salarial
no dia 12 dc outubro do ano
passado, não querem cumprir
nenhuma dns cláusulas do do*
cumento. Muitos empregados
ju foram despedidos sem rc
eeberem o reajusta monto de
ordenados contido no tratado
Por sua voz, o Juiz dn Primei*
ra Junta de Conciliação e.lul*
gamenlo vem adiando sistema*
llcamente a audiência requeri-
da pelos operários. Segundo
apuramos, a qualquer inomcn
Io. uma «revê geral poderá
eelodlr na empresa.

VESTUÁRIO
Novamente, os representam

les sindicais dos proprietário**
de indústrias de vestuários dc
Niterói e .São Goncnlo solici-
taram o adiamento da mesa-
redonda com os diretores do
Sindicato dos seus emprega*
dos. Desta feita, ficou para
quinta-feira, ás 14 horas, na
DRT. O aumento pleiteado é
de 50'. .

RECEPÇÃO
Porque o programa dc visí*

ias anteriormente elaborado
sofreu modificações, os jorna*
listas ChillGSCã, que estão per-
correndo o Pais. c que seriam
recepcionados depois de ama*
nhã no Sindicato dos Jorna-
listas Profissionais do Estudo
du Kio pelos trabalhadores e
dirigentes sindicais t luminen-
adiaram a recepção, A visita
dar-sc-á, em dia n ser marca*
do, nn próxima semana.

CURSO
Informaram-nos, ontem, n

nosso companheiro S é r g I n
Amorlm e o advogado Fran*
cisco Chermont, que o curso
Prático de Legislação Traba
lliisla que estão organizando,
estará funcionando a partir d»
segunda quinzena do mes cor*
rente. As Inscrições continuam
abertas na sede do Sindicato
dos Rodoviários, á Rua Man**
cliul Deodoro. 74. em Niterói,

MAGNO BARRETO
O Jornalista Magno Barreto,

antigo militante na imprensa
fluminense, está internado nn
Sanatório ríc .Saúde "Alfredo
Neves", á Rua Dr. Sardinha.
104. O Sindicato dos Jornalis*
tas profissionais do Kstado do
Rio convida a classe para
prestar solidariedade ao cole
ca. 0 horário de visitas é (Ip
14 às Ki horas, diariamente.

MINISTÉRIO DO
TRABALHO

Segundo um porta-voi ón
do MT. a Comissão dc licor
fianiznçno do Ministério dn
Trabalho, vai — nesta sema*
na — dnr parecer sóbre o tra-
balho do Sr, Cesarino Júnior
a respeito da Reforma Kstru-
tural e Funcional da Pasto

Ainda Hoje Deverá Vigorar o
Aumento Dos Carros de Praça

APESAR 
ila relutância da Inspetoria dr Tiünsito. ns motora

tas dc tnvís conseguiram o aumento dn preço nas corrida.'
nas bases reivindicada»* mi seja, cum « acréscimo de cinqüenta
por ccnlo. Tnnfo a IGTP como a Secretaria ile Segurança ter-
minaram imr aceitar a clrvaçílo pretendida, modificando apenu**
a parte referente ás corridas de longo percurso que foram ma*
inrailas rm qünrentn l«u' cento.

No Diário Oficial dc hoje ,
devera sair ns novat tarifas ,
dos autos de aluguel, cuias tn- |
belas serão obrigatoriamente
colocadas em todos o> veículos. '¦
Sô npós a publIc&çSo naquele
órgRo è que entrar.ic em vluor ;
os novos preços. Fe acertada, i
também, n rrlaçSn de novas |
pontos de automóveis, em dl- i
versos lotais da rldrite.

Três Tabelai
Dentro das três espécies rie

tnbelns (-laborada,** f que pa"*-
sarão a vigorar a paitu cia

publicação no DO. está In-
rliildn a elcvnçfio da corrida
mínima qué, dc RO cruzeiros
passou para 120. Tomando--c
por base a distância, foram
classificadas ns corridas de IA-
xis. n fim de rilírlpllnar as
respectivas cobranças No tra-
Jeto nt<* n Run I.opes Trovão,
por exemplo, a cobiança é lei-
ta pelo primeiro tipo de tabela.
Todos os pontos de táxis terno
as respectivas áreas estabeleci-
das dentro das 3 tnbelas. sende*
as áreas a percorrer dentro dn<
ria»»!firnçftes prnpc.rctnnni** '"

ponto it ponto.

¦
I
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Lavradores (Unânimes):'Irénio Queria Resolver Problema da Terra7'
24H0RAS NO INCA

A MANOBRA
Tudo bo sabe no Ingíi, Aiíorn mostrin npn- =

vricm as últimas sôhro fl candldatiirii iln Sr. §
MIkiioI Couto, (|iic iiiidini durante longo tempo e
despistando, e bem, o lançamento do seu no- |

. ;,|,-. resolver cm definitivo, mas islo, após =

longo i-niivcrsa com o Sr. Emanuel Watsmon, =
•ii,. ciiIíhi Ciindldflto a dcpútndo estadual. Pois =

iiciii. " Sr. Emanuel, proprietário tle grande B

Imobiliária no Estado dn Guanabara, ofereceu- §
II,,, ruifja menos de vinle milhões pnrn a ram- 3

paiilia. com a garantia de receber apoio para E
,, nue deseja presentemente, Isto 6, ocupar =
iiuiíi cadeira na Câmara Federal, Cumo não E
noilin deixar do ser, surgiu logo o problema 3
"Bernardo Belo", o qual se julgava herdei' E
ro da votação em tela, vin presidência tln E
PSP Dosgostosó enm n rumo o fl surpresa E
dá manobra, " flhtlgò lider da União ProgroS' E
sisia demltlu-so dn cargo que ocupava nn PSP, e
{¦ segundo tudo indica, vai "correr" pela le- E
ajenda do PSD' Abriu mão do partido mas vai e
continuar candidato. =

ÁGUA
Nos liillniOS dias da semana passada, o Sr. E

Celso Peçanha resolveu "apertar" mais ain- E
da as verbas encalhadas em vários Minlslé- E
rios. Ontem, permanecendo eni ligeiro perio- E
do no Ingtij foi abordado pelo repórter quanto E
1(i„ resultado*', e vieram as respostas: — "Estou E
realmente satisfeito, principalmente nos conta- e
lo- mantidos junto ao Ministério da fazenda. E
Reunl-me ali com representantes do Ponto IV e
c verifiquei eston i cm bom andamento todos —
os processos referentes a auxílios pnra o Es- ==
t.ido do Rio. Os principais são: linhas de trans- =
missão, construção dn Escola Agrotòcnicn de e
Campos c abastecimento de água em Niterói e
c .San Gonçalo". Como éste problema está per- E
mnnecendo, solicitamos maiores detalhes, e _
tlis.«c n Governador: — ".Sempre foi minha gran- =
dc preocupação em resolver o caso, a fim dc 3
atender ás populações prejudicadas. Debati a E
questão junto ao então Presidente Jânio Qua- E
tiros, e depois, não desdirei um sei momento, 3
Como disse, o processo dc concessão dc verba E
se acha bastante adiantado, c a concorrência E
é fato consumado. Antes dc deixar n fio- e
vèrno, pretendo deixar água correndo pelos =
encanamentos de ambos ns munjclpios. =

TUBERCULOSE |
Enfermeiras, assistentes, atendentes, auxi =

liarcs, enfim todos o.s barnabés da Campanha E
contra a Tuberculose estiveram, ontem, nn In- E
Ká, solicitando nomeação pnrn os respectivos 3
cargos. A pretensão é justa. Multas das ser- =
vidoras estão trabalhando há dez anos, cuja ==
lei trabalhista é o próprio Estado consideram E
[pelo tcmpoi estáveis, E' só referendar peln E
Direito, uma questão i\e fato. E

POSSE |
Ontem á noite no Palácio do Comércio, PJ

o Governador Celso Peçanha presidiu solem- e
dade de posse da nova diretoria da Associa- e
çáo Comercial. E

AMBULATÓRIO 1
Em telegrama enviado ao Governador, o E

Sr. Sebastião Marques comunicou a reabertura E
dos serviços dc ambulatório c pequenos ser- E
viços cirúrgicos dn União Hospitalar dc Volta E
Redonda, O Governo dn Estado concorreu para E
a obra. liberando verbas ordinárias c extra- =
ordinárias no total de 2G0 milhões dc cru- =

CINCO MILHÕES |
O Sr. Celso Peçanha autorizou pagamento =

de cinco milhões de cruzeiros, destinados =
integração do Ginásio de Natividade de Ca- =
rangoln. na rede de educandários gratuitos. =
A CNEG pretende transformar aquele estabe- 1
ferimento em Ginásio Regional. =

REPRESENTANTE §
O Governador designou o Sr. Wilson =

Abreu dos Santos para ser representante dn |
Kstado, na qualidade dc membro, no Conselho |
Regional (Io Serviço Social Itural. §

ENQUANTO 
ns advogado*- Dr D&nlr Blquelra dn Noiolmenlo

e Pedro Vlinrinn dc Snii/ii preparam » documentação parasolicitar nn Dr llyrlon Xavier tln Motta, Juiz de Direito de lia-
linriii, ii revogação dn mandado dr prtifto dn Dr Irénio dr Al.ii-
tns Pereira — que permanece près» r Inotimunloável nn Quartelda Policia Militar —. entldariei representativas doai lavradores
tln Estado, se manifestam positivamente rm solidariedade an
Executor do Plano Agrário.

a exemplo do que fizera n
federação dus Associações dos
Lavradores do Estudo, a União
das Ligas dc Redençito dos Tra-
balhadores do Campo, ii qual
estão filiados lavradores de Ca-
clioelrn dc Macacu, Silva Jar-
dlin c Duque de Caxias, num
manifesto assinado por seus li-
deres Ubiriijiira Munlz, Alicidio
Salvador (Cachoeira do Ma-
caem, Teodorlco Luiz Fernan-
des (Silva Jardim) e Mnnoel
Marins (Duque dc Caxias) tiftr-
iniini que o Sr. Irénio "nunca
teve a intenção de violar as
leis vigentes mns, sim, dc re-
solver o.s problemas cia terra".
An mesmo tempo frisam que
contrariamente "os grileiros que
sempre burlam a lei, permane-
cem impunes e Inatacáveis".
Comício

Em adesão à Federação das
Associações dos Lavradores do
Estado do Rio, o Conselho Sin-
dlcal Estadual e o Conselho
Sindical Municipal estarão pre-
sentes no "Comício-Monstro"
de solidariedade ao Executor do
Plano Piloto dc Ação Agrária

que ge realizará din 0, nas es-
cadarlas da Assembléia Legisla-
Uva do Estado, a manifestação
contará ainda com a solidai le-
dade rie Inúmeros parlamenta-
res e lideres estudantis de todo
o Estudo.
Traumatismo

Profundamente traumatizado
com os últimos acontecimentos
que culminaram com a üuh pri-
são, tendo antes sofrida a hu-
milhaçSo de ter sua residência
completamente cercada por po-
licial? fortemente armados, o
Sr. Irénio de Mattos Pereira,
atendendo a recomendações mé-
dicas, vem protelando o seu cn-
contro com os profissionais de
Imprensa.

Entretanto, seus advogados
que hoje mesmo deverão se di-
rigir pnrn Itaguai, pnra solici-
tar a revogação rio Mandado dc
Prisão Preventiva, acreditam
que dentro em breve o Sr. Ire-
nio possa estar em liberdade e
dirigindo o.s trabalhos do Pia-
no de Ação Agrária táo bem
recebido pela classe rural flu-
minense.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
DIRETORES: TOMARAM

GRANDES 
solenidades marcaram, ontem, a paisagem do 51.°

aniversário e a posse ,|;i nos a diretoria da Associação Cn-
mercial. As K honts da rnanhfl houve o haüteamentu da Bati
delra Nacional pelo ex-presidente tia entidade, Sr. Hélio Brasil
Alvarrz, ato que contou com a presença de toda » nova dire-
torlu e que lni abrilhantado pela participação da Danda dt
Música da Policia Militar.

Aind.i na parle da manha, diretores . filiados a Associação
Comercial de Niterói compareceram a missa que loi oficiada na
Matriz tle SSo loáii. em intenção aos associados falecidos,

As 21 horns, com a presença I
i rie grande número dc autorida- jdes, associados e o Oovernadot \

Celso Peçnnha. a nova direto- ;
! ria da ACN tomou posse, oca- 

'.

I slao em que o Sr. Hélio Hrasil
i Alvarez passou a presidência
, para o Sr. José Luis da Silva,
! eleito para o cargo em pleito 

'
: recentemente realizado. A nova i

diretoria da Associação Comer-

cia! de Niterói esta assim com-
posta:

Presidente — Jos* Luis da
Silva; vice-presidcntt — José
Luís de Carvalho; 1 " secreta-
rio — Oreste Fernandes Lopes;
2." secretario — Alhano Maios
Correia; 1.° tesoureiro — Fran-
cisco Andrade; 2.' tesoureiro —
Miguel Sandy; bibliotecário —
Joaquim Puinelato; Io procura-

TEM NOVOS
POSSE ONTEM

dor — Euzébio Gonçalves Pé-
rez; 2.° procurador -- João de
Sousa; superintendentes — Be-
nedito Ursino de Oliveira Bas-
tos e José Ferreira Simões
Luis Agradece

Após assinar o termo de pm-
se e receber os cumprimentos,
o novo presidente da Associa-
çao Comercial de. Niterói, em
rápido discurso, agradeceu a
todos o voto de confiança que
recebera aer ser eie;lo para c
importante posto.

O Sr. José Luís da .Silva,
nessa ocasião, recebeu os cum-
primentos de ULTIMA HORA,
que lhe íorarn transmitidos pe-
lo gerente de UH-Fluminense.
Mircos Wainer. que esteve pre-

, sente a todas as solenidades.
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SECRETARIAS

I Mil

COMUNICAÇÕES =
No dia 8. às 1-1 horas, na sede do Depar- =

tamento de Estradas de Rodagem, (Estação E
Rodoviária), será aberta concorrência para =
compra dc 3(10 pneus de vários tipos, destina- 5
dos a equipar veículos daquele órgão. F.slão =
habilitadas a concorrer, a.s firmas especializa- =
ilas inscritas na seção de Compras dn Serviço 3
de Material do DER, onde todas as demais in- E=
formações serão dadas diretamente aos inte- =
reisados. =

FINANÇAS |
O Tribunal de Contas está chamando, no Epj

prazo de vinte dias. os funcionários: José Ed- =
gani da Costa. Benigno Thadeu. Antônio Car- =
mona, Carl/s Murilo Barreto Salgado, Fran- =
rílin dc l.i.va Vieira, Joáo Prnvciizann, Alair 3
Bittencourt Guimarães, Azei- Ribeiro, Guilher- =
me Borges c Gabriel Marques Melsert. De- =
verão regularizar processos de comprovação 3
de emprego de adiantamentos recebidos. =

REGIMENTO |
.'ã entrou em vigor o Regimento Interno =

d" Tribunal de Contas, que disciplina todas =
atividades administrativas daquele órgão. =

ADMINISTRAÇÃO |
Comunicam-nos; "De acordo com instru- =

Ções baixadas pela seção de Cadastro e Pro- =
moções da Secretaria de Administrarão, ns =
funcionários enquadrados nn art, Iíi e 5 único =
do art. Kl da Lei 4.007 de 1961, que melhorou =
os vencimentos do funcionalismo estadual, de- =
verão apresentar à referida seção, os diplo- =
mas de conclusão de cursos correspondentes §=
ás respectivas carreiras, bem assim, apresen- =
lar certidões ate lll de dezembro de 1961. Ês- =
ses documentos deverão ser entregues ao pro- =
imolo mediante requerimento". =

SEGURANÇA
Talando novamente sobre fatos ocorridos j=

em Angra dos Heis, disse o Sr. Gouveia de 3
Abreu, Secretário de Segurança, ser de com- =
pleta ordem o ambiente, na cidade, desmen- =
tlndo, assim, rumores de incidentes entre ma- =
rinheiros e soldados da PM. |
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Casa Para Jornalistas: Grupo |
de Trabalho já Entrou em Ação |

Foi Instalado, onlem. o Grupo dc Trabr.lhn =
Instituído pelo Presidente ela Caixa Económi- =
ca Fcilcr.il, Sr, Togo de Barros, com o tini de =estudar e sugerir ao Conselho Administrativo =
da Caixa, ns normas para o financiamento de H
cas» própria e automóveis nos jornalistas liu- 5
oiinenses, conforme despacho dn presidente 3Joan Goulart, Compõe o Grupo de Trabalho os 3ors, José Luiz Sales, Waldemar Maiqtlcs dn 3Costa Braga. Assessores Jurídicos; Afonso =
'"iiiino dc Barros, Chcfo de Gabinete da presi- 3
Oenela da Caixa, e ,1,-iiro Mendes, presidente dn =
Sindicato dns Jornalistas Profissionais do Ks- 3
lado do Rm. g
toi Função fl

nnirm mesmo, ns membros dn Grupo tro- 3firam opiniões acerca dos problemas a serem 3«¦qiiacionitdns, distribuindo entre st tarefas con- 3
Çerncntes a elaboração da regulamentação 3•W proposta au Conselho •Xdministr.itivn.
Prescnçn Dos Jornalistas

•> Presidente do Sindicato, ao tomar posse, =«csl.icou a ação do Sr. Togo de Barros, alir- 3mando cjuo sua presença 110 Grupo de Traba- =nio era a mostra tia estima e alia consideração =
,.'' ?• S para com os jornalistas profissionais. =yuis 1. [ir. togo (le Barros — acentuou o Sr. 3«lairai Mendes — que ns próprios Jornalistas 3Participassem ria elaboração das medidas vi- 3•antltt tornar realidade os benefícios concedi- 5"is pelo Presidente da República."
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ZELAR PELA SUA SEGURANÇA í NOSSA
OBRIGAÇÃO. COOPERE CONOSCO.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO COMPA ACIDENTES DA HIPERlHIEHDÍfiCIADOS

BEHS DESAPROPRIADOS A CANTAREIRA, FROTA CARIOCA l FROTA BARRETO

Serviço de Alimentação da Previdência Social - SAPS
Delegacia no Estado do Rio de Janeiro

CONCURSOS P.Ut.V f 11NT U>Oi: TUCNICO DK CONIMIII.I-
DADE, \SSISTKMi: COMERCIAL E ALMOXABIFE

DOs IAI*S E SAPS

INSCRIÇÃO A CARGO DO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PA
PREVIDÊNCIA SOCIAL — S.A.P.S

EDITAIS DASP/DSA N.°j C-487, 488 e 489
Chama-se a atenção rios inlcrfss.Trios" para os "Editais" pu-

blitarios no (¦*) "Diário Oficial" dr 17 #* TI df- ./ani-iro dc
1362 íjup estabelecem normas para ^ realização do« (.uncurMJS
eni .i|)ígrafc, para os oririos d»* Previdência Sorlal ab.nlxo rt la-
clonndos, rujos encerramentos dns respectivas inscrições sáo

.os Seguintes:
CONTADOR

para ns Quadros rt,. Pessoal tio IAPB, IAPC, IAPETI
IAPFESP, l\PI '• SAPS, até ás 17 horas do dia 1J di-
Março de 1363

Taxa di' lns'-riçio: CrS Mti.iin
ASSISTENTE COMER! I \t

para os Quadros dt* 1'ps^oal rio SATS. ate a-, >~ hor.is
do dia 2G-3-62.
Taxa di- Inscrição: CrS 20",ou

ALMOXARIFE
para os Quadros rir Pessoal do IAPM c SAPS, ate an
17 horas cio riia ?.f>-'>-H2.
Taxa de Ins. ruão: CrS 200.00

TÉCNICO DE CONTABILIDADE
para os Quadros de Pessoal do l \pi. 1APETC, IAPB,
IAPI-ESI* e S.\P>, alé as 17 horas do dia 12-3-62.

T.iMi dc Inscrição- CrS !uo,i,o
LOCAL PAl:\ PAGAMENTO I)\S TVW*.
Sede da Delegacia rio I ,PI. sita a Rua Ministro Faliria

Toledo n.ü 51J, no hurario de 12,JO às lfi.jfl horas, dp segund.i
a sexta-feira.

LOCAL PARA AS INSCRIÇÕES
Serie da Delegai ta fio SAPS, sita à Avenida Amaral Pef-

xoio. n.° í)6. l.n andar, no horário rie T às 11 horas, de «p-
guntla a sexta-feira.

Niterói, 1 de fevereiro de 196':
FLÁVIO MONTEIRO DE R\RP.OS — Delepado

(*) RESSALVA: o Diário Oficial acima mencionado é o
Diário da ünISo.

O VISITE =

z NENO -

iORCAL
imovEis

Av. Amaral Peixoto, 334
— conj. 506 — tcl.: 2-1987.

Edifício Amazonas —
Rua Barão do Amazonas
495, apartamentos de sa-
Ia e quarto ou sala e 2
quartos ¦— prazo amplo
para pagamento — obra
na 1/ laje.

Edifício Fernandes Fer-
ro — Rua Vde. Itaborai,
196 — Estação Rodovia-
ria — saia e dois quar-
tos com apenas CrS
75.000,00 de siral, 96 me-
ses para pagar,

TUDO SOBRE IMÓVEIS
VOCÊ ENCONTRA NA

ORCAL

COM NOVAS E AMPLAS INSTALAÇÕES A
MARCENARIA MODERNA REINICIA ATIVIDADES
Reportagem de

OSWALDO G. LOPES

COM 
» presença

das mais reu
dos nieiüs comerciais e
cários da nossa cidade

ilí' figuras
csentalivas.

ha n-
foi

inaugurada a nova instalação
da .Marcenaria Moderna, ,i Rua
da Conceição, 183-A.

Destruída lni pouco tempo
por violento Incêndio, (justa-
mente quando havia sido rc
formado), foi novamente rc-
construída e equipada cum mo-
dernlssimas máquinas que per
mitiráii a fabricação de inó-
veis modernos a preços popu-
lares, segundo nos declarou o
Sr. Zacharlas Spicirietzky, pro-
prietáriò do estabelecimento.

Apoio Integral

Para ser padrinho do esta-
beleeimento loi convidado o
Sr. Francisco .Siqueira, diretor
do Banco Meridional do Bra-
sil. o qual, em eloqüente clis-
curso leve oportunidade de
enaltecer o espirito empreen-
declor do proprietário da Mar-
eenarla Moderna, o qual nestes
sete anos de Niterói já leve
oportunidade de demonstrar a
sua capacidade de trabalho e
acima de tudo o Seu espírito
empreendedor. Desta forma, o
apoio que vem sendo dado á
organização está perfeitamente
dentro do espirito d" cnoDern
tlvismo, pois inegavelmente
pelo que já fèz c pelo muito
que poder*, m/e» *.
charlas faz jus á assistência
que lhe vem sendo dada.
Disse que falava em nome dos¦J.üfHI cooperados do Banco
Meridional dn Brasil, os (piais
formam unia família unida
pronta sempre a atender ás ne-
eessidades de cada um.

Homem de Fibra

O Sr. José Luís da Silva,
presidente da Associação Co-
mercial de Niterói, fêz quês-
tan de comparecer pessoal-
mente ás solenidades da iiiau-

Meridional rio
do

O Sr. Francisco Siqueira, diretor do Banco
Hrasil, liga a chave que. aciona as inúmeras
Marcenaria Moderna. Na foto. vemos anula o Sr Zacharias
Spicinetzky, proprietário do estabelecimento e o Sr. Milton

Tavares, diretor-têcnico

maquinas Vi*ta parcial
Spicinetzky i

frirerío*- cíe
senhora, e o sênior Milton Tavares, alem de

inúmeras pessoas presentes.

güração, c cm seu discurso ele
congratulações prestou o seu
depoimento sóbre o cjtie li,, a
luta do Sr. Zacharias Spici-
netzky. o qual, por maior que
fossem as vii-issitudes. nunca
fraquejou, mesmo quando teve
o seu estabelecimento destrui-
do por violento incêndio, tão
logo o que sobrou do prédio
(apenas as paredes' foi lihe-
rado pela perícia, já no dia se-
guinte reiniciavam-se as ativi-
dades de reconstrução. Disse
que. fora de qualquer duvida,
a Marcenaria Moderna muito
representava para Niterói, não
só pelo valor das instalações.
mas especialmente por perteii
cer a mesma a um homem de
fibra tao grande que por cer
to dignifica as classes produto-
ras. Falou ainda do acerto da
escolha do padrinho das no-
vas instalações, Sr. Francisco

Siqueira, diretor rio Banco Mo
ridional do Brasil, que vem
pautando sua- atividades no
sentido de realmente cooperar
e apoiar aqueles que traba
lhain.

Mérito Dos Operários

Agradecendo falou o Sr
Zacharias Spicinetzky que dis
se que depois cie palavras lao
elogiosas dos oradores que o
precederam sentia a sua res
ponsabilidade aumentada, mas

que julgava estar realmente
em condições de não deeepcio-
nar todos aqueles que o apoia-
ram, pois contava com uma
equipe das mais homogêneas
em que era bem um exemplo
os seus operários que não me
diram esforços para recons-

truir as instalações, os quais
trabalhando em ritmo acelera-
do. dedicando o melhor dos

seus esforços, tornou possivcl
em tão curto espaço a indüs
tria voltar a trabalhar Na

oportunidade disse também
que tendo entregue ao Sr.
Milton Tavares, renomado tec-

administração. • dire-
estabelecimento, esta-

va certo que a Marcenaria
Moderna cumpria bem e fiei-

mente os seus propósitos, que
são o de fabricar, em série, mó-
veis finos a preços populares
Auradeceu ainda o apoio que
nâo lhe faltou dos fornecedo-
res e banqueiros, entre estes.
com especial destaque, o Ban-

nic-o de
ção cio

fírunn de elegante* senhoras e senhoritat da *.-<ctedade nite- ,;,- Niterói, -a: ai
rótc*nsc» ejuf abrilhantaram com a sua presença ás solenidades

da i*teiHt;uraeâo

3 Si7ra presidente da Associação Comerciai
n bnnde desejando muitos sucessos ao Sr
•tzkp. aVo foto veme» ainda 

'os srs Carlos
iáente do Cluh (j.i< Diretores dos Lfíjistasl
!*'fl ffÜTtÍOr íi'"* fÍQ*!0V \" *" '¦ ' '¦¦ ** " * 

d ' >*"¦ *'•"?" '

co Meridional do Brasil, a
Irente do qual se encontra o
Sr. Francisco Siqueira.

Fabricação em Serie

Ouvimos o Sr. Milton Tava

i*es a propósito do que será
a nova linha rie produção da
Marcenaria Moderna, disse-nos
êle: Em que pese o espaço dis-
ponivel em nosso estabeleci-
mento não ser dos maiores,

procuramos dar à montagem
das máquinas e à disposição
das seções * colocação ideal,
de forma que possamos pro
riuzir em alta esca!» Como
trabalharemos seriado acredito
possamos bem desenvolver o
negocio e, o que é importan-
te, conseguir baixar o custo
de produção de forma que os
nossos preços de venda de
mercadoria de fino acabamen-
to esteja à altura de qualquer
bolsa. Náo pouparemos esíor-
ços Temos vanos tipos de
dormitórios .ia planejados e,
acredito* terão os mesmo* am-
pia aceitação

A itosia reportagem anotou
entre outras a*, presenças das
sesuintes pessoas Carlos Guis
serman. pr«*sidente do Clube
rios Diretores dos Lojistas;
Jacob Henrique Nissenibau.
Orcal Imóveis. Lêlio Fernandes
• Banco do Kstado dp Rio dc
Janeiroi. Hélio Cerbino e Wa!
ter Monteiro de Barros iBan-
co Meridional;. O nosso dire
tor. Sr. Marcos, Warner, tam-
bém esteve presente levando
a- proprietário ns votos de
muita pro-speruisdi*

POLÍTICA FLUMINENSE

PSD ADIOU NOVAMENTE
ESCOLHA DE CANDIDATO

Por não ler conseguido ainda uma frirmu-
ia capaz de conciliar os inúmeros interesse»
em choque dentro da agremiação, formado»
em função da sucessão governamental, a di-
reção do PSlJ fluminense adiou ontem, nova-
mente, a escolha do seu candidato. Ao térml-
no da reunião levada a efeito ontem, a alta
cúpula pessedista anunciou á Imprensa que a
definição do partido ficou adiada "sine die".

Apurou a reportagem política de UH que,
durante a reunião levada a efeito ontem, de-
c-linaram bastante as possibilidades dos no-
mes que. na semana passada, dominavam as
discussões dentro do PSD, ou sejam os Srs.
Gouveia dc Abreu, Vasconcelos Torres, Afonso
Celso e Macário Picanço. Os nomes dos Srs.
Mário dc Abreu e Paulo Fernandes, em con-
trapartida. passaram a merecer as atenções
dos dirigentes.

A alta direção do PSD, nesta sua luta In-
glória por um candidato que nSo surge nun-
ca, está procurando também colocar a "mos-
ca azul" no Sr. José Carvalho Janotl, prest-
dente da Asrembléia Legislativa. Alguns seto-
res importantes da agremiação, contando inclu-
sive com o apoio do Almirante Amaral Petxo-
to e do Governador Celso Peçanha, conslde-
ram o Sr. Janotl como um nome capaz de,
lançado como candidato ao Governo do Esta-
do, impedir a divisão do partido e desfrutar
de ótimas chances no pleito.

Os setores pessedistas que defendem a can-
diríatura do Sr. José Carvalho Janoti, justífl-
cam de seguinte forma esta posição-

11 Unificação do PSD, em razão da inexls-
téncia de áreas de atrito dentro do partido
para o Sr. Carvalho Janoti; 2) garantia de um»
maioria do Governo dentro da Assembléia, com
a hipótese da vitória no pleito; 3' penetração
do nome do Sr. Janotl em todas as áreas po-
pulares. inclusive nas esquerdistas 'o prest-
dente da Assembléia teve posição firme du-
rante a crise de agosto, ofereceu o prédio da
Assembléia para a delegação chinesa e para
o Sr. Luiz Cario» Prestes defender o retorno
do PCB a legalidade:- 4' a eleição de um can-
didato de confiança rio Governador Celso Pe-
çar.ha para a presidência da Assembléia Le-
gisiatrva do Estado.

Até o momento, porem, o Sr. José Carva-
iho Janoti tem resistido ás intenções do PSD
de fazê-lo seu candidato ao Governo do Es-

BRIGIDO EM AÇÃO
O Sr. Brigido Tinoco insiste em pretender

disputar o pleito para governador do Estado
e com esse objetivo tem corrido o interior
fluminense e reaiizado inúmeros contatos po-
liticos nos últimos dias. Recentemente, o Sr.
Brigido Tinoco manteve entendimentos cora
os marechais Juarez Távora e Odílio Deny»,
buscando atraí-los. para a sua campanha.

Atitude estranha essa do Sr. Brigido Tino-
co: apresentando-se como candidato das forcas

i janistas do Estado do Rio. aquele político vai
: buscar o apoio justamente do Marechal De-

nys, um dos principais responsáveis pela re-
i nuncia do Sr Jânio Quadros

BADGER RETORNOU
Retornou ontem a Niterói o Ministro Bad-

¦ ger da Silveira, candidato trabalhista ao Ingá,
que visitou sábado e domingo últimos os mu-

; nicipios de llaocara e Cambuci. Grandes ma-
; nifestações populares marcaram a passagem do
I irmão de Roberto Silveira por aquelas cidades.

Durante esta semana, Badger da Silveira
I devera programar novas visitas a municípios.
| intensificando a sua campanha.

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti

MANSUR; ATENTADO
| O Deputado Simai Mansur solicitou orv

tem providências da Assembléia Legislativa
do Eslado para proteger a sua vida que, se-
gundo garantiu da tribuna, corre grave risco.
Relatou o deputado que. ní- noite de domingo.
em Sáo Joáo da Barra foi vitima de .um
atentado seu automóvel foi "fechado" vio-
lentamente por um outro veiculo, em cujo m-
terior se encontravam diversos homens por-
tando armas de guerra

: Afirmou o Sr Simao Mansur que o autor
do atentado é um homem de nome Paulo d«
Carvalho Barros. muito conhecido no munici- .
pio de Campos e que esteve envolvido no as-
sa'to do "trem pagador".

Ê O presidente da Assembléia Legislativa,
Sr José Carvalho Janoti. prometeu entrar era
contato imediatamente com o secretário de
Segurança do Estado de quem solicitará a»
providências para apurar o atentado e garan-

tu" a vida daquele parlamentar

NOMEAÇÃO DE CORDOLINO

| Oi Peputdos Murilo Cabral. José Maria Ri-
beiro e Mendonça Thuler ocuparam sucessi-
vãmente a tribuna para congratular-se com o
.-sr Cordolmo Ambrosio peia sua recente no-
r.-eação para ocupar o cargo de diretor da
Carteira Hipotecaria da Caixa Econômica Fe-
deral do Estado do Kio.
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NOTÍCIAS DO FORO

1 FURTADA PROMISSÓRIA DE 200 MU:
REQUERIDA A ANULAÇÃO DO TITULO!
O fazendeiro Antônio Bruno Filho, domict-

3 nado em Barra do Pirai estacionou seu carro
3 na rua Sáo Sebastião, na cidade de Barra Man-
3 sa, onde se encontrava a negócios e sem to-
= mar o devido cuidado deixou os vidros aber-
3 tos, saindo para seu destino, nas imediações.

No interior do carro, deixou seu paletó,
= com documentos de identidade e entre outros,
= uma nota promissória dc Cr$ 200 roü. Mas,
= deixemos que êle próprio conte sua história,
= através de petição aó Juízo de Barra do Pirat.
= assinada pelo advogado Pedro Chaves "Exmo.

3 Sr Dr Juiâ de Direito de Barra do Pirai. An-
H tònio Bruno Filho, brasileiro, casado fazcndel-

:íhado em Barra Mansa, deste Estado.
= vem com fundamento no art. 36 da Lei 2,044.
3 de 31-12-1908 das letras de câmbio e nota»
= Promissórias: expor e afina! requerer a V.
= E\cta,, o seguinte - O supte. é credor da
= firma Viacão Nossa Senhora Aparecida Ltd».,
5 sediada nesta cidade à rua Dr. Mesquita n 23,
p| entre outros títulos, de uma nota promissó-
H ria de Cr$ 200,000.00 iduzentos mil cruzeíroai,
3 com vencimento para 2R de fevereiro de ÍWB.
3 pacamento nesta cidade avalisada por Hum-
jf berto de Souza Breves e Renato Frazão ds»
5 Souza Breves lendo assinado pela firma eml-
3 tente o sócio Geraldo Mura, todos residente»
p| nesta ctdade figurando na mesma o nome do
§ Supte como portador Eis, que no dia 18 d»
= novembro do corrente ano, por volta das li

3 paletó dc- requerente.
3 <)o interior de seu automóvel que se achava
U t-stai ionado na rua São Sebastião, em Barr»
= Mansa num dos bolsos do qual entre outro»
E documentos e títulos se encontrava a proml»-
= sória acima descrita Assim, vem requerer ¦
= V Excia, se digne de mandar citar ©« coobrt-
= gados no principio mencionados, para nio p»-
Ü garem os aludidos títulos, apesar de já ciente»

cotno consta do documento «ne»
p| xo. assim como se)a publicado em edital cot»
= o prazo legal para conhecimento de terceiro»,
= do quai consta que o prazo par» contestação
S é de três meses a partir do vencimento de tt-
PJ tulo sendo, afinai, decretada a anulação da
PI promissória em apreço, para os efeitos de d*-
5 reito Valor — Cr$ 10.000.00 Termos em que,,
1 D e 4 P deferimento Barra do PiraL T
= de dezembro de 196!, — taj Pedro M Chavttt"
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BRASÍLIA INFORMA - Mauritonio Meira Lacerda Persegue Arinos: Quer Convocar Suplente
= TJRASILIA, t — (UHl — Aliado à UDN

D d.i Guanabara, o Governador Carlos
§ Lacerda acaba de Iniciar uma ofensiva
= politica contra seu exaliado, Senador
Ü Afonso Arinos, que ora serve como Che
3 f» da Delegação do Brasil n.i Assembléia
1 das Nações Unidas. Com efcRo. acabam
= de chegar ao Senado duas representa
S çôps de perseguição política ao senador
= carioca, ambas pedindo a convocação de
= teu suplente sob a alegação de que a re-
= presentação da Guanabara no Senado es
*= tá desfalcada, Uma delas e assinada pes
5 soalmente pelo Si. Carlos Lacerda; a ou-
*= tra peia UDN carioca. Por trás das duas
E representações o que existe e tao-sòmen
r te o desejo do Sr. Venáncio Igrejas, Su
sE plente do senador, de sentar-se em uma
5 cadeira da Câmara Alta. A oportunidade
= e aproveitada e foi estimulada pelo go-
= vernador da Guanabara para uma remota
jjjj represália contra os Arinos, com quem
= o Sr. Carlos Lacerda esta de relações
E praticamente rompidas, desde o episódio
E Afonso Arinos Filho. Na verdade, a
= ofensiva terá efeitos meramente políticos,
3 senão meramente pessoais. E' que as re-

presentaçues estáo, de laida, prejudicadas
pela letra do Regimento Interno do Se-
nado e da própria Constituição Federal,
O regimento, com efeito veda a convoca
ção do suplente quando o titular se li-
cencla por período nao superloi a 90
dias, como e o caso do Sr. Afonso Am
nos. Alem disso, o mesmo regimento
dispõe que se a ausência do titular ae
verificar no periodo compreendido den-
tro dos três últimos meses da sessão le-
.jisl.it.v,i também náo se convocará o su-
plentt. Este e também o caso do Sr.
Afonso Arinos que te licenciou em se
tembro do ano .issado. De qualquer
modo, as represen*içòes seráo lidas na
sessão de hoje do Senado, ao que tudo
indica, e encaminhadas á Comissão de
Justiça, cuja decisão será negativa em
face, inclusive, de precedentes

REMESSA DE LUCROS
VAI ANDAR

Voltará a andar — e rapidamente
esta semana, no Senado, o pv ieio de
remessa de lucros, cuja aproiTÍçáo pela
Câmara provocou tanta grita em seto-

res conservadores de lodo o Pais. Como
se recorda, ficou acertado que unia Co-
mllsáo Mista de 10 deputados e senado-
res examinaria o projeto ames dc sua
apreciação pelo Senado, para aparar-lhe
O que e considerado arestas e escoima-
Io de tudo o que pudesse prejudicar o
desenvolvimento econômico brasileiro,
No Senado, a sua comissão dos cinco es-
Li praticamente escolhida, restando ape-
nns aos quatro pequenos partidos de um
Senador cada (PTN-PRP-MTR-PSP) es-
colherem um representante comum. Os
nomes serão divulgados pelo Senado, de
boje parn amanhã. Sabe-se que o PTB se
fará representar por sen lider Barros de
Carvalho e a UDN pelo Sr, Sérgio Man-
nho. Na Câmara, também devera ser in-
dlcada a Comissão de Cinco, sendo que
o representante do PTB será o Sr. Ser-
Kio Magalhães, um dos autores do pro
jclo aprovado peln Câmara,

MESA DO SENADO: IMPASSE
Ontem a noite parcela que te havia

chegado a um acordo piloto para uma
eleição tranqüila para a meta do Senado.
A formula que reunia maiores posslblli-

dadet de exilo era a leguinta: Pretldeiv
te (cargo novo, criado pelo parlamenta-
ritmo! — Auro Moura Andrade (PSD-
Sáo Pauloi; VicaPretidente, Joao Vll.it-
Doai (UDN-Mato Grotsol; Primeiro.St-
cietarlo, Barros de Carvalho (PTBPer-
nambucol, contrai iando-sc as pretensões
do Sr. Vlvaldo Lima iPTBAm.iionasi
que Insule em voltai ao lugar. Nesta
chapa, o Senador Gilberto Marinho, Iria
para um lugar na meta, como repreten-
tnnte do PSD-Carloca c o Sr. Joaquim Pa-
rente (UDN-Plauii para a terceira Secre-
taria. Esta formula esbarrou num falo
novo: a declaração do Sr. Vltorlno Frei-
re (PSDMaranháoi do que náo votará
em pessedltta para a presidência. Como
te tabe, o Sr. Vltorlno está aborrecido
com seu partido, desde o Incidente com
o ministro da Agricultura. Dispondo dc
trèt votot — Eugênio de Barros, Sebas-
tião Archer e o seu — poderá propor-
cion.ir a vitória do Sr. Vllas-Boat para a
pretldéncla. O representante de Mato
Grotto, como te tabe, perdeu no ano
passado por um voto para o Sr. Moura
Andrade, e encontrará ai uma fórmula
de se dctforrar

SAN TIAGO ADIOU
O Chanceler San Tlngo Dantas não

comparecera boje h CAiiiarii Fodornl, ou-
de deveria prestar esclarecimentos sobre
sua atuação diuvinto a Conforôncln de
1'unln dei Este O presidente dn ('ninara,
Sr Miutzlll comunicou oficialmente quo o
coinpiiiuclinonto foi adindo por 2.1 horas,
(1 Chancele:' deverá ir boje n Bolo llori-
7onte para uma reunião do PTB -Mineiro
r para receber ns iiiniilfestneõüs (pie lhe
estão sendo preparadas naquela cidade pe-
Io seu comportamento no Uruguai,

• PICADINHO
O Senador Juscclino Kubittchek deverá

chegar amanha á Brasília, pcra aluar na
tessáo extraordinária do Congresso. A In-
formação ò do Deputado Carlos Murilo,
homem bem Informado cm attuntos de
JK. O tenador vai tor de decidir entre
duas correntet de teu "staff": uma, acha
que êle deve usa- a tribuna do Senado e
faier um pronunciamento objetivo tóbre
o parlamentarismo, iniciando um processo
eloltor.il com vistat à eleição da chamada
"Bancada JK"; outra, entretanto, malt mo-

derada, opina que o tx-Prttldtnte deve se 1
prtiervar, sobretudo »m fact do falor §
tempo — que t multo longo daqui alé ou- 1
tubro. Etta corrente acha que o momciv 5
to náo é de falar; mat dc calar — e qur. |
JK deve te pretervar da foguolra polí||c,i =
por algum tempo, ficando um pouco a i
margem ati a hora oportuna. '** o Go- =
vernador de Golas, Sr. Mauro Borges Tei- £
xclra vai instalar um cerimonial no Pala. 1
cio dot Esmeraldas, Para isso, mandou f,i. I
ler um cttáglo no cerimonial do Planalto 3
o teu oficial de gabinete Newton Carneiro I
Lobo, ora em plenas aulas com grande I
aproveitamento. "* Foi adiado para o di,i i
1." de março o grande baile de carnaval i
que n Prefeitura de Brasília patrocinará 1
no Teatro Nacional. A decoração, do §
Athot Bulcáo, ettá tendo concluída. *' .
Espera.te para esta semana a apresenta, 1
çáo á Câmara de emenda objetivando ele. |
ger, cm outubro senadores e deputados |
federais por Brasília. Há uma movimenta |
çao multo grande, sobretudo de cândida I
tos. "' Trêt ministros do Supremo Trlbu I
nal Militar vieram acertar com o Presiden I
te João Goulart a mudança do STF para £
Brasília o mais rapidamente possível. =

DEPUTADOS EXIGFM QUE REFORMAS
DE BASF ENTREM LOGO EM DEBATE

CÂMARA

ORASILIA, 6 (UH) — Presentes apenas 84 deputados, e
" contando nas galerias e nos corredores com intensa mo-
vimentação de comissões de Interinos da Uniáo e das autar-

qj.as. a Câmara dos Deputados ini-
ciou, ontem, efetivamente, os traba-
lhos correspondentes ao periodo ex-

traortlinario para que foi convocada. Observações parti-
ram, entretanto, do plenário — Deputados Ultimo de Car-
valho, Padre Nobre e Adauto Cardoso — de que se náo
te insistir para que os parlamentares ausentes venham a
Brasília, aquela casa dificilmente contara com número su*
ficiente, neste período, para qualquer deliberação, caindo,
assim, no vaiio, o motivo preponderante da convocação
feita O representante udenista chegou a reclamar que, a
exceção da reforma agraria, ja t ordem-do-dia de ontem,
náo contava em sua pauta com outros projetos pertencen-
tet ao chamado grupo daqueles que dispõem sobre re-
formas de base

A intensa movimentação que vem sendo feita pelos
interinos devera, possivelmente, provocar o aparecimento,
em Brasília, de maior numero de deputados, nâo só pelacondição de ano eleitoral que e o presente, mas lambem,
pela insistência com que as lideranças vêm atuando no
tentido de que ocorra número suficiente

Apenas um orador ocupou a tribuna, ontem, para o
debate da reforma agrária, assim mesmo completando seu
tempo no trato de assunto diferente, mas atual e que vem
movimentando o funcionalismo civil e militar da Uniáo-
aumento dos vencimentos Foi êle o Sr. José Talarico quealias, ocupou três vezes a tribuna da Câmara, para tratarda greve dos motoristas no Rio de Janeiro, do aumento eda reforma agraria Neste particular, o Presidente RanieriMainl, preveniu que as inscrições anteriores - somavammais de 50 - para debate da matéria nào mais prevale-ciam, devendo os interessados inscreverem-.e novamente

* SEGURANÇA NOS CIRCOS
O Deputado Vasconcelos Torres apresentou projeto-de-lei. dispondo que "em iodos os recintos fechados auditó-nos ou locai., de reuniáo para espetáculos públicos (circosteatros, cinemas, rinfiues, etc. onde se reun m na iecem pessoas, deverá ser respeitado, no quSr quantose dispõe no cap tulo V — Seções 1 AR rhp ^ , qufn,l°

Ção das Leis doTrabalho" .a ni aJoeTJ*, 1°™°™-*
Punidas com moitas de dez a Lm^TSuzeLl™' 
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CIVIS E MILITARES EM FRENTE ÚNICA:I^mhBímB
AUMENTO DEVE SER DE 50 POR CENTO!) oLGS™S™E

N AO sabemos qual a base do novo alimento que o DASP
presentara para ser apreciado na reuniáo do Conselho deMmiMros iiinniihá. Uma coisa <¦ certa entretanto: nfio confiamos

no DASP.
A declaração r do Sr. Carlos Taylor, presidente do Conselho

da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, o qual accn-luon ja serem por demais conhecidas as pretensões dos servi-dores, que são n de aumento mínimo rie 50 por cento.
Acentuou Carlos Taylor. que, pessoalmente, c favorável a queo aumento paru os servidores dos níveis 1 a S seja na base dos

vencimentos previstos dos mesmos antes dn decretação rio sala-rlo-mfnlmo, a fim rie restabelecer-se a hierarquia perdida quandose pos a medida em prática, pois os vencimentos de todos os fun-
cionários daqueles níveis, na Guanabara por exemplo, foram fun-ilirios cm CrS 13.440. ¦'Podem alciins n.in ficar satisfeitos mas
a mediria seria sancadora, Isto entretanto (¦ meu pensamento
pessoal" — adu/lu.

Por outro lado. também o General Saturnino l.nnje e o Almi-
rante Duque Estrada, du comissão encarregada de estudar oaumento para os militares, iá apresentaram suas conclusões: são
pelo numento nas mesmas bases dos civis — 50 por rento mínimo.
Interinos

BRASÍLIA. 6 .UHl — "Tâo logo a Câmara consipa númerosuficiente, o projeto da efetivação dos servidores interinos dasautarquias federais será aprovado, declarou, ontem, a UH. o
Deputado Arruda Câmara. Afirmou que a única objeção ao pro-
jeto partia do líder da UDN, Sr. Menezes Cortes. "Entretanto
— concluiu o deputado — ao que fui informado, o líder da UDN
concordou com a aprovação do projeto, desde que, para fui urna

promoções, os interinos sejam obrigados a se submeter a con-
cursos*'.

A propósito, o Deputado Padre Nobre disse, ontem, da trlbu-
na da Cámnra, que "se senlla nlegre cm ver nn ordem do dia,
no seu primeiro número pnra aprovação, tal projeto, tendo a
certeza rie que não faltarão, nos reclamos dos servidores intcrl-
nos". "Aqui estamos para resguardar a Justiça e parn preservar
qualquer cnlnmklnde pública e. desla mnnelrn, somos obrigados a
votar a favor da efetivação dos Interinos sob n pena dc sofrermos
com o remorso a morder a própria consciência" — concluiu o
Deputado Padre Nobre.

Paridade

BRASÍLIA, fi HHi — A paridade com nn marítimos será a
próxima «*¦><•- •'- <••' „,¦'.,.¦,¦!„,. ,.jim sustentando. As
reivindicações da classe, no tocante ás imperfeições do enquadra-
mento provi'- .¦ alas e o novo quadro já foi npro-
vario pelo prupo dc trabalho encarregado da matéria.

O primeiro secretári.. da União rios Portuários dn Brasil, Sr.
Baltazar Ferreira rie Andrade, que se encontra em Brasília para
acompanhar a votação rio projeto que efetiva os interinos, des-
mentiu que os portuários estejam, articulando uma greve para

| os próximos dias.
Sobre a questão dos Interinos, os portuários, bem como os

i inúmeros trabalhadores de outras categorias que vieram a esta
j capital, vão desenvolver esforços junto aos parlamentares no
: sentido da aprovação rio substitutivo Dager Serra, que manda
| efetivar todos os Interinos ria União e dos Territórios, admitidos
I alé 1." de dezembro rie lflfil.

1 SÉRGIO MAGALHÃES (Exclusivo de UH)

MINISTROS PESSEDISTAS LUTARÃO
POR APOIO DO PARTIDO A SAN TIAGO

O1 
Premier" Tancredo Neves ettá pessoal-

mente interessado em ver aprovada na
reuniáo do Diretório Nacional do PSD, que
se realiiara amanha, em Brasília, uma de-
claracáo de apoio à política exterior bra-
sileira. Todos os ministros pessedistas de-
verão comparecer ao encontro, bem como
os lideres de maior prestigio no partido. A
inclosào do tema •política exterior" no te-

SENADO -

Os ministros pessedistas estão traba- I presidente — se portarão nu reuniáo inde-
lhando junto a seus correligionários no sen- pendentemente de sua vineuláeão com JK.
tido de ganhá-los para a posição do «abi- O Deputado Abelardo Jurema, por exemplo,
nele. Também o lider Paulo Pinheiro Cha- ; apoiará totalmente a posição do Sr. San
gas já iniciou gestões no sentido de fazer ' Tiago Dantas, opinando, inclusive, a favor
aprovar na reunião um documento de apoio j de uma política exterior mais categórica,
à politica do Gabinete de um modo geral. | mais calma, firme. Outros, como o Sr. lio-
O Sr. Juscelino Kubitscbek, um dos únicos I rácio bafei', por exemplo, deverão repetir

* se pronunciar contrariamente à posição | pronunciamentos contrários à posição bra-mano da reunião se deve a Iniciativa do brasileira, comparecerá também à reunião, I sileira. como vem fazendo algumas véze.vbr. trnani do Amaral Peixoto, que nao con- i mas já deixou claro que não pretende se ,, .. , n ...
cordou, em principio, com a posição da de- pronunciar sóbre o problema durante o de- Amaral Peixoto, caso os debates
legaçâo brasileira em Punta dei Este. At i bate, pois considera que uma vez assumida ' ?e U"'m'm ""'"" forteS' Pretende «Correr¦DRASÍLIA, 

6 (UH) - o Senado u ¦ .»•- • ". reuniu ontem, apenas para nr.-s = resl5''"n'"l'**i d° presidente do PSD acabaram a posição brasileira, cabe a todos prestigia-tar as homenagens póstumas à memóV" 
""""'•" --,-  c" J *'

Caititu, recentemente faléddol Todo^os^ 
e/ranci?í°

representados na Casa usaram da palavra ir» f, Par"do
lógio daqueles homens púbTos! «JdiSdíSé ã \Tesa" a^n"cerramento. pela palavra do Sr. Moura Andrade, as ^rencias'

vencidas pelo próprio Sr. Tancredo Neves,
mas o debate do problema foi |ulgado Im.
prescindivel.

?**********

Deiera ser encaminhado,
)bservaçô{*''

condições do trabalho rural

hoje, o relatório do Sr Nei:i! no Nordeste a resr,oiMaculan. sóbre observações feitas no Nordeste a respeito das

niAfel"7Wn 
d°5 interinos 'Projeto em curso no Congresso) Inao encontram maiores oposfções no Senado Deverávado praticamente por unanimidade. ser apro- =

rin dnb^of«fa 
d" F*'B 'et'blJU qUe**la0 C"*' '°ri*° °** «Prova-çao do pro.ieto que institui o Código rie Telecomunicaçõescomo veio para a Câmara dos Deputados. Foi decimda a ú erança do partido na Casa, após rápida consultate; da representação trabalhista no Senado

ta aos integran-

LIDERES CONTRA A INFLUENCIA I
ELEITORAL DO PODER ECONÔMICO j

..„,- ?*,ASIUA-|.(, ,,H' — ° '-"-PUtado Pedro Aleixo, após con- Íversar com o líder Ain,™ Afonso, do PTB, estendeu os re- =sultar os dos seus entendimentos ao 'ider da UDN, no Senado iDaniel Kneger, para a preparação da ofensiva legal contra §influencia do poder econômico nos pleitos e na distorsão do -processo político do país. §
Os Deputados Pedro Aleixo e Alnnno Afonso, em nome de 1suas bancadas, convieram em que é urgente a reforma da =egisiaçao eleitoral e recolhem subsídios para leva-la avante =tendo em vista o principal - evitar o domínio dos milionários =na eleição. =
.No Senado eneontra-ae nas comissões, o projeto Milton ICampos, que introduz os sistemas dos círculos eleitorais (dis- =tritos, e que poderá servir de base aos entendimentos A re- iduçao dos candidatos e da área de disputa, segundo o Sr Pe- =dro Aleixo. é um lator de moralização dos pleitos, alem de con- =ferir maior autenticidade regional às representações no Con- =

gresso. Também no Senado, sendo objeto de deliberação de =uma comissão mista de deputados e senadores, está o Código =de Telecomunicações no qual será melhorado o dispositivo que |obriga as TVs e rádios a cederem horários para a propaganda §
política gratuitamente. íem distinções. B

A formação de entidades das classes conservadoras como |
o CONCLAP e o IPÊS e o encareciinento progressivo e cons- =
lante dos pleitos levaram os lideres ao exame atento da mate- =
ria para ser votada a temoo de servir ao pleito de outubro. =
Caso seja vitoriosa a volta aos distritos uma conseqüência =
da extensão da cédula oficial para as eleições proporcionais. =

Nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllli

Sindicatos: "Trégua

Salarial" Não é o
Meio de Combater

a Inflação!
S. r.M l.(i. 5 lllli - Declarando

qur teve conhecimento do projetolõbrr i "tremia salarial pnr um
ano", através d.i Imprensa, « Mi-
niitrn d.. Trabalho, Sr. franco Mon-
toro, afirmou. Iiojr redu, á repor-
la(em o> I II ou.- rua completamen.
1(* alheio ao assunto não tendo seu
Ministério, air o presente momento,
cogitado do pn.lilrma. "A prcoi-npa.
ção — afirmou .. Ministro Yfonli.ro— do atual Governo é de combater
» elevaçSn do cutlo dc lida c estan-rar a espiral Inflaclonária, que setrata de uma matéria eompleia, parai|ual nào cabem medida* isolada*"
O Sr. Franco Montoro mostrou-se
Mirpr.cn.lido cora a nutria dc conte.lamento de preços, que, secundo ele,
dc\c Iratar-M tlr uni eatmlo com
aplicação prevista em concomitância
com outras medidas,

Também o Ministro da Industria e
Comércio, Sr. Ulisses Guimarães, ao
embarcar, hoje cedo. por via aérea,
para o Kio dc Janeiro, falando a
reportagem ile I ll. n„ aeroporto de
ContEonhas, a propósito do con nei a-
mento de ialários durante o ano dr
62, afirmou desconhecer a matéria e
a existência de qualtiiier estudo em
tramitação nesse sentido.

A noticia de "tréKua hülanal* ex-
plodiu tomo uma bomba nos meios
sindicais da Capital, onde. Imedia-
lamente puaou a aer clasiitírada"como absurda". O Sr. Araújo Placi-
do. vice-presidente do Sindicato do»
Metalúrgicos, declarou a reportagem
que "congelar salário* e venelmen-
toi nio é meio de combater a Infla*
çào, mas sím de levar o desespero
ao lar de milhares de trabalhadores
e criar um rlima dr agitação so-
ciai", .se, todavia, o congelamento
de salários fôr precedido do comeria-
mento de preços, ,t coisa nào se
afigura (áo ma, mas. mesmo assim.
depois de uma equiparação doi ni-
\ eis latariafs com o eu «to de vida,
(I Sr Bonifácio Brito Evanldlata,
diretor do Sindii ato dot Bancários,
repudiou veementemente a "trégua
salarial" como (oi noticiada pois se-
ria uma medida isolada e profunda
mente prejudicial para ai classes ira-
l.alhH.l.iraa

******* ****** 4'^****** ********
• JANGO NO RIO — BRASILIA- 6 'um

JW,W nu MU - A Secretaria de
jj Imprensa da Presidência da República infor-
? mou, ontem, que o Sr. João Goulart está de
| viagem marcada para o Rio de Janeiro, nu

Lpróxima 
quinta-feira.

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

*****£

ns motivosAinda não foram revelado:
objetivos dessa viagem,

• dJTDEiVKTA BRASÍLIA, C (UH) — O
LNIKCVIJIA — Presidente da Repúbli-

ca, Sr. João Goulart, concederá esta tarde
uma entrevista"News.week". à revista norte-ameripana

BBP^fe^ P1WHB
^w mW^-7-jmltÊmmT^^f'-^ '¦' ^*- ij>w *w ^vllwi>f>Ta™

rz&ímiB&m^

HHs^^^^^^^M—

um produto B-T:*B-I:>JHWaaBlaW

PRESIDÊNCIA

UDN QUER PLEBISCITO BRASILÍA. S a*!! — "Estive
com o Presidente João Goulartrom quem palestrei amistosa e demoradamente. Dést„ encontro

que piovi\cimente se repetirá antes do meu retorno nos próximostrês dias, tive a melhor impressão, não só em relação a políticaque ele vem desenvolvendo em «eu Estado, mas sobretudo quanto» orientação que vem imprimindo na administração do País e oque pensa aobre a política nacional. Acho que o Presidente tem•gido com prudência, com habilidade e um apurado «en<o deresponsabilidade, por isso que lhe ponho crédito e acredito nasegurança do regime" -- declarou ontem a VH o Sr. DinarleMinz, ex-Governador do Rio Grande do Norte.
O ex-Chefe do Executivo potiguar informou que na próximaconvenção udenista irá batalhar para uma consulta ao povo ,Abrr• regime parlamentarista, aduzindo:
— Advoguei essa consulta à opinião pública porque adoUmo»¦m regime democrático e. pessoalmente, defendo a democraciacomo resultante da vontade expressa da miioria. Pode ser que•ssa maioria esteja realmente satisfeita com o parlamentarismoHat também pode ser que essa maioria faça-lhe restrições. Dalimperiosa. Indeclinável consulta De minha parte embora nuncalenha sido defensor ao parlamentarismo, confesso que éle meiurpreendeu. Mas não me separo, com pensamento que éle veioaenao para uma crise acuda. Nâo vou maldizé-lo. Nào sei se veio

£ÜL*.,° SUL0.** Ptn ° m*! d0 povo o" dl N*í*0 O l»»° <«ev«opinar, portanto.

BRIZOLA: CALMA NO RIO MANDE
BRASÍLIA, i (UH) — O Governador l eonei Brlioli afir-'. mou, onlem, aot jornalistas credenciados no Palácio do Pia-

: naltj, qut « reforma agraria era um Imperativo de ernsclin-
í cia e que para tal |é dera o primeiro passo ro Rio GrMicie
; do Sul, distribuindo terras aos camponeses sem terra, mas
J dentro dos dispositivos constitucionais. Disse o Governador.
; recordando a entrevista qui tivera com o Presidente da Re-
; pública minutos antes, qut a situação no «eu T/ado e di
j plena calma e tranqüilidade, advertindo os jornallstis dt quea a demoro verificada no seu encontro eom o Sr João Goulart
. não decorreu dt nenhum fato sensacional, frisando qut am-
, bos costumam palestrar longamente.
J — Tortos falam em reforma afrárla: blapot. drpmados da tr.iloa» oa parlidna, íoii-rnadnrra, inrlolofoi. mllitarra, todos not' — dia-, se o rhpfr- do Kxrcutlto laúrhn. arrricrntando: "O qiir w„rrr
[ no Kio Grande do Sul é uni prurrsan relvlndicaioilo rhamado. "arain|iamrnl.< indiano" O prublrma — continuou  atr .,t„ri
, llmitava-sp ao drbatr. aoi pronunciamentos, srn.prr favoráveisa reforma urraria, fltlmamente u-m-se desenvuliido rom «rande, Intensidade a ortanl» içío de umAes e assorlarAes de aarlrultnrea
; sem terra, de pequenos agricultores e proptii tãriut. Existem maiade mil dessas ent'dades nn Rir, Grande do Sul e em detertein 1-, dos pomos do Kstadr, Inlrlalmente alfumal centenas de a«rl-
; eullorea wm terra rom as luas famílias e pertencei reunem-11 e, organizam-se em acampamentos improvliadoi Noi diaa qu. ae! sucedem o acampamento ial aumentando e todoi leun ,, ,»,,„variai v**,, por ni> , ,„y|,m ,p#iol an ,nrtrnn adindo terrapara trabalhar t produzir.

• FRONAPE

GABINETE
'l Deputado José Joffily vem se empenhando
pela nomeação do Comandante Sá Carvalho

ri.ra a superintendência da Frota Nacional de Petroleiros, lendo
ia obtido o adiamento da nomeação do Comandante Mader Gon-
çalvc», que fóra indicado para aquele pósio pelo Ministro Ga
bri ei Pasmos.

m) PFTDHRDA^ ° *Sr Gaoriel Pasi-os, Ministro de Minas ew rLIKUDKMJ — Eneruia, fará hoje. ás IS linras. uma con-ferencia. na Hua México, 3 — 16.° andar. Na ocasião falará sóbre
a Petrobrás e outros problemas.

A fl fAMI rínCsArvn Ainda náo teve solução o caso cria-W U 1-ttiU UCLÜAIAJ — do pelos asilados portugueses Oen.
Humberto Delgado e Cap. Henrique Galvão. O Itamaratl. a pedi
do do Embaixador de Portugal e do Ministério da Justiça, estuda
o problema, mas ainda nào apresentou qualquer solução. A prin-ripai dificuldade é que o Gen. Delgado não é asilado, mas resi-
dente no Brasil tendo entrado com visto de turista e conseguido
depois permanência, tendo hoje Carteira Modelo 19. E. nessas
condiçóe» está a salvo das restrições ao direito de asilo Em con
seqiiínria. acredita se que nada mais acontecer* além da adver-
téncia feita pelo Ministério d» Justiça aos asilados, para qu» at
ah«»nh»m d* quaisquer pronunciamentos d« naturesa política

0 
Governador da Guanabara declarou o seguinte, no seu
próprio jornal, com grande destaque: "O Presidente di

uma das casas do Congresso dlsse-mo que não pode, is vetos,
nem levantar-st para uma rápida ausência, pois i quanto basti
para que o vice faça voltar, sem número legal, proposições
que lhe Interessam Ideologicamente, » que, se dcvldamenti
debatidas, seriam rejeitadas. A Isto chegou o Pais: o inte-
rêsse público depende de o presidente da Mesa não Ir lá tora".

• *

A 
denúncia é grave. Envolve a Mesa, as lideranças t todi.s
os parlamentares que têm o dever dp pedir verificação da

votação quando existe qualquer dúvida sóbre o resultado. En-
trelanto. o denunciante foi tâo leviano que não esclareceu
qual a ensa do Congresso, se a Câmara ou o Senado, não ei-
tou nomes nem a matéria, Mnis uma mentira a serviço do
golpe. 0 Presideme efetivo é quem por força do regimento
organiza a ordem do dia. que é publicada c distribuída com
antecedência. A discussão precede a votação. Nenhuma ma-
teria é posta em votação sem que a discussão tenha sido en-
cerrada. O número de parlamentares é anunciado no inicio
da onlem do dia e pode ser verificado a requerimento .1?
qualquer deles. Quando o vice substitui o presidente segue
o plano traçado nu avulso da ordem do dia. Se não o fizer,
se ferir o regimento, qualquer parlamentar presente levanta
questões de ordem que são prontamente respondidas, Tudo
quanto se passa na sessão é taqulgrafado, gravado e publica-
do. O trabalho legislativo não tem segredos. A falsidade da
acusação, pode. assim, ser facilmente provada. Se por acaso
o vice cometesse abusos ou irregularidades, o lugar próprio
para o presidente levar a questão é na reunião da Mesa c
não nos ouvidos de consplradores inveterados.

•> k

ALGUÉM 
mentiu Mentira a serviço do golpe. O Congresso

e o Conselho dc Ministros têm que agir energicamente con
tra os traidores da democracia, os mentirosos, os terroristas
Na raiz do golpismo está a corrupção, a do passado t a do
presente. Prendam-se todos os ladrões que estão no exerci,
cio das mais altas funções públicas. Será o primeiro passo
para a consolidação do regime.

JORNAIS O PMBLBMAS
OCTAVIO MALTA

== Nãu há vinho qur etnliriaitue rom o a verdade --- MacliMlu de As

CORNÉLIA
à solução de constituir uma comissão para s

Ia para não enfraquecer o Brasil 
'no 

diálo- I estudnr " Problema com vaSBI*. a fim d« 1
go das nações. Os chamados juscelinistas — I 0Dtel* uma decisão que consulte aos mais =
deputados que seguem a orientação do ex- altos interesses partidários.

No meio da confusão, o riso é necessário.
Ora veia o leitor esla legenda d'"0 Globo"; legenda que

pretende dar ernça maior á linda foto de D. Elza, com seus
= trigêmeos. estampada na primeira pagina do brilhante
= vespertino:

-'CiisUiiiia-.se dizer que a história se repete e a
que vamos contar hoje guarda analogia com a dc Lu-
crécia, aquela mãe romana que, chamada a exibir
suas jóias, ergueu nos braços, altivamente, cs seus li-
lhos. mias tarde os famosos tribunos Clrachos. Nâo
menos orgulhosa é a expressão da brasileira D. Elza.
quando surpreendida pelo fotógrafo, aconchegando ..<
mais novos trigêmeos du cidade".

j= O sorrisfi de D. Elza confirma o que dizem os nossos
js colegas d*"0 Globo": o seu orgulho é, com efeilo, senie-
= Minute ao de Cornêlla, mãe dos Grachos e de uma menina
= (além de nove outrosl que casou com CIpIfio Emiliano
= Realmente, quando a rica patrícia (no sentido romano).após
= mostrar-lhe as suas jóias, pediu a Cornêlla para ver as suas,
= a mãe dos Grachos apresentou-lhe seus filhos: "Eis at mi-
= nhas jóias"

Feliz comparação. Parabéns ao Comendador!

OS GRACHOS
E E, diga-se com ênfase, os tempos são dos Grachos!

E. entre nós. nesta nora, os Grachos não são apenas
= os filhos de Cornêlla, São centenas, milhares de estudantes
= que se colocam na vanguarda da luta social de nossa pfttri;.!

Como são nítidos e justos, estes estudantes d'"0 Meiro-
= polit"ilo", folha que circula juntamente com o "Diário da
= NotíTías" dos sábados. E' um jornal de seis páginas, apenas,~ mas vale por uma universidade.

O leitor precisa ler a reportagem dc H. MurinI Filho só-
= bre a revolução cubana. Não vou transcrever nada do que
= éle escreveu. Poço ao leitor que procure ler o trabalho na
S íntegra. O (lincho é que exemplares de edição atrasada
jr custam mais caro. Mas vale a pena.= Os Grachos são estes moços, os Grachos brasileiros, que= defendem Eduardo Sobral da balela de extremista, fantasia
= calculada fiara atender ã Capuava e às nianobrns dos ho-
jjjj meus de negócios de Roboré,
jr Os Grachos do Brasil são éles, que denunciam o caos da
= Guanabara. Caos de que é artífice o Governador Carlos
jr (American Coffccl Lacerda!

Diante do cnos, Lacerda quer ditadura milhai I Para
| que?

Dizem os Grachos:
"Pira afastar o Governo das pressões populares, a

fim de que cs grupos caducos possam sobreviver eco-
jjjj nômica e politicamente".

| ¦ O PROFESSOR E OS ESTUDANTES
= Que diferença entre os estudantes d'"0 Metropolitano"
J4 e o Professor Gustavo Corção em face do problema social-
= O Corção é o caos em sociologln e em polltiru. Eviden-

temente, Lacerda transpôs o caos da caberá do Corçiio pnraa Guanabara!
Com os Grachos eslá a nitidez! Parabéns ao Comenda-dor. só pelo fato de lembrá-los!

O. M.

filllllllllllllllll

Não Foram Contratadas as Obras da

Barragem de "Cachoeira Dourada"

BRASÍLIA S ¦>,¦..'... recebidas ...1 |....vi.i.a .nutrir», am
nolanla; ,1. pn.postm dns cr.ip.,s técnicos concorrentes a rcalizaçfo ria IfRUndfl etapa il.ts ulir.is ri\js ti» represa de "Carhneiri*
Dourada"1, < empreendem tala* rtbraa 160,000 metros cAblcoi He
aicaracta, 180.000 mclrna ciihlcoi rtc concreto r 1.300.000 niclroa
CÚblcoi r|c liair.uni, dr trrra — drvenda ratar ri.nrlilidas rm
íinii de lfH.l Oi irrupoi rera«turen a nerem Inittaladm permitlr*oprla au» capacidade a nprracài. da linha de transmiaaio am
-30 k\. ate Qoffinfa e llf.i«i|i,i lendo pi»Shi\rl rtltãu miprir vv ne
craaldadra lolall dr rnrrcia rlitrlra dr Oolanla r d» Capital da
llrpúl.lira. (I projeta prrií- a Inatalaeto dr nm Irrrrlrn «rtipo d'

00 000 Ki. r aru t-uslo total drsrra alinilr aproalmadamrnlr Irêa
liIlhAri dr cruzelroi. Comentando arraòr» rrrrnlrmrntr veicula-da«. o Ooyernador Mauro l.orne^ tem res^nHadu a completa »"-
çan da Crntral lUlrlra dr Oolfl rm larr do» runcnrrrnlra pnrria meimi COnvidadOI, cujaa pmpollaa arrün aprrcladna pi.r uma
Comlailo Jnlfadora inteeraiU pnr um deleiadu dai F-firçaa Ar
madaa. um encenhelro d., Ilann. Nacional d,. Drarmolvlmrnlr.

enlco da í'ía.. encenheiro Almlr de
•ae, aaatm, a« tntttria\ vindas de Sio
Sebaatt&o Camargo coum anteripada-
rralli»c»a dna .Srrvlcna d» Cachnrir»

EeonÒmlco e o Ihretnr '
Oliveira Trllra llrsnírntr
Paulo, qur il«\ji*ii o trupmrnlr , ..nlralarl'. para i
Dourada.

¦mm rruí

<-A
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COAP NEGA RETENÇÃO E DESCONHECE DENÚNCIAS

MV AUt/fiO

RUSK COMPREENDEU BEM
A POSIÇÃO DE SAN TIAGO

Km liiiui tias conversas rio Chnncolòr Snn
Tia"o Dunlns com o Subsecretário Heaii Huslc.
nni'apunta dei liste, a certa altura, o represem
mlle norte-americano, elevando o tom do voz
para fortalecer sua argumentação, afirmou:

_ Concordo com n senhor, Chanceler, A
posição d» Hrasil 6 a mnis acertada. Ií'. juridi-
i.iiiieiitc. perfeita c talvez n que oferece me-
Iliorcs resultados. Mas mis lemos um proble-
mu Interno sério ireferia-se as eleições deste

Olh l.illlHMU
diiijc rulricionuchi i
painlii uIdi.is ik
Ncy Fui iiin.i dc I
que d Sindicato d

COAP desconhece qualquci anormal!'
(mu a distribuição de iu rin li a de trigo as
Niterói c Silo Uonçulo - alirmou-nos o Si.
im •., Presidente do Órgão para acrescentar

Punificadores da capital fluminense, não
sc sabe por que motivo, resolveu encaminhar um telegrama
a COFAP, reclamando providências a respeito da pretensa
irregularidade, "A denúncia, como sc vê, não lòi Icita ao or-
ganismo competente, que no caso c a COAP".

No entanto, pi lo que i
já pudemos observar, não.

suo pan Congresso dos Estados Unidos) e 3
precisamos sair daqui com umn condenação
formal d» regime cubano, coin um ato concre-
lu quo evidencie essa condenação, parn niio
perdermos prestigio junlo ã opinião pública do
mou pais.

Na madrugada que se seguiu a essa noite
foi quo o Embaixador Lincoln (lindou epnsc-
cuiu uma reunião, as 2 horas da manhã, com
o Subsecretário Renato Archer, nn s;(.u gabl-
rictr no Itamarnli, acompanhado de seus nu'
xiliares. o que transcorreu toda ela entremeada
dc ligações pura » Rrcsidonte Jc
nara o "Premier" Tancredo Ncv

Goulart e
só ternii*

natido dia claro, isto ç, quase M hora-- tia manhã.
REFORMA UNIVERSITÁRIA

AGITA CONSELHO
Na iiltlma reunião do Conselho I niversitá-

rin (in I niversidndc do Brasil (que entrou em
recesso durante o rriès de fevereiroi o Proles-
sor Waldcmni Arcnoj diretor da Escola Nacio-
nal de Educação Física, protestou contra uma
nota publicada nesta coluna sôbre a nocessi-
dade dò uma ampla reforma na Universidade
d» Brasil, bem como sôbre o afastamento do
Reitor Pedro Calmoh, Preparava-se o Pròfes-
sor Areno para propor uma moção de solida-
riedade ao Magnífico Reitor quando p próprio
Pedro Calmou féz uso da palavra, esclarecendo
que reconhecia ser licita e eficiente a critica e
a fiscalização da imprensa, principalmente por
que a Universidade do Hrasil é unia entidade
pública, Continuou o Heitor assegurando que
nâo seria jamais uni entrave a reforma uni-
versilária, qiie êle julga necessária c oporlu-

na. Desta maneira, o protesto do Professor Are-
no nâo encontrou eco no Conselho Universitá-
no o não chegou a transformar-se cm moção
do solidariedade, mesmo porque os demais con-
selheiros sc manifestaram peln direito de criti-
ia da imprensa. Podemos assegurar que já ago-
ra a reforma da Universidade do Hrasil está
com seu processo deflagrado e terá como fôr-
cas mnis representativas c mais amantes não
só os professores de vanguarda, como a ju-
i-cnludc universitária, que sofre a ação dn en-
sino antiquado, bem como a própria socieda-
dc que necessita de profissionais habilitados
que possam agir a seu serviço e nno de me-
ros portadores dc diplomas.

tem fundamento os pro-
testos dos proprietários de
padarias, .ia que os Mol-
nhos estão distribuindo
normalmente o produto''
Pelo menos, é esta a con-
clusão a que chegamos,
através das posições de cs-
toque que nos são cncaml-
nhádas quinzcnalmente pc-
los moinhos. Esta provi-
ciência nós adoti.mos justa-
monte para saber se está
havendo retenção da mer-
cadoria nos locais dc mo.t-
gem. Ainda ha pouco tein-
po, porque deixou dc man-
dar dados sobre o estoque,
o Moinho Atlântico foi
multado pela nossa flscali-
zação. Quanto ao Moinho
Fluminense, também tem
encaminhado, com a regu-
raridade exigida, os elémeii-
tos necessários a que pos-

samos controlar a dis trl-
bulçáo de farinha de triyo
às padarias de Niterói e
São Gonçalo.

Sábado, ouvido?, pela re-
portagem de UH, responsa-
vels pelo Moinho Atlântico
voltaram a garantir que
"não ha motivo de pre-
ocupação por parte dos do-
nos de padarias, pois, ago-
ra mesmo, está sendo espe-
rado um navio americano
com cerca de 1.200 tonela-
das de trigo paia Niterói.

.Sobre boatos de que a
empresa está com reduzida
capacidade d e moagem,
disseram que, pelo contra-
rio, o Moinho está em con-
diçúcs de moer o dobro da
quantidade de que dispõe
atualmente, em virtude de
ser limitada a cota estabe-
tecida pelo Serviço de Ex-
pansão do Trigo, do Minis-
tério da Agricultura.
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EMPRESAS JA DERAM 30 MILHÕES
PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS

Apesar dp inuílas firmas
ainda nao terem cumprido o
decreto presidencial, que de-
termina a construção dc ea
colas primárias, financiadas
por empresas que tenham
mais de 100 trabalhadores,
cerca de 30 milhões de crU'
zeiros já foram arrecadados
para ésse objetivo.

O Professor Lui/ de Gonza
K.'i Malhelros, presidente da
comissão fluminense de en-
sino primário pelas ompré-
sas. disse a ULTIMA HORA
que, com os recursos disponi-
veis, jã eslá financiando a
construção do Grupo Escolar
Pinto Lima, em Niterói, Ei
násio e Grupo Escolar de Ca-
xias, e trés unidades escola-
re: em Itaborai, município

dos mais deficientes em ma-
teria de ensino primário.
Afirmou, ainda, aquela auto-
ridade, que as cidades de Pc
trópolis c Paraíba do Sul se-
rão as próximas a serem be-
neficiadas com novos estabe
lecimentos dc ensino.

Padrão Dos Melhorei
As firmas Industriais po-

(lem também manter suas pró-

prias escolas, desde que obt-
diçnin aos requisitos estabe-
tecidos pelo Departamento de
Educação Primária.

— Nossas exigências —
acentua o Prolessor Ma-
lheiros — tem por finalida
dc preservar o alto índice de
ensino ministrado, tendo pa-
ra lanto já determinado ín-
tensa fiscalização nas empré-
sas que mantenham escolas,
o que será feito pelas Regiões
Escolares. Tais escolas terão
que ser registradas no Pepar
lamento de Educação Prima
ria; ter dirigentes e proles
sores diplomados por Escola
Normal c apresentar atesta
do do chefe da Região Esco-
lar, de que o estabeleeirnen-
to possuí as condições índis-
pensáveis para o seu funcio
namento.

A maioria das empresas es
tá preferindo realizar convé-
nios com a Secretaria de Edu
cação c com estabeleeirnen-
tos particulares de ensino.
Liepois de receber relatórios
dos inspetores escolares esta-
duais, aquela Secretaria tor-
necc, um atestado que prova
ter a firma cumprido o de-

creio iiisliiunlo pelo ex-Pie-
sídente Jàníu Quadros. O

prazo pára o registro das esco-
Ias termina no próximo dia
20 do corrente. Revelou ainda
o Professor Malhelros, que as
empresas que lenliam menos
de 100 trabalhadores são
obrigadas também a compa
recer á Secretaria de Educa
çao a fim de receber o seu
atestado dc- isenção.
Dinheiro Bloqueado

Todo o dinheiro de contn
liuição das empresas está blo-
qut-ado no Banco do Brasil e
no Banco do Estado e -so sai
com autorização direta do Go
vernador. — Isto não' quer
dizer que a comissão não te
nha autonomia — esclareci' o
Professor Luiz Malhciros —
pois, pelo contrário, eia é
absolutamente autônoma em
suas decisões, llá perfeito
controle com as agências ban
cárias oficiais, e as firmas
que nao cumprirem a lei, nao
poderão transacionar com re
partições publicas e autar
quicas, estando sujeitas ainda
a multas que aqui serão ado-
tadas, a exemplo do que esta
sendo feito no Estado da
Guanabara.

RETRATO

MfNERADORES INSISTEM EM EXPLORAR
SUBSOLO: VÃO AO GOVERNO FEDERAL!

PROJETO BENEFICIA OFICIAIS E PRAÇAS DA PM DO ESIADO DO RIO

Um extenso memorial deverá ser encaminha-
do no Ministério de Minas e Energia pelo Sindi-

cato dos Mineradores do Estado do Rio, solicitan-

do condições para a exploração das jazidas de

minérios localizadas em território fluminense

No documento, a entidade dirá dos esforços que
Tem desenvolvido com o objetivo de intensificar

os trabalhos de exploração do subsolo e incre*

mentar, por conseguinte, essa importante indús-

tria extrativa.

Uma comissão designada pe-
lo Governador do Estado e in-
tegrada dos engenheiros Clé-
dio Cordoville, Geraldo Marco-
ni e Luiz Marconi, não pôde se
reunir uma só vez, porque não
lhe foram dadas quaisquer
condições de trabalho. Nem
com sala para as suas reuniões,
conta o grupo de trabalho.

— E' lastimável — pelo que
informaram á reportagem de
ULTIMA HORA os dirigentes

l in projeto que consolida e rcyu-
lamenta ;i legislação relativa n bene-
lidos atribuídos aos integrantes da
Policia Militar do Estado do Rio Ioi
apresentado a Assembléia Legislativa
pelo Deputado Adolfo de Oliveira. O
Projeto assegura aos Cticiais c Pra-
ças que serviram na Zona de Guerra,
na ultima conflagração mundial, a
contagem cm dobro do tempo de ser-
viços prestados, para eleito dc refor-
ma ou transferência para a reserva
remunerada. Quando reformados ou
transferidos para a reserva, em decor-
rencia da Lei Federal n. 1.156 de 12
julho de 1950, terão prévia promoção

$DÜ^RIA FLUMINENSE DÉ
^llWmGERAÇÃO itía.

fi -V i? .'<¦ ii

GELADEIRAS COMERCIAIS —

BALCÕES FRIGORÍFICOS — SOR-

VETEIRAS — REFRESQUEIRAS —

INSTALAÇÕES EM GERAL

ITÉPRBíiÊNtANTES NO RÍÒr ¦'*.•
*$$ 

áRASP^pPUCTS Repreaènláçpes
Ay-.K?l.''i *. Çi/n$Ps$p -.Lida.,

vi Presidente Vargas, 446 — 20." andar

ao posto ou graduação imediata, com
da entidade representativa dos I ÜS respectivos vencimentos integrais.
mineradores fluminense._--, a . ¦- § 

j.
situação a que foi relegada \
essa atividade industrial. Pe- j tabelece que, quando se verificar que
dras semipreciosas e minérios i 

Q mi|jUu- beneficiado atingiu o posto
de todos os tipos, continuam
perdidos no subsolo, sem que j máximo, sera transferido para a re-

os podères públicos adotem j serva remunerada ou reformado, com

qualquer providência para fa- I os proventos acrescidos da diferença

cilitar os trabalhos de abertura ^ vencimentos entre o seu póslo c o
das minas, como se tal medida

nõo fosse do interesse do Es-

taao.

— Entretanto, afirmaram, te-

mos esperanças ainda, de que

o Ministro de Minas e Energia

saiba compreender tal neces-

sidade e atenda ao apelo que

lhe fazemos, pois nào lemos j 
dç 209b, incidentes sob,

mais a quem nos dirigir. I cimentus,

, imediatamente interior.
Do Decreto do Sr. Adolfo Olhei-

ra. consta ainda o seguinte",
i 1 — Os proventos dc inatividade
I dos oficiais c praças da PM, que sc

I reformarem, respectivamente, cum 35
I e 30 anos dc serviço, serão acrescidos

os seus ven-

— Ouando julgados definitiva-
mente inválidos ou fisicamente inca-
pazes para serviço ativo, os militares
da P.V1 serão reformados no posto ou
graduação correspondente a duas pio-
moções, eom os vencimentos integrais
c demais vantagens, sempre iguais
aos da ativa. Igual beneücio aos que.
ao se reformarem, contem 35 ou 30
anos de serviço, bem .orno aos que
atingirem idade limite para perma-
néncia no serviço ativo.

— A gratificação militar dc oü-
ciais e praças, assim como a etapa
destes últimos, serão incorporadas ao
respectivo provento, quando a refor-
ma se \erilicar cm razão de qualquer
dos motivos constantes cio artigo
mencionado nesie item.

— Ficam excluídos das vania-
gens previstas no Artigo anterior os
beneficiados com duas promoções,
enquanto que. aos que foram comem
piados pela Lei 2.694, dc dezembro
de 1955. será concedida apenas mais
uma promoção.

— Os bcneíícios mencionados
ncsia Lei são deferidos corn as suas
restrições, a partir da sua vigência a
todos os militares ia reformados. São
revogadas todas as outras disposições
cm contrario, inclusive o art I. c seu
§ único da Lei 3.792, de dezembro
de 1953.

ESMAGAMENT0
DE UMA INDÚSTRIA

NESTA 
coluna ja falamos duas veies no caso

da Fabrica Pneus-Brasil, industria típica-
mente brasileira, ins-dUda ha muitos anos,
apresentando uma crescente t satisfatória pro-
duçao. ate que outras empresas estrangeirai
do mesmo ramo aqui desembarcaram e deli-
bera ram, com o total apoio das cúpulas 90-
vernamentais do nosso Pais, praticarem o es-
quartejamerilo e o massacre da nacional
Pneus-Brasii. Sabemos perfeitamente como s«
quais iao os métodos usados pelos grupos es-
trar.geiros monopolistas quando decidem vo-
ferrar uma concorrente nacional, Primeiro son-
dam av tcndènc:as e fraquezas dos homens do
governo. Depois, de acordo com a caractens-
tica de cãàà um que compõe a grande cúpula,
aplicam o goipe-mulhtr, ou o golpe-subÓrno.
Quando os visado;, escapam destas duas prin-
c.pais armas, nao escapam da arma-burrice,
Façamos a leitura da Historia dos países sub-
desenvolvidos e teremos no Brasil a repetição
melancólica dos métodos usados pelos grupos
econômicos estrangeros no mundo inteiro.
Contra a Pneus-Brastl todas as armas maio-

res e menores foran utilizadas. Conseguiram
paralisar a fabi 'íc*. e amontoar os operários
num canto, como sucata inaproveitavel, sem
o menor atendimento aos seus direitos hy>
manos. Estão eles com suas famílias, depois

I de um honesto trabalho de mais de vtntc
: anos, entregues as maiores privações.

0 
BANCO DU BRASIL laz o papel de testa-
de-feíTo do Governo, oferecendo como

I argumento "iega!" a necessidade de estudar
i e de averiguar em profundidade a rea! situa-
| çáo da Pneus Brasil para então conceder-lhe
: ajuda. E' também um método muito cunhe-
i cido dc colaboração das autoridades brasilei-
I r£s ao interesse estrangeire. Há um ano ou
[ mais. está a fabrica paralisada por falta de
j matéria-prima nacional qut- o BB prefere ar.-
E tes distribuir com graça e gentileza às em-
E presas estrangeira: aqui acampadas, em vez
I dc. também, distribui-la á fábrica nacional.
É As ordens vérn de cima, sempre de cima, para
: serem cumpridas sem restrições de favores
: a»s estrangeiros, nu aos nacionais ligados as
\ tetas internacionais. Mas os de cima não se
\ lembram oue um dia as ordens poderão vir
\ de baixo. Sera um rodízio fatal e meontro-
| lavei para um pais e um povo quando se en-
r contram estes em mãos de eufóricos e irres-
I ponsáveis dirigentes.

POREM, 
a degradação msiiirn no caso. deu-

se ha dias quando foi insinuado por agen-
= tes entreguistas, aos operários da fabrica
I Pneus-Brasíl. que a única solução viável en-
= contrada, sena a de os operários recorrerem
Ê a Embaixada dos Estados Unidos pedindo di-
= nheirc e proteção a sustentação da vida da
Ü Pneus-Brastl para, dessa forma, evitarem o
= espantalho dc desemprego. Isto ia havia sido
= sugerido aos proprietários da fabrica em ter-

1 mos diferentes: a ligação da Pneus-Brasil com
= emorèsas estrangeiras poderosas. Como nao
= surtiu efeito, viraram-se os agentes entreouis-
Ê tas para a exploração do d»sesoèro dos ope-
= rarios. e como a fome e péssima conselheira,
= ja alouns pensam tomar o rume da Embaí*
= xdda americana, tnquanto isto. acontece, Jan-
= go e Tancredo distribuem bombom e sorrisos
= charmosos. A dignidade nac-onal e o oo^a-
= rio brasMeiro que caiam a porta da Embai-
= xada dos EUA, pois caem em porta "amiga"

E e á> maior intimidade com os problemas do
E Brasil.

PS — \o amado poeta Vinícius de Morai*.
onde estiver: Minha ternura agradeci-
da pelas referências feitas ao meu es-
piriío nn último número da revista
-'Claudia". L"m beijo fraternal.
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FÁBRICA: - EST. AMARAL PEIXOTO, Km
TRIBOBÓ - SÃO GONÇALO - EST. DO RIO - TEL. TRIBOBÓ, 4

UMA JÓIA
DA INDÚSTRIA

FOTOGRÁFICA !

ti^xareÀ-V

CLUBE CENTRAL
DÁ OPORTUNIDADE

AOS ARTISTAS
O Clube Central iiistiluiu con-

curso para a decoração carna-
valesca de sua sede, abrindo, as-
sim, oportunidade aos artistas
plásticos. Ó prazo para apre-
sentação dos projetos terminou
ontem, dia 5, quando a direto-
ria se scuniu especialmente per»
uma decisão.

POETAS E SERESTEIROS
TÉM CLUBE: 0 "30"

O conhecido compositor po
pular e cantor, üto Borges, to-
mara posse na presidência do
Clube dos 80, no próximo dia
7. A agremiação, que reúne poe-
tas e seresteiros, além de vários
jornalistas, já dispõe de soda
própria, na l!ua Gavião Peixoto.
O ato de posse sera solene, se-
gliindo-sc um serão litero-mu-
sícal.

SUBSTITUTO DO DIRETOR
DO DEPARTAMENTO

DO TRABALHO
O bacharel Ayrton Pereira da

Silva foi designado pelo gover-
nador Celso Peçanha para subs-
tituir o Diretor do Departanien-
lo do Trabalho e Executor do
Plano de Colonização e Aprovei-
lamento dc Terras Devolutas c
Próprias do Estado em suas lal-
tas e impedimentos.

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL
DO RIO DE JANEIRO S/A.

Telegramas: BAMERINDUS
CAPITAL E RESERVAS CRS 102.000.000,00

MATRIZ — Rua José Clemente, 32 - Tel. 2-S290 e 2-5549 -

AGÊNCIA — Rua cia Assembléia, 61-A - Tel. 42-5215 - Rio ce Jane;:
CONSELHO FISCAL

3 dc Rio de Janeiro
ido da Guanabara

í Dt. Takeó 
"íamagata

EFETIVOS ( Dr. José Filizola

< Wilson Tauil

Antônio Dias da S'/vo

SUPLENTES Dr. Custodio Esteves Netto

Walter Carvalhido

BALANCETE EM 31 DE JANEIRO DE 1962

ATIVO PASSIVO

- DISPONÍVEL
CAIXA

Em Moeda Corrente
Em Depósito no Banco do

Hrasil S/A
Em Dep. à ordem da Sup.

ria Moeda e rio Crédito
Km Outras Espécies 

17 529.258,00

60,313,749,00

53 656.617.40
33.634.677.30 163 134 301.70

¦

0 MAIS SIMPLES SISTLMA DE ADAPTAÇÃO PARA 55 mm ,

EXISTENTE EM CÂMARAS FLFIEX!

12 fotos 6x6 ou. 35 em 35 mm.
Lente BELAR Anostigmol I 3,5/80
mm.
Oblurodor PRONTOR SVS - oté
1/300 seg. • com dispoiodor oulo-
mótico e sincroni2Q(;úo poro FloshftS
comuns c el«tronicos.
Lupo poro preciso tocoliíoçõo pelo
visor retlex.

VENDAS PELO CREDI MESBLA

R. Vise. do Rio Branco, 521/23

lill \ vl J 
'/ 

I cojikào tnr.»

PJ Va^ ÃA «-««a* O „VKT»
En I i^^Py wittNCu s>ic.c« ^Visor esportivo | VÍKye ,3 V^>

Trovo conlro duplo cxpcsir,õo. 
|| J! 

I A\ MéroOO V\ í(
Armo o cblurodcr oo ser tromportodo | rfps.\ ./ \ • £Al HI I)

o tilme. I ( ) \\  , A
Transporte do lilme com parado au- \ / U. D ui,ia0 ptj,0|0 )i}
tomàtico « contadores poro tolos 6x6 j/ÍJfFf TEL. 2-5736
e 35 mm.

¦¦¦¦íImsébí
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- REALIZÁVEL
Empréstimos em C Cor-

rentes 
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados 
Agências no País .
Correspondentes no Pais .
Outros Créditos ...

Imóveis 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Letras do Tes..uio Nacio

nal, depositadas no
Banco do Brasil S A .
á ordem da SUMOC .

Ações e Dcbéntures 
Outros Valores 

14.421.851.00
1.885 147,00

441.928.271,20
72.498.723.10

5 474 927.10
7.064.083.00
3.737.200,00

19 200 000,00
10,015.335,00

446 032,50

NaO EXIGiVEL
Capital
Fundo de Reserva Li ua!
Fundo dc Previsão .
Fundo de Amortização do

Ativo Imobilizado ...
Outras Reservas 

EXlGlVEL
Deposito» i Vista e • Cur-

to Prazo
Pe Podères Pubiicos ..
Em C C, Sem Limites ...
Em C C. Populares . .
Em C C Sem Juros .. .
Outros Depósitos . .
Saldos Credores de C íie

Empréstimos

Depoiito* * Prato
tiu C C b Pr...-o tis

60.000.000.00
9.347.318.3»

10 000 000,00

2.652 681.70
20.000.000,00 102. (KIO. 000,10

560 948,60
381.222.792.20
108.582.391.60
31.564.931.40

9.747.120.90

314 931.40

531 993.U6.10

12,648 930.20

544 642 046,30

IMOBILIZADO
Edifícios de Uso rio Banco
Moveis e Utensílios ......
Material de Expediente ..

22 192.650.40
8.625.065.50
1.440.377,0(1

O — RESULTADOS PENDENTES
Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras

Contas

12 577,60
277 217,60

2 082 572.30

E — CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Valores em Caranlia 30.723 079.50
Títulos a Receber dc C'

Alheia  334.700 587,70
Outras Contas  275.506.284.70

S76 S71 5B9.9H i

32 258 092.90 !

2 372 367.50 . H

1 -

«0.929.951.90

1.417,366.283,90

OUTRAS RESPONSABILIDADES
Títulos Redescontados .
Obrigações Diversas .
Letras a Pacar 
Agdnciah no Pai> . - .
Correspondentes no Pais
Ordens de Pagamento »

Outros Créditos ,
Dividendos a Pagar

- RESULTADOS PENDENTES

Contas de Resultados
CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Depositantes de Valores

em Garantia
Depositantes de Títulos em

Cobrança no País .
Outras Contas 

7(1 428 674.50
4f> 096 367,00

1.773 n.'i8.70
232 615.00

30 723.079.50

334.700.587.70
275.506 284.70-

(B7.I78.MiJ»

17. J60.wxi.se

640.929 981 9»

1.417.366 283.90

O VISITE 5

* NBNO f
X Dr. Othon M»d*r
Dir»toi Presidem e

Niterói. 3 de fevereiro de 196i

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL DO RIO DE JANEIRO S *

«i Dr, Jorg» Alvim Schmidt *> Jair Jicofc Moceíín
Diretor Vice-Presidente Dtretoi SuD»nmender -

a Aueuste Amtrico C»id»i %».

• K< üB 5 < Reg. CRC,
K 7*fi
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TRANSATLÂNTICO "VELHO

oqueio
I w

conomico Totó I Contra Cuba
|

VSHiNGTON, fl — UTllll) — O SoeròtArlo de Ks- tle Fido
tutlo, lietui llusk, expressou sim esperança de íoràneii, ili.-se u ltepicsonliinle dos Estados

3 que todas ns nações do Mundo Livre submetam a nü- Adiai SleveuMin.
| vo exame sua politica comercial com Cuba. com base jjm sl|a primeira resposta is acusações formula-

• g uns medulas fcoletlvni acordadas lia Conferência llitur. ,|as |H)|. ,.„|m ,,„ Comissão l'nlilic.'i tln Assembléia (le-'"' rnl. slevenson nssegurnii t)ile os Kslailns 1'nlilns innn

Castro em Cuba íol linpusln por tuna Torça j rleiinn. O qUe é iiiriiiiipiilivi'! bom revolução fiiliiiiui
Unidos, 6 a miséria, n illsciiiiiilinçiui rnclnl, us govurnui lltq.

I res, ii coiispiniçau, o suborno o falia tle serviços
SnilllnWos.

americana dt1 1'untn tlel Eslc
Em ilt'1'lar.'içãii feita ante uma Comissão tln Cniiiarn

dos Itepresotitniiies, quo Investiga o ntunl comércio
dot Estados Unidos com Cuba e a luMiishivia, llusli i
disse' que os cjinticelcros americanos haviam aprovado ,
a imediata suspensão tio todo o comércio do árnià<
mentos e Implementos de kiioitii coln Cuba,

Acrescentou que também recomendaram ao Con-
solho tln Oru.anir.acan tios Estados Americanos (OEA)
qüe estudasse a possibilidade de ampliar a suspan-
são rie outros artigos,

Entretanto, continuou ttizeiítlo RüsK, os Estudos

terão sua oposição a essn ditadura "ate o dia Icliü
om t|ue o povo de Cuba possa lograr sua liberando",

o boloRncto cubníio. Mario CnrcIn-IncoustoRiii, ha-
vin tlllii imtfs quo ba Eslatlus 1'iiltlns ftiiivri leram n
orijiiiiifiiç.iii tios Kslntlos Americanos (OEA) em uni
"anexo riu Dopartnmohto rie Estado, pnrn eslnlielecor
as Bases para (muras agressões nn AméYioa Lnlinn".

Gnrctn disso também quo n cmlinren cciiiitunlrn
tulnl ordenado pelo Presidente .lohn F. Ketínen*,

umn vio-

A OrsnnlznoRo tios
Aniciic.iiios iOKAi nfio Iímiii miiilii n ilnln em

A Reunião Para Expulsão
WA.SIUMiTON', O (VPI-UII

Estnilô
quo se reiillziiiii n reunião parn formalizar n expulsai)
tle Cuba.

o presidente tio Conselhp. Alberto V.uluola Ângelo,
tln Cultimbi!), o o Wcó-Pr-fliilÒhltí, 1'i'nnrlsco liiibcrlo
Lima, tle Kl Siilviitlor, não icgressiiriiiii iiliuln tle 1'untn
dei Esto, Ainlins nsslsllrniri A Conferência rie Chance.
Ides llll efolliiitln.

Carlos Cluiin. rliofo Interino tln ilclcsação tio Culin
nulo a OEA, declarou quo sua ilelcg.içfto iiAn siilrii rio

|llllllllllllllllllllllllllllllllllllll|l|||||||IKj|||||IHI,l,

_~

eqUlvitle a tunn agressão econômica o a
Unidos atuaram tle maneira unilateral e suprimiram i IaçBo da Cíftn tln OEA, quo "proíbe aplicar Rançoes : \ynshiui lott, itld que a cxpülsíõ stíjn orlcliiliholilt) apro
total monte as Importações cubanas, devido principal- econômicas para impor unia vontade a. um povo . j vni|„ AcroScbnltltl que "A possível" que Culin nssistn

ii reiniiAo tio Ciuisellio.inlIeHlahtlo ds se-mente a que o Prlmelro-Mlnistro 1'iriol Castro estava Slevenson concluiu sou discurso
Utilizando os dólares quo percebia em tal comércio guintes pontos:
parn financiar sim cnlupnnlin do subversão em outros ; _ As Republicas Aiiiorleniins esiãn resolVltllis n

Ó^MÜHDO

.Ais um fUiarantf
tânico "Çuecn Elizabeth". quando, em Nova Jérsei/, prissa fa 5
entre Hobaken e Manhattan. Esse (manso barco mercante, 3
como o seu congênere "Queen Mary" e o francês "Liberte", 3
jue iri se encontra na Itália com tal objetivo, deverá ser pró- =
ximamente desmontado, para ser vendido como sucata, por 3
iá ser considerado "velha", em face ifo número de anos que 3
nui tga, muito embora seu estado seiu satislatório. (Foto UPI). 3" 

RUSK: "IUGOSLÁVIA TRABALHA ]
PELA DEMOCRACIA" f

WASHINGTON, 6 ÍUPI-UH) — A ajuda |econômica e militar ao regime iugcslavo do =j
Marechal Tito fcl defendida pelo Secretário =
de Estado Dean Rusk. =

Ao prestar declaração ante uma comis- =
são cspoci-.il da Càmaríi dos Representantes, ;=
Rusk disse que qualquer mudança dessa po- E
litlca seria "inútil". =

Acrescentou que os Estados Unidos men- 3
terão o4» esforços para qu*? Cuba não receba =
materiais estratégicor. £

O presidente da comiosio, represemante democrata A. Kit- 3
chin e outros membros rio Congresso, criticaram a decisão do =
governo de John F. Kennedy de manter a aluda ao regim" co- £
munlsta do Marechal Tito, que ihclul o envio do aviões a jato. =

Rusk disse que a decisác de ajudar a Tito foi "valente e _
que os reultados obtidos superaram "as expertstivas mais oti- £
mistas''. 3

Afirmou que o çiovêrno ria tuqcslávit "demonstrou boa fé E
permitiu que 05 Estados Unidos lhe di>sse o mesmo tratamento _
que .1 outros países da europa Ocidental".

O Secretário d? Estado assinalou que não se recebeu nenhu- =
ma Informação que "permita suspeitar da indrpendência da £
Iugoslávia. Pelo contrário, esse pais não somente comptte com =

o bloco soviético nos campos comercial e cultur.il, nas regiões =
insuficientemente desenvolvida» do mundo, como constitui um 5
exemnlo dos perigos a que dá lugar uma ligação estreita com =
a União Soviética ou unia grande dependência ao bloco sovié- =

TOTAL DOS DESCENDENTES DE ADÃO E EVA |
WASHINGTON, 6 1 FP-UH

paises latino-americanos''deveremos esperar que ns restrições impostas
ao comércio com Cuba ileinunstrarãu aos governos que
sáo membros tia Organização do Tratado do Atlanli-
co Norte (OTAN) o a outros F.stntlos quo sáo aiiiiuns
rios Estados Unidos a necessidade de submeter a novo
exame suas respectivas polillcns do comércio, assim
como o alcance de sou comercio mesmo, com o re-
Rimo tastrlslaiomuiiista rio Cuba", assinalou Kusk."Nossos ali.-tli-s". acrbscchtoU o secretário rio Es-
tntlo, estão cooperando nn empenho de Impedir que
sc rcembarqui'111 para Cuba carregamentos rie origem
norte.americana, através tle seus territórios,.. Os Es-
tailos Unidos pretendem manter estreita vigilância
pnrn assegurar-se de que nenhum bnrrcgàmontu tio
artigos norte-amerlcãnos seja roombarcarlo para a
Cuba tio Castro.

defender a Hberdrido e as Instituições dcmocrúllcasj
conlra n Intervenção cxtracontinentnl tOhdento it dos-
ttullas".

 d regime rio FIdei Cnslro "11A0 eslá otn luta
com nm só governo, sonnii eom tutlo o continente 111110-
ricano".

— o "isolamento tle Cuba tio sistema alnoiicatio
ctinstltui motivo rio prtiluiiilii posar pnrn us goVornÒB
nmoricniios, inclusive o rios Estados Unidos".

A Incompatibilidade Que Existe

o reprosonlànté cubano, Garcia Incnustegul, refe-
rintlose .i observação Iclln por Slevenson tle t|lic o
lugar tle Cuba na OEA ficará aberto, afirmou:

'•Acredito que n delegação mirlc americana come-
cará a ver. dentro em pouco, umn série tle assentos
vazios. O gdvêrnó rio Cubn niio é lllcbInpallVçlj 11 re-

NAÇÕES UNIDAS. 6 — (UPI-UH) -- A riitnrinra l vuluçno cubana não é Incompatível com o sistema ame-
Oposição Ianque Cerrada

"Ilegal"
NAt.YiES UNIDAS, B lUl'1-Ulli - URGENTE —

Cubn (uuillflcau do ilegal n Conferência de Ministros
rins Relações Exteriores dn Orjjánlzneflb tios Estudos
Aiiieiiciutis lOEAl, quo expulsou o governo tio Kitlel
Cnslro. O repiesoiitnnle tio Cubn uns Nações Unidas,
Miirio Garcia Inchnustegui. reilcrmi nnle 11 comissão
política tln Asscmbléia-Gcral as actisníõos tllt nnressrto
contra o governo tios Eslndds Unitlos.

Posição do Uruguai

MONTEVIDÉU, li 'UW-UIli — Km Ütllíl foiinlãn
secreta ilu Consclbo Nacional tio Govêrnb nlinüsnr.i n
siliinçãu eiilmiia e os nennleeiiiioiilos ocorritlHS há uni
coito tempo na Eiubnixnriii Uruguaia eni llnvniili.

1'uiites bom informadas disseram que o Conselho i
fnrá uma revisão total rin política uruguaia frente np i
regime elibdnti e que se ohegarln, eventualmente, ate i
no rompimento (Ins relações. j

Forças Armadas Argentinas Aguardam o Gnmpnfa Oas Exigências Feitas
B UENpS AIRES, 6 (UPI-UH)

\s PÒrçaS Armiitlas ai-
eentiniis pnreerm linver iissu-
iiiiilo unia atitude do "alerta c
observação", enquanto o.miai-
dam que O Presitientc Frotidiil
tuiiiprii ns exIgOUcIfls que lhe
foram apresentados om 1:111 do-
cumenlo sccrelo pcültldO o
rompimento tlns relações eom
Cubai A rxistêiicui tlêsse t"»-
ciinicnto ini oficialmente nega-
ria, mas tentes militares insis-
tem nela.

O pedido dos mililiiros parece I Oficialmente é que foi olinmiiilo I uni prazo tle Vinte a trinta 1 chefe du Doparlnineiiti) Politi- ;
Còlhprecudcr duas olnpns: a pnrn que informe sôbrc 11 tio- tllns, assíhi como n eliminaçiii) | CUi pablo Õftlz Ittízns. j
lirliiieirn, segundo sc nürma, ó | senvolvimento tle sim nilssiln j ilns iirinchiiiis luiiciiiiiiiilos ilu !
a retirada oficial tio Enibnixn-
rior tln Arseiillna em llnvnnn.'
.liilin Amocrioj até quiiitn-leirn ,
tlesta seniniiii: e .1 soeuiula, u
rompimento das relações no
nrnzi) tios tiiiitn -lias sfigltintes,'

O Ministério tl.ts Ilrlnções
Exteriores niiiincioii que o Em-
balxiltlor Amoeilo sairá tle (In-
VOria hoje, terça-feira, para

em Cubn o a situação rios re-
fuglniltis ptilllieos un Einhalx-i- í
tln argentina, Aiuueilo snini ile
lluvniin, via Mlnmii porém nãn j
se Indicou o iilnoiáriu que se-1
CUini ilnli.

Suohe-se também que, 110
referido iloeiinionto soereto, se
exige igualmente, n renúncia tio !
.¦Ministro das Relações Éxtérlo- ;

Clliuicelariti argentina, us quais.
SCglltldo sc acretlitn, inspira-
riuii a posição tlêsse pais na
Coiiferéiicin ile Chanceleres ro-

Nu innnliil tio tintem os cite-
fes rins róiçns Ailiuiilns se ro- i
uniram, pelo csiiiico tle umn i
Hora, nu Sccrétniiil iln ÍMiiri- ;

ceiitemontc ronliz.atla nn Ptlilln i nha, pnrn esluilnr. segundo ao

BUcttos Aires. A razão aduzida | res, Miguel Angcl Cnrcntio, em

dei Este.
A primeira vista parece que

esses funcionários sáo o Subso-
crelnrio Oscir Camillion e o

acredita, o discurso iiroiniliclii-
do pelo Presiilente Artuit)
FrOtitllzI, 110 Paraná, sábado
último.

3 • MOBILIZAÇÃO - (Berlim)
= — A Alemanha Orlont.il or-
3 danou a conscrlçito de todot ot
| homena de 18 a 22 anos, p,nn
= a realli.-/;ão do serviço militar
| obrigatório. Por ordem do Mi-
| nitttrlo da Oefeia, 1 conscrlr.Ao
| daveri completar-tt na curto
| dot próxlmot dois meset, em
| lodo o território da Alemanha
3 Comunista.

| • ADVERTÊNCIA — (Pequim)
3 — A China Popular dirigiu~ 

nos Estudos Unidos sun ÍBfl.a"nriverlíileia séria" parn pro.
testar ouiltrn a VlnlnçSo tlns
águas territoriais ehlttésns. a
losle tias llhns Ainny, por nn.
vloa-de-guerra iiorle-atncrlcniio*.

DE GAULLE — (Paril) —
No seu discurse d* onlem,

o Presidente De Gaulle anun.
ciou qut êste ano a maior par-
te do exercito francês, que te
acha atualmente na Argélia, ts-
tara concentrada na Europa
Anunciou também sua Intenção
de proceder ao armamento ntô-
mico do mesmo.

DESMENTIDO — (Lisboa)
Comunicado oficial pro-

cadente de Macau desmonte
noticia daria tm Hong Ivmi.
tio que so tinha amolinntlo un-
queln ritlnrie unitlntle militar
procedente de Moçambique.

ADOULA — (Washington)
Para it entrevistar com

Kennedy t seus Ministros, cha-
gou, procedentt dt Nova lor-
que Cirllo Adoula, Primeiro-
Ministro do Governo Central
do Congo.

— Adão e Eva tiveram, no
total, 77 bilhões de descen-
dentes. Esta cifra, estabele-
cida pelo "Instituto cie Reíe-
réncías da População", orga-
nismo privado de estudos de-
mogrãficos cie Washington.

representa o número total cie £
habitantes da terra, mortos ou £
vivos, compreendida a pnpu- =
lação atual. Esta última, com £
três bilhões dp habitantes. =
não representa senão quatro £
por cento do total.

CATÓLICOS CONTRA TRABALHISTAS
VALETTA, Malta, 6 (UPI-UH) — A l.re|a católica de Malta |

divulgou uma carta pastoral, na qual previne aos fiéis que não =
devem votar a favor do Partido Trabalhista, a fim de evitar =
que em -Malta ocorra o meimo que em Cuba =

O Arcebispo Mlchéélo Con*i redinlu a carta, que foi lida =
em todas as Inrejas. 3"Asseguremos que o que ocorreu em Cuba não se repita £

aqui" — diz a carta. "Foram enqatmdcs e hoje sofrem grave _
perseguição por parte daqueles que prometeram apoiar o re- =
gime católico na pátria". =

A carta acusa o Partido Trabalhista, enccbecacio por Dom ^
Mlntoff, de ser anticatólico e socialista, porém nào o qualifica =
de comunista. S

CAÇAROLAS SAÚDAM DE GAULLE |
ARGEL, 6 1 FP-UH) — Ura

desconcertante "concerto" de
caçarolas e instrumentos: di-
versos começou nesta ciciade,
à mesma hora em que come-
cava o discurso do Presiden-
te De Gaulle em Paria, O bn-
ruiho aumentava á proporção
que avançava o discurso cio
primelro-niíiglstiado cia Fran-
ça, E, pára aumentá-lo, jun-
tavnm-se tombem as businas
dos automóveis á toda lórça.

A difusão do discurso pelo
rádio e pela televisão foi nor-
mal. Apenas ligeiras pertur-
bacôes, em oiçuns momentos,
devido a razões técnicas.

Lm Oran, uma emlssão-pl-
rata substituiu o discurso a
pitrtir da metade do mesmo.
Essa emissno-piratn interferiu
na televisão, mas as palavras
do chefe do Estado puderam
ser ouvidas perfeitamente pe-
los rádios.

En: Constanttne, rádio e te-
levisão foram normais.

Em Boné, isunlinente, npe-
sar de, durante todo o tem-
po do discurso, se terem re-
gistrado explosões. Na Pre-
feitura de Polícia foi desço-
bertn uma carga de 3 quilos
de plástico, mas essn cr.rpa
pôde ser inutilizada antes de
explodir.

lllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllli^

POVO INDONÉSIO APEDREJAI
EMBAI M NORÍ AMERICANA
JACARTA, 

6 (UPI-UH) — Uma '

pequena multidão alacoti a
Embaixada dos Estados Unidos,
em sina! de protesto pelo uso
holandês dos aaródromos norte-
americanos para o transporte de
tropas para a Nova Guiné.

Cerca de cem manifestantes
colocaram um cartar em frenfe
a Embaixada, com a lectonda:"É preciso eliminar a América '.

Os atacantes arrancarem a
placa da Embaixada e utilizaram
pedras e paus para quebrar as
suas janelas.

Os amotinados protortaram
pelo uso. por parte da Holanda,
dos aeródromos norte-america-
nos de Anchorage (Alaska) e
Hawaii, para conduzir forças á
Nova Guiné Holandesa, que é
território reclamado pela Indo-
nésia.
Resultado: EUA Proíbem

HAIA, 6 fÚPl-ÜH) - O Go-

vêrno norte-americano proibiu
que aviões holahdeses quo trans-
portam tropas desse País para
Nova Guiné Ocidental aterrem
em território norte-americano.

A notícia roi revelada por um
porta-voz .lo Ministério de Re-
lações Exteriores. Acrescentou
nue a decisão do Governo dos
Estados Unidos foi levada ao co-
nhecimenlo do Primciro-Minis-
tro Jan E. de Quaj'.

Disse o porta-voz quo, "natu-
ralnieníe. o chefe ele Governo
esteriorizou seu profundo riesa-
grado peln decisão norte-ameri-
cana... quo será motivo de es-
tudo".

O Governo do Japão havia 1
proibido anteriormente que o I
avião da "KI.M", no qual 110 |
soldados holandeses eram trans- I
portados para Nova Guiné Oci- |
dental, fi/.csse etapa em Tóquio. [*WM DO MUNDO" \

Qüi NÃO HOUVE I
6 H-Pl-BNS-UH) Em

LAE, 
Nova Guiné Australiana

densas trevas ouvia-se o canto tétrieo dos gaios. Os na-
tivos, trancados em sua"s casai, tremiam do medo. Nuvens
escuras cobriam os céus, prenunciando chuva. Para o de-
sespéro de cinco cientistas, oriundos de quatro paises dile-
rentes, que aguardavam ansiosamente o momento do eeiip-
se do Sol, o fenômeno teve inicio sem a mínima visibilidade.

De repente, houve gritos meorttldos: no exato uioiiienlo
em que se iniciava o eclipsei abriu-se o céu, vendo-se na
escuridão reinante os planetas .Marte e Vénus. O eclipse
estava inteiramente a descoberto e os cientistas da Auslrá-
lia, Estados Unidos, Suíça e Japão esqueceram a tranqülil-
dade da Ciência, aplaudindo o acaso que os beneficiara. E
passaram a anotar todas as fases do acontecimento celestial,
para transmiti-lo aos astrônomos e astrólogos de todo o mundo
que nâo puderam estar presetites.

Pela primeira ve* em 5 ânus, os cinco planetas Mer-
cúrio, Vénus, Marte. Júpiter e*Sahirno se aproximaram tantoentre si e, em conjunto, do .Soi e da Lua. que correram ns-
co de se verem "esmagados" peio brilho solar. Foi esse fe-
nomeno que deu causa a tanta agitação na india, onde cida-des Inteiras paralisaram suas atividades, cum a notícia espa-Ihada pelos místicos sacerdotes de que o fato significaria o
tão temido "íím do mundo". Os servidores municipais de
Nova Dálí chegaram a entrar cm greve, para que "o fim
do mundo pudesse surpreendê-los junto aos seus". E, depois,
quando constataram que nada havia acontecido. Um tanto
surpresos foram banhar-se nas sagradas ãgua« do Hio Oan-
ges, apesar do frio reinante, para dar graças a seus deuses
tle tertm «uas cirae5es surtido efeito. O mundo nào seacabara!

Ê
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Novo Volkswagen
(Olhe bem.)

Não é fácil ver a diferença.

Aparentemente, produzimos hoje os mesmos mo-
delos de Sedan e Kombi com que iniciamos a
fabricação. Embora v. não veja todos (muitos v.
só sente), mais de 2.000 aperfeiçoamentos úteis
separam o VolksWâcíeif ds hoje do primeiro
modelo fabricado. Os princípios básicos de sua
construção foram conservados. Mas o seu rejuve-
nescimento constante faz com quo o Volkswagen
continue, em 1962, tào adiantado em relação ás
outras marcas quanto o era na época do seu
lançamento.

Eis as inovações úteis introduzidas agora:

Sedan: novo desenho das lanternas traseiras,
agora ampliadas, com a separação da luz do
pisca-pisca da luz do freio e lanterna, melho-
rando sensivelmente a visibilidade da sinalização
e elevando a segurança no dirigir; • dispositivo
-fixador das portas, que as mantém, quando aber-
tas, na posição desejada, impedindo que se fechem
por si: maior facilidade na entrada dos passageiros,
bem como da bagagem: • hastes com molas do
ambos os lados na tampa do cofre dianteiro.
As hastes automaticamente mantêm a tampa aber-

ta o sem distorções, tornando mais cômodo e fácil
o acesso ao porta-malas da frente.

Kombi: novo desenho das lanternas traseiras,
também ampliadas, do funcionamento idêntico às
do Sedan; • segundo quebra-sol, agora ambos
estofados e com mobilidade para os lados: maior
conforto para as pessoas quo viajam na cabina
do motorista; • alça de apoio para os.acom-
panhantes (igual á do Sedan), significa maior
conforto e segurança nas curvas e freadas brus-
cas e facilita o acesso a cabina do motorista.
Procure o seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.-S. G-mardo do Campo - SP. © o bom sensp sóbre rodas
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PÂNICO HA RUA DA ALFÂNDEGA: EXPLOSÃO E FOGO NO BANCO!
DP

I

£er Dos
Homens
A "VOCAÇÃO"
jvííiíj cãèòs gàfálínenlfí 6

umn deiilincia F. foi efetiva-
mente por indicação de im
inlnnniinte que n polícia foi
íill/cr tio Iwriacáo de. Filas
•losit, na Hua Vieira Fazen-
riu, .1, onde o encontraram
dominando o teu "consulta-

,io" t'is/o como atendia a
uma vasta clientela. Era o
"dentista". Prê.so. guuliii-
çau-se como operáriof tui-
htilliundo por conta própria.
Exculpando-sc do que )tt-
lia ilegalmente, disse não
ler qüdlgucr ambição dc lu-
cm. Apenas empunhara-se
cm "minorar o sofrimento do
pfti.rinia". Concordou que
era nm curioso da òdohtolo-
gia. 

"mus não vic troco por
muita gente oo»" — disse
cheio dc si- Diploma não Ií-
nha. subia disso, mus "tra-

bàíhãvtt bem e. por isso náo
linha inilíieão dc cobrar c.a-
ro". Completou Elias Rosa
mns declarações, nfiriiiumio
sua qrande e indomável m-
diluição: — Apesar de tudo
isso que eslá (tconiccciida
comigo, sinto que voltarei a
atender os meus clientes,
porque ser dentista sempre
joi a minha vdiaóâo. Elias
vai responder a processo na
]j." Vara Criminal, onde des-
de ontem está denunciado à
Justice por querer ser deu-
tisla ilegalmente, face a sua
enorme vocação como Um-
lira em asslnalin, esqueceu-
do-se Ido somente dc gue
precisa estudar.

ESTELIONATO — Riulnn-erl
Albino Noco emitiu proinl&sâ-
rins no valor do 410 mn cruzei-
vos pm favor do fvu t-òcio Atíe-
liw) Tclxpim tle dárVhlhb (i\ie
rip|xi'vu a fiinin. Quamlu os ti-
mios Iam vencer-se Rnclameul
pnlni-os por empréstimo, cl i —
zentíu ft Ad«Hnn <.,uü, com um
nmlyo, Iria obter o cHmiclrq ne-
rcssÃno pnrn o resgate, füglu-
do com ns jiroiiileBóHtts. Intta-
pido por Adelino Bôbre n illvi-
ilu, ifnílnmocl negou-n iileffiin-
ii.i « liiexlstônciii dc qualquer
prova, Dirtiito diòso, Adelino re-
noivou prncefsíl-lo, nn 2H.k Vn-
ra Cilnilnul. onds o devedor lo-
srou ser nbsolvlrlo. HoçoriCtldd
pnra a J,ft OAmnra Ciiniinti.,
Adelino obteve, por intermédio
dt teu advogado, Si, Newton
Kprorihn, ']tif: òn pesçm|)High-
dores 6bndenfl6fl0m R&dà.uecl a
um ano de leolusAo por este-
llilll,IKI,

VEÍ1IÍÍAS — Ciirmlr.Iia Mas-
éhiêíihns piiipôs i*a 0" Varu Cl-
viil umn ftíjfia exrciiltva rontia
Nanei Montes;, figuras cimlie-
cltías do teatro, ligeiro o da
telcvlEf.o, Carmlnhn pleiteia re-
ceber divida que corresponde n
100 mil cruzeiros, cm IA horas,
stili pena de ter Nnticl punho-ridos tantos bens quiintini (pie
(l»ein jiint cobrir o débito. Se-

smido Carmlnba Mascaionlins,
Nanei lieiüU-líie rara iiviiltrar
«mu ptomipsária eorrfcBpòhdfenté.
litiilclii Impnrliincln. Hn ir de
dtgcmbro, porem dtttit do ven-
ilnunto tio tlttilu, Nuncl i*Ao
loi ao Banco Sotio Mnloi', pa-tu resgatar ti divida, o que» obrigou a pagai* por ela,
- MO-rÒllISTAS — Eslii pnrnser ilerltlldn hoje o "llllbesfl
corpus" preventivo impetradoiicla Cooperativa de Trabalha-
(tires em LòtaÇobs rontin o Co-
ninei Ardovino Barbosa,-* (pie,ii pretexto dc punir o> mnuseienieiitofl está ameaçando iitodos cie eo tomarem vitimasdr arbitrariedades, Por initio
Indo, na Jtistlêa da Faveiida,nihtro motorlataa, cm piiufiunísliiniln pelo ndvngiulii l.eón-eio Vimcoiieclos, Impctinir, se-
gurança pr.ru roaverem sun»carteiras apreendidas pelo Di-reter cio Serviço de Trllnslto —
E' a defesa do direito de t:a-liMhnr — disseram.

(ItlME DO M1KANTE — OProcurador Maurício nrbclovai ilcslrnar o Pn.motor Antó-"Io Vicente ela Costa Ji.r.lor
luna ,inon*óntitmr ha policia o
prormmi BOlJiê o homicídio de'me rol vitima a viuva MariaMmJuIrnn, lio Mirante do fciui-tn Malta.

ai.VTÜHiiJAtllí _ PqÍo JuizWrjjlo Mariano, da 4.*' Vara dal'*i".*lidn, foi coiicedlilo nnuicla-d(. de segurnnçn a Virgílio Mo-letson Horta BnvboBã pnra cur-Mr o instituto rito Branco ODiretor do rcreiiiio tiiEtltuto"uo lhe queria pcrmltll' o prós-w-wlmcnto nn ciirao sob n ale-Bitçlhi de Virgílio ira Imaturo.*'ol íella entrotiuito a piova clumaturidade.

ATA _ Decidindo ontem•"iindnilo tle segurança ímpeti-u-d" noi* unliui Sania Crii? S. A.,nue pieteiidla publicai* min ntuoe AssetaUléllt Dcial mi Revista0M Hiicieclarie.i AmMiimns, o•nuz Fniiprca 1'niwos negou aP*çtrii.**fly, por cuicndfi* nue<»• ptibllcnçHo írt ph.ii* ser li i-
ni„- . )mnni *" Bi'*mcio clr-"iiiaçso.

Crime do Espanhol:
PoEícia Investiga a
Vi^a do Assassino

ApcSur dn noRatlvn dn ope*
ti'uli) Josú Allierlo Oomea dn
Sllvn, (pie, nn noite ij(. domin*
íío, nialdii o fâxltielrò do lloiel
Tiiiiiiiiiilnré, José Anlónio Al
viire/., ti polícia do Vi..0 IJis*
Irito Policial continua investi-
giuiilo os anlecoderltes do cri*
me, pdls acredita eme o mesmo
se dou por iiiiilivos lliiaiicelros,
0 mio jiof ter Jdsó Allierlo da*
(Io tuna iiif()i'i)in(,'iio errada, con*
forme disse o CfimillOBO cin sen
(icpoiiiiciilo. A versão du José
Aibórto, tine diz ter sido o cri*
mo motivado pot' unia ne^nlivii
da víliinn, em dizer qual a me*
Htm* cottduçno da Ccnlral para
Caxias, caiu por lerra, ao rc*
rem feitas as primeiras dlllgCn*
cias durnntc o dia de ontom.
Amigos c familiares do mono
afirmaram aos policiais que ,1o*
sé Alberto mantinha negócios
com José Antônio. Ambos em*
prestavam dinheiro a juros, e,
cm dias da semana passada, já
haviam tido uma aliercaçSo,

CORAÇÃO VOLOVEL DE NEUSA FOI A
CAUSA DA TRAGÉDIA ENTRE AMIGOS
0 

CONDUTOR dc bondes Jovino Gregorio de Frellai (40
anoi, catado, Rua llaocara, 493, Duque de Caxlat), que na
manhí dc dotninqo matou a tiro» o motornolo e «eu fulu*

ro compadre Danglcr Gorda (31 anos, Rua Paturi, 870, Jaca-
repaguíl, continua desaparecido, estando as autoridades doepag
IB.° DP a sua procura

Jovlílo assim'inou Díinglor
por ciúmes de Neusa dos San*
los, que repartia seus '.'nn
nlios com os dois, O crllhá
Ocorreu na rcsIdfiHbU dn IHu*
lher ilUla Assarei 2D, e/:i. En
fcnlio NôVO), de onde o boir.i
clda saiu caliiiMiiiciite limpan*
do n arma. Neusa, depois de
prestar o primeiro dcpolincn*
io, desapareceu de casa, Sc*
gundo seus vizinhos, está com
parentes.
Triângulo Amoroso

A tragédia de há multo era
esperada pelos vizinhos, desde
(pie perceberam que, na au*

sêiicin do condutor, o motor*
neiro Dunglcr (requentava a
casa da mulher do amigo. O
caso Já eslava dando que l»
lar tendo uma vizinha chama*
do a ntençiio da volúvel .Wii*
sa. Finalmente, Jovino teye
conhecimento de que Neusa o
traía. Passando a vigií-la, to*
ve no domingo a prova da In*
fidelidade da companheira, en*
centrando a, dentro de cnsa,
cm colóqulo amoroso com o
motorneirn.
Contradições

Na delegacia do IR." DP,
Neusa caiu cm contradições ao

responder fis perjiunlas do co
missárlo Ai lindo Cavalcanti.
Alegou qüe Jovino foi sempre
muito ciumento e que pelas
menores coisas brigava com
ela. Disse que fAra obrigada a
abandonar o marido por cxl*
gêtlcia do novo companheiro.

Sobre o que Uanüler fazia
etn «ua casa e porque o rece
bia de madrugada, não soube
responder. A vítima era casa-
do e deixa quatro filhos me-
nores. Neusa. ainda esta se*
numa, deverá voltar à dele-ia
cia para prestar mais esclare-
cimentes* As autoridades acre*
ditam que o propósito de Neu-
sa era abandonar o condutor
para firmar-se eom Danglcr.
Este, porque casado, talvez se
recusasse a um compruminso
serio.

A volúvel Neusa. que repar-
tia seus carinhos com o
condutor e o motornetro.

%I£i^VlJii fta ¦ 1 vl llrV^ fc^l Igulll I PI O
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chamado "Sacopã*2" pode entrar, de uma hora para outra,

numa fase de choques com repercussões imprevisíveis no De*

parlamento Estadual de Segurança Pública, em decorrência das
"influências" que se chocam com a corrente policial disposta a

apurar os fatos, em seus mínimos detalhes, "doa a quem doer",

em consonância eom o Delegado José Marques, da Técnica, apoia*

do pelo diretor da DPT, Luis Alexandre Stockler.

O "x do problema'1 £• o laudo
pericial, discutido pelas autonda
de.s do Instituto de Criminalís
tica, e que diz, em síntese: O
"volkswagcn" em que a viúva
Maria Madalena foi apresentada

Ante o impasse entre os pe*
ritos, o processo do "íacopã-2"

poderá ter um dos mais longos
cursos dn história penal da flua
nabara. Asslttl, cada perito apre
sentaria seu parecer à ãutorlda*

Os peritos, sob KluJlÜèhçiQs que sc chocum", brlçüin pnrct fil^c*r
se. ti viúva Maria Madalcnu foi colocada no "Volkswageti''

esvainda-se em sangue.

morta pelo Coronel nervtes Ri* ; de t-*t*ocõssàntè <o delegado da
beiro, apresentava indícios irre* j PT, no caso) para, depois, atra-
fuláveis dc que a funcionária do i vés de requerimento do deleiia*
IRH fora colocada no veiculo, es* do ao Instituto do Criminalistl*
vaindo-se em sangue. ' ca, ser nomeado um perito paia

j decidir, por desempate, as di-
i vergências.

Pelo Art. 160, o Código de Pro*
' cesso Penal determina 5 dias de

prazo para e conclusão do I lUrio
i pericial, estabelecendo, em para
! grafo, que tal prazo poderá ser

prorrogado, através de requeri-', 
mento baseado em razões ex*

¦ cepcionais.
O Art. 18 do CPP diz que, se

houver divergências entre os pe*
ritos, cada um faz o seu laudo,
em separado, para constar no
auto a fim de que seja nomeado
um terceiro, pelo Instituto de
Criminalística, póra desempatar i

! divergência entre os conceitos
l emitidos.

DOIS 
operários Infernados no

Hospital Souza Aguiar com
queimaduras de ].' * 7° griui,
C uma bancária llgelrament*
queimada, foi o resultado d* ax-
plosao ocorrida nt farde de on
tem, na Agincla do Banco de
Crédito, Comércio e Indústria
do Rio de Janeiro (Rua da Al*
fándega. 1811. O estabelecimento
foi obrigado i interromper, mo
menlàntamente suas atividades.
A eyploiio se verificou quando
pintores que ali trabalhavam re*
solveram fumar perto dos arma
rios que estivam pintando, »
lunto aos quais estavam diversas
latas de tinta.

Tâo logo a explosão se regi*-
liou começaram » circular pela
Cidade, as mais desencontradas
noticias, todas afirmando que se
tratava de mais um ato de ter-
ronsmo. Constatado o acidente
pelas autoridades do 9o Distrito,
as primeiras informações torna*
ram-se sem sentido. Ao local es-
tiveram bombeiros do Quartel
General, evitando que as chamas
se propagarem às demais de*
pendências do Bunco. As vitimas
(dois operários e uma bancariai
foram medicados no Hospital
Souza Aguiar.
fumaram Perto da Tinto

Contratados • uma firma par-
ticular de empreitadas os pinto
res Jurandir de Oliveira Jorq»
(30 anos. Rua Apurai, 97 Ra
mos) e Fernando Alves Pinheiro
lil anos, Rua Laurindo Filho
74Í. Cavalcante) reparavam, na
tard» de ontem, a pintura exter-
na dos armários e gavetat dc es-
tsbeleclrnento bancá-lo Por vol-
ta das 12h30m um deles, Ina-
dverfldímcnte acendeu um ci*
garro, ocorrendo a explosão.

Princípio de Incêndio
Imed.atamente, o fogo passou

para algumas peças do Banco,
atingindo de leve a funcionária
Zuk-ika Cardoso Freitas (.81 anos,
Rua Amaral Peixoto, 873, Nova
Iguaçui, que recebeu queimadu-
ras generalizadas, nos braçot. Os
demais funcionários nada sofre-
ram, pois trataram de fugir pa-
ra a rua, logo que viram as ia-
baredas. Os operários atineidos
saíram queimados no rosto,
pernas e braços, tendo sido re
movidos em ambulância Dará o
HSA, onde estão internados,
Imnocto da Explosão

F?lando a UH o Sr. Antônio
E. Brito, gerente do Banco de

¦ Crédito, Comérc'0 e Indústria do
Rio de Janeiro revelou ou*? ape-
nas dois armários niquelaHoi ha-
viam sido at;n"i^os em cheio,
avaliados em CrS 50 mil. De res
to, aoenas o vidro de um das
caixas e outras pecas mais fr»-
ge's se Da**tirarn com o impacto
da e •.:.-'.'.•

o
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• VIOLÊNCIA

0 Moradores de
| Q ii e Imados
J estão viveu-
0 rio momentos
| df pânico
§ com as arbi-

t r a r f edades
Ú cometidas
p por ptiardfts
ú que que rem
% Inclusive, lm-
p p6r sua "pro-

tec&o" sos comerciantes lo-
cais. para a qual cobram um
"quntitum" mensal. Entre
os desmandos: há duaE se-
me nes, quetro guardas apre-
dírnm, a sficos e tiros, um
operário. um dos policiais
ou? a'»nde pelo vulgo de
"Chute" Sení-i-fe***» tjjti-
ma, ou*ro onerárlo 'José Do-
mtni-ps da Pllvs, empregado
da Cervetena P,r?hmal foi
»ered!do a bala pelo miar-
da SI t.lofn Podrlrnes de
Sousa i, tendo que ser re--á '•olhldo sn hospüel de Nova
T^uscii Ou*ra vWrria, "spti**

Oen^slo, nronrietério de *a^

pnrw^rn de secos e molha-
dos levem

g um (tro por recusar a
^ tPCÍ.O".

'pro-

f Anchlete, Armar
P an°s. casario, Av

PERSEGUIDA:

ATIROU-SE

Continua Internada no Uns*
pilai Sousa Aguiar a estudante
leda Talnrico dc Sousa (18
anos, Itua I, Bloto 3, Entrada
5, iipiirlametito 22) (pie nn tar*
tle clc dumiimo jógou-sc dc uni
lotação, nn confluência da Av
Kiilnirbana rum Avenida Del
Castilho. A jovem sofreu fra*
Ima do ciániü alem (le conlii*
sõos e escoriações generaliza*
das. .Segundo informações tle
alguns passageiros, leda licou
desesperada face à perseguição
do motorista. As autoridades
do 1!)."
que ela
ções. o
gCnclns
Lórisld;

DP, esperam somenla
possa prestar declara*
fim de iriiciarcm dili*
pnrn a ptisão do mu*

Ladrão Tranqüilo: da Rua Observava
Aparato Policia! Que Vinha PrendO-So

1 S III limas de cintem, imniulotcs da Itua liarão dc Itmii
A Itiliro, no F.ngciiljd Novo, telefonaram pnra a Tone-
Central da 11 ti d i ou oi ni 1 li a, solicitando viatura paia prender
um ladrão que eslava "áííiljlô" riu interinr do pndio Hllã da-
cuida rua. A KI' 108, clicilnda pelo vigliiilltC K!I7, tui ao local
c ali cniisliiliiii que a casa eslava alianiionada e u pronric-
tíiiio, dentro dns próximos dias, In mandar dcrruli.i-ln para,
cm sen lunar, construir tnn edifício.

Os palrtilhélrosi i rrombaii-
do a porta dn fiente, vas-
ciillinriuii n casa .! niidii en-
contraiam que k'vt.til'icasse a
presença de uni l.uupio. Ime-
djatamente foram ai* rádio da
vinturn e corniii'.:cnrnm ao
Subchefe A que n notícia era
infundada e que élcs inin dar
a ocorrência como terminada.
Quando a viatura se preptl-
raya pnrn deixar o local e
voltnr no Ponto-Bii.*:t. um dos
transeuntes grltblii 

"O ladrão
estA nn janela, corram que

èle vni fucir". Os patrulhei-
ros 1)32 e 121)7, armados de
metralhadoras, invadiram a
casa novamente, mas o Inrn-
pio havia desapaieeido. Des-
tu feita, o gatuno cUixou umn
pista: um saco c;*m cnnos e
uma Bbólmrn foram encon-
lindos nas depBhfiêhcias da
cnsa.
Buscas Infrutíferas

Os pntrulhelros vo.tarani a
percorrer a casa e nada en-
contrarafri. No eul.uito várias

pessoas afirmavam que o ho-
mem que aparecera na uincla
era de côr preta e estava tra-
judô com um macacãp. De
iepente um dos patrulheiros
observou que havia rastros
numa pequena entrada que
dava acesso ao potãi da casa.
Imediatamente soiicit arara
ajuda de outra F?P indo ao
local a vlfltüra 52, chciiadu
pelo vigilante 1738

Luxo a sejciiir, com revól-
veres e metralhadoras, os
policiais exigiram que o la-
drão saísse do esconderijo.
Este permaneceu quieto até
que os vigilantes solicitaram
ajuda do Comissário Betia, do
18." DP, que mandasse ao
local ao menos uma bomba
de gás lacrimogêneo, mas não
foram atendidos, pois. séçun-
do o comissário, náo havia

certeza de que o ladrão am-
da estava ali.

Quando o Dt-l;:.ve Arauio
chegou, observou que a casa
387 estava vazia e que fácil-
mente o ladrão poderia ter
lueido por ali e atingido a
rua. Enquanto <sto uma pe-
quena multidão se aelomera-
va à porta do 395 As 12 ho-
ras os patrulhclro.* também
chegaram á conclutão de que
o gatuno havia desaparecido,
dando por encerrada a ocor-
réncia. Horas ma:t tarde a
reportagem de UH foi infor-
mada, no local, de que o la-
ripio, conseguiu 1o fugir, foi
para a porta da casa ver o
aparato policial para pren-
dé-lo.

oegurem na
MLIÀNÇA DÂ BAHIA

Capital e Reservas:
:rS392.289.673,10

P.UO Araújo Porto

Alegre, 36 — Es-

quirc dc Grcca
Aranha

Tek-tone: 52 6146

Na F.sfRria de B Pedro
d» Alcântara, rm frente

à Estação de Mo*a!h8es
Bastos. R»Tion Sltjotanks
'solteiro, 18 ano?, alu-lnn-
le de meríin*eo. Rim Prin-
ceia Leoooldina, 80. Rea-
leneo), guando consersp.va
com uma arntea, foi hflea-
do por um d e sconhe<~'do,
montado niimn bleictetA VI-
time no HCC. atlntrído na
nerna esquerda

P ¦ Ao cobrar de Mleuel de
-^ tal. o aluirue! de um bar-
i raco a Rua Ce! Qn»'.rnr. K,

Mota '35
Prfsiden-

0 te Varras. 2P?4i foi ferido a
0 faca no abd^er* O t-urres-
P sor ne<!ou a divida, alesan-
0 áo que as enchentes rtptxa-
0 rim o barraco eos pedaços.

0 ¦ "Eu estava de calçSo,
0 de:'i>do no meu quarto,
0 com a ianela aberta, auen-
0 6" o "7,é Csrvneíro" pulou
0 em rimi de mim e me pra-
p rou e feea" — dti no HCC.
^ rtín"idn no tói-eJC. o BÍudatl-
| ¦» ria caminhão, Leônclo
p FVrrr-**"1 Mf*lo fc*Síld*0 S6
0 rTiO». Feve'9 dr» MutflllçÒ).
0 p-rolstro no 25? DP

reoM e'emen*o do 1 6 ao

~) C!*ie" 'Prfía de Ramos).
0 Ptvlemi o tr*-rc8n o--ii?ndo da
% P"va (Sftl-plro, 35 anos. P*.ia

'í do-o na tvna direita: atin-
eiu' também o fr<"ni*s Aris-
tjcípt* n*aí. i--!isn'ío. Tn nnos,
ooerírio. Rtta Teixeira de
Cr'f-ro. bloco 47. an. 401 Ra-

» 5 o,

íá triósl. fcõiii uma bala ria ner-
0 na direita; o mptotiRt")

COMPENSA

Jibóia Causa Pânico em Coelho
Nefo: Quis Invadir Residências

UMA 
jibóia, medindo 4 metros, p3s, onlem, os

moradores do IAPC dc Coelho Neto em pA*
nico. As Sras. Sonir da Rocha Chiz e Maria

da Conceição, moradoras na Rua Bagé, 36, de-

pararam com » cobra querendo Invadir suas

residências. Apavoradas, foram ao Posto Po-

licial onde pediram providências. O fato foi

comunicado ao 25.° DP, tendo o comlssíírlo

pedido à administração do Jardún Zoológico,

que mandasse homens especializados para
capturar a jibóia. Como, no momento, nüo
houvesse uma viatura no Zoo para ser enviada
a Coelho Neto, a cobra continuou assustando

os moradores da localidade por multo tempo.
O Sr. Válter Cardoso Maia (Estrada da Caroba,
985, Campo Grande) que transitava no local,
foi ctuem pepou a jibóia, levando-a para o Pós-
lo Policiai, de onde, posteriormente, foi con-
n*i.*i*'.i ao Jardim Zoológico.

Polícia Concluiu: Corpo Que I POLICIAIS ATRABILIÁRIOS
Cíiiu do "Mm" Foi Suicídio |MfíjftA|n í} "Rlsfê í OiRF"
A Polícia do 12.0 Distri,0 Policial \i Identifi- 
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Rua Díodo de Brito. 50-A»,
? que narnn nsra der iiiti' es-

É piedn. fei Intimado no** um
f. dos bandidos dn "srnrn?" de

'•Toâorir.ho ds Gamboa", a
Jeviír R.f vfümfts vn HGV.
Porque este reBlicòt! oue só
o fáflR arontD^rihaHo por
um nol'cial. o chefe dos

? maus elementos at-'icoi!-!he
0 violento sOco no fllbo direi-
» to En'im, eftotietito es vi-
f. ttmas eram levadas para o

bosnital. ".To*o7'nho ria
g

APiOVADOS FEIAS INDJS1K1A!

• «ÂBIO-1ÍCNIC05
pu„a« sobre-sRalínt-s

em todo b p«!;
R. CAJU»0 746 - S. PAUIO.

A 
Polícia do 12.° Distrito Policial jíS Identifi*
cou a pessoa que, na madrugada d» siba*

do, caiu de um dos apartamentos do "Ediíicia

Maipu" (Rua Santana, 77). Trata-se de Rober*
to Hein ioue do Amaral Braune (ca-ado, 29

; anos, residente á Rua Moriz c Barros, SOO, apto.
1 509). Roberto, segundo informa;òes prestadas

à reportagem por seu primo E'J*tar Nascimciv
to Filho, lia muito linha mania de suicídio
Na tarde de sábado, êle foi à casa de paren*

, tes naquele edifício. Alta madrugada, sem que
ninguém notasse, saiu e foi ao 22*° andar, de

' onde se atirou espetacularmente, indo seu cor
, po cair na área interna do edificlo. O treslou

cado era casado com D. leda de Aguiar Brâu*
' ne e deixa uma filha, Márcia, de seis anos

Roberto há tempos estava licenciado pelo IAPC
I para tratamento de saúde.

\
¦J "'ISIVELVfNTE cmbri»qsdos, pellcialj do '..' DP, per volta de

* 1 hora c 30 da mad-unada de hoje, invaditam o "3ar Loire"

(!-.'ja Faranl, 3), de propriedade do cssal de húngaros, Jlre e Hele*

ná Skyba, expulraido os fregu»ses (que n,-o pagaram as defcesas,

causando prciultos de mais de 30 mil cruielros', icb a alegação de

que Iriam 3c3bar com irregulaildaíes ali exIstenlM.

O fato foi testemunhado pèíò j laríi qua os policiais estariam de
fubclonárío do "Correio da >!a*: «elamlo dinheiro informarem a j

l"!I que lá liaviem contratado ad*

atacaram k mmu
Â FOGO

nhã", Sr. Jorge Carvalho diua
Barata Ribeiro, 195, apto. 2011,
nronipanhado ds .'ovem Célia de
tal. obricada a coinprreoor áoue*
Ia deicmrla j^ara pro*.ar nao ser :

menor de Idade. O.s proprietários nhecendo a econenc.a. negava-se

do estaocleclmento, que actcdl-11 registra Ia —disseram

do nara processar es atrnhl* | 
*, a

llürio** cVmentos, já que o Co*
afio Petíóhlo etnhora co*

Aprfkrn tindo qn^imuâuriii
df primeiro segundo r iprrti-
r« traus, dru rnlradu, ontrm,
no lKiV, a doméstica Amhnvíí-
na Nere* da SUva (cn^tds 3S
ano», Kuj Z9 df Jttlhn, narrar*»
* n . ía^ita dr Bonrucesao) Ar
dctftlvf de plantão contou que,
por resistir aot asaídloi de um
çrwrn de rapairv recebeu no
cnrpp, orna loena qne ihr pro-

V dnzin a<t queimadnra*. Dentre
) ns "iaradinhn«" (oíto an tnriot
< «prititoB: "Zica", -Jorre" (fl*
J Ihn* ae Juln Itbiül a .Inrite, fl-
l Ihn aa Joln Motiirlalal. O ro-
» miaíirln do II» DP irtlatrou.
^^^¦#^>^r^**->^-^»^-^»^.*s»^*s»^»>^s» '

*

4 fuclram.
P A porta de sua residência,
ú o operá-lo Ari da Costa Ma-
W. tos (casado. 27 anos Rua Ba*
% cabu. 119 r 4 Rocha ^flran-

f da), foi locado por nm sar-

g 5entn do Corno de Bom^ci-
P ros. scu xi-fmho. No KtlCI),
f ferido na perna esquerda.
0 cortou nue su» sogra dis-
0 eu»ira. ná dias, com a mu-
0 lher do militar, tendo este,
á ontem, Ido procurá-lo pa-a
fi tomar sat*sfacâo. acabando
« per alvejá-lo.

% No HDCD. com ferimento
% na perna direita, o biscatelro
f: Nelson Alves dos Santos (ra-

% sado. 26 anos, Rua Catandu-
f- va. 84, Coelho Neto*. Na
^ praça do bairro, baleado por
Ij um ''bicheiro" cujo nome se

| recusa a declinar. Nado adi-
£ anta também, a vitima, quan-
Ú to ao motivo da agressão.

* CACHORRO
f Vm ;-âo preto, da raça* "Canis" fugiu da Bua Rc-
M pública ío Peru, 72, Ap. 610.
» Recompensa-se a quem en-

coiurá*!o, devolvendo-o ao
endereço ou eumuriieando-se

\ ctim o proprietário do ani-
S mal, pelo telefone 57-B045.

i • ASSALTOS
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PERVERSIDADE
(• r\tn _ 0 BUnrdn-ctvll'Aírton tir? Corvallin Azeve-o'" rsliiva ti*, serviço mi niiiii tln«mirue, ,.ftln imite, qiiniiilo Se«ornteiidcii com tnn rabo dn«"Cito melmildn dra SantoS),

... iou " s«!(l»(l". dcsiitiou-ol'.ita briear e esbuleteou-u. Quan-
^unillltiirlMilmi liiglr. o filiar-"n (Iwpiitnii «ris tiros, ntlimlntlii*"* tieliis ensina,, rtiin*** vfrra. Nn"el»|«çl« (tu.- DPI, com,, itr pra- ;
UMi l'""u " cttwlea vewüo de 'é''sliimii defesa, para Inocentar %P«»ttS0. >P.

A I.KI -. No curso dn |iroces* ^""* entietiitito, tudo (leou es* ü
Jj»"«'i(lo. E o juiz (Dr. Áureo I'ariielro» nnllcmi u tel com a ne* |(f«4nii severidade, Cóiulenoo %
;W°f Mo* fcHtlies rie vlolfiirlit f""iltilrla iprntlriir violènrin nn K

» 322. do CídlíO IVlIlll. 1
l""" •¦orpntals gravei (r.tt. 129, g
ffW-trnlo lf, ti. li, corri-pon* É«tite» nn resultado dn vlnioiuli %1*"* de pratienu. 0

Piin tliilíneln, o ittli apurou 0e 4 mu,, dc detençía e pe-'", 'mie», 2 iuiu,i e é imsci de ¥>.'«mil,. Ao ,,.,,0, 3 wm , to |iies-s E co,,,,, roíueqiiínrln da ©wtKWiiat;»-!, aplicou, ainda, n p.- |
¦4l.il *,*rl* a» perda da llItuHO KPuiilir» (nue exercei, de acordo i""» o nrt. 6S, n. I, do Ciklieo g

s,m du*id», umn nuniçio £'«mplar, g

CJchcvv Mnhtfw J"'
Eta tlm . sujeito tranqüilo.

\'hla, ao lado tia ospôsa e dn
lilliinlia de li anos, com rela*
lUn sossi"!o ecnnôinlcii. Tra-
halhava numa reparllcão ptl*
bllca c, nas hnras Vagas, dedicava se a transações imobiliárias,
Ile forma que não sè sentia nada bem diante dos problemas
alheios. Quando ouvia falar em tragédias, principalmente sul-
clillos pnr anuir. Raimundo (chamava-se Raimundo Peregrino)
tinha um gesto de dcspríjo c nojo:

¦ - 1'iiuis bêslasl
Os edepas da repartição n repreendiam:

Èlíolrtii! Só pensa em ganhar dinhelrol
Raiimiudo nflo se oletidia. E explicava:

Não é nada disso. Pen«o que n suicida pnr amor é tuna
bé-dii piiripie não llá uma

AMOR, VIDA £ MORTE \ríM %z£££Hs&
BmattimmmmafmMiimtamÊBmÊÊmBstmmmsmKaiB^imiÊÊsmÊmaa!^ f f rasa na noite do ultlrfso sá-

EM BUSCA DO OURO O RETORNO

mulher lio niuiiilo dl«na do
siicrlflcio de uma vida.

Nem a sua. Raimundo?!
Nem a sua mulher?! — Inter-
rotfavsni-nò.

Ot*a, meus amlROsI — fil*
«ia ôle. — Nfto vamos parti

paz, que não podia perder a
oportunidade de citar 1'reiid:

— Isso é grave, meu amigo,
multo grave, Porque, següitdo
a p«lcnntlilse, ouro correspon
de a excremento. E se vocf
òbloea o dinheiro, o ouro arl
ma de Indo na vida vccí í

cularlrar os arcumenlos, nilo um tvafahlo. Loao não se li*
licitou da fase de íixnçío
anal...

E ia por ai afora, ll«»ndo
termo-i técnicos que cs ceie-
Rn** e nem mesmo o Raimundo,
logravam entender.

O NEGÓCIO

e mesmo,
Enlâo — insistiam — vo*

cé jamais seria capaz dt se
matar?

Nâo diRo que desta ÓBiis
não beberel. Mas acho — nr*
uumentava com vor mansa e
segura — que o ser humano
só deserta da vida quando lhe
falta o dinheiro. O resto ê fa-
bula.

F. havia um mais intelectos-
li?ado. entre os colegas do ra*

Na última semana, porím,
um negócio Imobiliário, com
todas as perspectivas dc lu-
cros fabulosos, surgiu a Rai*

mundo. Tratava-se de lotes-
mento na Raiz da Serra tle
Petrópolls. Mas, o proprlelá-
rio; por umn questão de seuu*
rança ou, talvez, de iriexperi*
ência, exlRia, irrcdtillvelmeiilc.
que o rapai: entrasse como só-
cio. Isso Implicava, lòglcamen
ti*, numa soma considerável
cm dinheiro que Raimundo
teria que desembolsar. Mnis
milhões de crurelros Imedla
lamente, nqticla tranqüilidade
que resplandecia rie seu reste,
desapareceu:

— Onde e como arranjar ís-
se dinheiro?

Bateu bancos * procura do
empréstimo. Caçou avalistas.
Ao fim de trís dias de«cohiiu.
quase de-esperado, que suas
rclBç.ie.s eram in-*!gtullcanies
para conseguir o dinheiro Oa*
nhr.va uns cinqüenta mil cru-
telros por més, somando o or-
deitado do empreco publico
rom as comissões d» casas e
terrenos. Emàn, o vencimento

terJ,'£ííí>~

que lhe dava segurança e pat
na vida dt* pequenoburguês,
adcurou-sc-lhe como algo mes
qmnho e iniltil. Dava, sim, pa*
rs p»g(<r o açougue, o arma
tém, a quitanda. Dava para
comprar vestidos para a mu-
lher, roupa para » fühinhí...
Ma*, éle precl nj de dois ml*
IStôcíl Pois milhões de ermet-
ros que ser!am milltlplic.idos
para der milhões no rendoso
neeório da Rair da Serra. E
seu cérebro funcionava afano*
sametite em busca do tesouro,
à procura d« uma solução pa-
ra o emprê*!Imo

A mulher de Raimundo
chamava-se Lücla. Estava a
par das preocupações do ma-
rido. Muito simplória, porém,
ní\o cogitou de tranqüiliza-IP.
de ritssr.adi-Io a abandonar o
tal negócio, embora o amasse
muito e íosíe felir com a viria
-niê He lhe dava, Foi assim
que, após pensar e busenr sal-
das durante cinco dias. com
tal gana c desespero que cise-
gou a abandonar o emprego

bado Explicou a Lúcia:
Olha, vou dar ttmas Vo1-

(as por ai Dará pensar me-
lher Tá multe calor aqui em
ca?a.

Na rua. lembrou-se de um
amigo que morava no ''EdU!-
cio Mainu" Era um sujeito
de multes idéi-.s:

Quem sabe' — pensem,
tomando um lotação pára a
Rua do Santana.

Cheeando, entre ta.tto, ao
edifício, soube do porteiro que
os elevadores estavam para-
das, com defeii

— Puxa! São 2i andares!
Mas estava tao sequloso de conversar com o amiço que

subiu as escadas, Na porta do apartamento, nova desi!i*?5o
estava a sua espera: tocou a campainha insistentemente, mas
ninguém respondeu Só entáo verificou que estava ensopado
de suor E a cabeça parecia que lhe ia tsteurar. Dlvfeon a
escarilnha que condufia ao terraço do edifício e, quase auto-
maHcamente, subiu. Descortinou o céu aberto, juncado cie e*-
trélfts. E foi bafejado pelo vento que soprava livremente. Sem
se, pela primeira ve? nos últimas dias, wrtraordtóàrlan ¦
bem * em pa7 Foi até a amuareda e olhou fascinado c vi.
que o separava rio solo, 23 pavimento» abaixo Mas a anitíí»-
tia vn!toü-Ihe quando lembimi-se que nSo poderia ficar ali a
vida toda. EtitSo. sem chegar a tomar uma dectsSo, sem tlft-
nír exatamente o que se passava em sua alma. debruçou-se
sobre a «murada do terraço. E escorregou de ponta-cabeç»
até ao sfflo ..

Orlando Vieira Gamboa
:casa*'ío. 38 anos, Rua Simáo
de Vasconcelos. 61, Praça do
Carme\ níadrugafll de on-
tem. dirigindo o táxi GB *
5*02*07 pela Kua Ana Nery.
em direção ao Largo do Pe-
dregulho, foi assaltado por
seis bandidos que armadbi
de revólver, obrigaram-no a
rumar para c Morro do Tu-
mti, Av. Brasil. Próximo i
estação de Ramos, os mell-
antes, deuois de despojar o
motorista de todos os seut
pertences, fiieram-no descer.
Mais tarde, o carro foi wi-
contrario, furado rie balas,
no Largo da Gamboa. Regil-
tro nn 14." DP.

No HGV. atingido na ca*
beta por pauladas, o opera-
rio Sir.frõnJo Moreira de Sou-
ia (casaijo, i'- anos. Rua Lfr-
bo júnior. 812. Ap. 204i.
Atingido per um maHnheiro
cuja irien-idade desconheça,
que lhe roubou Um relógio
de pulso e cerca de 500 cru-•reiros Recistro no 21." DP.

• CACIO
n soldado Cáclo Murilo,

um dos Implicadas na morta
de Aida Ottri voltará h.Ma,
à*> 13 horas, ao banco doa
re-us, da 2 * Auditoria dt
Guerra, quando prosseguirá

èf cuítta. Maia
duas testemunhas íefio oo-
viria» sobre p crime d* de-

agressão * fuga, da
que ê acusado Cacto Murilo,
preso na Fortaíwa de Santa
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romances de .lean Glono serão trait.s-
portados para a tela nus meses vindouros!

"Dn rol sans dtverllssentoht" (que scra diri-
gilio, talvez, por Edoutircl Mnllnaro), "Les
Ilus.saril snr le loll" (que deve ser realizado
por Luis Bunucl) e "Les graneis chemins",
que Christiau .Mart|iiaii(l deve realizar com
Jean-CIaudc Hri:ily c Mtiurice ltoliel como
interpretes. B Françotsc Sagan escrevera
para o realizador Claude Cluibrol, e especial-
mente para o cinema, uma "Vida de l.andru"
(o "Barba \/.ul"i. H Jcan-Claudc Pascal
encarnará, talvez, a Francisco I, em um afres-
co cinematográfico consagrado á vida de um
dos mais sedutores reis dc França. ¦ M.tr-
tcl Bluwnl dirige "Le monte chage", com
Robert Hossein e t.ca Massarl. t: o primeiro
trabalho cinematográfico dc Blmval, que veio
cia Televisão. B Francis Blanche e o realiza-
dor e o principal intérprete (èle tem a cola-
boraião técnica de It.ioul Andrei de "Tarta-
rin de Tarascon". adaptação do celebre rn-
mance de Alplionsf Daudet. ¦ Algumas con-
fidencias dc Fcrnandel ao jornalista Phillppe
Boiivard, tio "i-igaro", qiiaiiiio da passagem tle
seus HO anos dc cinema: "O cinema fui me
procurar ntt "nitisir-hall" por causa cie minha
cara, que era. reconhece-o, um tanto especial.
Note, dc passagem, que sim agora uma beleza
ao latiu riu que era ha alguns unos atrás. Devo
agradecer ao bom Deus por me ter feito esta
cabeça. E lambem a minha mãe. Mas meu exi-
lo maior devo aos dentes. V. uma fortuna!
por um nada curro ao dentista. Para o caso
de acidente! mandei fazer Ires moldes do ma-
xilar. l'm c çunrdado cm Paris, nutro em .Mar-
selha e u último em Romã, isto é muito im-
portanto", li tom Bernard Blicr c Daniclle
Deforme, Gèòrgcs Laulner cata realizando "l.c
srpticme jure".

I Leon Bliachar \ VÊ 0 ESPETÁCULO \ 
|f^ 
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Ava Gardner Acciía Desafio dc Peron
Juan Peión, o ex-ditador da Argenti-

na, cujo casamento .secreto com sua se-
cretãria Isabelle Martlnez foi vecentcm.cn-
fe anunciado, meieu-se em encrencas com
a célebre artista de cinema Ava Gardner,
em Madri, segundo publicou a Revista do
Líbano, em sua edição francesa."Conseguira Peron fazer calar aetim-
tivamente a vulcânica Ava'".'. pergunta a
reportagem, referindo-se aos moradores da"avenida dus milionários'' da capital es-
panhola. O ex-ditador acusou a artista
que mora no mesmo prédio que êle, um
andar abaixo, de dar recepções todas as
noites, que se prolongam ate de maani-
gada, perturbando-lhe o sossego e impe-
dinrio-o ce v.ver sua "lua-de-mel", O
mundo aristocrático da capital espanho-
Ia comenta unia eventual queixa que Juan
Pción tena feito na Justiça, contra Ava
Gardner. Mas o jornal "ABC", de .Madri,
retruca com deciarações da atriz norte-
americana, que protesta contra seu vizi-
nho por ;:ão poder viver como cia quer.
em companhia de .seus numerosos amigos
espanhóis. "Perón pretende continuar* sua
ditadura aqui"?, diz Ava. "Comigo nao.
pois sempre fui democrática e respeito a
vidí, de enaa um".

Ava Gardner não ligou as ímperur.en-
cias tíe Peron, apesar das ameaças de seus.
guarda-costas. Continua a receber seus
amigos em alegres noitadas, acenando o
desafio áo ex-ditador. "Não seria outra
a causa que provocou o confino entre os
dois?", indaga o repórter indiscreto da re-
vista '"Secreto".

\l
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CORONEL Atriovino tem dois agente» dc publicidade pode-
cosíssimos: a televisão e a violência. Usa os dois com o

mesmo critério e divide o seu tempo entre utr c outro. Sem
televisão o sem violência, Ardòvfno e um homem a>>aqado. Mas
ele gosta dc estar aceso, ocupando manchetes do jornais, nem
que sejam pra falar mal dele: gosta de ler o seu nome em
letra de toim.i. Para isso, usa e abusa do seu ' 

publlc-i cia-
tio 11$'' qt't- e o cassetete. Na próxima ediçáo do dicionário de
Aurélio Ruarque de Holanda acho que êle devia coiocar a
palavra irdovino como sinônimo do cassetete: uma ccisa sem-
pre lembra a outra. Mas isso nao vem ao caso, porque pertence
a outros carnavais, quando foi espancado o jornalista Jo-.t
Álvaro no baile do Copacabana. Agora o Coronel tomou juizo e
uma bo.1 dose de bom ser.so, descobrindo, em tempo, que e
muito mais divertido brinc.ir no salão, segurando uma mulher
pelo braço, do que um cassetete. Ja e um progresso. Mas o
carnaval agora e outro: o transito. Este sim, e c verdadeiro
carnaval de rua, que nao morre nunca. Ninguém ignora a ha*
gunça e c Inferno que é o trânsito do Rio de Janeiro, semnie
tjnn.-i-aaf.indo a boa vontade dos seus sucessivos diretores. Nln.
quem pensou, ate agora, que o maior problema do trafego no

Rio ou ?m qualquer uarte do mundo e a educação. Sem edu-
cação ninguém obedece o Codiqo de Transito, este, inclusive,
já um tanto obsoleto. Tão obsoleto que permite fornecerem
carteiras de habilitação a verdadeiros assastinos, com ficha na
Policia, e cobram alguns cruxelrofes pelo estacionamento prol-
bido ° uma ninharia p*;lo avanço dc sinal. Ora, sem educação
e som ônus para o transgressor, e esta orgia eterna que se vê*
a Inspetoria nem sequer fica com o dinheiro arrecadado em
multas, pra consertar os sinais enquiçados e pra parjsr me-
lhor aos seus funcionários. Um ingresso rie cinema custa
120 cruzeiros, um avanço de sina' custa apenas 50 (não esíou
muito certo, porque nunca avancei): claro qu? o motorista acha
muito maís divertido avançar o sinal do que Ir ao cinema. Am-
bos deseducam, mas o avanço e muito mais barato. E' tudo
uma questão de loçica. Não adianta fazerem onda diiendo C|oe
vão rebocar os carros parados nas áreas proibidas se não hã
reboque t- os "sabe com quem está falando" andem espalha-
dos, principalmente nestas áreas. Isto evidencia c reforça o
mou ponto-de-vista de que o oroblema de trânsito e uma quês-
tio, principalmente, de educação. E' ai onde estranho a chefia
cio policiamento ostensivo entregue ao Coronol Ardovino —
que não manja nada de trânsito e muito menos de educação.
Em face das arbitrariedades do Coronel, os motoristas profis*
sonais ."stao ensaiando uma greve. Isso não soluciona corsa

alguma. Q policiamento do tramito so será bem sucedido no
dia que o próprio Coronel entrar em qrevt*. E, com licença,
amigos, que o sinal já abriu tt estão buzinando ai atras. Na
certa t o Ardovino.

fjli TODO\

[TT Foi Interrompido o "Show
**•* 713", apareceu uni "slide"
anunciando "Entrevista", En-
tiiiu ti lbraliiin Sued que le-
vou cinco minutos pra ler
uma pergunta. Um estudante
cubano, assessor de Mini Car-
duna. respondeu cm perfeito
castelhano; desembaraçado, rá-
pidti, com ótima dicção, culo-

' a n d o os pronomes nos luga-
ros certinhos, concordância
perfeita, raciocínio lúcido, ns
frases bem construídas, sem
titubear uni só momento - e
tudo cie Improviso, O Ihrnhim
lou nutra pergunta, niesmo
som entender nada do que o
nutro respondeu, o entrou '>:;
Iro rapaz, tão desembaraçado
quanto o primeiro e falou a.i-
rcntcrriòntc. Vendo o Pira-
hitii perguntar e òs estudantes
responderem, confesso qüe fi-
quei com uma Inveja danada
ilns escolas do Cuba.

rCT Muito longo n anúncio do
**** detergente que patrocina
n "Bua Noite Brasil", O atum-
cio deve ser curto e convin-
conte: tamanho não e do.
cumento. K a prova está ni
que o Iiaiiiiundo Magalhães
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Júnior, com tóda n sua cstiilu*
ra miniatura é o homem que
mais traduz no Hrasil. IIra
anúncio multo comprido poie
lazer o espectador mudar do
canal. Pode, náo; faz mesmo,

r>1 Mário Braslnl insiste nos
seus 'Cinco Minutinlios do

Saudades" diários. A coisa é
tão onjoativa c táo sem graça
quo parece que o Brasini ti in
uma meta a cumprir: cinco
minutos em cinqüenta, Conse-
guiu.

ÍTl l.ain.-irtine Babo apareceu
num programa dizendo

que carrega suas músicas nas
costas há quarenta e tantos
anos. K nós que carregamos o
i.amartine liá quarenta e tan-
tos anns também? Não t5 mui-
Io pior. ouvi-lo sempre fazon-
do o mesmo nan nan-nan-nnn
nan-nan-nan nan-nan-nan nan-
naii-nan nan-nan-nan nan-nan?
Essa, nan!

PS. — Reparem a "bossa"
dos números ao lado dc cada
tópico. Cada número indica o
canal em que foi visto o pro-
grama.
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ARDOVINO
Violência sem limite
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¦«yone to th« boftoirt of the
ction" e aventurai Wolt P-rjaVon, Joan
No Palácio o Modrid. 2, *,' t. I i 10

Ytâ TÚfi
ot>

ICÀiHDO
DE

TOÜCHÉ

DOMINGO 
j;i é um dia meio "lulcvcrsan-

te", c no último resolvi chatcar-iac dc
vez) indo ver "Caindo de Touehé" naquele
buraco que passa por teatro, na Av. Altán-
tica. o .lardel. A revista, segundo a empré-
sa. loi "staged hy" Walter Pinto, de onde se P
conclui que o empresário, que deve andar 0
pelos cinqüenta anos. já aprendeu ao menos 0
duas palavras em inale*.. Ainda não apren- %
deu, entretanto, a"stagc" coisa alguma. Uá á
um acordo tácito entre ns principais crili- ^
cos do Rio de não comentar a- atividades 0
do tcatro-revisla, pois nada têm <|iic ver com 0
teatro ou revista, logo fugindo dc nossa ai- ^
cada. De vez em quando, porém, convém dar ^

^

LANÇAMENTOS
» VIAGEM AO fUNDO DO MA»

it?p — "Stirnce-i1!

Fontoinc, Ppjt?r Lcne
hoics livte.
• OS PIRAIAS DA COSIA ,| plaeil dcllo coslo! - Avmluios

de butonriroi. Cnm Lex Bnrlter No Plaia 110 da manhã,
m*>lo-din, 1, A, 6, 3 e )0 horai), Ailório c Aileca (?, 4, 6, B
r (0 hcr:i-, e O!inca e Mascote.
st O MUNDO lABUIOSO DO CIRCO Itobv Tyle.l - Esp«-

tacu.o circe nte . Kcvm Corcoron No Br 'in i- Flamengo, Bruni-
Copocobona. Etkye ',Tij.;, í<>n.ôntia, Brasilia, )mperalar. De 2
hrtos cm diante Livre.
% POUSOU, MAS FEZ! (Thtri wat a crooked man) — Comediu,

Norman Wi-dotn No Roxi. 7. 4, 6, 8 e 10 horai. Livre
0 TESOURO SUBMARINO Sptrmber itormi - Aventurai mariti-

mas. Mcrk Steveni c Joonne Dru Odeon -3.10, 6.10 e
9 10 hores Em pronta ma duplo tom "Oi doil ladrôct" (130,
4.30 i 7.30 hoios). livre.
0 TTE7.E FANTASMAS 13 ajlirslj, - MislaWlo f l""or Cllor-

lfl Herberl e Jo Morrow No Império f3.10, 6.10 • 9.10 ho-
ras). Protb;do o te 18 anos Em programa duplo com "Duat hu-
tórios" ' 1.20. 4.V0 c 7 10 horas).
O O MENINO MÁGICO 'Moqic boy) - Dcsinho animado io-

pcnói, de longa metragem No Mniro-Paí^rio, Metro-Co-
pacnb-trst: t Metro-Tijuco, Pax, Rico mor e Palácio-Higienópolii
2, 3.40, Í.30, 7, 8 40 e 10.20 hora'. No Mclro-Passeio, sfssõo
lambtm ai 12.20 Horai. Livre

Continuações e Reapresentações
t) PAGA OU MORRE (Pay ot rile) - "Ganajslers"

• PAIXÃO DOS FORTES (My do.Mna, cltmonline) — "Wosttan"

Copüolio 13 10, 6.10 e 9.10 ho-
"£ • e:p*tóculo continuo" (1.45,

No

(Roman Holyday) — Com Audr«y
No Mtsbla, 1.30, 3.40, 5.50, <

6, 8 e 10 hotes Pr
Ernçit Bor-

ilbido até 18

cláiiíeo de John Ford
ta\) Em oionrama duplo com
4.50 e 7.50 horas).

A PRINCESA E O PlEBEU
Hspb./rn fi Grsgory Peck

. 10.10. tivu.
m (AVEIA - Isabel Sarll. No Cincac-Tilonon (d< 10 da ma-

nlã em diante), Roial, Mello (Penha Circular) e Oriente.
De 1 rm diante Proibido alé 18 ono».
m AS PUUIAS DE AMOR (lt oilolr dl rreole) - Com Sylva

Koieina. No Painandu * Parti-Polace, 2, 4, 6, 8 e 10 ho-
f(u Proibido alé 18 anoi.
OUTROS CINEMAS
Centro
s> FIORIANO - "Bando dr líneaados'/ (3, 6 05 • 9.10 horas)

"É«s« milhão é meu" (1.20, 4.20 e 7.25 horos.
0 PRESIDENTE - "Alerta no céu" (7.50, 6 e 9.10 horas) <

"Cupim" (1.30, 4.40 e 7.50 horas).
$ SÃO JOr.f — "O moinho dot mulheres de pedra" (3.20,

6.15 • 9.10 horas) e "O 
golpe." (2, 4.55 • 7.50 horas).

C RIO BRANCO — "Os esquecidos".
0 MARPOCOS — "Alma do carrasco" • "Amor de tua vida".
0 PATHÍ - festival. Sòmento hoje: "Os libertinos". Proibido

até 18 anos.

Zona Sul
aí POtITEAMA

ros) e "Pintando

BOTAFOGO

Comédia italiana
Vittorio De Sico

gninc. No Florida 2,
arte:
% O MARIDO BELO 'II mcirilo bello'

Marcello Maitroiunnt, Giovunna Rclli
1.30. 3.30. 5.30, 8 e 10.30 horas livre.
Ü MAIS UMA VEZ. ADEUS Goodhye, a9oin) - Baseado no

rcmnnce "Aimei-vous, Brohms?", de Francoiie Sagan Com
lnr.rid Eptgman, Yvai Msntnid c Anthony Perltini. No São Luii
1.20, 3.30. 5.40. 7.50 e 10 horas Proibido oté 18 anos.
9 A MARGEM DA FELICIDADE (Fortunal) - Com Michele Mor.

gan e Bourvil No Art*Palócio-TÍjuca 1,20, 3.30, 5.40, 7.50
o 10 hares. Livre.
•> tSSE RIO OUE EU AMO - Nacional Jardel Filho, Tónia Car-

rero e Od*te Larc.. No Vitória, Rian, Carioca, Sanla Alice,
Riviíro 7, 4, 6, 8 e 10 horas
% SANGUE E AREIA Blood and jand) - Do romance de Blatco

Ibanez. Com Tyrone Power, Rita Haywarth e Linda Darnell.
No Cooocabana. 2, 4.30, 7 t- 9.30 horas. Proibido até 10 anos
* O MUNDO DE SUZIE V/ONG ;The world of Suiie W009) -

Roriõntico Nancy Kwan e William Holden. No Ópera,
Kelly, Caruso (Coo e Brilània (Tijuca). 2, 4.30, 7 • 9.30 ho-
ras. Proibido ate 18 anoi
fj) SPA°.TACUS Spartacus) - Com Kirk Doualos e Sir tau-

rence Olivier. No Jussaia, Guoraci, Ram os. 1.30, 5 « 830
horas. Proibido até 14 anos.

"Quadrilha do inferno"
sete" (1.25,

(3, 6.05 e 9.10 ho-
4.30 e 7.35 horas).

Trese fontaimos" (3.10, 6.10 • 9.10 horos)
¦ "Nem Sansão nem Dolila" (1.20, 4.20 e 7.20 horas).

sj GUANABARA - "Quadrilha do inferno". 2, 3.40, 5.20, 7.
«•*.0. e 10.20 horas

% NACIONAL — "Amor na sombra"
O ALVORADA — "O 

grande ttotpe". De 2 horas em dianle.
9 IPANEMA - "Atheris, a mulher serpente" e "Gatilhos do

mal". 2, 4.30, 7 e 9.30 horas.
0 PIRAJA — "To.-tura da luspeita" e "Tõo jov«m, lão má".

2, 5.20 e 8.40 horas.
0 MIRAMAR - "Viagem ao fundo do mar" e "Garotai i som-

bo". Sessões a partir de 7 horas. Livre.
0 LEBLON - Feitival. Somente hoje: "Fraulein". 2, 4, 6, 8

• 10 hortii.
Zona Norte
0 MARACANÃ — "Ouodrilha do inferno" • "A lombra do

gato". 1.30, 4.50 e 8.10.
• TIJUCA - "Treie fantasmas" 13.10, 6.10 e 9.10 horas) e

"Dupla do barulho" (1.25, 4.20 e 7.20 horos).
O NATAL — "Quadrilha do inferno" • "Colégio de brotos".

5 e 8 horas.
Subúrbios e Zona Rural
O MADUREIRA - "Treie fontasmos". 1.30, 3.10, 4.50, t.30,

R.10 e 9.50 horas.
0 MONTE CASTELO — "Norman, g recruta biruta". 1.30, 3.30,

5.30, 7.30 e 9.30 horas.

0 BRAZ DE PINA - "Tortura de duas almas" e "A revolta dos
bárbaros". 7, 5.20 e 8.40 horas

0 CACHAMBI — "Norman, o reuuta biruta" e "Chico viola não
morreu". 3, 6.10 e °.20 horas

0 LEOPOLDINA — "Norman, o recruta biruta" e "Na rola
do inferno". 2, 5.50 e 9.40 horas.

0 MARAJÁ — "Quadrilha do inferno" * "Carnaval Atlántida",
3, 6.10 e 9.30 horas.

0 MELLO (Boniuccssa) — "Flecliai de fogo" e "Malar ou cor-
rer". 3, 6.15 e 9.30 horas.

0 PIEDADE — "Com o dedo no tjolilho".
s) ORIENTE - "Desejo infernal".
C' PARAÍSO - "Pollyanno".

0 ROSÁRIO — "Os esquecidos".
0 MÉIER — "Oi esquecidos'".
• SANTA CECÍLIA - "Os boos-vida".
0 COLISEU — "A idade dn tentação".
O SANTA HELENA - "Sempre á noite".
0 MURIAÉ (Hig.j — "Um rosto na noite" n "Trêi máscaras do

destino".
0 REAL — "O 

galante vagabundo" e "Copacabana, lera hora".
ff. MARABÁ — "O rio se manchn de sangue".
*I» COIMBRA — '-Boneqülnhá chinesa' 'e "Maluco 

genial"
0 SÃO PAULO — "Pistoleiro solitário" e "Robur, o conquista-

dor do mundo'". 5 e 8.10 horas.
0 MOÇA BONITA (Padro Miguel) — "Norman, o recruta bí-

ruto" e "O 
palhaça o que é?" . A partir de 1.30 hora.

0 Ht-RMIDA (Bangu) — "Legiões de Có*ar".
0 MARAJÓ (Jacarepaguá) - "O rei do laço"

0 BARONESA (Jacarepaguá) — "O mandacaru vermelho".

Niterói
niaoCENTRAI - "A morto de

10.20 horas
ICARAI - "Êise Rio que eu amo". 2,
ODEON — "O moinho das mulheres de
8 e 10 horas.
ÉDEN — "Treie fantasmas" 2, 3.40, 5 20,
IMPERIAL — "Assa.sinalo" e "Dançondo <
7.30 e 10.15 horos.
ALAMEDA — "ÊiSe Rio que eu amo". 7, 4

2, 3.40. 7, B 40 e

6, 8 e 10 horat
o pedra" 2, 4, 6,

7, 8.40
Iwilt" .

6, 8
SAO BENTO - "Paga ou moiri". 2, 4, 6, 8
CASSINO - "Pollyanno". Dc 2 horai em dio

e 10.20
2, 4.45,

10 hora
hotas.

Petrópolis

CAPITÓLIO -
DOM PEDRO
PETRÓPOLIS
ESPERANTO ¦

"Aconleceu naquela noite"
"Missão na China" * "Porau
"Quadrilha do inferno".
"Sparlacus".

somos (aveni

Duque de Caxias e Outros
PAZ — "Férias rie amor"

st} POPULAR - "Treie fantasmas'
«9 SAO JOÃO (S. J. Meriti) - '

AZUL (Nilópolis) - "Paijararr

i" ¦ "Pânico atie emudece",
"Moiaueleiroí do mal",
com o próprio langue".

uma olhada pani
Nâo há.

ver sc há alço tir novo.

Bem, as multicres mudaram. Continuam
feias, á exceção ttr* uma mulata ::lta (Hilda,
parece) r tle uma branca eorduchiuha (Van-
da. parecp). Quanto à última, talvez eu te-
nha que pedir desculpas aos leitores, pois o
meu tosto no assunto ttm. ocasionalmente;
uns resquícios renascentistas. Vanda e Hilda
talvez valham, para quem se contenta só
em dlhiír, as quinhentas pratas cobradas na
bilheteria.

Há uns passistas comuns, que, conside-
rando-se a companhia, checam a parecerdivertidos, as presenças profissionais de Itui
Cavalcanti e Sandra Meneses (inteiramenteinaproveitados); no mais, é a rotina de cros-
suras_ pornográficas, anedotas sóbre homos-
sexuais e lésbicas, piadas sobre lotações (ate
quando, ó Senhor?), o número ' exótico" e
nma cantora oue contundiu "A Noile do Meu
Bem", de Dolores Duran, corn ali;uma ária
de ópera. Ah. sim. llá Valentim. fimira nova
(para mim. ao menos), que parece fascinado
rom a platéia, não conseçuindo deixar dc
contemplá-la. E' facílimo não reciprocar.

O texto é mais uma vez tle Meira Gui-
marães e dois cavalheiros que desconheço,
*em falar no nome de Walter Pinto que, se-
tiuindo a traditão do "teatro-revisla". recebe
percentajeni nos direitos sem ter escrito
uma linha. Exemplos (publicáveis) de hn-
mor: "Desodorante com clorpfila. O cloro
fila o cc": o homossexual diz que vai tomar
banho com fumo tle rolo e especifica o ta-
manho com as mãos. E assim por diante.

A \edeta é íris Uru/zi. cuja única cre-dt-ncial para o cargo é uma certa semelhança
(cultivadíssima pela josem) física com Tônja
Carrero.

ÜMJ7
RECUEI* (22-Slfãl) — -Só vou rir mulher", Ke,
vista Joana D'.4rc'e K.ila/in,
RIVAL (22-27211 — "((ueaii essa mulher assim
mesmo". Revista
DA PRAÇA (.',;--,(mzi — -,\i artimanhas tle Sea
pinu" fir MulifTf. Ao ar livre.
SANTA ROSA (42-8041) _ "A Asilado (f)po Apa- i
sípllapodopo). Comédia de {•uiiherme tínueired'..
GINÁSTICO (12-4521) — "Castelo na Surda". :
Comédia tle 1 ntnçoise Sasan. Pelo elenco da ;
Companhia Tõnla-Cell-Autran.
COPACABANA CiTlltlü) - "Voei pode «rr um I
assassino". Comédia dr Mtonso Paso. Com* Su- |
sana Frcvic. :
CARLOS, f.OMtS m-TMÚ - "O nreocio í di í
no pé". Revista. Com Grande Oteio e Vera Re-
çina.
MAISON DE FRANCE (5J.|!6?K) _ Festival de
Comédia". Pelo elenco do Teatro dos Sele.
NACIONAL DE COMf.DIA (22-0367) - "O dono
d» Casa". Com Jaime Costa.
DE I16LS0 (27.31221 _ -a mãe do belo Antõ-
nio". Com Deres Gonçalves,
TIJUCA (2H-I833) - "Sem mundo lá lora". Dt
Mario Brasini. Com I.ourde» Maver.
JARDEL 127.8712) -. -Caindo de tourhé". Revis-
t». Com íris I5rti//t.
FBED-S i:.7,?7Mt _ Bualr. "( opaliasso". Es-
petáculu da madrutjOa. I*rodu.,j„ de Cario.
Machado.
SIGIIT ASI) D.ll Hí-ítlll) .. -lihnsad... Rio-,
Esnélíéulo da madtuíi.ia d. carios Machado.

l^^^it^^^^I!!^^
PARA QUARTA-FEIRA, 7

0 O TEMPO E OS
FENÔMENOS

Vènut, tm têxtil com o Sol » quadra tu-
ro com Ne tu fio, dom (ia o Horcmopo Tem*
peratura amena Ar seco Tempo estável
dr* dia. Céu rublodo de noite o mar agitado
nai costas nordestina!

m NO BRASIL
Funesto desastre marítimo Morte de che-

fe sectário Im porto nt es as sun* o-, de petró-
leo Desmoronamento de edifícios ou acu-

DE FEVERERO DE Í962
des. Calma o situação política. Escasso a
leite.

$ NO MUNDO
Tftiemoto pela manha no Enttemo Orien-

te e maremoto uo norte do Joaao Movimen-
ts revolucionário num pais tulamericano.
Melhorei as relações entre oi EUA e a China.

® OS FLUIDOS
Benéficos, aiudam os ca* a mentos, as via*

genSj o uso rir roupas novas, o inicio das
construções que seriam sólidas i o trata-
mento da saúde. Terão bons resultados oi
trabalhos psíquicos e espíritas.

INFLUÊNCIAS PLANETÁRIAS
CAPNEIRO (Nascidos

entre 12 horas de 21 de
marco e M horas de 21 de
abril Espírito inventivo
Êxito nas investifjaccei e na
critica titerõria Lucro nos
negócios referentes a incon-
descentes e n minérios fies-
ponsabilidade coletiva.

TOURO - (Noscidos entri
14 horos de 51 de obril •
16 horas de 22 d* maioi

Brilho nas reol>:aeoei ortis-
tícas e administrativos Aju-
da inesperada nas operações
comerciais Prosperidade na
engenhoria e comércio de
tecidas.

G?ME05 'Nascioos «n-
tre 16 horos de 22 de maio
e 18 horas de 23 de 'unho1,.
Aolicacáo aos negócios As*
suntos lucrativos Hobilida-
de nos reformas e no inter-
câmbio social « pelí li to Sa<
tisfoção paro parentes e co-
legos

CaNCER - 'Noscidos .11-
tre 1B horos de 23 de junho
e 20 horas de 23 He julho'
Dificuldade passageira peto
manhã Tarde e noite favo
ráveii aos negócios Simpo-
tia nos meios políticos Fa-
vores de pessoas idosos
Sorte. Originalidade

IEAO - (Nascidos enlr»
20 horas de 23 de julSo •
22 horas d» 23 de agosto).
Adaptabtiidodt ao ambiente

Promoção na carreira. Saú-
de equilibrada. Afero cor-
respondido. Assuntos filosò-
ficos ou espiritualistas t'-*-
cros comerciaii
VIRGEM - (Nascidos enlr»

22 horos de 23 d* agosto e.
0 hor o de 23 de setembro)
Co'ccâo sereno e afetiva
Vocação porá a ortr Boas
relações sociais e políticas.
Dificuldade nos negócios
eom pessoas eitranhas Noite
favorável

BAIANÇA (Nascidos
entre 0 hora de 23 de se-
lembro e 2 horas de 22 de
outubro;. Decepção pelo
manhã superada o segjir
A|uda mesperoda Tonieiro
passageira . Prosperidade noi
negócios Originalidade no
arte Brilho para romancista.

ESCORPIÃO - (Nascidos
enlre 2 horas de 22 de ou-
rubro t 4 horas de 71 ds
novembro} Talento nos em-
preersdim*ntos científicos
E/ilo nos *nventos e investi-
goções Descoberta de coisa-,
de valor Alliver. Critica
construtiva . lucros.

SAGITÁRIO - -Noscdo.
tn*re 4 horos de 21 de no-
-¦¦¦¦'¦,('. • 6 horoí de 21 d*

dejembro; Favorabilidade
acentuada de tarde e d» nm.
le Prestigio paro socerdo-
lei e magistrados Expansão
'-ímerciol Bom concedo

Afeto correspondido.

CAPRICÓRNIO - 'Noscidos
entre 6 horas de 21 de de-
lembro • 8 heras de 20 di
janeiro) . Manhã favorável a
todos os empreendimentos
comerciais e agrícolni Exi*
to noi estudos e nas invet-
t'ga(oei Boas relajõei iin-
dicaii. Lucros.

AOUAP.IO - (Noscidos si-
tre 8 horas di 2U de janei-
ro • 10 horas d« 19 dt le-
vereiro,. Progresio nas ali-
vidades culturoii e mecáni-
cas Êxito titu pesquisas Lu-
ero na indústria e noi mine-
rios. Atuação enérgica ¦
serena Sorte na política.

PEIXES - (Nascidos tnlrt
10 horas d« 19 de fevereiro
e 12 horas de 21 de mar-
ço) Trnifão e calúnias.
Descontrole rervoso Noti-
ooi adversas. Ajuda ines-
perado Sorte na profissão.
Noile de sotisfac áo geral
Peacao benéfica

PERGUNTA E
RESPOSTA

EEIS M SEM SOR.
TE iNosc Calo-

olis-
«no a seguir
gente O pr]
dt 6? fov
sentimental
casamento com o nou

Exilo na
Muno inltli-

limeíro semestre
ece os osiunios

Será felii no

HORIZONTAIS:

Fiuto do cacaueíro.
Indígena brasileiro, de cór acobreadn.
Buraco onde te abrigam coelhoi e ou-
tros animais.

Vitjésima-quarla parte do dia natural.
Incorreção, engano.
Clube ou lugar de reunião para jogar,
dançar, beber, tle,
Possuir,
Maior, chefe,
Dii-se de umo variedade de gado in-
diano.
Fazer lubir; exaltar,
Capital do Peru.
Curral (especialmente para carneiroí)
Marca, indicio.
Achar graça.
Faier movimento de rotação
Lâmina fina dt lata a, rim imita o
ouro
Estampilhar ¦

VERTICAIS:
Pedaço de vidro quebrado.
Rebordo de chapéu
Formo abreviada do prefixo COM.
Encontrar por acaso ou procurando.
Griloi de agonia,
Que corre facilmente.
Que lem caráter próprio.
Tagorelar, ser intrometido.
Incentivar, estimular.
Fluído volátil e inf lamável.
Coloração.

13
13

1?
21

PALAVRAS

CRUZADAS N.° 31

articulado de viva vos.
•tio.

.-) bacteriano ou animal.
leprc-scntutiva de uma sociedade.

i com alguma substância sólida,
o runl constitui o primeiro praio de
uinti refeição
Ritlaçno, lista.

25 — A acusada.
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CRUZADINHÀ
HORIZONTAIS: I - Doido

6 — Satanás. 7 — Rebordo
de chapéu. 9 - Medida
agrária, equívolente a cem
metros quadrados. 10 — La-
vrar a terra 11 — Nome
próprio feminino 13 — Gri-
solho. 15 - Possui 17 -
Mulher de pequena estatura
II — Epiderme. 19 — Que
produz som.

VERTICAIS: I - Octono
2 — Vigilância; cuidada. 3

Pêlo que cobri o corpo
de cor tol animais. 4 — Fir-
meza de eipirito 5 — Ca-
da uma dal seis divitoei de
cada antiga tribo ateniense
6 - O maior deserto do
Mundo 8 — Fio de latáo,
ferro ou cobre. 10 - Atmoi-

fera. 12 — Contração de"a" • "o". 14 - Alguns
le — Argola de cadeia 18
— Poeira.

i^ mM—

13 it Bgri~!t

RESPOSTAS DO
N.° ANTERIOR

PC - HOR.: pciroclo - lupa
UCO —¦ cedo — Aniapu -

amostra -- as — par — ío
era - ir — irrogur — mia-

do — rito — ode — nalo —•
cm paro VERT.: pudor --
apói - rá — duma — aca —
cmáno - aparato — capim

arar - ósaro — tiro —
Egito — idem — orar — Ado

na
CRUZADINHÀ - HOR dó-

cil - sob — rol — ária —
já — troar — aioar — dê —
Roma - olá — par — Oscar.
VERT.: dor - óbito — ir -
loja — sábado — largar -
arar — oropa. — lêlo — mar

ás.

^

ÇÊb$, fe e* osTOí^l

LAMARTINE í |
Nhan-nhan-nlum ' f.

^St^ .^Jrf x i
*í5.... *«.,.-. ¦ / .r-, s g

^¦y ,?

Wkm-7' \

Tipos da Cidade (X V)
ARI 

BARROSO janiiils se i.iitfjou, em toda a
tua vida. Quando quer faier rir aos atui.

(tos, finge que cot.i Irritado. Adoeceu do fítj.vio,
ficou proib'do de usar álcool, o tratamento lh»
tem feito bem Imenso. En-
tão, elo so senta num bar, en-
tre os companheiros, e arran-
ca a primeira gargalhada:

— Garçâo, traga-me uma

garrara dc água mineral.

Não i, jamais foi, bêbedo.
Sempre, como todos nós, um
bebedor. É imensamente
grande a diferença. Bêbedo
é o alcoólatra, inveterado, o
que bebe sempre, mesmo só-
linho, o viciado. Ari Barroso bebla para ficar
alegre, no rol dos camaradas, quando se forma-
vam grupos à mesa do bar. Tanto que, depois
de o médico lhe difer que o fígado eslava
achando ruim, êle jamais pegou num cálice ds
licor sequer:

Garçâo, tragainc uma garrafa de águi
mineral.

E anda, por ai, faiendo rir aos amigos, por-
que c dos homens mais engraçados e dt maior
personalidade, e eslá vendendo saúde.

Um dia, na televisão, Ari Barroso conds-
nava certos sambas:

Há letras que corrompem, que desedu-
clm, que sáo prejudiciais â juventude. Sam.
bas ensinam a beber. Um deles diz: "Afogue a
saudade no copo de um-bar ". Isso è condena-
vcll

Parou. Arregalou os olhos. Caiu em si:
Desculpem! Êsse samba é meu. Ê o Ris.

que"...
Outra vez, respondeu a uma cronista d»

I rádio:
Dona Mag. atacou meu samba. Disse qus

os versos são medíocres, porque eu falo cm
•mero passageiro" e ela afirmou que "mero'

e peixe. 
"Mero", peixe, é substantivo. O "me.

ro" que empreguei é adjetivo. Quer dizer: sim-
pies, estreme, genuino, puro .. Depois, como
eu falo em "beijo que mata", dona Mag, de-

.. clarou que beijo não mata. Outra bobagem:

p mata, sim. Mata por asfixia, mata transmitindo

^, micróbios, mata por estrangulamento, mata si
^ o namorado meter uma faca nas costas da na-

morada durante o beijo, e mata por mau hálito,
porque, quando eu era rapazinho, tive uma na-
morada que me beijou e eu 'morri" devido ao
seu mau hálito. ..

Há muitos anos, quando seus filhos eram
solteiros, um jovem do Leme andou querendo
namorar a Mariuza. Nosso bom Ari náo gosls
va do rapaz. Entáo, chamou o Flávio:

Não quero êsse namoro.
Bem, papai, Mariuza nâo dá a menor

jf atenção ao galã. Pode ficar descansado. Mas,
^ se desse, que teria demais? São dois jovens.
0 — Náo senhor. Êsse rapaz bebe.

— Mas, papai, o senhor também náo bebe?
E Ari, irritado:

Bebo, mas náo estou querendo namorar
a Mariuza...

Assim é Ari Barroso, o homem que tem o
mais sadio bom-humor desta praça, um bom-
humor que, não raro, èle transforma em zanga,
ainda para fazer rir. E é assim que, agora,
corado, mais gordo, mais forte, com o fígado li-
vre da doença e do uisque, èle chega no bar,
á procura de gargalhadas (porque a música das
gargalhadas é a que soa melhor a seus ouvidos
e é das que melhor êle sabe compor), senta
se a um canto, bate na mesa e grita:

Garçâo, traga-me uma garrafa de água
mineral!. ..

... E OUTROS TIPOS
/ RÁDIO NACIONAL - Determinados cava-
^ lheiros, ligados a organizações estrangeiras, e.v
0 tão assediando produtores de progra mas da
Ú ll.Ulio Nacional, com as propostas mais vaula-
0 josas. Cada voz que tuna audição falar mal de
0 Cuba. do "paredon", fuzilamentos de Fidel Cas-
^ iro, cada vez c|tie atacar aquele País. mesmo cm
0 tom humorístico, ti autor do programa rcccoc
0 10 mil cruzeiros dc gratificação. A maioria dns

produtores, indignados, reagiu, llii pequeno
grupo sem escrúpulos, porém, que está rece-
bondo essa propina e ganhando fortunas, n le-
sar a liíiaté e a confiança da direção da i nu--
sura. A denúncia é das mais graves e eximi
medula enérgica e imediata do Superinten-
dente das Empresas Incorporadas ao Patrimõ-

p nio da Uni.io, o Maior lioberto da Gama Abreu.A E estou certo de que ti ilustre militar saberá
agir com todo o rigor...

VILMA CUNHA — A vedetinlia, agredida
pelo nadrastro, operou-se. Dentro de quinzodias, deverá estar livre tias ataduras, e, mais
algum tempo, voltará ao palco, o monstruoso
crime já foi cometido há vários meses, mas,
até agora, seu autor o padrasto desumano ti
façiiioroso, continua em liberdade. Contra a
maldade, os "Ardovino'.*. Buy-,' não luiiiin-
liam...

ENCHENTES — Alagadas a.s ruas d« Copa-
cabana, junto à praia, nas recentes chuvas. Per
motivos alheios á vontade do Departamento de
Esgotos da_Eseola de Samba Unidos tle Bro-
coin. nem todas as garagens de edifícios foram
invadidas. E" que a maioria das entradas de au-
lomóvois fica acima do nível do meio-fio dn
beira-mar, A água. na Avenida Atlântica, trans-
pos a calcada e ganhou a areia. Verdadeiros
rios correram para ti mar. Assim, sc depender
do GB (Governo de Brocoiô), o Oceano Atlán-
heu nao vai secar nunca...

I
(

|

I

I
I NAO MORRA ftLA BÔCÃ)

TERESÓPOLIS NO ROTEIRO DA MONTA-
NHA — ,A eidade grande, cá em baixo, esina-
gada pela canieiila. e Teresópolis, lá na mon-
tanha, na amenidade de sua temperatura, nn
verdcjaiite esplendor de suas matas e dos
seus .jardins, o velho Paquequer (rio do so.
nho de toda a adolescência que leu "O tina-
i-ani", do formidável José de Alencar) rolan-
do da Serra dos órgãos Má em cima a suces-
são dc pedras fantásticas, o "Kscalavratlo". ""Dedo de Deus", os "Dedinhos'-. o "Nariz dn
Frade", etc.) sóbre lajedos imensos e petlruii-
ços de formas graciosas, e aqui c ali lorinaii-
do encantadoras piscinas naturais de águai
límpidas, alé entrai- definitivamente na cidade,
e tlai em diante, oli, problema dos grandes

0 conglomerados humanos, passar a ser um rio
0 su.ju, barrento, jamais fazendo-nos lembrar do
0 romance imortal do Imortal cearense. Tcre-
0 sópolis, que andava alguns anos atrás na base
^ do meio decadente, ganhou muito com a "">a
0 estrada. Kst.i se desenvolvendo vigorosa men-
^ le. tuilia vez, a bela eidade serrana, Mas ca-
á rece de uma melhor administração, 6 a pri*
,i meira impressão que ilá ao visitante. A cidade
é está com suas ruas sujas, algumas delas mal
ii cheirosas. O que é de se lamentar quando sa
^ sabe que Teresópolis é uma cidade que tem
^ seus encantos turísticos e o seu prestigio co-
Ú mo centro tle veraneio. Foi um fim-de-semana
0 recoiifoiianle. para ti velho Comendador, o (\n«
0 êle passou cm Teresópolis. O clima que per-
0 mile dormir de cobertor, o banho tle caelioci-
% ra e dc piscina natural rio velho Paquequer n"

Parque Nacional tia Serra tios órgãos, e visila
nos restaurantes, bnres e confeitarias dn praça.
O "Alpina" lá está. firme, com os seus respei-
táveis "frios" e outros quitutes talem do ch"-
pe e cervejotasi; a confeitaria húngara (hun-
caro é fogo. sabe fazer doces tle fato...'"Mickey", com seu enorme movimento; a
"Cantina RI viera Italiana", com seus "galle-
tos", '-vias especialidades <U: "massas", etc; o
"Colibri". que é unia espécie tle "bistro" qu1'.
além de alguns poucos pratos especiais, ser-
vissem também uma "patisserie" da casa; "
"Primo"; u "Hever" (casa de base alemã..
e até o "Bife Grande". Churrascaria cujo bifa
nào faz jus lem tamanho) ao mime da casa.
mas que lem muito movimento entre o públl*
co que acredita em churrascarias... Um deta-
lhe animador, nas observações dn Comenda-
dor: tle um modo geral, os restaurantes e con-
feítarias tle Teresópolis não abusam nos Pre'
ços, principalmente se compararmos os pre-
ço*. lá rie cima com tis rios restaurantes t-ari»

i

ca*. Sáo razoáveis
aspecto animador.

preços, o que è um
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Sobrinho (Multimilionário) de Victor Hugo Doou um Bilhão Por Amor
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IN FLUMINENSE Ayrton Guimarães ) I9
FLUMINENSE NR:"RAINHA DO CARNAVAL" EM PERSPECTIVA 1

A bonita e elegante lourinlid Mariza Magalhães, 0
foi eleita no carnaval passado, 

"Rainha do Fluminense

cJo Natação e Regatas". Dona de um sorriso dos mais
encantadores, ocasionador da grande dose de simpatia

que possui, Mariza, que reinou com muita alegria, vai

perder o titulo, agora, nc dia 24, Motivo: nova sobera-
na será eleita ! Posso garantir que muitas moças já es-
tão de olho no trono que está, praticamente, vago.
Como o trad:cional clube dos "Rapinhas", sempre apre-
sentou um carnaval movimentadíssimo, sendo conside-
rado, mesmo, uma das forças momescas da capital, a
eleição da nova soberana está sendo encarada com o \
máximo de carinho pela diretoria, principalmente pelo f,
diretor Luiz Alves, que espera eleger uma majestade, ^
tão majestade quanto Mariza Magalhães. E' só!

EIAS SÁO NOTÍCIA

nMais 
maura, todavia,

porque não dizer mais
bonita, voltou de um lunuo
período dc repouso a more-
na Darcy Pinho Gegundo.
Ao mie consta, a moça vai
participai' muito breve de
,im desfile no Calcndônio:
"Volta aos Continentes".
Turln azul com Darcy!

in Selma Rocha tem rece-" 
bido muitos cumpri-

mentos pela lionita vitória
alcançada no concurso "lira-
Io ii." 1" da cidade dc Sáo
Gonçalo, Selmihha eslá fe-
li? e seus papais, casal Ali-
re-F.'uislo Rocha, também

Cl Llgia Braz, que c "Bo-
nequinha do Comércio

rie Niterói", está agora mo-
rena. A menina continua bo-
nilinlia. porém, loura, cn-
carnava melhor a represen-
tação de boneca

Fl Telma Guimarães da
Silva, eslá prestes a co-

locar aliança na mão direi-
ia. Tcliiiinlia. que é elegan-
le c gonçalênse, parou uni
pouro com as festividades
sociais. A vez agora — diz

c da maniiiha Tânia!

rada", A saida
alegre passeio"Princeslnha cio
co" foi marcada

para o
até a

Atinai i-
para ãs

1

6.30 horas, através, de ôni-
bus especiais. Uma tarde-
dançante em um dos clu-
bes da cidade consta do
programa.
:.': "Rio 40 Grãlis" foi ;\
película apresentada pelo
Clube Fluminense dc Ci-
nema, sábado que passem.
A obra de Nelson Pereira
dos Santos, protagonizada P
por Jece Valadão e Glati- ^ce Rocha, foi muito bem %
aceita pelo quadro social ^da entidade, que diga-se ^de passagem, prepara-se <£
para eleição
diretoria
:':• Em junho próximo, o ^
Saquarema late Clube es

apera inaugurai
ra parte de sul
obra, na cidade que
empresta o neme. O pa
yílhao
numa

sócia
arca

é-

II
0 Enquanto isso

cc, sua irmã
aconle-
Wancla

Guimarães resolveu colocar
um lèrmo no romance que
vinha mantendo há lon«u
tempo rom o jovem Olamil
son dos Santos, figura das
mais simpáticas lambem.
Que foi pena. foi!
K3 Carmeii Lúcia de Al

meida Cunha desfi-
Ia sua "niorencza". todos os
domingos, na praia de Ica
rai. Em conseqüência, os
admiradores; ficam embeve-

i

de 7õ metros |
quadrados, que será um
ponto de reunião domíni-
cal dos associados. Um.i
lesta junina está sendo
preparada pelo comodoro
Orlando Santos, que para
tanto já está providenc.i-
ando os convites às auto-
ridades e jornalistas. |
:;: No dia 11 agora, mais g
uma grandiosa promoção é
no Esporte Clube Comer- |
ciai, da cidade dc ftabo- 0
rai. Uma festa para os as- |
sociados, ter.do com o gatração um bingo com va- ^
liosos prêmios, consta da |
agenda dos associados. O |
clube elegerá sua "Rainha 

0
do Carnaval" no dia 18, a |
base de grande festa. g
:;= O Canto do Rio vem g

nviclar todos os esfor- ^d(
ços no sentido de contra- 0

abrilhantar o r,.tar para -
carnaval em seu salão, |
orquestra paulista 

"Cry- g

Babies", qur- diga-se cie ?
passagem
agraciar
pouca
um rendimento
rio

não devera

SAIBA QUE
O professor Roberto Santos |

foi n paraninfo da turma |
concludente do curso técni- |
co de contabilidade, do to- g
légio Sao Gonçalo, que co- g
lou lirau sábado passado. + |
Jantando, sexta-feira passa '

da. na
líticos
Brlííido

Leileria Brasil, os po- ^
Walter Martini e |
Tiiiiico. Assunto em ^

Wanãa DOmingues Lacerda,
moça elegante de Niterói,
sera uma das desfilanles da
/esla línal da parada "Rai-,
nha rios Clubes Fluminenses",
dia 5 de maio. no Clube de
Xnrirez dr Araruama. Entlda-
"<• dr Wandinha: CSSEERJ,

ridos, apreciando a bela
plástica da "Rainha dos
Clubes de Niterói", que é
candidata séria ao certame"Rainha dos Clubes flumi-
nenses".

Q Está de parabéns a ele-
ganle Alice Cavalcan-•'' A menina agora nno é" elegante, não. Sua "fi

sc" será caracterizada do-ravanle pela etiqueta Ban-
A faixa foi entreguerêunlÜrj realizada

Passado.

pauta: "Jânio volta ou não |
voll
I,licia
min
mcnli

o.

anos como eu
du. Ela já eslá
nha: féz dei anos! -£
me indicado para a
dencia du "Clube d(

O no
presi

Toda n imprensa mundial, inclusive o"Pravda" de Moscou, pulilicanim. na semana
passada, a noticia sensacional: Victor l.yon,
ii in dos mais ricos homens: do mundo, doou
ao I.oiivrc francos pinturas célebres nu valor
de I bilhão dc francos, isto i, cerca de I1WJ
milhões de cruzeiros, A parte mais interessan-
le ila noticia foi a de que o bem conhecido
financista nos meios das bolsas dc Nova lor-
que, Parla e Londres, tez a doação como pro-
va de grande amor por Itelene, sua esposa
de origem francesa, falecida ja ha quatro anos
e cuja memória seu desolado viúvo nao pude
üMHircer. ,

Em setembro passado, todos os jornais
do mundo publicaram a noticia de que um
homem misterioso, du 83 anos, dono de In-
calculávcl fortuna, apareceu na bolsa de ven-
da de diamantes de Londres para negociar um
brilhante de sua propriedade de 78,54 quila-
les, do tamanho do um relógio de pulso, o
diamante chamava-se "Golconde" e foi consi-
derado um exemplar único no mundo. Foi ofC'
rec ido 204 milhões dc Trancos, mas seu dono,
o multimilionário Victor Lyon, exigiu 250 mi-
limes

Comu não Ioi possível concretizar o n«
góriu, u brilhante Ioi enviado pelo correio
para Genebra, ao banco onde o milionário tem
seus depósilos. Eítí limplec remessa peio
correio lie uma pedra rara de tão elevado va-
lor causou um verdadeiro impacto emocional
Os jornais anunciaram o falo e "Paris Soir"
chegOO a dizer que uma quadrilha de "xangs-
ters" sc preparava para roubar o diamante e
por isso acompanhou lodo o percurso do pe
queno pacote, etr

Durante trés dias, os jornais de Londres
Paris, Amslerdão, Novo Iorque eram ávida-
mente procurados, para saber como decorria
o transporte da rarlssima pedra que valia um
quarto de bilhão de francos A maioria, quan-
do abriam os Jornais, espetavam ler que o
celebre "Golconde" fora roubado Mas, 72 ho-
ias depois, um comunicado oficial do Correio
de Genebra anunciava orgulhosamente que >
pedra chegou ao seu destino intacta e fora de-
positada no banco indicado por seu propne-
tário. Assim terminou um capitulo cmocio-

tudo pareceu entradonante
mento

no esquei

Por Amor da Esposa
Homem de linam.as internacional, Victor

l.yon e conhecido no mundo dos negócios ban-
cario» sob o nome de "rei du dinheiro", por
sua atividade em todas as bolsas, onde es-
peculou sôbre ações petrolíferas, de minérios
e outras. ganliBndu bilhões Ninguém cunhe-
11- < extensão de sua fortuna, ma» alguns a
calculam em 2 bilhões de francos franceses

Na semana passada, Victor Lyon, assinou,
na presença do advogado Destrcm, de Pana,
um documento que significava um presente
de 1 bilhão dt francos para o Estado francês
68 pinturas, entre elas "Estaque", de Cezau-
ne, "Duas meninas lendo", de llcnoii. e ou-
trai de Toulouse hautree. begas, Sisley etc
(oram doadas pelo milionário ao Louvre.

O presente é considerado o mais rico que
o célebre museu de arte francês recebeu du
rante ioda a sua existência. Os quadros doa
dos serio expostos na sala Apollon. tom uma
inscrição: "Itelene Victor Hugo Lyon". Quem
é esta mulher?, indagaram os jornais e todos
os amantes da pintura, do inundo inteiro

Helene Lyon foi a esposa do financista.

que morreu há quatro anos. em Genebra, W
timada por doença A partir desse instante.,
o miliardário afastou-se completamente dot
negócios e sua vida pareceu sem, finalidade.
Diariamente ia au túmulo da esposa e ali per-
numecia horas, chorando Os médicos forca-
ram-no a mudar c-,ta vidít. que afetava séria-
mente sua saúde

Victor Lyon começou, entáo. a viajar. Vl-
illou o Chile, a Colômbia, o Brasil, a Argen-
lina, o México etc. Regressou a Paris efêz
construir um grande pavilhão para os estu-
dantes, na Cidade Universitária. Esse pavilhão
recebeu o nome de Helene Victor Hugo Lyon.
Depois, concedeu diversas bolsas par» eslu-
dantes pobres todas rom o nome da espós*
amada.

Sobrinho du grande e Imortal escritor
francês, o financista pode ser visto diáriamen-
le nu "Bois de Boulogne" de Paris, com um
aparelho de rádio transistor na? mãos. ou-
vindo as comunicações das bolsas de ações.
Uma característica revelada pela imprensa, e
que éle nào fica um minuto sem o rádio nas
mãos Tem sete aparelhos transistores, e um
permanentemente rom êle
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CLUBE ISRAELITA TEVE DOMINGO ALEGRE EM PEHDOTIBA
O novel Clunc Israelita de Niterói, que Carlos Ghisserman

preside, ofereceu, domingo, seu primeiro programa aos sócios.
Um programa que começou bem cedo c durou até á noitinha.
Braullo Ramos cedeu sua casa de campo, em Pendotiba, local

do encontro Manda e Germano Grand, grandes animadores

da agremiação que reúne a sociedade hebraica, aproveitando a

oportunidade para falar dos projetos. E Alberto Guerchon, o

diretor-social, atento a tudo. dividindo-se pelos grupos, servindo.

quente, para que a meninada
não quisesse deixar a piscina.
E havendo sombra, pássaros
e bichinhos de quintal, a

5g
dc sua nov.i é

1
primei- gI

1 rst:i. contido p

:,; ..-o dinheiro _e |
probabilidade de |satísfató- |-I

Eilna iA menina Edna ^
fez aniversário do- |
mns, nau fêz oito 6,
mas. não gcz oilo 6

%.

drez" (Rcynaldo Bragança) 'f

não aceitou. 0 clube ficou |
em crise para eleger um p

ni

(JU em
sábado

no salão do clube<0 Regatas Icarai. Salve
Alice:

CLUBES 4 ACONTECIMENTOS
:-':. Uma simpática>:i° foi assinalada
Jj"* 11 próximo ade Mncaé. Clubel°r: "Sociedade Recreatlva e Excursionista Alvo-

excur-
paia o
cidade

pròmo-

nome dinâmico, uma vez
que todo o trabalho eslava á
sendo leito em torno do ^
Rcynaldo Muitos jovens ^realizadores existem dentro á
da entidade, cujos nomes ^
serão focalizados para a pre- ^sidencia -£ Embora lar- |
diamente. quero assinalar o p
aniversário natalício do con- «
frade Douglas Ferreira. ^transcorrido a semana que ^
passou Parabéns! -^ Diz o ^
presidente Eudágero Quin- ^tanilha que a construção da ^sede ó assunto liquido no ^
SCCEERJ. A pedra Ititida- $
mental já foi lançada, só pfaltando agora passar um ^
interessante
sargentos e
sociados

bônus entre
siililcnciilcs

os #... «

h
Nã

SEPETIBA PROSSEGUE
ao sei sc vocês

[ouve uma pequena crisediclonais clubes dcvocês sabem
"ni grupo d

abem, nuis, há dias passados,
num dos nossos mais tra-

Niterói: o Scpetiba. Nião sei sc
que a crise ocasionou a demissão de
sócios dos mais dinâmicos, que vinhís uni grupo dc sócios dos mais dinâmicos, que vinha

} -laudo nulo cm ptol do enarandecimento sepetibano.? m,,;,.. i. . .- . -,. ..... ,:Muito bem
um reduzido número dc
pacto de unia crise,

diretores, que sul rendo o im-
como é natural, não pode pios-seguir com o ritmo constante dc promoções na casa.

Resultado: uma pequena paralisação, em consequen-c'« de uni colapso administrativo. Mas, felizmente, la-
zendo jus àquele ditado de que 

"somos todos úteis,
"ias, nõo Insubstituíveis" e, como o espetáculo nSo po-de parar, o clube se articulou administrativamente e
iá eslá promovendo. Para ('ste carnaval, nâo haverá
decaída naquela frase que acostumamos a ler nas pa-
guias carnavalescas: "Ó Sepè c o maior reduto car-
navnlesco de Niterói".

II
-
fé.

II1

Cá em .Niterói o calor era
muito. Em Pendotiba, a tem-

peralura é sempre bem mais
amena, mas
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alegria nos petizes lornou se
completa Tivemos alEuém
tomando apontamentos sobre
a excursão do Clube Israeli-
ta. Muitas outras estão nos
plano? para ésse verão. Ama
nhã. aparecerão os comenta-
rios de nosso "olheiro".

"TID-BITS"
Yéi anos. sábado último, e

recebeu muitas homenagens,
a Sra. Camilo 'Lisain Guer-
reiro Filho. * O jornalista
Antônio Soares, do "tliário

Fluminense", será homenagea-
do, sexta-feira, pelo Bloco
Carnavalesco Unidos de São
Lourenço. * O Dr. Nelson
Lamy e o diretor social da As-
sociaçào Médica Fluminense.
Tens bons planos. A posse da
diretoria será sábado. * Na-

lhercia Faria está feli/ da vi
da. porque o noivo, o jovem
C-uarda Marinha üermínio Ma-
tos, está regressando de uma
longa viaeem de instrução. *
Sábado, de tarde, passeando
de bicicleta pela Praia de Ica
rai. a rxmita Sra. Nair Ceran-
te Godoy. Km geral, prefere
guiar seu carro, mas não dis
pensa o ciclismo como exer-
cicio para manter a linha. *
Paulo Pimentel vai acampar
na floresta, durante o carna-
vai. Costuma ir para a praia
Arraial do Caboi, mas este

ano. mudou de programa. *

Fernando Cunha e Afonso
Celso Magalhães estiveram
fazendo musica, na reunião
que Janete e Maurício Santos
ofereceram, sexta fura ' Sue
ly Faria Gomes de Aievedo
ia voltando a circular e mui-
to elegante, depois do nasci-
mento de .Moacir de Azevedo
Neto. * Os Zauli regressa-
ram, após temporada em São
Lourenço, mas continuam a

fazer programas lora da cida-
de. em rápidas fugidas. Sá-
bado, a Sra. Hilda Zauli es-
tara recebendo o "Cartão de
Prata" da revista "Atualida

de"

SUCESSO DO ENCONTRO DAS ELEGANTES

"GAROTA 
DE OURO" QUEBRA AUSTERIDADE

A presença de Knir Victer, a "Garota de Ouro" do Flumi-
nense de Natação e Regatas, na seção de contabilidade da or-
ganização de Bráulio e Jaime Mendonça Ramos - a Casa Neno.
veio como que iluminar aquele setor que, peia natureza da ati-
vidade e austero. Enir. que entende do riscado, enquadrou-se
bem na seção. Sendo encantadora, enfeita n ambiente Formo
sina e simpatia não fazem mal a ninguém. Ale peio contrário
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ANTÔNIO .IOSC FONSECA ROCHA teve seu primeiro ani-

cenário completado a 5, celebrado de véspera, que foi do-
mingo Ò garotSo, filho de Lecy e Vanir Rocha, é neto ma-
terno de Manoel Fonseca, o fotógrafo Fonseca, que começou
focalizando os acontecimentos sociais ainda no tempo do mug-
nésio. Antônio José tem sido fotogralado diariamente, nesse

primeiro ano de vida. Aquele provérbio de "em rasa dc ler-

reiro. espeto de pau", tem sido desmentido pelo orgulhoso vovó

dc Antônio José. A foto, logicamente, é do mesmo velho Fon-
seca. tão popular e querido.

OS "MELHORES" E "CARTÕES DE PRATA"
Sábado, no C. R Icarai. o baile de aala. promoção de"Atualidade", 

para entrega dos "Cartões de Prata — 1961"
Mereceram-nos, Sérgio Rubem Nascimento Silva — pela maior
festa do ano, considerada "Primavera Musical"; Gastáo Ma-
riz de Figueiredo, presidente do (' R. Icarai. o "Clube do
Ano"; Danton Queiroz — o Banqueiro do Ano; Mário Men-

j des da Silva ("Riviera"'. o comerciante do ano; Arinele Mo-
| reira — a senhorinha de maior evidência; Juslei Bruno —
\ a Bonequinha do Ano; Alberto Torres — o jornalista do* ano; Hilda Zauli — a senhora de maior destaque; Antônio
| Bastos Filho — o presidente do Canto do Hio, que foi o
s "clube do ano".

A festa de sábado será um acontecimento de gaia. fil-
) mado e televisndo. Renda, para a Sociedade Pestaiozzi.

* S^s* * ¦*¦¦+ * sTs^s* * + +¦*+++¦+-+¦*

Clube de Recaias
ÍXTíim a, atração Assina-

lou-se. assim elegantemente e i i muita formosura e "char-
me" tia>. garotas dos < lubes cariocas que disputam a competi-
çúu , os de? ano- dos desfiles da Bangu. Desfiles que ninguém
podia prever tomassem tas vulto, quando do raes;.mo saião fo-
ram- iniciados Enião. Kua Figueiredo e Maria Moroní organi-
zaram a primeira 'Noite du Algodão" De então para cã, Yolan
da Emmencb I.eiiu Hasselmann Lygfa Mana Cunha. Lttian
Alice Bwvvell, Gloria Wanderlet e-tiveram, pelo CRI, mear-
nando o ideal de elegância

Na a-ü de sábado, Glõs i i.< -" Wanderle; - que toda
sente eotsíiderava a "Mi - d( maiores possibilidade; para dar
au Estado do Rio o cetro nacional de eiegãni s - transferiu
a responsabilidade da represenuçâc a Alie» Cávaicünià sua su-
plente. Por sorte, uma grande candidata também, Como ficou
bem evidenciado naquela :"'< Qui fo por igual, de muita
elegância lambem fora da i
clube, Senhora Gastáo Mari
multo contentes em comproí
idéia du "Noite do Algodão

Glória Rego Wanderley,
Ju próximo casamei to, dia
verso, para ped i
sôbre a lourissima beldade i
vares, que representou a C.
sada. no CR Icarai.

de Figueiredo e Maria Moroni
o ri! mo resultado que deu sua

há dt-/ anos atrás
Miss" que renunciou em face
aparece junte de "Miss" Uni-

af(, F.snerandi a i ¦-¦ inclinado
ma o Vereador Hélio Brasil Al-
ara r.a ícsía de tèrça-íeira pas-

Foio de Silva
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Juiz Nâo Revogou Decreto de PrisãoPara os Músculos da Barriga
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iiuentar sempre o cabeleireiro,
Gostaria que me ensinasse co-
mo tratá-los: quanto á sua ar-
rumação náo tenho proble
mas, pois sei prender muito
bem meus cabelos".

RESPOSTA — A primeira
providência e a de procurar

lavar sempre -eus cabelos
com um "shampoo" a base de
leite, o sabonete estrana mui-
to os cabelos, mesmo que se-
ja de boa qualidade. Depois
de bem esfregados, enxague-
os com água onde juntou a'.-
Sumas cotas de limão. Se
além dos cabelo-, o .seu couro
cnheludo também é gorduroso,
faca uma vez por semana
uma boa fricção com álcool.
Lave seus rabelos com um in-
tervalo de trés ou quatro dias.
Vão abuse muito das massa-
cens de álcooi. pois se forem
feitas muito seguidamente,
acabam por estracar comple-
tamente seus cabelos

CARTA: "Apesar dc ainda ser moca e solteira tenho os
músculos da barrica bem llacitlus, pur isso mesmo tenho que
usar sempre cima e quase não posso usar vestidos justos, ape-
jjjir de 'jr magra, Confesso que sou um pouco preguiçosa e
pur isso mesmo nâo coslo muito de fazer exercícios. Gostaria
que n senhora me ensinasse uni que não fôsse muito difícil
e que desse bons resultados.''

RESPOSTA: Acho bom a senhora deixar a preguiça de lado
e pensar um pouco na sua vaidade. Já pensou como vai ser
quando :isar e tiver filhos? Espero que pelo menos uns quinze
minutos lôdas as manhas você possa dedicar a isso. mas cum
vontade c fazendo bastante esforço, porque senão os erstilta-
dos custarão a ser notados. Deite-se dc costas, pernas juntas,
braços dlslcndldos ao longo do corpo. Levante o busto e sen-
te-se, sem o auxilio dos braços, mantendo sempre ns pernas
bem esticadas. Vá abaixando vagarosamente o corpo ate se
deita:- novamente. Repita o exercicio durante quinze minutos.
No principio fica muito mais fácil 'c apoiar os pés num ar-
inâriu ou numa poltrona, mas aos poucos ésse. hábito deve ser
deixado de lado.

CARTA — "Gostaria muito que me ensinasse detalhada-
mente como se limpa prata, bronze, cobre e metal dourado.
Tenho muitos objetos nesse gênero, mas até hoje não conse-
eui que ficassem bem limpos".

RESPOSTA — Espero que com a receita que daremos a
senhora consiga o que quer Rronze retire toda a poeira do
objeto com uma escova macia ou mesmo um pano limpcç
Passe depois uma flancla embebida em azeite de oliva. Dé
brilho com outra flanela limpa. O bronze não se limpa de
outra maneira. Cobre: laça uma pa-ta com sal e limão. Es-
fregue com um pano e lave depois com água e sabão de coco.
Enxague muito bem. Dourado: o melhor para isso e o
"Brasso". tenha paciência e siga fielmente o que d iz a lata.
Prata: esfregue uma solução feita com 200 gramas dc gèsso,
250 gramas de áicool e 50 gramas de amorna Deixe secar e
passe depois uma flanela limpa para dar brilho. Se precisar
use uma escova macia

| Preventiva Contra Alcebiades Frazão
i POLÍCIA de Viçiiáncii e Capturas de Niterói, continua inte-

Pi ressada na captura do ex-empresário de ônibus A'cebiades Fia-
záo, princioal suspeito no misterioso assassinato do motorista

João Batista Monteiro ocorrido em Laranjal. Sáo Gonçalo, ne

Carnaval de 59

Apesar do Promotor Benjamim rlumam ter opinado pela vol-

ta do romuroso processo a policia, para novas diligências uma

vei não encontrou provas bastantes para denunciar o acusaac •

Juiz Gilberto Garcia da Fonseca nac revoaou o despache qoe a»

eretou è prisão preventiva para Fraiàc

I Continua Foragido

Enquanto isto. informac-ões checadas a<i conhecimento d» Tf-
I nortagem de lli. dão conta rie que o Delegado Aiedio Amenco

| sins Santos em face das dificuldades encontradas para prender
= I.,,.-.i iiterrompeu, por alguns dias. a> diligências que seus au-
I uiiares vinham realizando fora do Estado do Rio. Alcebiades Fra
= >âo continua foragido e segundo seu advogado não se apresen-
I tara por enquanto, por achar que o momento não é oportuno,

| Policia Aguarda Processo

Falando, ontem à reportagem, o Deleoado Alédio esclar*c»L
que o processo sobi c c crime do Laraniai, nao vo!»ou as suas mãos
Ainda nao sei quíis sao as e«iqencias reclamadas pelo Promoto'
Tao looo os quesitos formulado* pele Reoresentante Oo Ministério
Publico, cheoue ao nosso conhecimento iremos diligenciar par»
'esponde-los — disse

('AIITA: "Tenl.u um filho
que vai sc casar em maio. cem
unia moça que mora no inte-
rior. Ci casamento se realizará
aqui c como êle possui mui-
fos conhecidos gostaria que
seu casamento saísse perfei-
to. Gostaria que me aconselhas,
sc a respeito rie multas coi-'sas. Acha que uni vestido dc
pura seda cinza claro nca bim
para a ocasião? Dc qu • cures de-
vem ser os complementos"'
Além desse problema lambem
queria saber como será a en-
trada na igreja e como ficaie-
mos localizados no altar. Mi-
nha neta mais velha servirá de
dama de honra "

RESPOSTA: Acho que a cór
dc seu vestido está Ótima e
como em maio o tempo ja es-
ta mais fresco, os omplemen-
lus pretos ficarão muito bem.
Quanto ao casamento relido
so propriamente dito, aqui vai
o que rrn* pede;

— A dama de honra entra
em primeiro lugar e sai logo
aliás dos noivos.

A noiva entrará logo
atras da dama acompanhada

5 VISITE §
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por seu pai, pelo lado esquer-
do.

O noivo, os pais e os pa-
drinhos ficarão esperando no
aliar. Do lado direito os da noi-
va e tio esquerdo os do noivo.

Na hora ria saida ela o
fará pelo lado direito. Os pais
dos noivos e os padrinhos po-
derão também sair pela entra-
da principal, logo atrás da da-
ma de honra.

CARTA: "Gostaria que me
dissesse mais ou menos o que
uma dona de casa deve ter em
conservas, para nào ficar atra-
palhada rom um convidado de
última hora. O meu problema
é sempre esse pois meus filhos
goslam muito de trazei
dois ou três amigos, sem avl
sar e sempre me atrapalho
com a quantidade de comida'

RESPOSTA: "f.ssC estoque
depende minto do seu orça
mento. mas o essencial aqui
vni: uma laia de sardinha
uma lata de salsicha, uma lata
de pre«untada. uma lata d*
pate, uns dois pacotes dessas
sopas que já vêm prontas, um
pacote de macarrão, uma lat»
de molho de macarrão, uma
Ista de palmito, uma lat» dr
"pelit-pois". uma lata de milho
e umas duas lata» de doce em
t alda. Se ésse estoque fór sem
ore re«peitado, o seu probie
ma está resolvido.

CARTA — "Tenho meus ca
helo» gorduroso* demais e o
meu dinheiro nio dà para rr«
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I Nova Advertência
| 

"Se o Brasil não reagisse poderia ser
§ arrastado ate à falência peio Mercado Co-
3 .mim Europeu" Foi o que disse, entre
= outras coisas da maior importância, no
§ Conselho Nacional de Economia, o Sr
= 0 Lá vio üias Carneiro, Secretário Adjun-
= to para Assuntos Econômicos do Ua-
= niarati Acrescentou:
| n — Os prejuízos cambiais, ja sotndos
| 

" 
pelo Brasil, e causados pelo Merca-

= do Comum Europeu podem ser estima-
= doa em mais de 100 milhões de dólares.
| cj — O café esta ameaçado de estran-
| 

" 
gulamento. A Alemanha, criando

1 uma tributação interna para o cate. ate
= entáo inexistente, de 16' . eles mi a taxa
S total sobre a nossa nihiáeea para 32'-
= A Itália, alegando que precisa rie novos
1 recursos para um plano tirv SUDENE
= que pretende péi em execução também
I aumentou a taxa sobre o nosso pnnci
| pai produto de exportação.
= El ~ ° Brasi1' P*" nio liarar- prev'-
= 

" 
aa de investimentos calculados em

I 20cr sôbre a produção bruta So conse-
I guirá isso í« exportar 1.600.000.000 de
§ dólares nos próximos três anos
I r% — Soluçõe* apontadas pelo Emnai
s "¦ íador Dias Carneiro:
| ra - Comércio total e amplo com o
= " leste europeu. Nio esperar milagres
| II* dificuldades para grandes conquis
= tas : curte prazo rai«e» socialistas de
| economia dirigida. *ó compram com ga-
| ranua d# venda d» seui produto*
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AMADORES DA SELEÇÃO DE NITERÓI SUSPENSOS POR 53 JOGOS
ROTEIRO DOS MUNICÍPIOS
População Reclama Estradas, Pontes,
Estação e Melhor Serviço de Água

Apresentando fotografias e documentos para atestar a ve-
racidade das Mias afirmações, o Sr. Joubert Abi-Kâmia, fêz
um apelo à.* autoridades estaduais e municipais parn quê vol-
tem às suas atenções para os problemas rie Cordeiro, cuia po
pulação, segundo afirmou, está, praticamente, entregue à sua
própria sorte.

O Sr. Joubert Abl-Râmla enumerou como principais nroblc-
mas do municipio. os seguintes, além das dificuldades no abas-
tecimento de água:

I — ESTRADAS — Consl-
dera as estradas do Cordeiro,
como abandonadas, Queixa-se,
principalmente, do mau esta-
do liaul Veiga, que so torna
Intransitável nos dias de chu-
va. Disse que o ex-Governa-
dor Roberto Silveira, começou
a "abrí-Ia", diminuindo as cur-
vas e fazendo pontes, sem po-
der concluir. Apela para o
Governador no sentido de man-
dar asfaltá-la para melhor ser-
vir ao escoamento da prodú-
ção agropecuária e aos tuns-
tas.

2 - ESTAÇÃO — O Sr. Jou-
bort Abi-Râmia revelou que a
Prefeitura iniciou a construção
ria Estação Rodoviária, onde
também seria localizado o
maior salão de festas rio mu-
niclpio. A obra está abando-
nada o sua estrutura ja vem
sendo dominada pelo mato.
Pode ao Prefeito para conclui-
Ia, com o auxilio dos empresa-
rios c do Governo do Estado.

3 - PONTES — As pontes
do municipio estão abandona-
das. No interior, várias delas
são inservíveis para o tráfego.
Estão abandonadas.

SANTA MARIA MADALENA

Estação de Televisão
Èstc município vai ler. em breve, uma estação retrans-

mlssora de televisão, a ser instalada no mirante daquela ci-dade serrana e que já constitui, atualmente, um dos pontosde atração turística dn Estado do Rio.
A instalação será facilitada pela ajuda do Governo atra-vés da Secretaria de Energia Elétrica, que instalará a redeelétrica para o mirante, estendendo-se ao Cruzeiro e à torre

de televisão.

Rio Bonito

Hospital Regional:
Inauguração Êste Mês

O Hospital de Rio Bonito se-
rá inaugurado dentro de bre-
ves dias, segundo informou ã
reportagem o secretário rie
Saúde e Assistência, que tem
desenvolvido um grande esfõr-
Ço pessoal para o imediato
funcionamento da unidade,
que é mista, compreendendo o
hospital, com o centro cirúr-

gico. serviço de Promo-Soeor-
ro. maternidade e Posto de
Saúde, com Dispensários de
Tuberculose c Doenças Men-
tais e Laboratório.

O Hospital de Rio Bonito
atenderá a tòria a região, com-
preendendo os municípios de
Silva Jardim, Saquarema, Ara-
mama e Casimiro de Abreu.

Centro Pró-Melhoramentos
Defenderá Bairro Japonês

Mais um Centro Pró-Melhoramentos está trabalhando
pelo progresso de Volta Redonda, desta vez o que defenderáos interesses do bairro japonês, uma das mais florescentesconcentrações humanas da cidade industrial.

Novo Prédio Para o "Fórum"
O Secretário de Obras Públicas, enviou ofício ao Pre-sidente do Tribunal de Justiça. Desembargador Nestor Per- _lmgeiro. comunicando-lhe que o Estado dará inicio aos es- Itudos para a construção da sede própria do Fórum de Mira- Icema, que, como se sabe. é a terra natal do chefe do Poder =Judiciário. =

Usina de Leite j
— Um grupo de pecuaristas de Miracema. tendo à frente Io Sr. Júlio Tostes Machado, está dando um belo exemplo =de trabalho e dedicação ao município, ao construir uma mo- =derna e bem montaria usina para beneficiamento da produ- =çao leiteira da região que se destim ao consumo de Niterói =e Rio de Janeiro. 5

A Cooperativa de Miracema começou impulsionada por =financiamento do Banco do Estado o alentada pela boa-von- =tade do Governo do Sr. Celso Peçanha. £
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

USE 0 CHEQUE COMO MEIO DE PAGAMENTO. EVI-
TANDO ASSIM. NOVAS EMISSÕES DE PAPEl-MOEDA
(Colaboração de Banco Mercantil c Industrial

da Rie de Janeira)
Rua José Clemente, 32 — Tel.: 2-8299 — Niterói

Na semana em que n XVII
Campeonato Fluminense de
Futebol Amador chegou n sua

_• derradeira rodada, o Tribuna!
tle Justiça Desportiva ila Ko-
d oração Fluminense de Despor-
tos, finalmente, julgou o pro-
cesso do prelio Petrópolis x
Niterói, terceiro para a classi-
ficacão, no Estádio "Atilio Ma-
rotti". Como se sabe, o árbi-
tro Casslo Vieira numa tarde
tle pouca inspiração ou por tal-
tn tle experiência dos jugos de
responsabilidade, truncou o
espetáculo que sc desenrolava
num clima tle entusiasmo e
empenho. Falhou tecnicanien-
te na marcação de uma falta.
Houve reclamações naturais em
uma partida, e. o repentino
afastamento do juiz da arca de
jogo. Condicionou então o rei-
nlclo do "match" desde que
trés amadores de Niterói sais-
sem de campo expulsos. A de-
cisão, embora surpreendendo
ao próprio público petropoüta-
no, foi aceita depois de muitas
conversações com a participa-
ção de dirigentes do DNF, etc.
E os trés saíram de campo.
quando os niteroienses luta-
vam para igualar.
Mas. o Sr. Cassio Vieira cs-

tava mesmo disposto a expulsar
todo mundo de campo.. Mal o
prélio havia sido reiniciado fo-
ram expulsos mais dois ama-
dores. E com os niteroienses
reduzidos a 7 homens e os pe-tropolitanos com 10, o choque
chegou ao seu final com a vi-
tória dos locais por 4x1. Tu-
do indicava que o juiz tivesse
coragem ou procurasse ser im-
parcial em seu relatório, po-rém. faltou com a verdade
quando disse que o jogo este-
ve paralisado durante 14 mi-
nulos 118 foi o tempo exato),
além de fazer cai ga nos joga-
dores expulsos. Foi, talvez, a
nota mais riistoante de toda a
temporada estadual, por sina!
disputada com grande êxito,
cujo fecho de ouro reuniu Pe-
tropolis x Friburgo.
Os resultados aos erros do

Sr. Cassio Vieira aí estáo, pois
os jogadores de Niterói pega-
ram um total de 53 partidas. O
TJD foi por demais rigoroso
em suas punições, pois que. os
fatos desenrolados em Petro-
polis, diante de um público
imenso não foram tão craves
assim exceção de Cláudio que
perdeu o controle e foi contido
pelos companheiios. As rieci-
soes do Tribunal de Justiça
Desportiva foram as seguiu-
tes:

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
Drs. LEON VA1SBURD, MOYSÉS CUDISEVICI

E HOMERO DA CUNHA RODRIGUES
CAUSAS CÍVEIS, COMERCIAIS E TRABALHISTAS

Despejos. Renovatórias, Cobranças Executivas e Amiga-
veis. Contratos, Distratos, Organização de Firmas, Na-

turalizáções, Desquites, Falências c Inventários
AY. AMARAL PEIXOTO, 334 — SALAS 504/505

Telefones: 2-3384 e 2-1987
Diariamente das 9 as 12 c cias 14 as 18 horas

AUW VIAÇÃO
SANJO ANTÔNIO

OFERECE-LHE

BOA VIAGEM PARA CAMPOS
PARTIDAS

Rio-Campos: 7 — 8—10 — 13 — 16  21

e 23 horas.

Niterói-Campos: 6 — 9 — 11 — 12 — 14 —

18 — 22 e 24 horas.

Conforto, Segurança e Rapidez

D Processo 73-61 — Deci-
são- Atletas Newton Nor-

= berto Guanabarino Matoso Fi-
£ lho, do Departamento Nlterolen-
£ se de Futebol. 2t jogos do
3 Campeonato Fluminense. Joáo
= José Eugênio e Cláudio Batis-
3 ta, do DNF. 12 partidas. Atila
= .Marins, do DNF 5 jogos. Dir-
E ceu Iório, da Liga Petropoüta-
= na de Desportos, 1 jogo. Age-

nor Pacheco, diretor do He-
parUmonto Niteroiense de Fu-
tebol, absolvido.

ül Processo 75-41 — Decisão:**-3 Atleta Humberto Mendes C
Sr. Llclneu Mendes, do Ilu-
maitá Atlético Clube. Náo cii-
nhecer a denúncia o delermi-
nar a volta do processo il Alt-
ditória para Indiciado do atlo-
Ia Claro Nascimento l.age, por,
unanimidade.

El Processo 79 -61. — Deci-" são: Atleta Eli Rodrigues
de Souza, da Liga Desportiva
de Sá'. Pedro do Aldeia. Ho-
molugnr a expulsão rie campo,
por unanimidade.
¦*J| Processo 80-61 — Decisão:M Atletas Benevindo Ribeiro
Filho, do Esporte Clube Agra
e Ary tle Oliveira, do Paulis-
tano Futebol Clube, Suspensão
por 1 jogo, por maioria.
"PJ Processo 81-61 — Decisão:
**"*" Atleta Brandir Agostinho,
tia Liga Desportiva tle Trés
Rios. Suspensão por 1 jogo rio
Campeonato Fluminense, por
unanimidade.

fSI Processo 84-61 — Decisão:
**-*¦ Atleta* Albertlno Ferreira
Filho, do Palmeiras Atlético
Clube e Carlos Augusto, do Es-
porte Clube Unidos da Vila
Homoioger a expulsão tle cam.
po, por maioria.

Prazo Para Apresentar
Defesa Nos Processos!

Estão citados para apresen-
tar defesa em processos que
se encontram no Tribunal rie I
Justiça Desportiva ria FFD, os
acusados: Processo 85-61: Atlé-
ta Eloiriimar rie Souza Bastos,
da Liga de Desporto tle Volta
Redunda 'artigo 250. rio CHKi;
relator. Pereira Dias. Processo
2-R2: Atletas Gélson Socorro
Santana, da Liga Friburguense
e Carlos Teodoro da Silva, da
Liga Petiopolitana (artigo 250,
do CBF); relator Darci Leite.
Também estão sendo notifica,
dos pelo boletim da FFD, os in-
diciados no Processo 77-61 (in-
dlclação reservada) que lhes foi
aberto vista pelo relator, pelo
prazo de 48 horas, para indicar
e produzir provas que sejam
protestadas no prazo da vista.

Prestígio da FFD Está
Firme Como Sempre: CBD

Um certo grupo de inconfor-
mados, certamente por ver ca-
da vez mais equilibrada a si-
tuacão da FFD. andou propa- l
laudo nas rodas esportivas que |
o prestigio d;, mentora esta-
dual na Confederação Brasilei- ¦
ra de Desportos estava um
tanto abclado, pois o atual pre-
sidente Antônio Paredes Netto jnão era visto diariamente no |

ESPORTE
FLUMINENSE

Ernesto Luz

expediente da entidade nacio-
uai. Tudo, entretanto, náo pas-
sa tio má fé ou despeito. A
CBD, consultada sôbrc cometi-
tários que teriam surgidos eni
suas dependências por inter-
médio tle pessoa tle Niterói
que "onslaiiteiiiente comparece
;i CBD oficiou ao proslclcnto
Paredes Notlò Informando que
a FFD continua gozando de to-
rio prestigio pelo seu trabalho
e cumprimento tle suas obriga-
çóos estatutárias, sobretudo no
que diz respeito ao ponto fi-
nnncelro que ultimamente vem
sendo mantido rigorosamente
em dia, E quanto ao atletismo,
pois que, lambem, surgiram
notícias rio mesmo setor sóbre
n fundação de uma federação
especializada, disso a CHI) no
documento: "unia entidade não
poderá perder o seu direito tio
filiada sem manifestar esse tle-
sejti". Curioso que, pregam
agora a necessidade tle federa-
ções especializadas no Eslado
rio Hio, porém, quando presi-
dente Ramos Freitas, todas as
tentativas foram pre indicadas.
Inclusive àquela un esperança
di' salvar o vollbol, Hoje, a que*
les que não se conformam com
a segura orientação por quo
vem passando o esporte fluml-
ner.se — sem rancor e perse-
guições rie nenhuma espécie —
tentam por todos os meios fa-
zer ondas.

Estádio do Royal Está
Com Obras Andando Bem

A diretoria do Royal Espor-
te Clube está empreendendo to-
dos os esforços no sentido de
inaugurar no próximo dia 21
de abril o seu estádio. A cons-
trução do muro ria Rua Luiz
Barbosa, iniciada no dia 17,
tem a orientação do Sr. Cântli-
do Vieira da Costa. Por outro
lado, ainda este més deverá es-
tar pronta a arquibancada go-
ral. incluindo o bar e instala-
çõos sanitárias. Dez degraus
rie 60 por 4.1 em uma extensão
de aproximadamente 71 me-
tros, além de sua capacidade
ser estimada para 2.1-10 es-
peetadoros comodamente sen-
tados.

Os Treinos de Futebol
Vão Ser Movimentados!

O Departamento tle Futebol
do Royal Esporte Clube além
rio vice-presidente; Sr. Lindol-
Io de Miranda Campos, conta
também com os Srs. Paulo tio

lllliij

Morais Ferreira, Ivony França
e José Maria Fiança. Por ou-
lio lado, estamos informados
que ficou acertiuln melhor mo-
viiiieiiiiiçiio nu programa tle
treinamento, semanalmente, em
ilias o horário que serio pre-
viíinieiite lixados.

Prefeito de Barra Piraí
Mandou Tirar Barraca

Foi recebida com apreensão e I
surpresa nus meios sociais tio
Royal Esporte Clube a atitude:
do Executivo Municipal, quo de-1
terminou a retirada da "Barra-
ca do Bingo" da Praça Nilo Pe- j
çanha. Nenhuma comunlchçáo
loi feita au tricolor tle Barra tio j
Pirai que, afinal tle contas, so-
licitou e obteve licença para és-1
te mister. O que há Prefeito
Portugal?

Paredro Tricolor já
Retornou de Viagem!

O Sr. João Batista Moreira
Pimenta já está no exercicio de I
suas funções do primelro-secre-1
tário tio Royal Esporte Clube.
Este paredro se encontrava em
gozo tle licença, pois realizou j
uma viagem ao exterior o se de- j
morou por alguns tlias. Seu re-
torno foi recebido com muita
alegria nas hostes roialinas,

Kilfer Netto Enviou
Uma Saudação ao "DE"

"Acreditai' no moço e ter fé
no futuro tio Brasil" — é o tex- <
to do encerramento tia saudação
que o Movimento Renovador tia !
Mocidade, presidida por João !
Kilfer Netto. enviou ao Depar- !
lamento Esportivo de ULTIMA ]
HORA Fluminense. Agradece- I
mos, portanto, os cumprimentos ,
e as referências, embora. Kiffei' '
Netto seja nosso amigo de ai- ;
guns anos.

0 Vereador Tentou a
Transferência do Jogo

ãs vésperas do jogo Pctrópo-
lis x Friburgo. om Niterói, o ve-
reador Flávio Palmier tia Veiga
procurou manter contato eom os
dirigentes ria Federação Fluml-
nense de Desportos visando a
transferência do cotejo do cam-
peonato estadual. A tentativa
visava realizar uma competição
de avulsos, ou seja, o encerra-
mento de um certame rlandes.
tino patrocinado pelo edil pes-1
sedista. O presidente Paredes
Netto não se encontrava na en-
tidade, porém, o Sr. Antônio
Vargas, Assessor da presidência. .
diante de tamanho absurdo não
titubeou em declarar ser impôs-,
sivel aquela pretensão. Segundo
o repórter loi informado, o edil
apenas disse em resposta: "quan- i

do fôr governador o negócio vai
mudar:,,", Transferir uni jogo
Oficial, aliás, plenamente asse-
gurndo pelo Decreto 3.100, pa-
ra dar lugar a unia competição
considerada por aquele diploma
federal eomo clandestino, seria
o fim tle tutlo o tia própria le-
gislação esportiva vigente.

0 Presidente da FFD
Foi Visitar o "CND"

O presidente tia Federação
Fluminense tle Desportos, Sr.
Antônio Paredes Netlo, realizou
uma demorada visita ao Conse-
lho Nacional de Desportos. O as-
suiilo tratado naquele órgão tio
espolie brasileiro não foi dado
a conhecer, mas tudo indica quo
lenha sitio ventilada a .situação
do futebol de Niterói e o nuivi-
mento pró sua Independência ad-
minlstraliva. o dlrigonte tia
eclética vai trabalhar no sen-
tido rio conseguir algo favorá-
vel ás entidades futebolísticas
da cidade.

Macaé Quer Receber as
Taxas de Transferências

A Liga Macaenso de Despor-
tos. através tio seu presidente,
Sr. Djalma tle Almeida, soliei-
tou providências á Federação
Fluminense no sentido rie co-
nhecer o movimento de taxas
referentes ás transferencias de
amadores dos clubes macacnses
para entidades do Estado da
Guanabara. A FEI) vai veri-
ficar e fazer a necessária re-
mossa solicitada por aquela fi-
liada.

Petrópolis Reforça o
Plantei de Amadores

Pelrópolis realizou no Cam-
peonato Estadual uma campa-
nha por todos os motivos mero-
cedora de elogios. Os clubes
serranos continuam assim no
trabalho de renovação de va-
lóres. pois se encontram ua
FFD pedidos de transferências
tios jogadores Paulo, ex-profis-
sional tln Cruzeiro, de Niterói,
para o Serrano; e, Luiz Carlos
Pereira, rio Olaria tia Federa-
cão Carioca de Futebol, para o
Pclropolitano.

0 Metalúrgico Jogara
Domingo: Barra Mansa

O Esporte Clube Metalúrgico
vai excursionar no próximo do-
niingo ao Município de Barra
Mansa. Naquela cidade, á tar-
de, os rubroanis campeões de
São Gonçalo e do Estatlo tio
Rio prcllarão conlra o quadro
da Associação Atlética Barba-
rá, campeão local. A delegação
rio Metalúrgico deixará São

Gonçalo om ônibus especial ,-i.
5 horas, estando a concciúrn.
çáo mareada para êste horário
tm frente ao portão principal
do "1 lime".

Líder Distribuiu Sou
Boletim Aos Jornais

O Grêmio Recreativo l,„|„r
novel grêmio soeial-tlesporlivti'
do Barro Vermelho, em Sno
Gonçalo, eslá realizando bonito
trabalho tle contato com a |n|.
prensa fluminense. Desse in0.
do, acusamos o recebimento ilo
.¦eu boletim de atividade h
corrente mês. Agradecemos a
gentileza e angu ramos ôxiloj
em suas programações.

Saquarema late Clube
Vai Prestar Homenagem

O Saquarema Iate Clube Im-
menageará no programa "||„.
je, Amanhã, e Depois'', nn TV.
Continental, sexta-feira próx!.
ma, a Assembléia Legislativa
tio Eslado rio Rio na pessoa r|n
Deputado Heleno Nunes. que
também é presitiente cia Con-
federação Geral dos Pescadores
do Brasil e vice-ct modoro tio
clube, tendo inclusive apresen.
lado o projeto que concedeu :,n
novel clube fluminense ulilld*,.
rie pública. Estarão presentes
nesta recepção os parlamenta,
res José Haddad e Munlo i a-
bra!, além do Sr. Moaclr Mon-
teiro Netto. diretor-presidente
do Lóide Brasileiro.

Perynas Ainda Líder
do Certame Cabo Frio

Está paralisado o Campeo-
nato rie Futebol de Cabo Frio.
O estado em que sc encontra
o gramado rio Estádio Municip.il
levou os clubes a tomar esta
mediria em assembléia geral na
semana que passou. Os qua.
(lios do Perynas Atlético Clu-
be continuam liderando nat
(luas alegorias com vantagem
de trés pontos sobre o Tamoio
e Associação Atlética Cabolri-
ense na primeira e segunda di-
visões. A temporada de lüfil
ainda tem nada menos de oito
rodadas para terminai', e. por.
tanto, vamos aguardar que i
Pri4eito Edilson Duarte tome
providências paia colocar a
praça de esportes em dia.

ESCOLAS-DE SAMBA ENSAIAM PARA A GUERRA DA FOLIA
COMBINADOS DO AMOR — Domingo houve mais um gran-

de ensaio na Escola de Samba Combinados do Amor (Caramujo);
visando afinar a bateria para o duelo na Avenida Amaral Pei-
xoto. quando tentará a conquista do bicampeonato. Jorge (pre-
sidente), Jorge iLieoi e Baiaeo 'tesoureiro., estão escondendo o
enredo. Soubemos, entretanto, que se trata de "Uma Festa na
Corte do Imperador".

AVISO
SAMBA

ÀS ESCOLAS DE | oficiais do
ense

Carnaval

CORAÇÕES LM DOS - Os
ensaios da Escola Corações Uni-
rios (Engenhocal vem sendo
muito concorridos. Vários ele-
mentos ligados ao samba gua-
nabarino. tem tomado parte
ativa nos programas da agre-
mlação. Ainda não consegui-
mos saber os motivos do enré-
do. Nosso "espião" esteve no
último ensaio e falhou na ob-
servaçào

UNIDOS DO VTRADOURO —
A potente escola do Albano
1140 quilosi Unidos do Viradou-
ro parece que êste ano não da-
rá chance as suas co-irmãs. O
pessoal está trabalhando com
afinco e nos ensaios realizados
no "salão nobre" lá do alto do
Viradouro. tem comparecido
muita gente da sociedade para
assistir de perto o ritmo conta-
giante O povo espera o Unidos

do Viradouro na maior aveni-
da de Niterói.

ACADÊMICOS DO MARTINS
— Quem esteve no último cn-
saio dos Acadêmicos do Mar-
tins (Barretoi ficou impressio-
nado com a evolução do samba
naquele "terreiro". A turma
está botando prá quebrar —
como diz o Baiaeo.

SABIA MORREU MESMO --
Uma turba de bons sambistas
da Vila Ipiranga, ainda fize-
ram força para ver o Sabiá
reviver seus melhores dias.
Contudo, foi uma grande perda
para o povo niteroiense, O Sa-
biá morreu mesmo e suas co-
irmãs aproveitarão o que so-
bròu, ou seja, grandes sambis-
tas e lindas cabrochas irão
vestir outros uniformes. Com-
binados do Amor, conseguiu
uma dupla das melhores.

j IRREGULARIDADES: NOTA DO I
SINDICATO DOS JORNALISTAS
RIO - (UH)

A 
DIRETORIA do Sindicato do? Jornalistas Profissionais do
Estado da Guanabara distribuiu a seguinte nota: "A di-

retoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado
da Guanabara, tendo constatado a ocorrência de irregularl-
dades nos serviços da Tesouraria, decidiu, em sua reunião
de 29 de dezembro do ano findo, mandar proceder a um le
vantamonto lotai do movimento financeiro da entitlatle. Na
fa*e dos primeiros elementos obtidos deliberou a diretoria,
na sua reunião de 3 de janeiro do corrente ano. adotar me-
didas capazes de preservar o patrimônio social. Nessa opor-
tunidade o acusado pelas Irregularidades comprovadas admi-
rnitiu a sua culpa, reconhecendo de maneira expressa ser o
único responsável e assumiu o compromisso de cobrir inte-
gralmente o alcance verificado. Para tanto firmou os do-
cumentos indispensáveis ora em poder da tliretoria. Dese-
jando. como é de seu dever, preservar o patrimônio e o nom
nome do Sindicato a diretoria manteve, no entanto, uma ati-
tudo de discrição, pois o escândalo, num caso desses, a nin-
guém aproveita.

Eulartcido a situação, d.lib.rou a dírtiorío f«altiar, olr o dia 15
d» ffv.reiro eorrenl-, tm doto o ttr antecipadamente anunciada tão

Independente tio noticiário
normal dos ensaios, solicitamos
aos diretores das Escolas rie
Samba, academias e demais
agremiações, que nos (orne-
cam outras noviciados de in-
terésse rie caria entidade. UH. \está pronta a servir mais uma jvez aos sambistas de Niterói e |
São Gonçalo. bem como tio
interior do Estado, tudo em
prol dos adeptos do Carnaval.
Correspondência para a Seção
de Carnaval, em nossa Sucur-
sal em Niterói.

ACADÊMICOS DO CUBAN-
GO — O.s Acadêmicos Io
Cubáhgo, bicampeões rio Car-

i naval em sua categoria, estão
ensaiando as torças; quintas e
domingos no "terreiro" onde
Ramiro Cruz (velho profissio-
na! da pena) compõe as bri-
lhantes melodias para a rapa-
ziada do mestre Duda. Fomos
informados de que a Academia
entregou os figurinos e enredo
ao Manuel Francisco, assim co-
mo a confecção de álbuns on-
rie surgirão figuras de destaque
na vida social e poltica na ter-
ra de Arariboia,

ERCÍLIO NAO PODE — Já
está decidido: Ereílio Miranda.
o gordo folião, nao poderá
aceitar o titulo de "Rei Momo"
fluminense, O motivo é tle lu-
to: Erciüo sofreu êste ano a
perda de sua gonitora,

ALBANO: GORDURA DE-
MAIS — Albano Ido Campeão)
que fora consultado para
substituir Ereílio Miranda, ale-
gou que está doente o não
aceitará o titulo tle "liei". Al-
bano pesa MU quilos e está
coro gordura no coração!

ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS
— Uma noticia em primeira
mão: Antpnino Marques, que

BOÊMIOS DE ICARAI -
turma tios Boêmios de Ic
forte concorrente ao titulo
ximo entre as academias
samba, sairá para o asfalto
posta a tirar o "cartaz"
mãos do pessoal do Cuba
Ainda não nos loi dado i
nhecer a.s outras novidades"Boêmios".

- A
irai,
má-
do

dis-
das

ngo.
co-

dos

vereiro iorr„nie. »m aoio o t.r antecipadamente anunciada tao pron-
to o contador du entidad»- compUte o p repor ação da documentação in-
diipeniavel, numa reunião extraordinária da aíiembléta-offol no qual
opreientara o seu relatório sobre at atividades no exercício dt* 1961 •
submetera a aprovação dot otiociados o balanço anual, acompanhado
do porecer do Conselho Fiscal Nessa oportunidade terã fe.to o relato
pormenoriiado do ocorrido, bem assim dot medidos adotadas, com o
propótite alcançado de pretervor o patrimônio material e moral do sin-
dicato.

fico, pois, dar© e devidamente comprovado no livro de Atas que
ao receber um pedido de convocação d« Assembleia-Gerol apresentado
por um grupo de associados, pedido não enquadrado not ettotutos vigen-
lei, a diretoria jo havia adotado at providências indispenso *eis á re o-
li ia ção da assembléia ger oi, que decidir e, soberanamente, da orien tação
snguida nestr episódio'.

IMPERATRIZ DO SAMBA —
A eleição da "Imperatriz do
Samba", uma promoção riu
de UH fluminense, em colabo-
ração com a ACCF e com o co-
márcio de Niterói, está toman-
do vulto entro agremiações que
se inscreverão para o grande
concurso. Escolas de Samba,
academias o blocos já estão
selecionando suas candidatas
que com o título de "rainluis"
concorrerão ao titulo de "lin-
peratriz", numa grandiosa fes-
Ia no Caio Martins denominada"Ensaio Gora!''.

RAINHA DO CARNAVAL —
Os clubes e entidades de São
Gonçalo e Niterói éste ano po-
derãò receber em suas sedes so.
ciais as visitas tia "Imperatriz
do Samba" e da "Rainha tln
Carnaval", a bela Solange, am-
bas sob a responsabilidade de
UH c da Associação dos Cio.
nistas Carnavalescos. Cleber
Mattias disse que possivolmeii-
te "Re! Momo" Nelson Nobre,
virá à Niterói. Em caso con-
trário suo falta será preenchi-
tia pelas duas representantes

está promovendo a criação da
Associação das Esc( Ias de Sam-
ha do Estado (\o Kin (ou de
Niterói). Bõa idéia a do Anto-
nino.

ORNAMENTAÇÃO CHINÊS\ j— Porfirio, o mágico decora-
dor tia "Cidade Sorriso", eni-
hora estivesse guardando se-
grêdo, acabou revelando que
a ornamentação tia Cidade, pa- '
ra o Carnaval, será denomina- I
da "Motivos Chineses" Frisou
ainda que a decoração é "mui-
to linda" e gasta menos di-
nheiro do quo outras

SOLANGE ESTÁ BOA... —
Vamos desmentir um colega
carnavalesco: Solange, a "Rai- !
nha tio Carnaval" tle Niterói, ¦
náo está doente. Solange está
em forma e promete tomar
parte em todas as atividades |da ACCF. Muito bem Solange. I
você foi bastante elogiada no j
ano passado o éste ano não I
poderia falhar,..

QUER SER RAINHA — Uma jconhecida vedeta carioca. ex- i
rainha do Carnaval na Guana- i
bara, se ofereceu para concor- I
rer ao título de "Rainha do !
Carnaval Fluminense". Deu
azar porque éste ano a ACCF [
não fará eleição para nova i"Rainha". Solange, continua
fume no posto e irá brilhar ao
lado da futura "Imperatriz rio '

Samba" Quem será > vence-
riora riéste último concurso?

BAILE OFICIAI. — última
noticia: Niterói terá o seu liai-
le oficial pela primeira ver.
Será no majestoso salão rio Pa.
láeío rios Jornalistas, cedido
neio atual presitiente tia Asso-
eiacão dos Jornalistas Flumi-
nenses. Porfirio foi escolhido
para fazer a ornamentação:"Motivos de Jornais". Segundo
foi aprovado. cotia empresa
jornalística cederá certa quan-
tidade de jornais para servi-
rem como decoração. O baile
será no sábado tle Carnaval,
com entradas pagas em benefi-
cio ria ACCF.

CLUBE CENTRAL — A (li-
irtoria do Clube Central (Leo.
nei Devisale o o comandante!
estará reunida, logo mais. cs-
pecialmente para apreciar os
projetos rie decoração da sede,
para o Carnaval. Porque, éste
ano, foi decidido abrir oporlu-
nidade aos artistas plásticos. Es-
pecamos que com essa orienta-
ção, surjam . novas e boas
idéias. Porque a coisa tem an-
tiado bom fraca, nos anos an-
teriores. Com raras exceções,
como, por exemplo, naquèli
ano em que o então esturianl*
tle Arquitetura Hélcio Luiz da
Silva apresentou "Forma* >'
Cores".

ALDA M A 11 1 A LOUSADA
CAMILHER, Hipoiiesinhu de
período carnavalesco, está em
.Friburgo, onde a família pos-
sui casa de veraneio. A tur-
ma do "Saharas Clube",
agremiação juvenil dr que
Alda Maria 6 uma das estre-
linhas, buscando sua adesão
para um grande bloco r/ue
ainda não se decidiu se des-
cc pura Niterói ou permane-
ce na serra Aldu Maria, por-
que vai fazer exume para a
Faculdade tlr Medicina, está
ignorando o movimento à sua
roda. Nãn levanta o.s olhoi
dos livros. Mas fará uma

pausa para o Carnaval,

O VISITEM

z MEN O

APARTAMENTOS DE 3 QUARTOS, SALA,
DEMAIS DEPENDÊNCIAS, COM GARAGE,
PLAY-GROUND, SALÃO DE FESTAS, etc.

Ed. Bruno — Av. Esfácio de Sá, 365
5°0 DE SINAL. FINANCIAMENTO EM

75 MESES.

Vendas a cargo da Dicar Imóveis
Av. Amaral Peixoto, 60 - Conjunto 504

Telefone 7323 - Niterói
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PLANTÃO MILITAR bat.sta de paula
EFETIVAÇÃO DE INTERINOS
HOJE NA 0RDEM-D0-DIA

BRASÍLIA, 3 (UHI — Ao que tudo indica, a Cám-rj vo-
t»ra hoje o projeto que efetiva ot tervldorei Interinos Seu
autor. Monsenhor Arruda Câmara, aproveitou estes dias de
folga para mobilizar seus coleqas deputados em favor da pro-
posição, enquanto cerca de 300 funcionários, vindos di todos
os Estados, aqui trabalham em comissões com o mesmo ob-
ietlvo.

O Deputado Raniere Manllli, ratificando declarações tn-
teriores, voltou a prometer aos funcionários que o Projeto de
efetivação figurará na ordem-do-dia para votação na primei-ra Sessão da Câmara no período da convocação extraordi-
nária.

Todos o* lideres de banca-
das prometeram apoiar o pro-
jeto, com exceção do Deputado
Menezes Cortes, que, ago-
ra, melhor esclarecido sóbre a
justiça que caracteriza o pro-
jeto, adiantou que não se opo-
rá á sua tramitação nem tam-
pouco obstruirá a sua aprova-
ção pelo plenário.

O Presidente João Goulart e
o Primeiro-Ministro Tancredo
Neves já se entenderam com
vários deputados, pedindo-lhes
inteiro apoio para a proposi-
çáo.

A éste repórter, o Deputado
Almino Afonso, lider da ban-
tada do PTB declarou qu» na
sua opinião o projeto passará

pacificamente, diante dos pre-cedentes de outras leis aprovo-
das pelo Congresso, de efeti-
vaçáo de servidores públicos
tarefeiros. contratados e até
credenciados.

As centenas de funcionários
que aqui chegaram desde a
instalação do Congresso para
acompanhar a votação, estão
hospedados em residências de
colegas e em próprios dos Ins-
titutos. cedidos, por compa-
nheiros, numa demonstração
de um autêntico espirito de
solidariedade de classe.

A posição da Federação Na-
cional dos Marítimos, da União
do» Portuários e a campanha
realizada com grande ampli-

ttide pelos médicos do IAPC,
influíram decisivamente no es-
pirito tle muitos parlamenta-
res. entre os quais alguns
eram francamente contra a
efetivação dos Interinos.

Enlre os Ministros de Esta-
do, êste repórter não encon-
trou nenhum que se mandes-
tasse contra o projeto de Mon-
senhor Arruda Câmara. Todos
foram unânimes em reconhe-
cer que o projeto é justo e hu-
mano. O Sr. Ulisses Ouima-
rães, por exemplo, loi tachatl-
vo: "Sempre considerei a efe-
tivação dos interino nos ter-
mos do projeto Arruda Cama-
ra uma medida certa e alta-
mente social que o Congresso

deveria adotar. Não vejo ia
zão alguma paia que êsse |.ro-
jeto não seja transformado
em Lei".

MISGELÂNEA
A Mobilização Estadual Con-

tra o Analfabetismo, lançada
há poucos dias no Paraná, es-
tá tendo o apoio tm massa da
tropa da 5," KM. Tanto assim
que. cm muitos quartéis tia-
qucla guarnição já se encon-
tram salas tle aula instaladas, e
como professores de emergén-
cia encontram-se soldados, ca-
bos, sargentos e alé oficiais,
todos entusiasmados rom a
nobre missão de debelar o

analfabetismo daquele Estado.*** A pari ir das 10 horas de
hoje a AM AN tera novo co-
mandante: General Pedro Ge-
raldo tle Almeida, ex-chefe da
Casa Militar do ex-presldonte
Jânio Quadros. '*" Foi paraa reserva no posto tle Vice-AI-
mirante o Capilão-de-Mar-e-
Guerra Rui Gullhon Pereira
tle Melo. *¦"* Entrou de férias
o Sargento Datiloscopista
Cláudio Danilo Moreira dos
Santos, uni rios bons auxilia
res tln Cortinei Bentes. no
S Itlt Ex. *'* Em ccrlas unida-
des da PM, as cantinas estão"esfolaiiilo" o pessoal, cobrai!-
rio até mais caro que aqui fo-
ra, **• Um cabo da guarnição

de Corumbá consulta-nos: "Por
que o cubo músico, após mn
ano de graduação, tem direi-
to de trajar-se civilmente c
nós, infantes, não?" Meu caro
amigo, o It T náo distingue,
nesse particular, entre cabo
músico e infante. O que está
acontecendo é uma concessão
toda especial do comando. Di*-
ponha. "•* A ATA fará reali-
zar na segunda quinzena do
correnlr as eleições para reno-
var sua diretoria ' * Ama-
nhã. o comandante ItericK
Marques Caminha assumirá a
presidência da Comissão Na*
vai de São Paulo.
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Lacerda e Seus "Books" Desviam Milhões da Previdência Social!
I VENÁNCIO
! ESTÁ DE

VOLTA
! .TE „n|0 d* «oluna cuidará, ho|«, do retorno às allvlda

£ dM d, utn txctltnta lielnaaior, dando-lhe, de público, t

NA RETA
FINAI*

Wilson dp Nascimento

J iilimu |0 t o apoio necessitados par., que éle possa triunfar

j ern ioda Unha ' obter no mundo do nobre esporte o lugar de Jj
destaque que merece pela sua eficiência pro- *>
flssional, pelo seu amor ao puro sangue de s
carreiras, pela sua correção • pelo entusiasmo l
qua tem pela profissão, entusiasmo que nao J
decresceu embora a fase mi tivesse perdura- Jj
do por multo tempo, como que a desafiá-lo. jj
Falamos do treinador José Venáncio, que on s
lem pela manha recomeçou a' trabalhar, alen i
dando uns poucos pupilos, o primeiro deles >

! Kr'apresentado pelo |ovem entralner
! i nos de su» turma, moço que começou como cavalarlço e

! oisua qualidades que podem torná-lo um ás em nosso turfe.
i n, .... náo conhecem José Venáncio podem medir o seu va-

! I oelas referencias elogiosas que lhe fixem, seguidamente,

! .ali mestres autênticos no "cntralnemenl": Levy Ferreira e
i! I de Freitas, profissionais de passado exemplar, ho
' 

.ns aue sáo o orjolho maior do nobre esporte no Brasil e a

náxlma da profissão no Pais. Registrando como rara-i men
glória

fazemos a volta da José Venáncio, para recomondálo
em os pres-V«m especial carinho a muitos proprietários, quere

' lar homenagem a um trabalhador modesto, de comprovada
'honestidade e quo precisa ser ajudado para obter o sucesso

! erecido Ninguém triunfa sem amigos, muito menos no tur-
' 

ii f Venáncio há do contar com éles. Boa sorte, faixa'

CADA 
semana qua passa 1 jma nova lo|a de "bookmal-erl'' e aberta no Rio, numa orgia de jogo

franco que a esta altura dei/a mal ia nao o Cove. nador Lacerda e seu grupo Wisivelmenle com-

prometidos com a bandalheira) mas os deputados estaduais que nao dao um "pio" lòbr» o assunto
las eleições vém ai e ele» vao "entrar bem") e o próprio Poder Judiciário. cu|os componentes,
todos sabemos, náo sao venais, e podei iam colocar um paradeiro no atentado a moralidade publica,
mas nao o fazem e ninguém sabe porque,

Contando com a comprovada I lim direito á uma pírcenugem, blico mus nue colocimos a diav
conivência do Si tlurloí Lacerda de 5 por cento sobre an apontas I noticio dos dirigente, do turfe

|'o lioiies.io Sr. Carlos Lacerda no» piados de corridas. Como nacional. E ri secundo caminho, |!ah! como os hoiiieiih enganam... o» "Imokmakers" nao pagam nn- ainda partindo das próprias en-1
,e é liuiii que ot, eleilores funáti- postoa — salvo a gorjeta gorda tidade-s Intertsjadai leias não po-
i cos da UDN visitem as lo)aa do I ao Cinvcrnador e seus "cupin- dem abrir aiiér.elaa, mas os j

Jogo clandestino para ht que cha»" e encontram lanu la-1 "books" quantas queiram .) é
falamos a verdade! o.s banquei- clildado para abrir casas que o de um apf-lo lormal ao ''ovèr-1

| ros clandestinos e-tuu aprovei- vendem o Jogo das corridas, no Federal, no >entido de inter-1
tando o máximo e já na última claro está que o movimento ria vir com a sua polida na deles» :
semana alguns giinrdna faziam, Gflvea e da Ilha lem de.diminuir,] doi interesses do turfe, dn cria-!
inclusive, o policiamento das ca- e com tal diminuição cai, tam- ; cáu nacional, dos cofres vergo-
sas de Jogo paia organizar o ! bém. a arrecadação ila Prevl- nhosamente lesados da Pieviden-

j transito dos npostadorubi.., I dôncln Social. j cia Social e da rlecf-ncift da ad-1
Nãu demora e teremos o próprio K' sabido também qut nio mlnistraçfio pública O Presiden- '
Governador vendendo apostas de [adianta reportagem em Jornal se te da República, u Prlmelro-Mi-1
íionta, dupla e "placê", como o Estado esta dominado por au- nislro e o Ministro da Justiça

niio de ntrncao e propaganda toridadei corruptas. Divulgar-se (além rio Ministro da Ajrlcultu '
Lln- i I

ro i | "tosouro" qualquer, que eviden-1 Jas dc "bookmaltcrs" é capaz de | coisas da criação nacional) po
um dos melhores j , leniente não lui de pertencer ao ser alé auxilio de publicidade a ricrinm afir severa e enérgica-

\ ; povo . Ma.s se o caso fosse ape-1 todas elas. llá entretanto, dois mente, impedindo e depressa os
\ ! nas este, ainda víi lá, O pior. en-1 caminho» para se Impedir a pro-, abusos e a vergonha que se ve-
í Iretaiito, é que com tantas lojas | liferacão do Jóito clandestino, o ' riflcam no Estado com o i6go
l de "bookmakers" abortas, direta-1 roubo da Previdência Social e clandestino abertamente proicifí-

o atentado à lei que se verifica '. «Io pelo "ovérno laccrdlita E
no llio. sob a éüidc do Sr. Car-' estes homens do Poder Federal.
los Lacerda: o primeiro e dos que afinal de comas :'ào politi-
próprios Jockcvs Clubs c éles'. cos. hão de entender, quanto
teriam dc enfrentar a "parada" ', mais não seja. que a "caixinha"
com coragem, dificultando as vaj funcionar c muito contra cies
atividades dos "bookmakcrs"
através várias e importantes me
didas, que não contaremos dc pú-. sam isso''

^********* **************** ******* ***************¦********+*¦****¦*********•¦¦*++****

A. ARAÚJO: "0 GARR0TILH0 ATRASOU MEUS P0TROS"
«OSTO bastante da corrida cia Vespenl

GOSna
rai.i as primeiras palavras riu Jovem trema-
dor patrício Artur Araújo, na manha de
oti tem, quando interpelado pelo leporter de
UH Mas n5o ficou só nisso, e prosseguiu— Tenho Inscritos mau doi»: Kaiser, um
aniinul que 1160 costuma confirmar seus ex-

polros. O garrotllho baixou i.os uctlf boxe*
c nâo queria »uír. Felizmente tudo vai ma-
Ihorandô e na próxima semana poderei
apresentar urn deles para correr.

Féz pequena pausa e depois continuou:
Tenho uma filha de Pontet Canet

para a próxima semana. Trata-se de Society-
Olrl, que se vem mostrando bastante jeitos»

relenles privados, e Salce, que vai competir e que nto tardara para vencer.
nun. tropel dos mal» Indigestos.

Perguntamos- pelas montarias Araújo dc
pronta foi esclarecendo:

-- A ")ue reputo com maior chance, que
é Vespertina, terá a direção do freio D. P.
Silva. Kaiser, como de hábito, vai com Ho-
detker, e 8ake com C. A. .Sousa

E, prossegulndo, A. Araújo falou-nos; dos
potros- Foi pena que nfto pude estrear meu»

Perir.unta.niOS pelos exercícios d;. Society-
Girl e quantos potros êle tem ao« seus cul-
dados. Araújo completou 1

- Tenho um total de onze entre potro»
e polrancas, O que vinha "pintando" corre-
doi era o Borbotom. mas com o garrotllho
ficou pars meados de março a sua estréia. £A potranca Society-Girl passou o quilômetro
em 66"2'5 com sobras e vai competir com
relativa chance.

í
****************************** *** *************

um filho de Cadir e Entout cas, de nome Lln- 5 I (j(l "Tesouro Lotérico" nu outro! os nomes e os endereço» das lo-| ra que é o supervisor maior das
Indo do Paraná e que possivelmente será o primeiro a \ | "tOÜOUro" qualquer, que eviden-j jas dc

| menle protegidas pelo Sr. Cor-
los Lacerda — que não permite'¦ nenhuma providência contra
sons coros amigos os banqueiros

. — aumentam, semanalmente —
c jã atincem vários milhões de

| cruzeiros' — os prejuízos dos co-
j fros da Previdência Social, quo

como é de lei e todos o sabem.
próprios' Será que náo enxer-

; (,. e Venan
! velho)

QUARTA-FEIRA NA ILHA
l< PAREÔ — 1 200 metros —

I. ROO horas - CrS 120 000,00
"ESCORPIÃO

1-1 Zizia. .1. Corrêa .
2_2 Mnrient.il, A. Santos

3 Malva Louca, O. Ro.
j_4 Kiuivelte. D P S,

5 Diiin. A. M. Cam,
(_6 Mansão, C. Ii. Carv,

7 Pin l'p, •! Marinho

riR
56
58
5B
5B
58
58

.! Gran Cônsul, .1. Silva 5fi
3—4 Kabum, .1. Tlnoco 5B

5 liai Masterson Ni C. 5B
4—6 Foudre, A. Barroso 52" Margarlta, N. C. ... 56

I

| I S.° PAREÔ — 1 200 metros —
fi Às 16,40 horas — Cr* 170 000,00

"SIRIUS"
71 1 —I llrenlia. A, Barroso 56

" Bonança, J Corrêa 56
- 2—2 Gunira, .1 Negrcllo 56)• PAREÔ — 1 200 metros

A, 14 40 horas — CrS 140 000,00 j 3 Nova Delli, S. Gomes 58
"ALDEBARAN" 3—4 Flona, A. Azevedo ¦ 56

1-1 \stiirlas. A. Ollvares f>7 ¦"> Coroa. L. Silva ¦>''•
2 Geremon, L, Wand. 57 2 j 4—6 Mlckoy, li Cunha

1-3 Karlone, C, A. Sou. 55 4
4 RIsònhò, .1. Corrêa 57 10

1-5 Euclfdia, II. Cunha 55 6 |
fi Gavilan, E. Silva .. 57 8
" Z11111 Fox, J. Costa 57 3

(-7 Xolana. D, Netto . 55 9
fl Xiiluin. Nãu Cone 57 ".
9 Olil Johnny, V. \ el 57 I

1» PAREÔ — 1 400 metros —
Ai 15,20 horas — CrS 120 000,00

"CAPRICÓRNIO"

Miss Spidcr, B. San.

1-1 Lundus .1 Tlnoco 58 5
2 l.yia I' Lima 56 11

2-3 Zaraza. A. Barroso r>n :t
4 Milíi. C. A Souza 56 8

3-5 Pibe, D. Netto 511 I
(1 Patttry, .1. Souza 58 I
7 Pena Branca, D, Sil 56 7

t-ll Patuska, E Silv. rir> 2
9 Ingrid Bela, W.O.S 56 6

10 ComipiÕO, \. .Nicle. 58 I"

4° PAREÔ — 1 600 metros —
As 16,00 ho.is — CrS 120 000,00

"URSA MAIOR"
1—1 lliirliiiuiiniii. A Soli, 56 1
2-2 Etaple, U- A. Pinto 56 '*¦

6 o PÁREO — 1 400 metros —
Às 17,30 horas — CrS 140 000,00

"VIA LÁCTEA"
1-1 Eslrilo, A. Santos 52 10" Expresso. A. Ilod, 50 1
2—2 Intrometido, I'. Lima 53 3

3 Bom de Bico .1 Sou. 52 8
3—4 Deslroyer. N- C. .. 50 7

5 Beto, .1 Silva 52 2
li Orton, ii Netto 50

4-7 liiiniíiii. .1. Corrêa 50
H Clrenoico, A, Bar. 51" lloiu ano. N. C. ., 54 6

ADVERTÊNCIA A MARCHAM
JUAN 

FRANCISCO MARCHANT é, Inegavelmen te, um dos melhores jóqueis em ação no Brasil.

Suas qualidades técnicas são cantadas mereci damente em prosa e verso e negá-las seria uma

total ipnorâncla das coisas do turfe. Há, entretanto, reparos cada vei mais severos do povo após

tador e dos observadores à maneira displicente de correr do afamado brldao chileno e as comei-

dènclas se sucedem de tal forma que não há por onde fugir á evidencia: dificilmente poderão ser

explicados, mesmo em se apelando para erros tá ticos Inconcebíveis nur„ piloto de tantas qualida-
des, as "performances" de determinados parelhei ros, grandes favoritos, chaves autenticas de

I apostas enormes e que correm pouco de mais nas mãos dt Juan Marchant par. surpreender poste-
rlormente o público com atuações espetaculares

Bara não irmos muito longe I "locada" do bridâo chileno nem dição eido respeito da do "stutT
6 bastará falar dos casos de Car- 1 siquer dar um "ar de sua gra'- Paula Machado. EnSo laz mui-
" 

( bonlfera e Miss Norita, o pri- ; ça" na competição. Muito pior. to tempo que ele deixou dc ser
, meira dada como imprestável : todavia ocorreu no domingo ¦ Jóquei de oulra coudelana m-

6 na pista pesada pelo piloto e I com o tordllho Acapu. Excelen- j portanto, como a do Sj^PelxotO
que na sua ausência, montada temente preparado por Ernani ! de Castro, tao irregulares eram

3.,,or lóauel Inexperiente venceu I de Freitas o Acapu surgia co- as carreiras dos defensores 
^da-mo uma das "barbadas" do pro- quela jaqueta. Nao queremos

grama Mas logo no pulo de chegar ao ponto de incluir Juan
partida o Juan Marchant com- I Marchant entre os conhecido»
plicoti as coisas, fêz um per- I vigaristas de nosso turfe mas
curso vergonhoso, abriu muito | não há duvida nenhuma de que
na rela e ainda assim, encon- : se éle continuar neste ritmo1 se-

rá dentro em pouco impedido
de montar pelo? prónrioa após-

elto de tornei-lo I tadores e proprietários, Dlspli-

meirn
1 na pista
: que na
i por jóquei inexperiente venceu I de Freitas o Acapu surgia co

8 disparada na raia em que se di-  ' -..-..•..-.,i,.- ,.,
4 zia não sabia correr e a Miss

I Norita. vindo de atuação visi-
' velmcntc anormal num dia em

que pagava apenas 10 cruzeiros
para triunfar facilmente dias

j após em companhia mais forte I trando seu cavalo cnm raro ape
e em distância que não era a de | tite nos últimos 300 metros en

i seu agrado. Substituindo "Be- | controu um
quinno- no "stud" Paula Macha-1 levando-o para dentro e per-"Ido 

fcottdelariá da maior confian- dendo a corrida, ganha nor Ka-
2 ça dos apostadores e isso já é makura <iue corria atrás ainda
9- uma velha tradição!) Juan Mar-; de Acapu nos 400 metros finais:
4
5

7° PÁREO — 1 600 metros —
As 18,15 horas — CrS 120 000,00"SAGITARIUS"
1—1 Acelerador. .1. Meti. 58 4

2 Grão Califa, .1. Mar. 58 7
2- 3 Zéo. C. li- Carvalho 56 6

4 Itaiiiliulaio, I. Souza 56 í)
:i -5 Embalado, B Sanl 56 8

r> Tio Ricardo, H Al'. 56 10
7 Esteio, P. Lima ... 58 2

4—R Mosco. A, Barroso 58 1
11 i:,'iv l..i\e S. Cruz 54 3

10 Salaiia/. A. Azevedo 58 5

para uma

cêncía. pouco caso com animais
favoritos ou erros, sejam quais
forem as justificativas que
apresentem para Marchant. a

, i.-.m rei..,..., .-,..,-I..-I- E' lamentável que um iõquel verdade ê que o povo está can-
com a corrida de Brigão, que ; ria categoria de Marchant se sado de ver r>iràerjomt\t
estreara ganhando disparado preste a estes papéis, mormen- "barbadas enoimcs que oepoi..

semana depois sob a 'te envergando uma blusa da tra- confirmam pienamente
Hoje fazemos apenas uma ad-

I vertêncla a Marchant. chaman-
. do também a atenção da Comis-
1 são de Corridas para as suas
I atuações. E o fazemos em no-
! mc dos turfistas. para nue sai-

5 58 ba o jóquei aue aaui também se
4 60 enxerga — e muito bem aliás
3 56 — quando um jóquei se empe-

- nha realmente para ganhar um
páreo.-Cinema", em turfe. pa-
ra nós e para o público vale o
do filme fiscalizador da< corri-

ROUPA PRONTA PARA VESTIR

3.980,
PROGRAMA DA GÁVEA

l.e páreo — ai 20,30 horas —
1 300 metros — Cr$ 120 000,00

Ks

1 — 1 Judiciária. D. Netto 1 56

4—7 Garrafa... N correrá
8 Torié, V, Veloso
" Safari. S. Henrique

í uma beleza de roupa, üstadinha,
levíssima e cai bem em qualquer
tipo de corpo. É albène autêntico.
Nas cores da moda*, beige e gelo.

,,....,,..,,,,,,,,.,.,,

\ OCORRÊNCIAS NA CORRIDA DE DOMINGO \
) t-rum anotadas t

iin ii-liUiH) A corrida (le il.im

2—2 M. Tamar. C A. S, .
3 Bcgnne. ,1. Souza .

3—4 Xaropada, A. Azev. .
5 Petra. A. M Cam. .

4—6 Marinha .1. March. .
7 M. Louco, C. H. C.

56
50
56 j
54 ;
54
56

5." pareô — as
1 000 metros —

22,35 horas —
CrJ 100 000,00

Compre logo mais de
uma roupa e pague
tudo pelo PrazoLouirre

lyZ^^i^j^^^l

\s
J 5." 1'arco — J. s.iv;. i liii-i-é.iiii..i ilerliiroii .|iir. sua montada lo- jj
J |(i itcpoln da pari Ida .-.lé a entrada da retn final, Ia sr defenden- \
\ do rin areia que recebia no foclnliu, iiiiaiuln desvlAndo-se dns nd-
í vorsírloi da sua frente nassou a correr certo. t. Maia (lago) de-
s clarou cine, nn fita, por t".t.ir entre a cêrea e ;» montada Ot- J.
J Marrlianl (llellus), acntioii por s.ilinir nu partida
, 8.0 Páreo — ].. Santos, i.lá Vem*) declarou .|iie. n.i paitldn, sua
, montada! n- atirou para fora, obrlgando-o a recolher para nfio
\ cair, C, A, Sotiza (Alceu) declarou uue, na reta final, sua mon-
| lada av .itlriiu pura fura, embora «i-ni|>rr corrigida. I. Olneira
j (Maio Grosso) declarou que, n.i partida, a.ia moinada ficou n.im
j funil, enlre Good llyr d). Kclto) r -iti Vem il.. Santos), dal aer
s obrigado a recolher p ficar para ns últimos postos.

GINÁSIO ERNANI CARDOSO
(DO ENGENHO NÔVOI

ItCA MARQUÊS DR LEÃO. il
(Esquina de Arqulas Cordeiro) — Tel. 29-7772

DIURNO NOTURNO
PRIMÁRIO — ADMISSÃO — GINASIAL

ACEITAM-SE EXCEDENTES DO PEDRO II E
GINÁSIOS ESTADUAIS

SEMI-INTERNATO
JARDINS DE INFÀNCIA-PRIMARIO E GINASIAL

CONDUÇÃO PRÓPRIA
«CiMUn.-M Transferenciai para todas a« Inriel rton Cursou lima-

slaNClentlflcc e Técnico de Contabilidade.

COLÉGIO ATHENEU BRASILEIRO
Roo 24 de Maio, 797 — Tels.: 29-1964 « 29-6874

2." páreo — às 21,00 horas —
1 300 metros — Cr$ 120 000,00

Ks

1—1 Esquimó, P Font. 5fi
2 Labatout, .1. Tinoco 54

2—3 Lampeão, D. Netto Sfi
4 Lo Schiavo, V. Vel, 48

j 3—5 Saxofone. C. More., fi 5C
B Benzedor, A. Hod. 54

i 4_7 Visou, E, Faria ... 56
Preclous, O. .Moura 56
Dourak, A. Azev. 54

3 o páreo — ás 21,30 horas —

1 300 metros — CrJ 100.000,00
Ks

1 — Xerém. J, Vieira 5R
Kanicri. N*. Correrá Tifi

2—3 n-amuru. D. Netto 52
Uka.se. N. Correrá 52
nelini, A. Portilho 5R
Motocar, A. Barroso fi 56

4_« Procurador. 1. Souza 5R
T. Rainha. A. Santos 52

nanchipur, A. Azev. 52

4« páreo — ks 22,05 horas —

1.000 metros — Cr$ 100 00«00
Kl.

1_1 vividor, 0. Moura * «0
2 Versátil, A. M. Cam. fi 5R

2—3 Kstndista. R. Moreno 1 «0
4 .limbo. n. Netto ,. ' fiO

:)_,«, Garlbaldl, P, Lima s 5R
6 Saka, C. A. Souza * 00

DES0UITES
nn. MAVMJH MATTAR

vniilaffira — Caianientoi no
Kxtr-rlni — H anoi de prátli».
Av. Hio Ilianro, í" — 5.* and.
— Gr. 105 — Tolrfnnr: 4!-lt31.

1 — Krone, .1. M. Santos 7Sereinha, C A. S. l
2—2 Córsega, A. Santos 4

Lagenárla, P. Lima 2
3—4 K. Linda. A. Port. fi

Joanelra, A. Azev. 3
4—1! Kao Kao. C. More. 5

l.unária. K. Fttrqulm fl

K das que poderia ser olhado com
6fj j mais atenção pelos comissários. I
56 '. no interesse da moralidade do
HO turfe.
5(1

Rua da Carioca. 12 • V4

(•ntre Uruguaiana t Ramalho Ortiçào)

5R í
56

fiO
5R !

R Vanessa, L. Acuna R 56

6.° páreo — il 23,10 horas —

1 300 metros — CrS 100 000,00
Kl

1—1 Kalushka, A Bar.
2 N. Bossa, F. Maia .

2—3 Vespertina. D. P, S,
4 M. Taylor, A. Hod,

3—5 Deasv. A. Ollvares
fi Jôncia, I Oliveira

4—7 Klna. I. Santos .
R Arrudinha, J. M. S,
9 Octavia, N. Correrá

i ao gostoso e saudavedável
para seus filhos!

7» pareô — ás 23,45 horas —

1 500 metros — Cr$ 100 000,00
Ks

1—1 Xenxem, .1. liamos 1
Xiba. J. G. Silvu fi

2_2 Deslroyer, A. Santos 2
M. Cáspio. 1. Sou/a '

3_4 K. Ran, L. Santos 3
Agio, .1. naftica 4

4—R M. F. Lady. .1. M. S. '
Kaiser, A. Hodec,
Canzoniere, N. C

ii0
54

52
52
4R

7 54

LARANJEIRAS - BANANEIRAS - ABACATEIROS - MANGUEIRAS - MAMOEIROS
- FRUTA DE CONDE - MARACUJÀZEIROS - FRUTICULTURA E HORTICULTURA

EM GERAL - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - GALINHAS, ETC.
Vendemos, no próspero municipio d* Itaborai, a 45 minutos das barcas a
VO minutos da Praça Mauá, magníficas ártas dt 3.000 i 50 000 ml, 100 por
canto financiadas, posse no pagamento da 1.* prestação. — Informações • venda:

MERCANTIL RIO DE JANEIRO S. A.
AV. RIO BRANCO, 120- 12.° ANDAR — SALA 1.220-TELEFONE: 32-9211

ABP-SPC
ULTIMA HORA está inscrito sob o número 008

no convênio entre a Associação Brasileira de Pro-

paganda e o Serviço de Proteção ao Crédito.

Corrida de Sábado
2a pareo — F Maia declarou

que na altura dos **00 metros,
Também IJ. Marchant), correu
cortando-lhe a lur e obrluandoo
a recolher e se atrasar.

3." Pareô — J. Marchant iBri

(jáo) declarou que em plena
curva foi apertado por compe-
tidores que corriam por fora
náo podendo assim, exigir sua

montada como devia.

6.» Pareô — D. Netto (Zerum-
bal declarou que na partida,
Alesia (D. P. Silva) foi um pou-
co para dentro, obrigando-o a
recolher. A. Aievedo Uaclgual
declarou que na entrada da re-
ta, Alesia ID. P. Silvai foi um

pouco para dentro sendo desta
forma obrigado a recolhei a sua
montada. Undeclma (J. M. San
tos) atlrouse para dentro levan-
do neste movim»nto a competi-
dora Alesia.

DOMINGO

jo p,,í0 — J. Silva ilncredu

le. declarou qut sua montada

logo depois da partida »tt a tn-

trada da reta final. Ia se defen-

dendo da areia qut rectbia ne

foclnho quando deavlando-st

dos advtrsarios a sua Irtnle

passou a correr ctrte.

Dra. HILDA MARTINELLI
Tratamento dat Collttt

Ameblanat t Das
Htmorroldai

SKM OPKRACAO
RUA RODRIGO SILVA. 14.
».• andar — Ttltfonei 12-S01I i

BRAHMA |m, ^13

K1?r com 1 *^
ííf*n guaraná *^»i^3^ià\

li'-l'J y^\ imprcssionAnte jl 
' 

HR .w\

v.inf ordrr com «rn iSUSít
nào há nenhum rtir>çrranri

que «e compare ao delie
(uiartná Brahma ' Feittj *
bast do genuíno guaraná da
\m»7Ònia. c tahorcwo Gttataiw
Brahma e mais puro t
agrada muito man! A

• nítante, voa:* t aan» fflko
mer«c»m o sneaah
*niara»a» BtaáSma
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Tem um sujeito na Argentina

que sempre que o Santos aparece 1

por lá para jogar, êle mete a mão na i
cabeça e fica desesperado:

0 presidente do Racing ?
Não: o homem do placar.

S»<**^»#^^>-'*-*>-S*^«K««'^^^«,t^^*--*^*->^*-^^^^

: - Viu os terroristas ?
\ - Tudo "Office-Boy".

Não está ainda certo, mas parece
que a próxima exibição do Santos em
Buenos Aires é no Teatro Colón.

ir •
^J»^^#S»^*NÉt^_K#S^_S#^s^^*^S^-*N»-**^VS»S4

\ E quando ouviu >
dizer que Lacerda jdespista nesse ne- >

5 gocio dos terrons- *
; tas, féz um gesto: i
5 — Melhor pra ?

êle não é despis- \

Acho o tipo da
bobagem o PTB ca-
rioca começara
exigir a construção
do Metrô na Gua-
nabara: êsse Go-
vêrno que aí está
não é capaz de
construir nem um
centímetro.

i tar: é fazer a pista. >

C__-_____EEE2__9
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CONSTRUIR O METRÔ PODE SER D/F/C/t, MAS
ENTRADA _ O QUE NÂO FALTA.

£ .•. £
E como ê que será êsse Me-

tro carioca, Arapa ?
Fácil: só cobrir o que já es-

tá construído aí nas ruas.
"PÉ-FRIO"

Na hora em que estou comemo-
rando o "fechamento" 

da minha
acumulada de cinco cavalos, vejo
Lacerda ao lado, com pules de ven-
cedor na mão, Sinto um frio: é o
mesmo cavalo meu. Sinto outro frio
- a voz do locutor:

- Neste páreo, o vencedor aca-1
ba de ser desclassificado por falta
de peso.

ir • tf
Os terroristas são agentes do

Borer. Penaboto e Ardovino.
Surpreendente, não ?

Este torneio de Buenos Aires
deve ser ganho pelo Santos, por"goal-average".

"Goal-average"? Qual a mé-
dia do Santos ?

-1 gol por 10 minutos.
E quando soube que caiu o teto de uma

igreja em São Paulo, sorriu:
— Vai ver que o Lacerda entrou prá

rezar.

NOTÍCIA DE FONTE SEGURA

Santos Oferece Dez Milhões a Gerson
e Paga Qualquer Preço Pelo "Passe"

NOTICIAS 
vindas dr fontes bem Usadas no problema, Infor-

tn.un que ti Santos teria oferecido 10 milhões de luvas »
Gerson, por dois unos tle contrato, e, panaria qualquer preço
que o Flamengo fixasse peln "passe".

A proposta atende diretamente aos interesses do jovem e
eficiente jogador que, ainda soubemos em Niterói, estaria «Jls-
posto a transferir-se p.tra o clube santlsta,

SÓ NO BRASIL
Gerson, apesar de continuar com a proposta fabulosa tln

Itália, insiste em nâo se transferir para Ia. pelo mesmo motivo
que ja alegara: sua genitorn não viaja e êle nfio quer se alas-
tar dela. Mas Gerson revelou ha tempo, tanto aos jornais
como a várias amigos, que para um clube do Brasil, aceita-
ria propostas excelentes, principalmente para São Paulo, por-
que estaria perto de sua mfte c as viagens não seriam cie-
moradas.

FADEL DESCONHECE
Ainda onlem, conversando com Fadei Fadei, colocamos o

problema a seu alcance e o presidente rubronegro rèspbr«*eu:
— "Confesso que desconheço inteiramente esse interesse

febril do Santos cm Gerson. Também. íorc de seus cálculos,
no momento, qualquer preço a ser fixado pelo passe, pois nao
estou interessado em abrir mão do concurso de Gerson. No
momento o Flamengo quer reforçar e reformar sua equipe, re-
novando valores sem abrir mão dos craques que já possui. E
um assunto que não posso resolver assim em cima da hora,
principalmente não conhecendo oficialmente o interesse novo
do Santos".

Para concluir. Fadei Fadei informou que telegramas do Me-
xico elogiam a conduta de Gerson. Tem se comportado admi-
rávelmente bem. E um modelo de disciplina, e, tanto assim,
que foi perdoado da multa que sotrera por ocasião do seu ato
indisciplinar no início da excursão, pois Flávio Costa está pie-
namente satisfeito com o procedimento correto de Gerson.

CBD VAI RECEBER HOJE A VERBA DO IBC: 30 MILHÕES *
\ João Havelange receberá hoje. no Gabinete do .Ministro da j

Fazenda um cheque de 30 milhões de cruzeiros, rclativci á
subvenção conseguida do IBC para as despesas da so/'t;ao
brasileiia que disputará o Campeonato Mundial do Chile. Ao
contrário do que se anunciava, contudo, a CBD não terá
qualquer obrigação de fazer propaganda do café. muito em-
bora seja intenção dos seus dirigentes fazer tudo que *'Ai
possivel para divulgação do nosso principal produto.

Ontem, às 8 horas, llnvelange conseguiu aindi que o Pri-
meiro-Ministro, Tancredo Neves, despachasse autorizando os
Ministros de Educação e Fazenda a liberarem a verba de
Orçamento da União, num montante de 2(1 milhões de cru-
zeiros, também colocados à disposição da CBD

pr ¦ | -¦¦¦]: - | ffi^p^fflW^^^ffi^^^^fI I
ESPORTES A NOTICIA EM

CIMA DA HORA

COMISSÃO TÉCNICA DECIDE AMANHÃ SOBRE
ROTEIRO DO ESCRETE E CARGO DE FEOLA

Serão tomadas amanhã, na CBD, mais algumas delibera.
ções Importantes com relação à seleção brasileira. Assim, á3lll horas, Feola, Paulo Machado de Carvalho e Ayirioró Morei-
ra estarão reunidos para decidir diversos assuntos ligados anescrete, em particular aos amistosos cm estudo conlra ns sele-
çoes peruana, venezuelana, equatoriana ,c colombiana, As il i»,.
vau, a diretoria da CRD estará com Pauln Machado tle Carva-
lho, quando deverão ser homologadas ns decisões tomadas
na reunião anterior, eom Feola o Aymoré Moreira. Fihnlmcn-
te, terminada essa reunião, Paulo Machado de Carvalho daráuma entrevista coletiva à imprensa, quando Irará a públicoas declarações da Comissão Técnica, bem como esclarecerá
algumas dúvidas, Na oportunldado, deverá definir a posiçãotle Vicente Feola em relação ao escrete, ate o momento des-conhecida por completo.

6ÜANABARINAS

Gerson
também
outro cl

continua sendo alvo de interesse do Santos. O craque
concordará, porque diz que só sai do Flamengo para

ube brasileiro. A Itália, enquanto sua genitora não via-
jar, fica fora de cogitações.

FLU APERTA CERCO EM TORNO DE RODRIGO

J. BERTOLA PEDE TEMPO EM MONTEVIDÉU
PORQUE DIRETORIA DO NACIONAL MUDOU

EM 
*ua última comunicação com o Fluminense, o Sr. Juan Bertola — representante tricolor em

Montevidéu — revelou que está trabalhando junto ao*, dirigentes do Nacional, visando à trans-
ferencia do atacante Rodrigo, que já se encontra agregado ao contingente das Laranjeiras.

Bertola explicou que a dire-
toria do Nacional foi empossa-
da recentemente, o que moti-
vou um atraso nas negociações,
mas que. ao curso das prúxi-
mas horas, a transação sc po-

sitivará, eom vantagem para
o Fluminense que, assim, con-
seguirá o craque pretendido,
por preço razoável.

O diretor Walter Vaseoncel-
los declarou-nos que o médio

Nelson, do Olaria, pelo menos
por ora, não interessa ao Flu-
minense, uma vez que o pre-
ço de seu passe é muito alio.

— Por 5 milhões — acen-
tuou o Sr. Valter Vaseoncel-

Fadei Fadei Orienta Chefe da Delegação do Flamengo no México:

POR 10 MIL DÓLARES CADA PASSE
PODE VENDER OS QUATRO CRAQUES

devendo chegar nesta capital,
din 13, pela manhã.
MIRANDA, TONINHO,

ETC.
Quanto ao

randa, Fadei
interesse em Mi-
informou que o

PONTO DE VISTA -

ENVIANDO 
novo telegrama para o México, Fadei Fadei Infor-

mou o chefe da delegação que, por 10 mil dólares o passe
de cada jogador, pode ceder Jadir, Babá, Oton e Fernando,
desde que os próprios craques tenham realmente Interesse em
transferir-se para o futebol mexicano.

Confirmando o que já tleela-
rara a UH, Flávio Costa opinou
favoravelmente à cessão daque-
les jogadores, pois há um pia-
no de renovação e reforma da
equipe. Muito embora os qua-
tro jogadores sejam úteis, as
condições financeiras são boas
para os profissionais e para o
clube, e permitiriam á direção
técnica tratar de contratar ou-
tros valores. 10 mil dólares por
passe, sai a quase quatro mi-
Ihões cada um, atingindo no
total quase 16 milhões de cru-
zeiros.

JOGOS E REGRESSO
No comunicado que ontem

chegou ás mãos de Fadei Fa-
dei, enviado pelo chefe da de-
legação, Ox Drumond, foi mu-
dada a data do próximo jogo
do Flamengo. O lime jogará
dia 8, e não dia 7 como esta-
va antes anunciado, na cidade
de Monterrey. No próximo do-
mingo, dia 11, os rubronegros
vão enfrentar a seleção mexi-
cana. que será adversária do
Brasil, na Copa do Mundo. Dia
12, segunda-feira, a delegação
iniciará viagem de regresso,

"RIO-SÃO PAULO" É 0
OBJETIVO: ESTA NOITE
AMÉRICA x CORINTIANS

S. PAfLO. 6 (UH) — Amé-
rica e Corintians disputarão,
na noite de hoje no Parque
São Jorge, a partida amistosa
que iam realizar r.a tarde de
domingo, mas que tiveram
que adiar por causa do mau
tempo, em preparativos parao Torneio Rio-São Paulo.

A equipe carioca retornará
ao Rio de Janeiro após o jogoou amanhã, pela manhã.

Na manhã de ontem os
americanos treinaram indivi-
dualmente no Parque São Jor-
ge, em cuja«i dependências es-
tão concentrados Como a de-
legação viajou levando apenas
um uniforme, pois ia jogar
domingo e retornar ao Rio de
Janeiro, os dirigente* do Co-
rintians fe prontificaram a ce-
der material de treinamento.

Desde domingo que as duas
equipes estão escaladas e. sal-
vo alterações de última hora.
iniciarão a partida de logo
mais assim:

CORINTIANS: Aldo; Augus-
to, Eduardo, Oreco e Ari; Fer-
reirinha e Da Silva; Espanhol,
Manueizinho, Nei * Ferreira.

AMÉRICA: Ari; Jorge, Djal-
ma, LèAnldai e Wüson Santos;
Amaro e João Carlos; Oilbert,
Mauro, Marco Antônio e Nilo.

O juiz será o paulista Ro-
mualdo Happi Filho.

"Bolonha" (Itália) tem priori-
dade e pagará 11 milhões pelo
jogador do Corinlíians, com
prazo para contratá-lo até dia
10 tle abril. Se o Bolonha de-
sistir, terá que pagar intleni-
zação de 500 mil cruzeiros ao
Corintians. De modo que o Fia-
mengo ficou fora do páreo.

Toninho continua Interessan-
do e também Rodrigo, tudo de-
pendendo agora da próxima
volta de Flávio Costa.

los — o Fluminense deveria
tentar a contratação du joga-
dor Elton, do Grêmio, que c
uni tios melhores na posição,
no Brasil, além de ser um
craque consumado.

OSVALDO RETORNOU
O atacante Osvaldo, que es-

teve em São Paulo, onde as-
sistiu o enterramento de seu
pai (falecido sexta-feira), vol-
tou, ontem, ao Rio, apresen-
tando-se no Departamento Téc-
nico pnra reiniciar seus trei-
namentos.

No individual, desta manhã,
nas Laranjeiras, Osvaldo esta-
rá presente, sendo possível,
igualmente, que Rodrigo se
exercite, mnis uma vez, entre
seus futuros companheiros.

AINDA SEM CAMPO
Possivelmente, a partir de

amanhã, o Fluminense estará
fazendo seus coletivos no gra-
mado da "Shell", na Ilha do
Governador, uma vez que seu
campo está passando por uma
série tle remodelações e o do
América não mais poderá ser
utilizado pelos tricolores, uma
vez que servirá para os trei-
nos do time local, que já se
encontra no Brasil.

ALOCRT lAUfltNCl

"Rio-São Paulo" e "Taça da América do Sul" Neste Més
O TORCEDOR carioca está sentindo falta de bom fute-

boi. Encantado com os triunfos sensacionais dos qua-dros brasileiros no Exterior, está ansioso, contudo, pelavolta dos seus Ídolos. E, a todo instante, recebemos per-
guntas de leitores que querem saber quando vão ter nova-
mente bons espetáculos de futebol no Maracanã. '

A coisa já foi publicada detalhadamente, mas vamos
lembrar á torcida que irá começar, já na outra quarta-feira,dia 14 deste mês de fevereiro, o Torneio Rio-São Paulo. O
grande certame (que deveria ser a maior competição do
calendário nacional, na ausência lastimável de um Campeo-
nato do Brasil, que terá que sair mesmo em lüfi.t), será
disputado neste ano. em razão das circunstâncias, isto ê,
da convocação do plantei do Mundial n 20 de março pró-ximo. segundo uma fórmula especial.

Haverá duas fases bem distintas: a primeira estadual,
constará de um turno só, reunindo os cinco "grandes" ca-
riocas, — Botafogo, Flamengo, Vasco. Fluminense e Ame-
rica — por um lado e os cinco paulistas, reduzidt s a qua-tro pela desistência forçada do Santos - Palmeiras, Co-
rintians, São Paulo e Portuguesa — por outro lado.

O primeiro jogo no Maracanã será América x Vasco,
quarta-feira, dia 14 deste mês, à noite, seguido de um Fia-
Flu. quinta-feira dia 15 Flamengo x América, sábado dia
17 Botafogo x Fluminense domingo dia 18, etc, sendo o
último prelio um Flamengo x Botafogo, quinta-feira dia
1." de março.

A segunda fase do Torneio, de caráter interestadual,
reunirá de 4 a 18 de março, também em um turno só, os
dois primeiros classificados cariocas e os dois primeiros
paulistas.

Quanto ao Santos, que hoje mesmo joga novamente
em Buenos Aires contra o Ríver Plati;. encerrando sua ex-
cursão sexta-feira, dia 9, contra o Gymnasia y Esgrima, de
l.a Plata, estará empenhado, a seguir, na disputa dos quar-tos de final (grupos de trés) da III Taça da América do
Sul dos clubes campeões.

O quadro de Pele jogará contra o campeão da Bolívia
(provavelmente The Strongest), a 18 de fevereiro em La
Paz. e a 22, em Santos, e contra o campeão do Paraguai,
o Cerro Portenho, de AssunçSo, a 25 de fevereiro em As-
sunção e a 2ft em Santos.

Mas a Taça da América do Sul já. começará amanhã,
dia 7 de fevereiro, em outro grupo de três, cuja cabeça-de-
chave é o quadro da Universidade Católica, de Santiago,
campeão do Chile, e com um Jogo entre o Emelec de
Guayaqull, campeão do Equador, e os Milionários de Bo-
gota. campeão da Colômbia. Enquanto sábado dia 10, ini-
clarão as hostilidades no terceiro "grupo de três", com um
préllo em Montevidéu entre o Nacional de Montevidéu,
vice-eampeão do Uruguai (o Peftarol, campeão uruguaio, é
classificado, de ofício, como detentor da Taça, para as se-
mi-fínais) e o Sporting Cristal, de Lima, campeão do Peru.
prossegulndo com o Racing. de Buenos Aires, campeão da
Argentina, contra o Sporting Cristal, em Buenos Aires, no
dia 14, etc. etc.

Uma grande competição, com certeza, que valerá a pena
wex acompanhada com a mais viva atenção, pois ahr» en-
minho para o titulo de Camp«fto do Mundo d» ^ru*****. 7,
o Santos é candidato confesso, nem mialrraet mteesso de
otimismo.

AMISTOSOS COM A AUS-
TRIA — Serão it abertas hoje,
diretamente com o Embaixador
da Áustria no Brasil, ns ne-
gociações pnrn duas exibições
dn seleção austríaca, no Rio e
em São Paulo. As tintas pro-
vistas são tle 21 e 24 de abril.

RUSSO: CRS 35 MIL MfcN-
SAIS — Conforme UH ántéci-
poti em sua edição tle sábado,
o América contratou, o meia
Russo, que pertenceu ao São
Cristóvão. O jogador receberá
CrS :)5 mil mensais, por um
contrato tle um ano, ao fim tio
qual receberá passe livre.

DANIEL PINTO SAIRÁ MES-
MO — Conforme Informações
de amigos de Daniel Pinto, o
técnico deverá deixar mesmo o

Bohsücèsso, a qualquer ir.o-
mento, pois eslá contrariado
com atitudes do Presitiente Fer-
nando Meirelles.
MADUREIRA EM MINAS GE-

RAIS - O Madürelra viajará,
nn próxlmn sexta-feira, para'Minas Gerais onde jogará, sá-
bado c domingo, em Hio Bran-
co. e terça-feira, em Ubí. On-
tem. peln manha, os madurei-
renses treinaram individual,
emnle.

SÁBCDO: BCNSUCESSO X
JUVENTUS - O Bonsucc n
jogará, amistosamente, sábado
próximo, em S:n> Paulo, con-
Ira o Juventus. No próximo dia
18, os rubroanis atilarão i in
Campinas, frente an Guarani
local.

ESTADUAIS
PORTUGUESA OUER PAULO AMARAL - São Paulo,

5 (SP-UH) — A Portuguesa tle Desportos cs!á interessada'
em contratar o treinador Paulo Amaral, que deverá deixar
o Vasco da Gama em março próximo.

UHSS CONVIDOU O GRÊMIO - PÒrtÓ Alegre, 5 'SP-
UH) — O Ministério dos Esportes dn URSS enviou um te-
legrnma à direção do Grêmio, convitlanclo-o para qiiniro pnr-tidas em gramados soviéticos, entre 5 e 20 de abril. O Gre-
mio teria todas ns despesas pagas, alem rie elevada soma em
dinheiro, viajando diretamente parn Moscou, num Rvifio a
jato da "Aeroflot". Um dos adversários do Grêmio serin a
seleção soviética que ira ao Mundial. O convite deverá ser
aceito, dependendo do início do campeonato ria divisão de
honra, marcado em princípio pnra 15 de abril

BANGU EM MANAUS — Manaus. 5 'SP-UH i - Depois
tic disputar um Torneio Quadrangular, em Bclein tio,Para,
o Bangu, do Rio de Janeiro, jogará nesta capital, nus pro-
ximos dias 7, 9 e 11, contra clubes locais. Em seguida, os
cariocas seguirão para a Guiana Holandesa, Paramaribo,
onde atuarão, dias 13, 15 e 19.

PORTUGUESA NA BAHIA — Salvador, 5 (SP-UHi —
A Portuguesa, do Rio de .Janeiro, dará prosseguimento n sua
temporada em gramados baianos, jogando, na próxima quar-
ta-feira, na cidade de Ruy Barbosa, contra a seleção local.
Din 9, o.s cariocas aluarão em Jacobina, também Lente a
seleção local.

ESPORTE AMADOR

DESCANSO HOJE EM
FRANCA — Hoje, é dia tle
descanso para os participam
les do Campeonato Brasileiro
rie Basquetebol, que se desen-
rola cm Franca, São Paulo.
Amanhã, os jogos programa-
dos são: Ceará x Pernambuco,
São Paulo x Santa Catarina e
Guanabara x Rio Grande do
Sul.

NATAÇÃO: BRASIL SE-
GUE DIA 13 — A delegação
rio Brasil ao XVI Campeonato
Sul-Americano de Natação se-
guirá para Buenos Aires no
próximo dia 13, Os brasilei-
ros viajarão em aviões da
FAB que deixarão o Galeão
i*;fi Vinrqc

TENTATIVA DE RECORD:
NATAÇÃO — Os Irmãos Jac-
ques e Hui Veloso tentarão
bater o recorde do "medlay",
4x100 metros, hoje, na piscina
do Guanabara. O melhor
tempo do .Iníquos é cie 5m39s
e. há pouco, Jorge Gomes
Amorim. obteve, eni São
Paulo. 5m31s,

GUANABARA X BOTAFO-
GO "B" - O Guanabara cn-
cerrará seus compromissos no
Campeonato de Estreantes, em
Pólo Aquático, jogando, de-
pois de amanhã, contra o con-
junto do Botafogo "B". Sc o
Guanabara vencer, terá seu li-
tulo invicto.

**mWé /™

VASCO VOLTOU ONTEM E BELINI
DISSE QUE VEVÉ FOI SENSAÇÃO

delegação do Vstco retornou, ontem, «pós sensacional tom-
porada no Norte e Nordeste, ganhando todas as partidas,

algumas por goleada, t sofrendo apenas dois gols em sete"matches".

Trouxe Saulzinho contundi-
dido, com o braço enfalxado, e
muito entusiasmo para o
neio Rio-São Paulo". A gran-
de sensação da excursão, se-
gundo Belini, foi o juvenil do

FEOLA DIZ QUE VÀI
COLABORAR COM A CBD
SSo Paulo, 6 (SP-UH) — O

técnico Vicente Feola deunrntln,
ontem, ;i noticia publicada por
ora matutino carioca, seimndo a
qual náo •»** Mijei faria a traba-
Uiar como auxiliar de ,.lm«ré
Moreira no preparo da MlfCfto
hraillelra qut disputará o Mun-
dia! do Chile. O trelnaodr ram-
peáo ri'» mnndd de 1(58 arre*ren-
tou nue e*tá à ditpoilr.ln da
í"BO e que quer colaborar rom a
seleção da maneira que acharem
melhor.

ano passado Vevé, autor,
aliás, de dois dos três gols do
triunfo sóbre o "Sergipe", na
despedida, domingo.

ENGRENOU
Todos se mostravam bastnn-

le satisfeitos, não somente com
os resultados obtidos na via-
gem, mas, e principalmente,
pelas exibições do quadro e
que autorizam acteditar numa
excelente campanha no "Tor-
neio Kio-Sào Paulo".

Os prepartivos para o rerla-
me interestadual serão reim-
i iados, quinta-feira, no campo
do São Cristóvão.

Os craques cruz-maltinos te-
rão, portanto, dois de liherda-
de, como prêmio ao excelente
desempenho no Norte e Nor-
deste.

A dcleqaç/ín do Vasco da
Gama retornou, ontem, da
brilhante campanha n"
Norte e Nordeste, con-
quistando sete triunfos em
outros tantos jogos e com
apenas dois gols contra
Belini disse que a grande
sensação foi Vevé f/""»'
no lado, juvenil do ann
passado e promovido Vlr
Paulo Amaral êste ano
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[_Motoristas de Ônibus e Lotações em Assembléia Ontem: 24 Horas Para Polícia Cessar Violência
(LEIA NA PAGINA 2)

FUNCIONALISMO: FRENTE ONICA DE CIVIS E MILITARES DEFENDE AUMENTO DE 501
-(LEIA NA PAGINA 4)

TREME 0 GOVERNO DA GB COM DENUNCIAS OE NASSER:

LACERDA. ACUADO,
TENTA INOCENTAR
OS TERRORISTAS!

Roteiro do Padrao-UH

CANOA FURADA (
O atual chefe de Poli- |cia, tabelião Sei/adas Via- _na, nem sempre foi tão _

lacerdista quanto parece §
agora- Tempo houve, na _
juventude, em que am- j§
hos percorreram cami- _
nhos parecidos, na es- =
querda brasileira. Mas _
enquanto Lacerda se in- =
tetjrava no comunismo, _
Sanadas era um socialis- _
ta moderado que procu- _rava pôr os seus présti- _
mos de obscuro jornaüs- _
ta a serviço de Getúlio _
Vargas. Contam que Ge- =
túliojichpu-lhe graça um §
dla'éni"q'iíeõ"viu cair do _cavalo. Verdade ou não, o _
fato é que Segadas deve _toda a sua carreira e a _sita atual posição ao Ja- _
vor do saudoso Presiden- _te. Subindo na escala so- _
ciai. chegando a ministro 3
do Trabalho, ganhando _cartório, Segadas não pa- _
rece, entretanto, ter cul- E
tivado a virtude da gra- _tidão, já que, num mo- §
mento decisivo, não sou- _\be resistir aos impulsot =
do oportunismo e foi co- _
locar-se sob as ordens do _carrasco de seu antigo _
protetor, do responsável
número um pela morte _de Getúlio Vargas. Está i
claro, dados os precedeu- =
tes, que nem Lacerda Iconfia em Segadas, nem =
Segadas confia em La- _cerda. A dúvida é saber _quem acha quem mais S
desprezível. =

Diante disso, caro lei- =
tor, nâo queremos ser =
crédulos nem ingênuos, =
mas talvez ainda haja =
motivo para esperar que _\o tabelião Segadas deixe B
a canoa furada ern que _\se meteu. Sua oportuni-,_
dade é agora. Quando o §vemos roncar contra o _\Govêrno Federal -— que- _rendo, estranhamente, I
que a União reconheça _um governo de Estado _
que não a reconhece — _somos tentados a dizer- I
lhe: "Segadas, deixe-se §de histórias. Trate de i
prender logo esses ter- |roristas escrachadissimos, _\pois para isto é você o 5
Chefe de Policia da Gua- Inabara. Não finja acre- _ditar nos planos Cohens _do Lacerda, cuja marca _você, ex-esquerdista, bem _conhece. Se ainda lhe res- ita alguma ombridade fa- _ça. comoTornaghi — peça sdemissão. Emprego não í
lhe falta: o velho Getúlio _
pensou a tempo no seu =
futuro, quando achou que _
podia confiar em você". _

Sérgio Desmascara |
Golpe de Mentira |
Em seu artigo, na página 1* — 'O 

golpe da mentira §ou a mentira do golpe" — o IDeputado Sérgio Magalhães, _
yicc-Presidente da Câmara, =
desmascara mais uma intri- 5
ga contra o Legislativo, foi- §ta pelo Governador Lacerda =
cm recente entrevista. E' "a 

5mentira a serviço do golpe", =
diz Sérgio Magalhães. =
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IDENTIFICADO O "ARDOVINOS BOY'' DO MAC
Enquanto o Governador La-
cerda, com óbvios reflexos 710
Chefe da sua Polícia, Sr. Se-
pada.. Viana, reagia, violenta
e sintomaticamente, as de-
núncias do Ministro da Jus-
tiça, revelando os nomes dos
terroristas do MAC em ação
na Guanabara, levantava-se
a identidade de mais dois
suspeitos apontados como in-
tegrantes da "gang": o coro-
nei Hortolino Teixeira Cam-
pos 1foto á esquerda) e o"Ardovino's Boy", José Ge-
Tardo da Costa Serrano (fo-
to à direita/, cunhado do
Capitão Lameirão. LEIA NA
SEGUNDA PAGINA e em
"GUANABARA DIA A DIA".
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FRONDIZI RESISTE AO ULTIMATO DOS
MILITARES-"GORILÀS" CONTRA CUBA
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Gráfico do "Fim do Mundo''

Aquilo que os místicos sacerdotes indianos anunciaram ao
pais como sendo "o fim do mundo" era, ria realidade, a
conjunção de planetas, excessivamente próxima do Sol, com
Mercúrio, Vènus, Marte, Júpiter e Saturno, correndo risco
de serem esmagados pelo brilho solar. Acima, gráfico da
curiosa conjunção verificada, (Leia detalhes na página Sf-
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Ferroviários e Marítimos:
"Greve Anunciada é Trama
de Agitadores Golpistas"

-(LEIA NA PAGINA 12)-

_ MMESSALINA" COMANDARA
FOLIA NO CARLOS COMES
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Os últimos despachos de Buenos Aires revelam qu, o Pre-
tidentt Frrmáizi continua resistindo ao ultimato dos otííí-
tares-~çorila.<~ da estrema direita, os quais estipulam um
prato de 2') dias para o rompimento das relações cubano-
argentina». Enquanto isso. em Havana, o "Premier" Fidel
Castro icomo mostra a radiofoto da UPI) falou ontem pe-
rcr.te crand' massa popular, censurando os EUA por terem
proibido as importações de produtos cubanos 'Leia pag 6).

San Tiago*. Vontade
do Povo Prevaleceu
em Punta Del Este

Durantt 50 minutoi, ont«m • ttoH*, atra-f— ê
cadeia nacional d« televisão, o Chanceler San Tiago Dar»-
tai relatou, minuciosamente, ao Pais, a atuação da repr»-
sentaçâo brasileira na Reunião de Consultas da Organi-
xação dos Estados Americanos (OEA), oportunidade em

que se declarou satisfeito pelos resultados obtidos, quan-
do "os princípios tradicionais que defendemos, de não-
intervenção e de autodeterminação, sairam intactos"
Afirmou o Ministro das Relações Exteriores que Cuba »ó

poderá ser excluída da OEA se reformada a Carta qua
rege essa organização, pois o Direito Internacional assim
o exige. Por fim, congratulou-se eom o Presidente Fron-
diii, "que teve de enfrentar sérias dificuldades para levar
avante a decidida atuação da representação de seu Pais
em defesa dos princípios jurídicos, contra as medidas ise-
iacionistas". (Leia na pagina 2!.

Elucidada a Tragédia de Engenho Novo

A vedeta chilena Gema dei Rio (foto ao alto) será a Mes-
salina do "IV Grande Baile do Coliseu", que se realizará
no dia 23. no Teatro Carlos Gomes. Fará às vezes do Rei
Momo — Nelson Nobre — fà direita) que continua acama-
uo. Messalina (Gema) tem muitas qualidades positivas para
esquentar o Carnaval carioca, inclusive fantasia "pele de
onça", que lhe custou Crs 400 mil. Promete que nõo deixará
um só folião triste, pois Carnaval è coisa que acontece uma
vez por ano c deve-se brincar intensamente para poder
guardar boas recordações. (NOTICÍARÍO NA 3.' PAGfNA)

Serginho Se!vo
Das Trevas Nos
EUA: Agora vê

tste t Sfrgio Gouvéa. na
i n t i midade "Serginho"
uoto), que voltou dos Es-
tados Unidos salvo das
trevas. Submeteu-se a di-
ficeis intervenções cmlrgi-
cas no "Mass General
Hospital" de Boston t.
agora, pode ver seu reló-
gio marcar as horas. Sua
mãe, seguindo orientação
medica. o matriculara
numa escola, para desen-
volver-lhe a visão (LER
NA SEGUNDA PAGINA ¦
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"CUERR/NHA NA PERÍCIA AUMENTA
MISTÉRIO DA MORTE DE MADALENA

(LMA MA MOINA tt

NÍUIA PiRDiU DOIS
AMORES: UM MORTO
E OUTRO FORAGIDO
A que aparece à esquerda, na roto. leiada pela irmã é Nev- ;
.•a dos Saníos. o brla .orem que perdeu dois amores- um
por ter sido morto, o oufro por ser o criminoso e estar fo-
ragido A tragédia ocorreu porque Neusa. muito bonita, tem
um cornçáo foíiireí r não era capaz de se decidir por Jo-
r;no ou Danalrr. Os tiitn>io< e as pe«.«oas mais intima.',
theparam a chamar-í^ie a atenção Disseram-lhe que "com
e amor não se brinca" Neusa duvidou. Açora esta as voi-
los eom a Poliria. 'REPORTAGEM NA StTIMA PAGINAI.

V Hera'
ATENTADO — O tornai

"Lunito", órgão do Parti-
do Comunista italiano disse
ontem que "rumôref circulam
err. meiof ocidental de Mos-
cou sepundo os quais em da-
ta recente fo: registrado um
atentado contra a v\á-„ do
Primeiro - Ministro Siltiti
Kruschev. sem se ter. entre-
tanto, confirmação olicia! dos
mesmos" i UPI

ARGENTINA — O Chan-
celer Micuei Anpel Carca-

no, cuja demissão seria um
dos pontos exigidos peias mi-
litares ao Presidente Frondi-
zi. conferenciou con: éste. on-
tem, durante cerca de duas ho-
ias. A sui. saída da Casa Ro-
sada. respondeu com evasi-
vas as prreuntas dos joma-
listas l UPI i

DF GATJIXE — En: seu
discurso de ontem, o Pre-

sidente De Gaulle declarou,
à certa altura, que "nintruém
no mundo, exceto alcuns sec-
táric* cegos, nega o grande
desenvolvimento da França e
sua inegável prosperidade",
terminando por afirmar qua"muito em breve" estaria re-
solvido o rumoroso caso d«
Argélia «FP'

"PÉRFIDA" — A Guiana
Inglesa qualificou de "pér-

fida" a reivindicação territo-
nal venezuelana sóbre essa
colímia britânica, o que fê»
a Chancelaria de Caracas i-*-
chaçar com veemência tal «c-
pressão l UPI'.

COSTA RICA Tem-aa
como certa a eleição da

Francisco J. Orlich cândida-
to do Partido de LibertacSo
Nacional, situacionista, a P-e-
sidência da República de Coa-
ta Rica. em face dos suíractoa
jã apurados .'FP>

INTERDITADO — O Aa-
roporto Santos Dumon; foi

interditado, na noite de on-
tem. ate ás 22.40 horas, de-
vido ã falta de luz no bali-
zamento da pista Toda» aa
aeronaves que deviam aterrar
no Aeroporto, foram para o
Galeão O DAC informou a
UH. as 23 horas, que a ilu-
minaçào da pista já tinha ai-
do restabelecida e nenhum
acidente ocorreu.
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Identificados Mais Dois Terroristas da MAC
NUA

MOTORISTAS A CL: 24 HORAS PARÁ j
CESSAREM VIOLÊNCIAS POLICIAIS

Motoristas, despachantes e trocadores de
ônibus e lotações decidiram aguardar o cum-
primeiito da palavra do Sr. Hélio Valcacer, as- ,
sessor trabalhista do Governador Carlos Lacer-
da, que prometeu fazer cessar, doutro de 24
horas, todas as violências que vêm sendo co- ;
metidas contra os profissionais do volante, por
policiais sob o comando do Coronel Ardovino.

A decisão foi adotada na assembléia realiza-
da na noite de ontem, na sede do Sindicato dos
Rodoviários, onde ficou deliberada a convoca-
ção dc uma nova assembléia, para deflagrar a
greve geral nos transportes coletivo? da Gua-
nabara, caso não cessem dentro de 24 horas,
as violências que vêm sendo praticadas contra
os motoristas
No Guanabara

Vim comissão de motoristas de ônibus, che-
fiada pclo Sr. Meçando Hachid, presidente tio
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte lio-
dovlárlo de Passageiros, esteve, nntem, no Fa-
làclo Guanabara, ocasião cm que mais uma
vez denunciaram as violências que vêm sendo
praticadas pclo Coronel Ardovino Barbosa,
contra aqueles profissionais. Como do costume,
03 trabalhado! es deixaram dc sei recebidos pe-
lo Sr. Carlos Lacerda sendo, ema'", atendidos I
pelo Sr. Hélio Valcacer, assessor tle assuntos do I
trabalho do Governador.
Situação Grave

Durante mais de uma hora os motoristas i
couversaram com o Sr. Valcacer. Segundo o j
Sr. Meçando Rachid, o Ccl. Ardovino lera pra- :
ticadn atos impossíveis de serem tolerados num j
regime democrático, e que seus companheiros
diante da Insegurança a que estão expostos,
nâo vêem outra saida senão a dc paralisar as :
suas atividades até que as autoridades gover-
namentais cessem as violências.
Direito de Trabalhar

Esclareceu o Sr. Rachid que a» infrações de
tráfego sào coibidas por leis especiais (Código
Nacional do Trânsito) e, no entanto, tais in- í
frações são confundidas pela Policia como crt- j
mes comuns e procura punir os infratores com |
sanções previstas no Código Penal. Citou co-
mo exemplo casos dc motoristas presos duran- :
te vários dias, muitos dêlcs vitimas dr.s mais
estúpidas violências durante o tempo tm <|iie
permanecem incomunicáveis nus distritos po-
liciais ou na Delegacia de Vigilância.
Ardovino Voi Ser Processodo

finalmente, revelou o Sr. Rachid que o Ccl. jArdovino vai ser processado criminalinenle |-e- I
lo Sindicato, por abuso de autoridade e por '
exorbitar das suas funções, prendendo e man- i
dando prender chefes de família sem que a ês- \tes sejam oferecidos os direitos de defesa. i
CL Não Sabe de Nada

Causou hilaridade entre os trabalhadores o !
tato de o Sr. Valcacer declarar que o Sr. Carlos jLacerda desconhecia os métodos violentos que \
o Cel. Ardovino vinha adotando na sua cam- i
panha contra os- "maus motoristas". Foi nessa jocasião que o Sr. Hélio Valcacer assumiu o jcompromisso com a comissão, dc que levaria io memorial às mãos «lo Sr. Carlos Lacerda e '¦¦
que em 2J. horas cessariam as violências
Policia Quer Provas

Pouco antes de se dirigirem ao Pulado C.iia- ;
nabara, os lideres sindicais Meçando Rachid e í
Jaime Walace Nunes estiveram na Policia Cen- í
trai, conferenriando com o Piretcr ria Divisão ;
de Polícia Política. Sr. Godofredo Mattos Após \ouvir niimi!\ioso relato das monstruosidades «o- í
metidas contra indefesos motoristas, o Diretor ;
do DPPS solicitou dos lideres sindicais (nie lor- jnecessem provas das violências praticadas, a i
fim dc que providências fossem tomadas para j
coibi-las, mesmo que a> ditas violências prece- ;dessem do Coronel Ardovino Barbosa. I

O Sr. Jaime Walace Nunes salientou «me ho- •
Je mesmo encaminharia as provas solicitadas, i
Inclusive a referente an jovem italiano barba- jramente violentado por oilo detentos, na De- ;legacia de Vigilância, fato de-conhecimento das :
autoridades diplomáticas da Itália, que solicl- \
taram o repatriamento da vitima. ;

MORTA E INCINERADA EM OLINDA:
RESSUSCITOU NUM XADREZ DO RIO iNadir de Oliveira Brasil, tida como vítima \

do crime ocorrido na madrugada do último 23 ;
de dezembro, nos fundos do Cemitério dc Olm- í
da, está viva e presa no xidríz do 11" DP. ;
Quem descobriu o equívoco foi o delegado jWerthe Losso. df Nilópolis, -iispeitando do •irmão de Nadir, o motorista Venâncio José '¦
Brasil. \

Dcs-íe a madrugada dc 2.'! dc dezembro nue í
o delegado Werther tentava cscla-ecer o as :sa>sinato de uma mulher que, deoois de morta ícom um tiro nas costas, teve o corpo queima- Ido. Os policiais dc Nilópolis encontravam dl ifieuldade nas investi cações. p(,:0 fa(0 f|a vi. :
tima nào ter sido sequer identificada. Sexta- ífeira da semana linda, o motorista Venânck íol ía delegacia paro afirmar que a morta era sua íirmã Nadir e que o assassino fora -eu cunhado Io ex-cabo pára-quedistn Brasil Gonçalves Filho. =Disse ainda Venâncio que Nadir vivia perse- !guindo o marido e que este já a ameaçara dc 1morte imediatamente, o Delegado Werther !
ptocedeu a exumarão do corpo na presença do Imotorista que, reconheceu a irmã pelas vestes je arcada dentária. i

Concluída a exumação, o Delegado Werther í
procedeu a mais algumas investigações, vindo '•¦a saber, ontem, que Nadir nâo estava morta Isim presa na delegacia do 11." DP. Fora dr-ti- Ida nas proximidades da Cential dc Brasil, í
quando fazia "trottoir". Ontem foi posta em II- !beldade mas, logo a seguir, presa novamente j
pelo comissário Orlando Rangel que a tiarsfe- Inu para a delegacia de Nilópolis. ;

Em contato com nossa reportagem Na«'ir >mostrou-se surpresa, pois há mais de 10 anos 'nao mantém contato com seu esposo. i— "Após separar-me dc meu mando" í«iissc Nadir — "lui morar em Ricardo de Al- Ibuquerque, na Estrada Camboatá, onde vivo ;ate hoje. Isso tudo. deve ser invenção de nn-u ;irmão que está ficando maluco" — concluiu. j

DEPOIS 
do Governador Lacerda, o Chtfe d* Policia, Sr. Joie S*-

gadas Viana, foi quem ficou mali Irritado com « atltud* do
Miniitro da Justiça, Sr. Alfredo Nasser, d*cllnando os noin** do*
Implicada* *m ata* d* terreritmt na Guanabara. Num trecho de
sus declaração, ontem, aos jornalistas, diz, textualmente, o Sr. Se-
gadas Vlan»; "S' espantosa «st* precipitação em apontar nume*.
Precipitação qu* parte* comprovtr qu» e Governo Ftderal •*
delxt l*var por Informantes lnt*r***ados *m p»rturbar * ord*m
pública." E mal* adiante: "Na bai* do beato •* l«nç* * intr*n-
qüilldad* a opinião pública do Pala."

Como se recorda, nos idos de
47 a 51. o Coronel Horlolino,
aliado a Ceei! Borer. dirigiu a So-
ciedade Amigos do Brasil, de ca-
ráter subversivo e financiada por
capitais Interessados em cumha-
ter os movimentos de ruivlndlca-
ções populares. 0 Coronel llnrlo-
Uno é carioca, Nasceu em 1003.
Foi soldado do 2." Regimento de
infantaria. Reformou-se em 1045.
É homem do grande fortuna,
sempre ligado a Ceei! Borer a
quem nâo abandonou quando o
famigerado inspetor caiu no os-
Iracismo a que foi lançado pe-
lo Presidente Juscelino Kubits-
ehek que providenciou inquérito
destinado a levantar, em 1057, ai-
guns do seus numerosos crimes.
"Ardovlno's Boy"

SERRANO (conforme foi indi-
cado no relatório do Ministro
Niissen chama-se na realidade
José Geraldo da Costa Serrado.
Tem 27 anos. í: casado o resi-
«lente na Rua Henrique Kleuss,
(ití, ap. Wl. t cunhado do Capitão
José Chaves Lameirão (conheci-
do golpista da FAB. integrante
ativo da República do Galeão,
participante de Jacareacanga e
Aragarças'. Quando Lameirão,
vez por outra, afasta-se da linha
"revolucionária, e passa a distri-
liuir cheques sem fundo na pra-
ça, é o Serrano quem percorre
delegacias e redações tentando
contornar os escândalos. Serrano
pertence à "Cruzada Anticomu-
nista" do Almirante Pena Bolo,
foi funcionário da Companhia Si-
derúrgica Nacional e, atualmente,
trabalha como "secretário" do
Coronel Carlos Ardovino Barbo-
sa. Ê perito no manuseio de ar-
mns militares, especialmente me-
Iralhadnras.
0 Tenente Vicente
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Ataque: Tática
de Defesa

Adotando a tese de «iuo '•» me-
lhor defesa c o ataque", o Sr,
Segadas Viana mandou ri ist ri lui ir
á reportagem credenciada junto
a seu gabinete declaração oficial• afirmando que Irá caçar nâo so
os elementos denunciados pelo
Ministro Alfredo Nasser como
participantes da MAC. como,
também, procurará localizar e
ouvir os denunciantes que pro-
porcionaram a identificação dos
terroristas. Nesta primeira tira-
da de sua declaração à unpren-
sa, o Sr. Segadas Viana coloca lo-
go em duvida a atitude do Minis-
Iro da Justiça.
Participantes Naiistas

Enquanto Isso, *m trabalho à
parte, UH conteguiu ja Identlfi-
car mal* quatro elemento* apon-
tado* como participantes do gru-
po qu* tem como expoente* Ce-
cll de Macedo Borer, Pen* Boto
e o Coronel Hortolino Teixeira
Campos, »*ndo que este último
«ncontra-t* desaparecido do no-
tlclárlo desde 1951, quando foi
extinto a SAB (Sociedade dos
Amigo* do Brasil (?) entidade
naii-faclsta, cujos métodos de
ação eram Idênticos aos que
agora são utilizados pela "Mllí.
cl* Anticomunista", Isto é, os pi-
chamentos de paredes, ameaças
anônimas e «tentados terroris-
tas.
Ficha de Nova
Terrorista

CORONEL (RI) HORTOLINO
TEIXEIRA CAMPOS, reside na
flua Pontes Corrêa, 233. lelefo-
ne 38-1164. E" antiga dirigente da l
SAB. acusado pelo Ministro Nas-
ser como o homem que convi-1
dou I.uiz Botelho e Rubens '.Ver- 

jlane;, o último seu afilhado de |
casamento para se alistarem na
MAC. Desde sábado, quando foi
denunciado, cncontia-sc desapa-
recirio E' provável que esteja os-
condido no seu sitio, no Estado
do Rio.

correio" entre Cecil Borer « o
Almirante Pena Bôtu, que ontem
garantiu, jurou náo o conhecer.
Primeiro sargento da Armada
até 1957, quando se reformou no
cargo du 2,9 tenente, dedicando,
se, desde então, de corpo e alma,
ao* movimentos liderados pelo
Almirante Pona Boto. Informa-
se, ainda, que teve atuação desta-
cada na invasão da (Iráfica do
IAPB, cm Del Castilho, atentado
chefiado pessoalmente pclo en-
táo candidato Lacerda.
Calroli Dtimente

O Coronel Carlos Cairoli, Chefe
de Policia do Departamento Fe-
rieral de Segurança, a propósito
das declarações do acusado Alui-
sio Condim, Capitão da Reserva,
de que era seu amigo intimo,
lendo, inclusive, sido seu hOspe-
de, na Capital Federal, afirmou
à reportagem de UII que esse
cidadão, em outubro último,
apareceu em Brasília, dizendo-se
oficial da reserva e sem meios
para se hospedar nos caras ho-
téi* da cidade. Rem falante, fêz
alguns contatos com oficiais de
gabinete do Chefe de Policia,
tunriq, dc fato, conseguido pas-sar uma noite em uma "repúbli-
ca" do DFSP.

Quis Fazer Denúncia
A respeito de Condim, o Capi-

tão Prado, auxiliar imediato do
Chefe de Policia dc Brasília, fêz
as seguintes declarações:

— O Sr, Aluísio Gondim tele-
fonou-me de Petrópolis, do uma
feita, para o Hotel Miramar, dl-
zendo que precisava falar com
urgência, ao Coronel Cairoli, a
fim de denunciar contrabando
de armas na Estrada Rlo-Petró-
polis. O Coronel o recebeu no Ho-
tel e o encaminhou á Policia da
Guanabara, para que formalizas-
se a denúncia e fossem levadas a
efeito as diligências cabíveis ao
caso. Não o conheço, tão pouco
o conhece o Coronel Cairoli, a
não ser de vista.
Atentado à Embaixada

O Itamarati ainda nfto apre-
sentou excusas á Unláo Sovié-
tica pelo atentado que sofreu
n sede da delegaçfto daquele pRis

fisse elemento e das mais abso- i no Brasil. Comenta-se que h
luta confiança de Borer e alé i dificuldade maior encontrada
1957 era "alcagoete" profissional, I íielas autoridades é informar,
circulando pelos corredores da I como é de praxe, as providén-
DOPS, participando de dlligên- j claa que estáo sendo tomadas
cias, espancando e efetuando pri. l para apurar os fatos. O inqué-
soes. 6 Indicado como elemento fito foi avocado pelo Chefe de
de ligação, espécie de "pombo I Policia a seu gabinete a nfto ie

acredita que a Policia carioca
vá apurar alguma coisa.
As Palavras do Ódio

Damos, n seguir, nn Integra,
ns declnrnçõcs do Chefe de po-
licli» à imprensa oarlucn:"t espantosa esta precipita-
ção em apontar nomes, ao mes-
mo tempo que se afirma que
nada há de positivo contra os
mesmos. Preclpitaçfto que pare-
ce comprovnr que o Govirno
Federal se deixa levnr por In-
furmantes interessados cm per-
turbar a ordem pública, pois da
lista constam figuras de alto
relevo das classes produtoras do
Pi\U: os industriais Jorge Mu-
tos e J. Hubcr, o primeiro dl-
retor da Federação dos Indus-
triais e do Centro dos Indus-
Iriais do Estado da Guanabara,
Enquanto isso o Ministro da
Justiça, não toma a menor pro-
vidència para ser impedida a
venda em todo o Pais, dos li-
vros de "Che" Guevnrn, de Máo
Tse Tung e do General Abrios,
os dois primeiro» ensinando a
revolução social por meio de
guerrilhas e o ultimo, com to-
dos os métodos de sabotagem
para destruir comunicoçftes,
pontes, estações de energia ele-
tricô, etc. Lançaram-se acusa-
çôes contra uns e se afirma nue
nada há de positivo contra eles
e ao mesmo tempo, *e deixa li-
vre a pregação escrita da sub-
versão social. De qualquer ma-
neira, se essa comunicação ofi-
oial chegar vamos apurar, não
só o que existe a respeito, co-
mo quais foram as fontes in-
formadoras. lamentavelmente,
entretanto, é que, na base do
boato, ae lança a intranqülll-
dade à opinião publica do Pais"
Contra-Ataqua

Já teve inicio o contra-ata-
que dos terroristas da MAC, vi-
sando intimidar os jornalistas
que se lançam de peito aberto
à luta de mostrar ao publico,
ã luz do dia, seus grandes Inl-
mlgos. O Jornalista Arnaldo
Vieira Júnior, está na alça de
mira dos terroristas, Isso por-
que Rubens Werlang acredita
ter sido denunciado por èle as
autoridades. Werlang é o res-
ponsável pelo lançamento de
uma bomba de gás lacrlmogê-
neo, durante a instalação do III
Encontro Sindical, no Palácio
Tlradentea, O petardo explodiu

Suando 
discursava o Presidente

a República.

Governador se Contradiz P*p«««^
Na defesa do Ministro da

Justiça, Si". Alfredo Nasser, o
lider do PTB na Assembléia Es-
tadual, Sr. Saldanha Coelho,
disse ontem da tribuna tmc "ú
flagrante a contradição do Go-
vernador Carlos l.acurda, em
suas declarações sobro o MAC,
antes e depois da revelação dos
nomes Implicados nesse movi-
mento lerrorista".

Quando o ministro d» Jns-
liça — continuou o Sr. Salda-
nha — afirmou que possuía ai-
guns nomes dos responsáveis
pelo MAC, o governador rep-
tou-o a iiicncioná-los. Agora que
0 ministro us divulgou, o Sr.
Lacerda chama-o da leviano.

E, a seguir:
Tudo Indica que n governa-

dor do Estado seja o eo-respnn-
siivcl pelas atividades dêsse mo-
vimento neofascista que põe em
risco a ordem pública.

tíste ponto de visla dofeiv
deu-o o Sr. Saldanha Coelho da
seguinte maneira:

A Polícia Federal fé/, uni

GUANABARA
LACERDA ACUADO TENTA
INOCENTAR TERRORISTAS

Causou grand* rabullco no* m*lo» governa-
0 mental* do Guanabara a nota distribuída pelo
0 Miniitro Alfredo Nasser, Identificando alguns
g p*rson»B*ns envolvido* ne* ato* de terrorismo
p qu* ** registraram no Rio a em outra* regiões
0 do Pais. Embora algum disses personagens
é *e|am considerados "fichinha*" e apenas exe-
ú tutores, o Sr, Corlo* Lacerda e o seu Chefe
2 d* Policia reagiram com estranha agraidvl-
P dado, como •* os acusados fossem petsoas de
0 bem, sem ao meno* conhecer os seu* antece-
Ú dante*, Ainda em Brocoió, o Governador en-
a vlou um telegrama desaforado ao Ministre da
P Justiça, lembrando princípio* que |amals res-
0 peitou como o de ética, por exemplo, Infor-
^ mando que não havia recebido os "pretensos
¦& despachos que teriam sido enviados ao Go-
p vêrno da Guanabara" para concluir recrlml-
p nando • titular da Pasta da Justiça par* "da

H próxima vez transmitir primeiro * dar tempo
para a leitura, res*rv*ndo-»* para divulgar de-

relatório que foi enuaminhado p poi*. conforma praxe secular".
jo governador da Guanabara, á „__ ^,,_ A ...-.l..»-,--
Noutras palavras, o G.ivórno da 1 PO" QUE A INDIGNAÇÃO? - u iiueies--
União apurou aquilo quo o Go- I sante 6 quç o Ministro Alfredo Nasser, com a
vêrno estadual nao pôde oü nâo | sua serenidade t|e homem público, agiu- sem
quis apurar Que fazer agora, p exorbitar das suas funções, declinando os no-quis apurar. Q
senão aprofundar as averigua-
ções? Mas isto parece não in-
teressar ao Sr. Lacerda, donde
suas investidas contra o Minis-
tro Nasser, sendo certo que,
dos nomes divulgados, quase to-
dos são velhos amigos e admira-
dores do mesmo Sr, Carlos La-
cerda.

Concluiu o lider trabalhista:
— A cidade espera «|iie as ne-

gaças do Sr. Lacerda não che-
gueiu ao ponto de transformar
o MAC num movimento henefi-
cente da administração cario-
ca... Suas dcclaraçfies dc <>n-
tem i imprensa já indicam que
o Inquérito do MAC terá o mes-
mo destino daquele do "jogo do
bicho", nn qual o Sr. Carlos La.
cerda conseguiu provar que os
banqueiros do Jogo sáo filam
tropos que merecem busto de
bnmrfii no saguão da Fundação
Octávio Mungabeira. Não se
iluda, no entanto, o protetor dos
baderneiros: n Governo da
União está atento contra suas
maquinações, visando à desor-
dem para a ditadura de seus
sonhos.

P mes dos suspeitos, parn quo a Polícia da Gun-
0 nabara. onde foram cometidos os atos de ter-
0 rorismo, investigasse as pessoas mencionadas
É e apurasse se as mesmas participaram ou não
p dos crimes praticados. Tanto que para evitar
0 mal-entendidos ou lurçiio dos I at cs, esclare-
0 ceu o Ministro clu Justiça ter sido aquela "a

0 única medida cabível, de vez que é ua Gua-
0 nabara, Estado autônomo, que se desenvolvo
0 o processo". Logo. não se compreenda o por-
p «|iié da indignação do Kr. Carlos Lacerda, a pon-
0 to de, lugn de inicio, tachar de levianas as de
0 clarações do Sr. Alfredo Nasser e assumir a
0 paternidade dos implicados an afirmar que
0 

"Iodas as nove pessoas apontadas pelo Minis-
0 tro cia Justiça como elementos de cúpula «Ia
Ú MAC j.1 negaram qualquer ligação com o mo-
p vimento terrorista". Pergunta-se: quem intei-
0 rogou os implicados, o Governador? Não. O
0 Chefe de Policia, Sr. Segadas Viana? Também
0 não, Os acusados negaram as acusações «|iie
0 lhes foram impostas, plravís de declarações
0 feitas aos jornais, e islo bastou para o Sr.
0 Carlos Lacerda isentá-los de qualquer culpa «•
0 considerá-los inocentes. Por outro lado, a ati-
^ tude assumida pelo Governador não correspon-
0 «leu á confiança nele depositada pclo Minis-
0 tro da Justiça quando disse acreditar "plena-

já mente no interesse do Sr. Carlos Lacerda nn
0 resultado e na rapidez «Ia apuração dos fato;".

^ SEGADAS ACOMPANHA CL — Depois «le
^ falar à imprensa sobre as declarações do Mi-

MINISTROS. JORNALISTAS E TRABALHADORES HOMENAGEARAM ADJUBEI NO COPACABANA
Coquetel no Copacabana , ^•~»~^**~*~*~**r'»+'»»»*»»^*"*»~*'**~"**"'%

INSTALADO 0 CURSO SÓBRE COMPUTADOR UNIVAC1105 $ESTIVE 
ontem 1 tarde no Ita- !

maratl com o Chanceler San
Tiago Dantas e em seguida com
o Subsecretário Renato Archer,
o jornalista soviético Alexel Ad-
jubei, diretor do "Izvestia", de
Moscou, acompanhado de su* es- \
pôs*, Sra. Rada Krusheva, filha '
do "Pr*mler" Nikita Kruichev, j
e dos jornalistas Danill Kramí- <
nov e Alexander Alekselev, do i
Encarregado de Negócios d* [
URSS no Brasil, Sr. Andrei Fo-
min, e do adido de Imprensa da '
embaixada russa em Havana, Sr.
Crjatoslav Kuznetsov.

À noite, os visitantes sovléti-
cos foram homenageados no Co*
pacabana Palace com um coque-
tel oferecido pelo diretor de UL- i
TIMA HORA, jornalista Paulo j
Silveira, em retribuição às ho-

nhecer o mais que pudor do nos-
so Pais.

O Chanceler, por sua vez, apôs
referir-se ao reatamento de re-
lações diplomáticas com a URSS,
acentuou que o fato possibilita-
ra, agora, que os soviéticos pos-
sam conhecer as belezas natu-
rais do nosso País e também
os nossos problemas sociais e o
nosso desenvolvimento. O sr. ad-
jubei disse que seu Governo tem
o máximo empenho cm que seu
povo conheça o Brasil.

Após a visita que fêz ao Mi-
instro «• no Subsecretário, man-
teve rápida palestra informal
com os jornalistas credenciados
no Itamarati. Disse náo ter ain-
da visto quase nuda do Brasil,
não podendo por isso dar uma

menagens recebidas pelos jorn». I opinião sobre o nosso Pais, mas
listas brasileiros quando em visi-
ta a Moscou, em novembro do
ano passado.

Encontro Com
o Chanceler

O encontro com o Ministro
San Tiago Dantas, que durou 30
minutos, transcorreu na maior
cordialidade, tendo o jornalista
soviético manifestado satisfação
em estar no Brasil, elogiado as
belezas naturais de nossa cidade
e demonstrado interesse em co-

que o fará na entrevista coletiva
que dará á impr;nsa próxima-
mente. Indagado sobre se seu in-
'.cresse maior nas entrevistas que
pretendia fazer eram de nature-
za política, econômica e social

Mal* d* 300 pessoas, d* toda*
j a* classe*, estiviram presente* ao

coquetel no Copacabana Palace.
Viam-se, entre oulros, ot Mini*-
tro* Virgílio Tàvor«i, Moreira Sal-
les, Souto Maior, Jornalistas Sa-
muel Wainer, Dhetor-Piesidente
d* ULTIMA HORA, Bocayuva
Cunha, Dlretor-Vice-Presldent* de
UH, João Etcheverry, João PI-
nheiro Neto, Otávio Malta, Luiz
Guimarães * Moacyr Werneck,
Raul Rlff. representando o Pre-
sidente João Goulart; Embaixa-
dores Hugo Gouthier, Décio Mou-
ra, subsecretário do Itamarati,
Sr. Renato Archer, Ministro Leão
Moura, pintor Antônio Bandei-
ri, o repr*»*nt»nte do Preilden-
t* d* Petrobrás e delegação* d*
lidere* sindical*, d* toda* ** cias-
*** trabalhador** * adido* d* im-
prensa.

Entrevista da Sra. Rada
Enquanto o Sr. Ale>-«i Adju-

Na salão nobc» da Facvldadt National da Química, foi instalado,
onitm, o Curso dt Programafá* Citntlfico, sob os qutpicios do Centro
dl Prectssamc-nU do Dados, d* iarviio Nacional di Rocinsoamonlo do
IIOI. Al aulas, qui s«rão tm número de orne, visam a ensinar oi meioi
do uliliiafãa do computado, ololitnlco Univac 11OS nas opo,a|õas numi-
ricos. A aula inaugural contou com a prestwca de mais de uma centena
do alunos, onlro universitários, militares, ongonhe-iros, químicos • físicos.

p o Sr. Segadas Viana oo seu gabinete, com quem
0 conferenclou durante várias horas. Depois «In

j 0 encontro, o Chefe da lJ«ilíiria falou aos jorna-
< 0 listas, tendo declarado, na ocasião, que "não

0 mandou nem vai inundar Investigar a vida «Ins
0 pessoas apontadas como prováveis partjaipan-¦A i«.s da MAC, enquanto o .Ministro Alfredo Nas-

não assumir a responsabilidade por tôda.i
Sg as denúncias". As dcclai-ai.-ões «Io Chefe de

nos próprios meios governamei

respondeu que eram de nature- I bei visitará hoje. ás i8.no horas,
za jornalística. P-.rpuntou-sfi cn-
tão sóbre a propalada divergõn-
cia entre a UKSh u a China Co-
munisla, se era divergência ape-
nas ideológica ou que outro ca-
ráter poderia ter. afirmou nâo
existir tal incompatibilidade, e
que o fato não passava de "coi-
sa de jornalistas americanos".

SERGINHO VOLTOU DOS EUA:
RECUPEROU 1/10 DA VISÃO

PROCEDENTE 
de Boston, chegou ontem ao Kio, o menino Ser-

fio Gouvra, de 9 ano* de Idade, que se submeteu a quatro
intervenções cirúrgicas no olho esquerdo, para redu/.ir o leucomn
congênito de que r portador em ambas as vistas. Seu tratamento
foi custeado pela imprensa carioca e as operações foram renli-
zadas na clínica oftalmológica do "Mass General Hospital".

Embora sua recuperação haja I tempo que permaneceram nos

as instalações da ULTIMA
HORA e do "Jornal do Brasil"
a Sra. Rada Kruschev dará uma
entrevista coletiva á imprensa
no Hotel Trocadero, onde a de-
legaçâo soviética se encontra I D Rosario Oouvèa, mãe dc
hospedada. Sérgio, declarou que, durante o

sido parcial, nfto se pode negar
o êxito do tratamento que res-
tituiu ao menino um décimo da
visão normal, levando-se em
consideração que estava êle
condenado à ceiguelra perma-
nente.
Presentes

P tes chi Al AC.

p Interpretadas
0 tais da Cuanabara como um desafio aberto ....
0 Govfjrno federal, ua pessoa de um dos mem-
0 bros do Conselho de Ministros. No Guanabara,
0 segundo rumores que circulavam, o Sr. Carlos
0 Lacerda não pretende continuar o processo
0 nem ouvir ninguém, pois. consoante fontes li-
0 nadas ao Governador, tais sindicâncias viriam
0 apenas confirmar o que já é fartamente sa-
0 Indo: o desinteresse demonstrado pelas «+«-».-
0 ridades policiais da Guanabara em se apro-
0 fundai' nas Investigações sóbre a MAC sendo
0 necessária a Interferência do (inverno Federal.
0 a fim «le que a Polícia carioca tomasse medidas
0 para dar combate aos terroristas da sinistra
^ oi-ganlzm.-ão.

O Secretário de Administração, Sr. Aldo
Olivero, reafirmou ao Governo sua dlsposi-
«ão de deixar o curgii. Insiste na sua substi-
tlliçuo o mais breve possivel. *** Uenlrn
de quarenta dias, deverá estar ciincliiída a rc-
gulamentaçüo tia Contribuição de Melhoria.

í: mais um imposto que o Governo dn Estudo
vai exigir dos contribuintes, ••• Cartões-

RONDA DAS SECRETARIAS

Estados Unidos, o menino ga-
nhou presentes em profusão.
Nada menos dc três grandas
malas foram necessárias para
trazer os brinquedos recebidos
por Scirío. Indagado sóbre o
que mais o havia impressiona-
do em sua.v^em. respondeu 

| oWrlyi vão ser lançados outra ve/ na.s águas
0
0 viço (le Esgotos sobre «is lançamentos sanltá

o garoto ""The snow" ia ne-
vel, parn mostrar que já .subiu
algo de inglês.

0 «la Guanabara. Mais uma experiência do Ser-

SAN TIAGO NA TV: VONTADE DO POVO PREVALECEU EM PUNTA DEL ESTE
ra Brasil, emATRAVÉS 

uma rede nacional de rádio e televisão, nntem a noi-
te, o Ministro «Ias Relaróes Exteriores, San Tiago Dantas,

falou ao povo brasileiro sóbre sua atuação á frente ria represen-
tacão do Brasil na Reunião de Consulta da Organização dos Esta-
do» Americanos, realizada em Punta dei Este, fazendo, na ocasião,
um relato objetivo sóbre o que se passou naquela Conferência de
chanceler. Em jinte»e declarou:

D

0

de Defesa, por ser este um ór
gáo essencialmente militar.

A Reunião de Punta dei
Este anresentoii resultados

positivos. Apesar dos receios
quanto á sua realização, node-
mos afirmar que ela teve resul-
"idos construtivos.

Um ponto ficou firmado: a
vitória dn democracia, e

total condenação dn regime co-
munista. Mas. também, a con-
denação ao reacionarismo, ao
entreituismo e às formas que,
sob o pretexto de combater o I n Se se comparasse o que foi
comunismo, combatem o pro-' Mi aprovado, o que íol feito*reaso. na RetmlSo de Consulta, com o

Outra medida contra Cuba que náo foi feito, o que foi oml-
tomada pela Reunião de i tido, evitado, então poderíamos

Chanceleres: expulsáo daquele; aquilatar o tanto de útil que foi
pais da Junta Interamericana : aquela Reunião.

Reunião, condenou qual-
quer açáo militar ou sanções
econômicas contra Cuba, porentender que tal representava
uma intervenção naquele pais.Cl Brasil condenou, antesWM mesmo do inicio da Reu-
nifto de Consulta, qualquer ati-
tude Isolaclonista. Entretanto,

H 
Pretendeu-se na Reunião j lá encontramos projetos nesse
anllcar o Tratado do Rio sentldo, Inteiramente rechaça-

de Janeiro — ação conjunta dos dos P°r vários países partici-
pnntes.
fj| Carta da OEA não possui

declaração à I aprovado pelos Congressos dos
Estados, o que tornaria mais di-
fícil sua concretização.
RI A grande arma dos paises

naiges americanos — contra
Cuba, através de medidas coer-
citivas. alegando-se que aquele
pais representava uma ameaça
concretn ao hemisfério. Isto foi
evitado

B

DIRETOR PETROBRÁS
O CENTRO ACADÊMICO CÂNDIDO DE OLIVEIRA

— CACO — vem associar-ie, de público, àt manifeste-
ções dot engenheiros • trabalhadores da Petrobrás que,
em notas divulgadas pela imprensa, reclamaram < con-

firmaçáo do «to que nomeou o economista Dr. EDUAR-
DO SOBRAL para a Diretoria da empresa estatal.

Como é notório, o ato de nomeação do Dr. SO-
BRAL, após receber as assinatura» do Presidente de
República e do Primeiro-Ministro, teve suspensa sua
publicação no "Diário Oficial".

O CACO, expressando o pensamento nacionalista
dos estudantes da Faculdade Nacional de Direito, re-
clama do Governo uma atitude mais enérgica frente
tos grupos estranhos que teimem em intervir na po-
lítica nacional do petróleo, visando torpedeá-la • des-
vií-le do caminho traçado pela Lei 2004. Os estudam
tes nio aceitam a interferência de agentes d* inte-
restei estrangeiros, como o nefando Sr. Roberto Ma-
rinho t os senhores donos des refinarias particulares,
ainda enquistadas nt polftict ntciontlistt do petróleo.

Nesta episódio, mtis umt vei estio ts forçai de
antreguismo tramando contrt t Petrobrás.

Os estudantes estão do lado dos trabalhadores dt
Petrobrás e em defest do monopólio estatal; queremos,
ptn já, t publicação dt nomeação do Dr. EDUARDO
SOBRAL.

PAULO CALVAO — Presidente tm exercício

qualquer artigo que fale só-
bre a expulsão de um pais mem-
bro. E o Direito Internacional
afirma que quando uma Carta
de Nações não declara expressa,
mente como agir num caso dês-
ses, a solução é a reforma des-
sa Carta. Por isso, só com a ro-
forma Cuba poderá ser expulsa
da Organização dos Estados
Americanos. E essa reforma dos
estatutos da Carta terá de ser

milltarmente fracos é a in-
tangibilidade do Direito. Se há
uma tradição existente cm todas
as nações, essa tradição é o res-
neito ao Direito,
ffjl Posso dizer ao povo que as
•*** delegações brasileira e nor-
te-americana mantiveram, duran-
te todo o desenrolar da Reunião,
um clima dc cordialidade, de
cooperação, de respeito e dc aca-
tamento aos princípios defendi,
dos.

Frondizi — uma homena-
gem à parte — enfrentou

grandes dificuldades no inter'or
do pais pela firmo posição assu-
mida pela delegação argentina
na Reunião, em defesa dos prin-
clpios magnos do Direito. A êle,
os nossos parabéns.
BNio 

poderíamos, contra os
nossos pontos de vista, acel-

03

ED

COMERCIÁRIOS INICIAM CAMPANHA
P»P4 AUMFNTO SALARIAL DE 60%

' — F\ECIDIMOS mobilizar tôdt t cltstt numa ctmptnht Intenit
mJ ptrt o tumtnto de 40% e feremos apelo tos empregado-

res, no sentldo do qut solucionam o ctto o mtls rápido possívtl,
! pois o comerciárlo |a nio pede mtls vivtr com ot salários ttuiit

— foi o qut eflrmou k roportagtm dt ULTIMA HORA. o Sr. Ja|.
mt Corrtla, prttidtntt do Sindicato dot Emprtgados no Comer-
cio, referindo-se i assembléia rttlittdt nt última ttxta-felrt,
quando ficou decidida t rtlnvidlctçio ptrt o novo acordo qut
deverá ter assinado no próximo dl* 1.* de março. Acrttctntou qut
procurtrio conduzir o movlmtnto com bttttnft ctlmt, pira que
novos problemas nio sejam critdot, tdltndo umt toluçio qut é
urgtnte. '

Disse que fizeram "um levan-
lamento profundo" do aumento
do custo de vida, com base nos
preços cobrados nas mais diver-
sas regiões da cidade 'ZS. ZN,
Centro e Subúrbios), e entreua-
ram os resultados a dois atua-
rios competentes, que conclui-
ram pelo aumento de 60%, des-
de a assinatura do último acór-
do.

Revelou que insistirá com os
presidentes da Federação do Co-
méreio Varejista e da Federaçio
do Comércio Atacadista, respec
tivamentr. Sr. Osvaldo Pacheco e
Sr. Artur Martins, no sentldo de
que. ainda durante esta temam,

0 rios submarinos. *** Técnicos da SURSAN
0 reúnem-se amanhã com o engenheiro Sutur-
0 mini) de Brito, para estudar o modelo redu-
0 /ido para nova tomada de água no Ciando.

0 
'<¦*'¦' O Sr. Mário Lorenzo Fernandes, Secre-

0 tário ile Finanças, divergiu do seu colega da
0 Administração por causa dos vencimentos dos
0 Fiéis do Tesouro, Pediu férias e ameaça náo
0 voltar se fór mantida a decisão do Sr. Aldo
0 Oliveira. *** Parte da frota de coletores de
0 lixo, adquirida recentemente em São Paiilu.
0 está u caminho da sucata. São quinze viaturas
0 abandonadas nn capin/al da Superintendeu-
0 cia de Transportes. *** Técnicos do I1ID
0 consideram Irrecuperáveis algumas favelas da
0 Olt. Visitaram ontem os últimos grupos fave-
0 lados em companhia do Sr. Artur Itlos, Oor-
0 denudiir dos Serviços Sociais.

u a público antes da Reunião, pi uma posição de respeito, 0

tar a decisão política contra a
ordem jurídica. Aceitamos a
conceituação de algumas Chance-
larlas sóbre o que seja verdade
jurídica, mas náo podemos con-
cordar com a expulsão de um
governo do selo da OEA, sem a
reforma da Carta que a rege.

Se o Brasil nao prosperou
nessa Conferência, teve o

mérito de ao menos não deixar
que prosperassem as soluções
que pretendiam nos impor. Do
primeiro ao último dia, o Brasil
defendeu a mesma posição que
deu
Foi
pois o melhor fundamento da
amizade é o respeito mútuo.

Nesta Conferência, os prin-
cipios de não-intervençáo e

de autodeterminação saíram In-
lactos.

00

Acontecimentos \/de Última Hoga)
• CAMPONESES - PORTO ALEGRE, fi

— (UHl — Acom-
panhados de mulher e filhos, ISO eampone-
ses estão acampados em terreno do grupo
escolar "Caldas Júnior", Hapoá, para reivindi-

E 
Defendemos cm Punta dei p car do Eslado os (i mil e !)()() hectares do ler-
Este a vontade do povo 0 ra, pertencentes ao Governo, da fazenda "La-

brasileiro e o pensamento do Ú gon Negra", naquele município, Estão fugindo
% Ana i,.tir.in.i i/; ..;,.„ :.. .-.._ ,1,.Pais. tí

rcunam a classe para que tome
conhecimento da relnvidicação
dos comerciários. Acentuou, no
entanto, que realizarão diversas
outras assembléias, para fazer
com que todos entrem cm con-
tato com a realidade da situa-
çio e contribuam para a luta
que poderá nio ser fácil, sem
o apoio de todos os que traba-
lham para o comércio.

O Sr. Jaime Correia concluiu
afirmando: "Nio desejamos qual-
quer espécie de animosidade com
os empregadores, Ao contrário.
Procuraremos fazer o possível
para que o problema termine
em paz".

i Tempo Instável
Tempo instável, com chu

! vas, hoje, anuncia o Sar- (i
! viço de Mtttorologit, pa- '•
! ra o Rio • Niterói. Ventos
! de fracos a moderado»

Máxima dt ontem, 33' 
grtus, Serviço Geográfico ;
do Exército; mínima, 22.3' 
Laranjeiras.

1 i .
•#•»'4*4*4* + + + 4*4* + é>4>4f 4*4*4*4*+*+ AyA>A> + + 4 '

SE» HONESTO
CONSIGO
MESMO

| • INUNDAÇÕES

dos latifundiários que elevaram a quota «le
arrendamento de S0 para titr,.

SAO PAULO, 6 (UHl
— O Vale do Parai-

ba foi novamente castigado por fortes água-
ceiros, desde as 10 horas de sábado Último.
Os rios Paraíba, Claro o Tietê transbordaram,
invadindo as localidades de Mogi «Ins Cruzes.
Guarulhos, Ermellndo Matarazzo, Guararema,
Salesópolis, Jacarel o outras. Toneladas «le gé-ncros alimentícios, agasalhos o medicamentos
loram enviados àquela zona, Sobe a mais
tle trezentos o número do famílias flagelada-

• "STATE OF MAINE" - ^S^6M,
vio-eseola, mercante, "State of Malne" do go-
vôrno americano, visitará em caráter não ofi-
ciai u porto de Salvador enlre 11 e 15 deste
mês. O navio está sob o comando do capitão

g de longo curso Alhion F, Coffin, traz a bordo
j| o contra-almirante reformado George J. Kinr.

e 340 alu-
reserva da

além de -lu oficiais
nos. considerados
.Marinha dos EUA'

e instrutores'aspirantes da

• OSASCO -

Ser honesto consigo mesmo t. mait á
«Io quo uma fórmula de. êxito nn |
tmlmllin ou no casamento. K um |
estilo de vida, que rende alt»t t
juros. Muitas [kmsoiis prosperam, .;
adotando-»; você liiinbém pude 0fazer isso. Veja como, lendo ês«e ^

SÀO PAULO, fi lUHi — lli-
rant Sana/ar será o primei

ro preleilo de Osasco. Nas urnas apuradas, o
candidato do PltT obtlnha 50'; dos sufrágios
válidos. Para viec-prefeilo, classificou-se ei"
primeiro lunar o Sr. Marino Pedro Nlcoleli
UDN-PTN-PDC).

• ENCONTRO AGRÍCOLA-

' PAGAMENTO DE APOSENTADOS NO MINISTÉRIO DA FAZENDA
O Diretor de Deapeia PAblita avl- sil, It* andar dn MF. Nesse mesmo

I ¦« aoe inlere»ado> que o p.jam.n „, Mr,0 „, tpB„„ttin, 4o
i lu do» apoientutot dn Ministério da , ...
! Fa.rnda será efrluad» oulnla-lrira, ' Mlnlileria da f.uerr». nos *inlrhl.

i rii* I, na n^mU do ISanro do Hr- j la I* fa^adorla rio Teaoiiro Nacional

RECIFE, « —
(UH) — Presi-

«lido pelo Ministro Monteiro Klllio, começou a
interessantíssimo artigo publicado 0 ser debatido, ontem, em Caruaru, O Plano de
in, edição de fevereiro de Sele- 0 Trabalho Técnico «Io Ministério da Agrlcul-
ções. ,íii * vende em tódat ut Ú lura. "" Primeiro dos quatro encontros regio-
binctt, o número de invoieiro de 1 "ais programados para o fomento das produ-
Seleções lhe oferece ainda... ani- g voes vegetal e animal. Os outror, encontro*
gOi espe.ielmenle escritos ptr. seu | «rão em Curitiba, Belo H.inz.intc. Pará t Pór-

prazer r. informação 1 ,0 Ale"''»-
———————— lasmrie^tt*^^
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Revolta Nos Circos: Vão Abandonar o Rio
Na Hora F7
ESPECULAÇÕES EM TORNO 1

DO FUTURO GABINETE (
O problema das deslncompatlbillzacões es- =

tá começando a preocupar o Govêrno Fede- E
ral, e dando esperanças aos candidatos ao tutu- =
ro Conselho de Ministros. Nos próximos dias o e
caso do afastamento dos atuais titulares terá =

que ser resolvido, com um pronunciamento ofi- =j
ciai das mais altas Cortes de Justiça do Pais, =
o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Su- 

~~

perlor Eleitoral. Os juristas do Conselho de
Ministros (San Tiago Dantas e Oliveira Brito),
apesar de evitar dar opiniões sóbre o caso, con-
sideram desnecessária a desicompatibllização,
porquanto num regime parlamentar o Poder
Executivo sofre maior fiscalização da parte do -

Legislativo e, assim, não pode usar de sua in-
fluência junto ao eleitorado. Mas, o fato é que
já começam a surgir os primeiros nomes que
viriam a formar o futuro gabinete: Antônio
Balbino' seria o "Premier"; Clóvis Salgado, Mi-
nistro da Educação; Afonso Arinos voltaria á
pasta do Exterior; Milton Campos, iria para a
da Justiça; Gastão Vidigal, para Indústria e Co-
tnércio; Hugo de Faria, para o Ministério do
Trabalho; Lúcio Meira retornaria ao Ministério
da Viação. Permaneceriam nos seus cargos os
Ministros militares, bem como Walter Moreira
Salles (Fazenda), que afirma não ser candidato
a Deputado e Sotto Maior (Saúde). Náo há es-
peculações em torno dos Ministérios da Agri-
cultura e de Minas e Energia, o último conslde-
rado como um dos mais difíceis de ser preen-
chido e de ser exercido.

DESMORALIZAÇÃO NO SAPS
i

Os membros do Conselho Administrativo
cio SAPS (Ulhoíi Cintra e Fausto Rivera)
ganharam no Judiciário e vão reassumir seus
postos nos próximos dias. Enquanto isso não
acontece, os procuradores recém-promovidos,
liderados por William Douglas Sheld e Heitor
Luz Filho, estão pressionando o Interventor
Américo Forjaz para que éle pague os atra-
sados das promoções, o que náo foi feito até
agora porque o próprio Interventor constatou
irregularidades gravíssimas nas promoções
(atenção Dante Pellacanü), como contagem
do tempo (Heitor Luz contou 19 anos de pro-
curador, enquanto que a Procuradoria tem
apenas três...), critérios errados e — o mais
grave — diferenças nos cheques de milhares
dc cruzeiros a mais, a favor dos procuradores
promovidos, num enorme prejuízo para a au-
tarquia. Douglas Sheld afirma que é pode-
roso com Ulhoa Cintra e Heitor Luz com Faus-
lo Rivera. Desta forma, esperam que Forjaz
pague logo, porque o resto, no futuro, eles
garantem... E os trabalhadores que contri-
buem para a Previdência que se danem...
Positivamente. Ulhoa Cintra e Fausto Rivera
voltam ameaçados lou ameaçadores?).

UMAS & OUTRAS
O Chefe dc Policia, Sr. Segadas Viana, di-

rigia ontem seu carro particular, ás 1(5 horas,
na Avenida das Nações Unidas, quando parou
de repente para atender ao rádio-roceptor que
está instalado no veiculo. Os automóveis que
vinham atrás foram obrigados a dar freadas
rápidas, a fim de evitar batidas. Positlvamen-
tc, o Chefe de Polícia nâo usa o sinal manual.
• ü ex-Presidente Juscelino Kubitschek segui-
rá no fim do mês para os Estados Unidos,
aonde vai pronunciai- dez conferências sobre
os problemas dos países subdesenvolvidos, cm
Universidades norte-americanas. A primeira se-
rá em Harvard (Boston), universidade na qual
o Presidente John Kennedy recrutou seus prin-
cipais assessores — que JK (de cá) considera"unia equipe excelente". A última con ferència
será em São Francisco. • O General Juarez
Távora deverá ser candidato ã Câmara dos
Deputados pelo PDC da Guanabara, esperan-
do ser apoiado pelos participantes do liear-
nianiento Moral. Se eleito, Juarez espera con-
tar com unia bancada na Câmara c assim for-
Inlcccr sua posição de líder da direita. • O
Professor Dermeval Trigueiros, diretor do En-
sino Superior, continua sendo o ponto fraco
na atual administração dn Ministro Oliveira
Brito. Náo será possível uma reforma univer-
silária se num cargo de tal importância não
estiver um educador autentico c dc vanguar-
da. C O editor José Olímpio mostra-se entu-
siasmado com a atuação de San Tiago Dantas
na Conferência de Punta dei Este. E, com cor-
to ar do modéstia, comenta para os Íntimos:"San Tiago é gente da Caia e não poderia fa»
lliar..." A Casa a que sc refere é a Editora
José Olímpio e não o Ilamarati. • O jovem
Deputado Juraey Magalhães Júnior deverá in-
grassar mesmo no PTB e já em outubro es-
lará disputando ns eleições para a Câmara dos
Deputados na legenda trabalhista. Seu pai,
entretanto, permanecerá fiel â UDN.

GENTE POR Aí
Jantando domingo, nu Churrascaria uau-

cha, o jovem industrial Paulo Mota (Melai-
graficai contava sua atuação em partidas dc
golfe. • em plena campanha eleitoral o Depu-
lado Drault Ernani. que afirmava numa roda:"Tomara 

que o Jânio seja candidato, porque
vai levar tremenda surra na Paraíba". • O"marchand-de-tableaux" Bonino comentava
há dias que o Rio dc Janeiro está cada vez
melhor para a venda de quadros, devendo su-
perar São Paulo no uno de 1962. • O ten-
trólogo Joracy Camargo está dedicando a
maior parte de seu tempo á SBAT e com
isso parou totalmente dc escrever. • A atriz
Beatriz Costa prepara-sc para fazer um fll-
me brasileiro. • O Padre Coes está pensan-
rio cm ser candidato a deputado pela Gua-
nabara. Náo sabe se agora ou sc espera as
eleições para a Assembléia Legislativa. Pa-
(ire Góes espera contar com os votos dos tor-
cedores do Flamengo. • O romancista Her-
berto Salles dizia a amigos cm São Pedro dn
Aldeia (onde tem casa á beira-mar, vizinha
da dc Juarez Távora) que por ora não pensa
em fazer novo romance, mas em escrever le-
trás para semba, que é muito mais diverti-
do.

* ITAMARATI AN AS - ^«tí £diu, oficialmente, ao Itamarati a retirada de
Hobcrto Assunção de Paris, atitude que to-
mou pela primeira vez em sua longa (36 anos)
carreira diplomática. Em vista disso, o Chance-
ler San Tiago Dantas está pensando em nn-
mear Roberto Assunção Embaixador do Brasil
no México. • Embora Guimarães Rosa desmin»
ta a noticia, nos bastidores da Casa de Hio
Branco continuam correndo rumores de que o
autor de "Sagarana" vai substituir Antônio
Camilo de Oliveira, no Instituto Rio Branco. •
O Embaixador Hugo Goutliier, embora convi-
dado pelo Senador Benedito Valadares, nâo val
disputar as eleições para Deputado Federal
por Minas. Gouthlor retornará a Roma e daqui
a quatro anos, cnláo, pensará no seu Ingres»
so na carreira política.

TODOS 
os pequenos circos da Guanabara preparam-se

para rumar com destino a outros Estados, em vir-
tude das exigências, consideradas descabidas pelos em»
presárlos, do Grupo de Trabalho instltufdo pelo Gover-
nador para fiscalizar as casas do diversões. Segundo o
empresário do "Circo e Teatro Universo", Instalado na
Estrada Vicente de Carvalho, em Vaz Lobo, o Incêndio
do "Circo do Horror", em Niterói, fêz com que as auto-
rldades da Guanabara viessem a fazer exigências rlgo-
rosas, porém inúteis para aqueles que conhecem a téc
nica circense, exatamente aos pequenos circos, qut Ia.
vam a alegria á garotada dos bairros cariocas.

Antes do GT
Qualquer circo para sc instalar c funcionar, antes

da constituição do GT, necessitava das seguintes exi-
gencias: a) autorização do proprietário do terreno, on-
dc pretendia se instalar; b) atestado do Distrito Policial
de que não havia inconveniente no funcionamento do

circo no local; c) o empresário fa/ia um requerimento
à Delegacia de Costumes e Diversões, apresentando o
atestado do DP. Tomadas estas providencias pela com-
panhla, a DCD enviava dois engenheiros paru verifica-
rem se o circo oferecia segurança aos espectadores.

Novas Exigências

Os empresários dos sete circos existentes no Rio
foram surpreendidos quando procuraram tirar novas li-
cenças, com o acréscimo das seguintes exigências da
Comissão de Vistoria em Casas de Diversões, por ordem
do GT: I) Atestado do Corpo de Bombeiros de que a
lona de cobertura sofreu processo de ignlfugação; Ti
Apresentação de planta do circo com o total da lotação
e lugar de saida, na proporção de um metro para cem
pessoas; 3) Declaração assinada pelo responsável de qu*
os mastros estão sustentados por cabos de aço e não
ptla própria lona.

Os empresários consideraram as novas exigências
sem nenhum objetivo prático e, mesmo, inaceitável, pa-
ra os pequenos circos, que sempre "ofereceram s*gu-
rança a seus espectadores", Procuraram em comissão
as autoridades e apresentaram sugestões. Que fossem
liberadas as instalações e o funcionamento só pudesse
ser iniciado com a licença dos engenheiros da DCD.
Algumas autoridades consideraram razoável a idéia.
Mas os proprietários conseguiram apenas a fórmula
do processo de ignifugação, que nada mais k do que

| uma solução de bórax 16), ácido bórico 15), água (100).
! Circos Que Abandonarão a Guanabara

Os pequenos circos, não podendo cumprir as for-
malldades exigidas, ameaçam sair da Guanabara. Sáo
eles: "Circo e Teatro Universo" (Estrada Vicente dt
Carvalho, Vaz Lobo); "Circo Atlântico" (Engenho da
Pedra); "Ouero-Quero' 'Magalhães Bastos); "American
Show"; Suely (Marechal Mallet); Olimecha" (Engenho
NõvoJ; ' Picadllli" (Campinho).

I AMARAL NETO "AMEAÇA" ABANDONAR A LIDERANÇA | passeata de lavradores
RUMO À CÂMARA (AMANHÃ)NAO 

comparecendo á reunião dos lideres de ban
Sr. Amaral Neto fêz correr no Pálido Tlrade

, derança da Maioria. Naquele momento, 17 horas
demissão ao Governador Carlos Lacerda. O motiv
teria correspondido aos compromissos assumidos
Noutros termos, o pedido d* exoneração do Sr.
Executivo não atendeu os pedidos de nomeação

TIREMOS
O CHAPÉU

Hoje, aos lavrado-
res tle Jíicarcpagiiá.,
empenhados cm jus-
ta campanha pela
obtenção dc um au-
xillo du Estado a
fim ile enfrentarem
a aflitiva situação
na qual se encon-
Iram. em virtude do
arrasamrntn ile suas
colheitas pelas inun-
dações.

Wl

cada no gablnett do prtsldente Lõpo Coelho, o
ntts a noticia de que estaria dtmlssionário da li-

e meia de ontem, estaria escrtvtndo a carta de
o do afastamento strla o da qut o Governo não
na árdua campanha parlamentar do ano passado.
Amaral Neto resultaria dt qut o chefe do Poder
encaminhados por stu Intermédio.

A notícia que correu célere
na Assembléia não encontrou
"muita fé", quer nos setores
oposicionistas, quer nos da si-
tuaçào. Deputados do PTB, como
da própria UDN, recordaram ma-
nobras idênticas conduzidas pe-
lo próprio Sr. Amaral Neto,
quando preparou sua volta à li-
derança e nos dias que se se-
guirani à crise de agosto do ano
passado. Primeiro, o Sr. Amaral
protestou pela intenção de aban-
donar a liderança e voou para
a Suíça, deixando em seu lugar
o Sr. Temistocles Cavalcanti.
Quando este estava "esquentan»
do o lugar", o Sr. Amaral vol-
tou, cabendo a vez ao Sr. Te-
místicies de seguir para a Eu-
ropa. Poucos dias antes de em-
barcar, no entanto, o líder em
exercício fêz declarações à im-
prensa carioca contra o perdão
da dívida dos exportadores de
café. Aconteceu, então, que, na
sua ausência, o Sr. Temistocles
isassou pelo dissabor de ser afãs-
tados do comando da bancada
majoritária pelo mesmo Sr. Ama-
ral Neto. Por isso, comentava o
Deputado Saldanha Coelho: "o
substituto do lider da Maioria,

sc houver, que ponha as barbas
dc molho, desde já..."
Mesa Recua

Sob a presidência do Sr. l.opo
Coelho, esteve reunida a Mesa
Diretora, com os líderes de ban-
cada. para debater o andamento
das mensagens que motivaram a
convocação extraordinária. Dian-
te da "onda" qui cresceu con-
tra o absurdo da convocação fpi-
ta pelo governo no sentido dc
obter a aprovação das três men-
sagens em 18 dias, a Mesa re-
ctiou nos propósitos dc apoiar o
Executivo às cegas, como dese-
java o Sr. Lopo, e fimou os se-
guintes pontos dc vista: 1) o au-
mento do capital do Banco do
Estado poder tramitar sem diíi-
cuidado alguma; 2) a reforma
administrativa será cindida pa-
ra a aprovação cm partes, com
preferência da criação das Se-
fretarias de Segurança, Turismo
e Serviços Públicos; 3) consen-
tir no parecer do Sr. Frota
Aguiar (hoje ou amanhã na Co-
missão de Economia) favorável
à tese dos "serviços essenciais"
para os telefones, com o que
náo será admitida participação
da companhia telefônica no pon-
to de vista do deputado udenis-

ta. que lem o apoio da bancada 
'¦

em peso do PTB.
O Sr. Sllbert Sobrinho foi à !

tribuna para esclarece trecho do :
seu último discurso, explicando,
então, que continua na oposição .
ao Sr. Lacerda, e só mudará se I
o governo alua!, "de público", :
mudar sua orientação em mate-
ria fiscal.

Brunini "Esclarece"

O Sr. Raul Brunini ocupou
ontem a tribuna para esclarecer
que não procedem as noticias de
que "os deputados vão p^anhar
subsídios em dobro, nesta con-
vocação extraordinária; na ver-
dade, acrescentou, vão perceber,
com a representação, o dobro
dos subsídios, mas estes conti-
nuarão os mesmos iguais a cen-
to e vinte mil cruzeiros . "

Reforma da Constituição
O líder do PR na Assembléia

Legislativa, Deputado .Valdir La-
ranjeira, comunicou que, cum-
prindo determinação de seu par-
tido, encaminhará à presidência
da Casa emenda constitucional.
de forma que sejam eleitos a 7
de outubro mais vinte deputa-
dos para o Legislativo estadual,

Os pequenos lavradores cariocas, da região de Jacaré-
paguá, váo amanhã, em caravana, a Câmara dos Deputados,
solicitar, aos parlamentares, auxilio imediato, porquanto ti-
veiam hils plantações e criações arrasadas em conseqüén-
cia dos últimos temporais que inundaram aquela área.

Dentre suas reivindicações a serem formuladas aos par-
lamentarei, os trabalhadores do campo ressaltarão a neces-
sidade de uma assistência mais efetiva por parte do Gover-
nador. que os tem abandonado a própria sorte, sujeito a per-
seguiçào dos "grileiros", Impreseindem também de um cré-

J dito de emergência, para voltar ao plantio
+ + + + + + ->*•* + * + + ** + **•** + *?*•*• + +* f*****?***************************.

TIFO EM BENFICA: EXAME DA ÁGUA HOJE
f\ DIRETOR do Departamento de Higiene declarou a UH que
^* ainda não tem elementos para afirmar ter encontrado na
água a causa do tifo no conjunto residencial de Benfica. Os
exames de laboratório, solicitados pelo Secretário de Saúde, só
hoje deverão estar concluídos, revelando ou não a existência
de corpos estranhos que teriam contaminado o água que abas-
tece o conjunto e áreas circunvizinhas.

Revelou o Sr. Manoel Ferrei- cretana de Saúde tomará as
ra que foram colhidos os ele- \ providências necessárias paramentos necessários para c ex í- n^—**—.—* h«".
me bacteriológico da água. En- «terminação do fo<c. Contudo,
tretanto. dado o exieuo espaço ; suspeitam também &s autorida-
de tempo, não foi possível a
conclusão do trabalho, o que
está sendo esperado para hoje.

Disse o diretor de Higiene
que, uma vez comprovada a

des sanitárias de que o tiío te-
nha suas causas em outros ia-
tôres, dentre eles, pessoas ata-
cadas da moléstia que teriam
contaminado os moradores do

contaminação da acua. a Se- Conjunto dos Pracinnas.

VEDETA CHILENA SERÁ A MESSALINA
DO "IV BAILE DO COLISEU": DIA 23
— nARA mim é uma honra participar do "IV Grande Baile do

I Coliseu" como principal figura, ou seja, Mtssalina, rainha
absoluta do tradicional grito pré-carnavalesco. Darei um bom
exemplo a meus súditos sambando até o sol raiar. Apesar de não
ser brasileira sou uma grande sambista — diz a linda morena
Gema dei Rio, vedeta chilena, escolhida para representar Messa-
Nna no "IV Grande Baile do Coliseu", dia 23 de fevereiro, das

22 ãs 4 horas,' no Teatro Carlos Gomes, sob o patrocinlo da As-
soclação de Cronistas Carnavalescos.

Vestida em Pele de Onça

— A fantasia com que reinarei
— acrescenta — é composta de
um vestido "pele de onça", u'a
manta dc seda e rendas, diver-

__ sos anéis, pulseiras e colares que
serão espalhados por todo o
meu corpo. Na cabeça usarei um
colar de pérolas verdadeiras. A
fantasia está avaliada em mais
dc quatrocentos mil cruzeiros.
Garanto que os súditos dc .Mo-
mo viverão, no baile, horas de
inesquecível alegria, sambando
"pra valer".

Decoração

A decoração do amplo e con-
Ej fortávcl salào do Teatro Carlos

Comes está entregue á eompe-
__ lência do artista chileno Juan

Lajanã e versará sobre o tema
Ej "O Esplendor dos Césares" cons-

liluindo-sc, por certo, em mais
Ej uma atração para os foliões que
Ej lá estarão sc divertindo.

Ano passado o baile alcançou
grande sucesso, passando inclu-
sive da hora prevista para o tér-
mino. A decoração — "As Rui-

__ nas de Pompeia" — foi bastan-
Ej tc elogiada.

__ Momo Não Quer Abdicar

||. Nelson Nobre vem lendo me-
lliora rápida, mas é provável
f!Ue, por faltarem apenas 22 dias
para o Carnaval, não poderá
voltar a reinar este ano. De ma-
neira nenhuma êle quer abdicar
c sõ em pensar que passará o
reinado da folia acamado torna-
se mais doente.

Em rápida palestra com Nél-
j| son Nobre a reportagem de Ull

apurou que reinará "nem que
seja acamado". Todos os foliões

__ at*"**- ^'¦HHNay >¦jaV *_. WÊS!___ '-¦
Pf '™ •,~-^|*jW^.'-:
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APARELHO INVISÍVEL

modelo 555 de Oliccn, paro
adaptação afrái da orelha
é invisível
peia apenoi 7 gramai
iem fios nem ruidoi eitranhoi
audição ao nível do ouvido

Faça-nos uma visita o
experimente sem com-

promisso o moderníssimo
Oticon.

facilitamos o pagamento
atendemoi a domicílio
peça uma demonstração em
sua casa, sem compromisso.

fio 16 onoi, a maior organização
do ramo na América latina t

CENTRO AUDITIVO TELEX S *.
Avenida Rio Branco, 138
13." onda. Tel.. 22.«Í62

cariocas e autoridades governa
mentais, como o Presidente JK,
estão enviando mensagem ao"bom gorducho" pedindo que
nào renuncie.

Outras Notas
n Os "Milionários do Minho"
** darão grito dc Carnaval
no próximo dia in, cm homena-
gem a imprensa. Na ocasião se-
rá oferecido almoço à Crônica
especializada.
El Expectativa em torno do
" bailo do Hotel Quitandinha"Até Debaixo D'água" dia 17.
Convites à venda.
n "Neptuno do Carnaval" é o" titulo do baile organizado
por Eduardo Earah na piscina do"Joá Palace Hotel", em homena-
gem ao IV Centenário da Cida-
de de São Sebastião'
RI "O dominó" será a decora-

ção. criada por Alceu Pena,
para o "Baile dos Artistas", dia
24 no Hotel Glória.
n A Associação Atlética Enes
¦"¦ Filho, na Penha Circular,
realizará, sábado, "batalha de
confete", a partir das 22 horas.

Proibição Para
Pré-Carnavalescas

O delegado Rui Tenório. da
, DCD baixou portaria proibindo
: festas pré-carnavalescas à tarde

em buates e bares, notadamente
em Copacabana e na Barra da
Tijuca. Tomou semelhante medi-
da ao ser informado dc que vá-
rios salões já estavam alugados
sem o prévio consentimento das
delegacias distritais e da DCD.
Frisou que os infratores terão
suas licenças cassadas.
^+^++++mm*+++++>t+++m+-++++++^

4.° CENTENÁRIO: PROVA
DE NADO LIVRE DIA 1.°1

Km eu mem oração ao quartocentenário da Cidade d» Ria
df Janeiro, será realizada no
próximo dia I? de março uma
prosa de nado livre (dois mil
metros) para moças e rapazrg.
saindo da Praia do Forte Si»
João e finalizando entre o Pâo
de Açúcar e o Morro Cara de
Cão. 1'artieiparâo desta prosaeorporaviie* do Exército, Mari-
nha. Aeronáutica, Policia Mili-
tar. Bombeiros, elubea cario.
vas e outras pfftxoaa que da-
sejarem inscrever-se. podendotamhrm disputar representam-
tes de todo. o. palie, e Kita-
dos. As inscrições podem icr
feitas até o dia 20 do corrente
no Forte Sâo Joilo.
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n a Espionado

CENTRO
NITERÓI
MADUREIRA

Tenha a cabeça toa I
para tratar dos seus I
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instalando em seu
escritório

CONDICIONADO!.
DE AR

THINLINE
Thmlme • Linfia Estreita. az>?n3s -3
em ae profundiaade e potência ae
i hP instalação iacil e aecorativa
na ra-ece eu janela Assistência
técnica permanente de nossa orga-
nicaçãq e ca própria fabrica GE.
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Df
ENTRADA

0 restante conversando
e que a gente se entende!

LOJAS
Serviço de Venda

Domiciliar:

43-3969

iü^JB

ServKio
FACILIDADE A SERVIÇO DA CIDADE

CENTRO Rua oos Anaradss, 96 • Rua Buenos A.ros. Itt • Av#n-da

Marecha' Flotia-po, 7 • CAMpO GRANDE: Rua Cel Agostinho. 87-A
• BANGtK. Av. Cônego ^aeconre-oa. 201 • BRA2 DE PIW»: R_ Itab.ra.

185-A • CASCADURA Av Suburbana., TO38Ç • RPALE-NGO. Av. San:a

Crot, WS • PARADA DE LtPCAS Rua tAob-X. 600 • NOVA IGUAÇU

Hil» Mat.&no O» KAocr*. 09 • MNOSa R. WwoaV tó*6 • Ln|a>.
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RETRATO p '

I AS TERRAS DO BANHADO
E OS ESPERTOS

A rea.ção .wtá convulsionada rm ódio contra
f\ o Governador Leonel Briiola no caso da
distribuição dr terras no Rio Grandr do Sul.
Tcada rssa danaeáo. todo rssr alucinado rsper-
neio dos priviletriados que vêem seu», privilé-
itíím rumo à sepultura, sáo m.inift»sUr«>s nor-
malíssimas de quem rm desespero de causa
sr encontra. No caso do Banhado do Colégio,
não houve invasão de terras particulara»s por
lavradores sem terra. O Govêrno é dono de

49 mil hectares que foram beneficiados exclu-
sivamente pelo Governo Federal com um pia-
no de saneamento da repião. concluído com
sucesso. A medida em que o Banhado ia sendo

__ recuperado como terra de primeira qualida-
de, os proprietários particulares, ás escondi-
das. arrancavam suas cercas e novamente as
enfiavam adiante, avançando assim no ter-

__ reno alheio, deixando no final para o verda-
deiro dono — Kstado do It. G. do Sul uma
área pequeníssima, muitíssimo inferior á do
antfço Banhado. Praticavam í"sp«Ttezas na
moita e nas sombras da noite. Ouem invadiu
propriedade alheia foram os poderosos fazen-
delros.

Cí Governador Leonel Bnzoia apenas defen-
yJ de a propriedade do Estado. O Governo

_\ eastou até o momento um bilhão de cruzeiros
e náo foi gasta essa importância sem trazer
os benefícios esperados, uma vez que o padrão
da terra foi elevado com a drenagem e a

_\ barrarem dr, Banhado que pode hoje fornecer
ásrua irrigada a uma área superior á do pro-
pno Banhado. Instantaneamente a terra apra-
decida pôde produzir 120 sacas de milho por
hectare, milho da melhor qualidade jamais
colhido no Brasil. Além de ser uma área aita-
mente produtiva, tem condições de levar sua
colheita, em apenas duas horas, ao mercado
de Porto Alegre. Braças ás boas estradas de
comunicação que o Governo asfaltou, ligando

fj o Banhado as portai de Camaq-uâ

§j •«<¦» claro que toda essa fartura de condiçãtes
AJâ náo poderia passar para as mãos do ver-
dadeíro dono, o Kstado, sem que uma tre-
mrnda campanha feita pelos fazendeiros nào
fosse desencadeada, tendo em seu bojo a in-
tenção precípua de deturpar, com a mentira
organizada, a política aeraria d.. Kio Grandr
do Sul. Os homens qur arrendam terras limi-
irofes com o Banhado, fazem um contrato
escerchante e mortal para o pobre e humilde
arrendatário, checando ao extremo de proi-
bir seus animais nas terras arrendadas. Nem
Ikjí, nem carneiro, nem cavalo, riem cachorro,
nem sabia pode pisar o terreno arrendado. O
fazendeiro poderoso não quer em suas terras,
senão o animal homem, mas .sem direitos de
homem Ora. para o gaúcho, seja rir da cida-
de ou do campo, essas tremendas imposições
provocam reações perfeitamente normais em
seres normais. Na*- terras do Banhado, ape-
sar de sua magnífica fertilidade, o infeliz e
rxplorado arrendatário náo consegue elevar

*»eu padrão de vida. dada a Imposição absur-
da de ler de pagar 30. 441 e at<- 50'. da sua
produção como parte do arrendamento. al*'m
de outros varies pagamentos a que esta sujei-
to, O assunto pede uma conversa longa com
a opinião publica. Amanhã e depois esta colu-
na se ocupara da questão hoje aqui iniciada.

P»S. — Recomendo aos leitores o livro de
Franklm de Oliveira -Revolução e Contra-
Revolução", no qual os problema* brasileiros
estão expostos com clareza em seus pontos
fundamentais. E um bom esclarecimento para

os que desejam ser esclarecidos sobre a nossa
situação
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GOVERNO DESVIA VERBAS PARA OS
"TROUEYS" ENQUANTO ADIA METRÔ

A 
decisão da bancada dç PTB. dc lutar peli
introdução do metropolitano na Guanabara,

atende plenamente aos interesses do carioca,
que vc chegar o déficit de transportes a um
nivel nunca registrado em cidades de popula-
ção sc.melhante a do Rio: mais de 100 mil pas-
sageiros hora! Enquanto o govêrno do Estado
recorre 8 sistemas obsoletos como o dos "trol-
ley-bus" ou empenha verbas gigantescas n»
abertura de túneis iCrJ 1.2 bilhões somente em
19fi2 no túnel Laranjeiras-Lagoa . o drama do»
transportes chega ao seu ponto cruciante
FM Segundo dados do Departamento de Con
** cessões, os veículos que demandam a 7!S.
a hora do "rush", têm uma capacidade de va-
?ão da ordem de 35.000 pas>ageiros hora Sem
que fossem eliminadas as filas, e os passagci-
ros continuasp-em viajando de pé e apenas pa-
ra que o» veículos não trabalhassem no regi-
me de sardinha em lata. seria necessária uma
varão de 43.000 passageiros- hora O déficit na
Zona Sui. segundo o DC e de 8.400 pessoas qut
á hora do maior movimento ficam totalment»
sem condução Com o sistema rie ônibus elétri-
cos, t> n eliminação cios bondes, calcula-se qut
êsse déficit duplicara, dai por que o governo
do Estado teme a inauguração dos "treollcy".
Recorda-se que a Assembléia votou tempoa
atras um credito de quase Cr$ ! bilhão para o»
ônibus elétricos. 100 quilômetros de rede área
ja foram instalados, os veiculo.» ja chegaram.
mas o serviço nao foi iniciado .
Cl Na Zona Norte o problema cio transporta
*^ e verdadeiramente internai, ônibus, trenv,
bondes e lotações transportam menos de -45
passageiros hora quand.p deveriam transportar
o dobro, isto e. 46 mi! passageiros hora noi
ônibus, bondes e lotações e 45 mil nos trens da
Central e Leopoldlna

E VAI FICAR PIOR

Estudos do Departamento de Concesaf.».
estimam em 1.1 bilhões de passageiros ano •
volume transportado por todos os veículos ca-
riocas no decorrer de 1960 Partindo desse cáV
culo. chegou-se ã conclusão que em 1970 o vo»
lume de passageiros na GB sera da ordem do

2.5 bilhões passageiros ano, havendo, portanto,
a necessidade da seguinte vazão diária 'na» ho-
ras do "rush"

E Zona Sul .
E Zona da Leopoldlna
E Zona da Tijuca
= Zona da Central .
E Outra» zonas

60 mil passageiros hor»
30 mil passageiros hora

60 mil passageiros hora
60 mil passageiros hora
75 mil passageiros hora

Ou uma vazão da ordem de 290 mil pasaa.
E ros hora. que representa quase duas vêzea a
E lotação do Estádio do Maracanã' Alguém da
E boa fe pode supor que o atual sistema de trans-
E portes, apoiado nos bonde», lotações, trens un-
E clusive os de madeira, v e ônibus elétrico»
^ sera capaz de atender a semelhante demanda"
= Ê claro que somente o metropolitano, utilizado
= nas grandes capitais como Londres. Moscou,
_ Nova Iorque. Roma. Paris. Berlim, ou em cida-
E des de população semelhante a do Rio pChica-
= go, Filadélfia. Boston. Sidney. ctc.p poderá aten-
E der a essa gigantesca sobrecarga de passagw-
= ros. E porque o governo do Eslado parece náo
E compreender semelhante realidade ja que apli-
E ca gigantescas verbas em sistemas paralelos ou
E simplesmente complementares do metrô não rea-
_ ta senão a bancada trabalhista lutar pelo enca-
E minhamento da solução dos transportes na Gua-
_ nabara através do "metropolitano"' Ainda qua
Ê contrariando o defensor ir antigo opositor ..(
5 dos "trollev-bus" e dos túneis ladiáveu.' cona-
= truídos para os eadillac* .. Portanto, qut at-
E nha o "metrô*, apesar mesmo de Lacerda.
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Lacerda Persegue Arinos: Quer Convocar Suplente |BRASÍLIA INFORMA - Mauritonio Meira

| QRASILIA, * — (UH) — Aliado à UDN
| D da Guanabara, o Governador Carlos
= Lacerda actba de Iniciar uma ofensiva
£ política contra seu ex-aliado. Senador
3 Afonso Arinos, que ora serve como Che*
3 fe da Delegação do Brasil na Assembléia
3 das Nações Unidas. Com efeito, acabam
= de chegar ao Senado duas representa*
= cões de perseguição política ao senador
= carioca, ambas pedindo a convocação de
= seu suplente sob a alegação de que • re*
= presentat-áo da Guanabara no Senado es*
= tá desfalcada. Uma delas é assinada pes-
= soalmentt pelo Sr. Carlos Lacerda; a ou*
= tra pela UDN carioca. Por trás das duas

representações o que existe é taosòmen
5 te o desejo do Sr. Venãncio Igrejas, Su*
5 plente do senador, de sentar-se em uma

cadeira da Câmara Alta. A oportunidade
= é aproveitada e foi estimulada pelo go-
3 vernador da Guanabara para uma remota
Ü represália contra os Arinos, com quem
= o Sr. Carlos Lacerda está de relações
= praticamente rompidas, desde o episódio
= Afonso Arinos Filho. Na verdade, a
= ofensiva terá efeitos meramente políticos,
3 senão meramente pessoais. E' que as re*

presentaçüet estão, de taida, prejudicadas
pela letra do Regimento Interno do Se*
nado e da préprla Constituição Federal.
O regimento, com efeito veda a convoca-
ção do suplente quando o titular se II*
cencla por período náo superior a VO
dias, como é o ctto do Sr. Afonso Ari-
nos. Além disso, o mesmo regimento
dispõe que se a ausência do titular se
verificar no período compreendido den*
tro dos três últimos meses da sessão le-
gislativa também náo se convocará o su*
plente. tste é também o caso do Sr.
Afonso Arinos que se licenciou em se*
tembro do ano .stsado. De qualquer
modo, as represerRições seráo lidas na
sessão de hoje do Senado, ao que tudo
indica, e encaminhadas á Comissão de
Justiça, cuia decisão será negativa em
face, Inclusive, de precedentes.

REMESSA DE LUCROS
VAI ANDAR

Voltará a andar — e rapidamente —
esta semana, no Senado, o pvieto de
remessa de lucros, cuja aproiTrção pela
Câmara provocou tanta grita em seio*

res conservadores de todo o Pais. Como
se recorda, ficou acertado que uma Co*
missão Mista de lt) deputados e senado*
res examinaria o projeto antes de sua
apreciação polo Senado, para aparar-lhe
o que c considerado arestas e escoimá*
lo de tudo o que pudesse prejudicar o
desenvolvimento econômico brasileiro.
No Senado, a sua comissão dos cinco es*
tá praticamente escolhida, restando ape*
nas aos quatro pequenos partidos de um
Senador cada (PTN-PKP-MTR-PSP) es-
colherem um representante comum. Os
nomes serão divulgados pelo Senado, de
hoje para amanhã. Sabe-se que o PTB se
fará representar por seu lider Barros de
Carvalho e a UDN pelo Sr. Sérgio Mari*
nho. Na Câmara, também deverá ser in-
dlcada a Comissão ile Cinco, sendo que
o representante do PTB será o Sr. Sér-
Kio Magalhães, um dos autores do pro*
jeto aprovado pela Câmara.

MESA DO SENADO: IMPASSE
Ontem á noite parecia que se havia

chegado a um acordo piloto para uma
eleição tranqiiila para a mesa do Senado.
A fórmula que reunia maiores possiblll-

dades de êxito era a seguinte: Presiden*
te (cargo novo, criado pele parlamenta*
rlsmoi — Auro Moura Andrade (PSD*
São Paula); Vice-Presidente, João Vilas*
Boas (UDN-Mato Grosso); Primelro-Se-
cretário, Barros de Carvalho (PTB-Per-
nambuco), contrariando-te at pretensões
do Sr. Vivaldo Lima (PTB-Amaionasl
que Insiste em voltar ao lugar. Nessa
chapa, o Senador Gilberto Marinho, Iria
para um lugar na mesa, como represen*
tante do PSD Carioca e o Sr. Joaquim Pa*
rente (UDN-Plaui) para a terceira Secre*
taria. Esta fórmula esbarrou num fato
novo: a declaração do Sr. Vltorino Frei*
re (PSD-Maranhão) de que náo votará
em pesteditta para a pretidência, Como
te sabe, o Sr. Vltorino está aborrecido
com seu partido, desde o Incidente com
o ministro da Agricultura. Dispondo de
três votos — Eugênio de Barros, Sebas-
tláo Archer e o teu — poderá propor-
cionar a vitória do Sr. Vilas-Boas para a
presidência. O representante de Mato
Grosso, como te tabt, perdeu no ano
passado por um voto para o Sr, Moura
Andrade, e encontrará aí uma fórmula
de st desforrar.

SAN TIAGO ADIOU
O Chanceler San Tiago Dantas não

comparecerá hoje à Câmara Federal, on-
de deveria prestar esclarecimentos sôbre
sua atuação durante a Conferência de
Punta dei Kste. O presidente da Câmara.
Sr. Mazzili comunicou oficialmente que o
comparocimenlu foi adiado por 24 horas.
O Chancelei* deverá ir hoje a Belo llori-
zonle pare uma reunião do PTB-MIneiro
e para receber as manifestações que lhe
estão sendo preparadas naquela cidade pe-
lo seu comportamento no Uruguai.

• PICADINHO
O Senador Juscelino Kubitschek deverá

chegar amanhã 1 Brasília, para atuar na
sessão extraordinária do Congresso. A In*
formação é do Deputado Carlos Murilo,
homem bem informado em assuntos de
JK. O senador vai ter de decidir entre
duas correntes de teu "ttaff": uma, acha
que êle deve ust>- a tribuna do Senado e
faier um pronunciamento obietlvo tõbre
o parlamentaritmo, iniciando um procetto
eleitoral com vittat à eleição da chamada
"Bancada JK"; outra, entretanto, mait mo-

derada, opina que o ex-Preildente deve se §
preservar, sobretudo am faca éé fator S
tempo — que é multo longo daqui até ou* 5
tubro. Etta corrente acha qua • momen- §
to não é de falar; mat de calar — a que iJK deve tt pretervar da fogueira política 1
por algum tempo, ficando um pouco 1margem até a hora oportuna. «** O Go- =
vernador de Goiát, Sr. Mauro Borgtt Tel- =
xelra vai instalar um cerimonial no Pala* 1
cio das Esmeraldas. Para itto, mandou fa- 1
itr um ettágio no cerimonial do Planalto 1
o teu oficial de gabinete Newton Carneiro =
Lobo, ora em plenat aulat com grande =
aproveitamento. *** Foi adiado para o dia 1
1." de março o grande baila de carnaval I
que a Prefeitura de Brasília patrocinará §
no Teatro Nacional. A decoração, de =
Athot Bulcào, ettá tendo concluída. *** =
Espera-se para ttta temana a apresenta- s
ção à Câmara de emenda ob|etlvando ele* 1
ger, em outubro, tenadoret a deputados ü
ftderalt por Bratilla. Há uma movimenta* 1
ção multo grande, tobretudo do cândida* -
tot. *.** Trêt ministros do Supremo Trlbu- §
nal Militar vieram acertar com o Presiden- I
te João Goulart a mudança d» STF para =
Brasília o mais rapidamente pottivel. =
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DEPUTADOS EXIGEM QUE REFORMAS
DE BASE ENTREM LOGO EM DEBATE

CAMARA

SENADO

DRASILIA, 6 (UH) — Presentes apenas 84 deputados, e |•* contando nas galerias e nos corredores com intensa mo* 3
vimentaçáo de comissões de interinos da União e das autar- |

quias, t Câmara dos Deputados ini- §
ciou, ontem, efetivamente, os traba- §
lhos correspondentes ao período ex- 3

traordinário para qut foi convocada. Observações parti* 3
ram, entretanto, do plenário — Deputados Último de Car- i
valho, Padre Nobre e Adauto Cardoso — de que se náo 3
te insistir para que os parlamentares ausentes venham a =
Brasília, aquela casa dificilmente contará com número su- 3
fieiente, neste período, para qualquer deliberação, caindo, §
assim, ne vazio, o motivo preponderante da convocação -Z
feita. O representante udenista chegou a reclamar que, a H
exceção da reforma agrária, já a ordem-do-dia de ontem, =
não contava em sua pauta com outros projetos pertencen* =
tes ao chamado grupo daqueles que dispõem sabre re* =
formas de base =

A intensa movimentação que vem sendo feita pelos §interinos deverá, possivelmente, provocar o aparecimento, §
em Brasília, de maior número de deputados, náo só pelt =
condição dt ano eleitoral que é o pretente, mas também, I
pala intistêncía com qut as lideranças vêm atuando no 1sentido de que ocorra número suficiente. =

ÇApenas um orador ocupou á tribuna, ontem, para o |debate da reforma agrária, assim mesmo completando teu Itempo no trato de assunto diferente, mas atual e que vem =
movimentando o funcionalismo civil t militar da União: =
aumento dos vencimentos. Foi êle o Sr. José Talarico, que |aliás, ocupou três vezes á tribuna da Câmara, para tratar 5da greve dos motoristas no Rio de Janeiro, do aumento e =
da reformt agrária. Neste particular, o Presidente Ranieri 1Mezuli preveniu que as inscrições anteriores — somavam §mais de 50 — para debate da matéria náo mais prevale- Iciam, devendo os interessados inscreverem-se novamente. |
• SEGURANÇA NOS CHtCOS 1

O Deputado Vasconcelos Torres apresentou projeto-de* =lei. dispondo que "em todos os recintos fechados, audiló* =

llzirT rel"Uao para esP^culoS Públicos (circosteatros cinemas, ringues, etc), onde se reúnam ma s de
m rfUnR-088, 

deVera,6cr respeitado, no que couber, qilnto
rJTW, 

n° C/PIlUl° V - Sp*òes >'¦ 88.888 da Consolidaçao das Leis do Trabalho'. As infrações „„»!punidas com multas de de, a cem mil cru.eiros ' """

f f 11 ¦¦ i if i imi ii nt ¦ n if h j ti jf ni mi iiitif tf ih in ¦¦ i ih u j im ¦ ¦ i n ¦ ¦ f i jDRASILIA. 6 (UH) - O Senado se ;
y reuniu ontem, apenas para pre..tar as homenagens póstumas à merno-

gdMtt. 
recentemente tmZiZTo^Tl^ •J^gjg !

logio daqueles homens públicos, associandoUe á Mesa an ™ :cerramento, pela palavra do Sr. Moura Andrade* as; reverência": I

itmnuilZ ah p"""™hado, l,oje. o relatório do Sr. Nelson =Maculan. sôbre observações feitas no Nordeste a respeito das 5condições do trabalho rural ali respeito das g

A efetivação dc* interinos 'projeto em curso no Congresso) =nâo encontrara maiores oposições no Senado. Deverá ser anre,- 1vado praticamente por unanimidade P I

A bancada do PTB fechou questào em torno da aprova* 3çao do projeto que institui o Código de Telecomunicações Icomo veio para a Câmara dos Deputados. Foi decidida a lide*' irança do partido na Casa, após rápida consulta ao.ç inteeran* =tes da representação trabalhista no Senado I

LIDERES CONTRA A INFLUENCIA I
ELEITORAL DO PODER ECONÔMICO j

BRASÍLIA. 6 'UH. — O Deputado Pedro Aleixo, após con* 1ver*r com o líder Almino Afonso, do PTB, estendeu os rc- =sultados dos seus entendimentos ao 'ider da UDN no Senado §Daniel Kneger. para a preparação da ofensiva legal contra =influencia do poder econômico nos pleitos e nn distorsão do Iprocesso político do pais. =
Os Deputados Pedro Aleixo e Almino Afonso, em nome de Isuas bancadas, convieram em que é urgente a reforma da Slegisiação eleitoral e recolhem subsídios para levá*lt avante =tendo em vista o principal — evitar o domínio dos milionários §na eleição. =
No Senado encontra-se nas comissões, o projeto Milton §Campos, que introduz os sistemas dos círculos eleitorais (dis* =tritos, e que poderá aervir de base aos entendimentos. A re* §dução dos candidatos e da area de disputa, segundo o Sr. Pe* =dro Aleixo. é um fator de moralização dos pleitos, além de con* |ferir maior autenticidade regional ás representações no Con- I

gresso. Também r,o Senado, sendo objeto de deliberação de Iuma comissão mista de deputados e -senadores, esti o Código =de Telecomunicações no qual será melhorado o dispositivo que 5obriaa as TVs e rádios a cederem horários para a propaganda =
política gratuitam?nte, sem distinções. 3

A formação Ue entidades das classes conservadoras como =
o CONCLAP e o IPÊS e o encarecimento progressivo e cons- =
tante dos pleitos levaram os lideres ao exame atento da mate* 3
ria para ser votada a temoo de servir ao pleito de outubro. =
Caso seja vitoriosa a volta aos distritos uma conseqüência §
da extensão da cédula oficial para as eleições proporcionais. =
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CIVIS E MILITARES EM FRENTE ÚNICA:
AUMENTO DEVE SER DE 50 POR CENTO!

KJÁO sabemos qual a base dn novo aumento que o DASP
tt apresentará para ser apreciado na reunião do Conselho de

Ministros amanhã. Uma coisa é certa entretanto: não confiamos
no DASP.

A declaração é dn Sr. Carlos Taylor, presidente do Conselho
du Confederação dos Servldoret Públicos do Brasil, o qual acen-
tunu já serem por demais conhecidas at pretensões dos servi-
dores, qur são a dr aumento mínimo dr 50 por cento.

Acrntuoti Carlos Taylor, qur, pessoalmente, é favorável a queo aumento para os servidores dos níveis 1 a 5 seja na bate dot
vencimentos previstos dot meamos antes da decretação do sala-
rin-minimo, a fim de restabelecer-te a hierarquia perdida quandose pôs a medida em pratica, pois os vencimentos de todot os fun-
çionárlcw daqueles níveis, na Guanabara por exemplo, foram fun-
dido» em CrS 13.440. "Podem alruns não ficar satisfeitos mas
a medida seria saneadora. Isto entretanto t meu pensamento
pessoal" — aduziu.

Por outro lado, também o General "Saturnino Lnnare e o Alml-
rante Duque Estrada, da comissão encarregada de estudar o
aumento para ns militares, já apresentaram suas conclusões: tio
pelo aumento nas mesmas bases dos ctvts — 50 por cento mínimo.
Interinos

BRASÍLIA. 6 (UH) — "Tão logo a Câmara consiga número
suficiente, o projeto da efetivação dos servidores interinos das
autarquias federais serã aprovado, declarou, ontem, a UH, o
Deputado Arruda Câmara. Afirmou que a única obJeçRo ao pro-
Jeto partia do líder da UDN, Sr. Menezes Cortes. "Entretanto

concluiu o deputado — ao que fui informado, o líder da UDN
concordou com a aprovação do projeto, desde que, para futuras

10
promoções, os interinos sejam' obrigados a se submeter a con- § SÉRGIO MAGALHÃES
cursos". =

A propósito, o Deputado Padre Nobre disse, ontem, da trlbu-
nu da Cfimnra, que "se sentia alegre em ver na ordem do dia, s
no seu primeiro número para aprovação, tal projeto, tendo 3
certeza dc que não faltarão, aos reclamos dos servidores lnterl- 2
nos". "Aqui estamos para resguardar a Justlçg. e para preservar 5
qualquer calamidade pública e, desta maneira, "somos obrigados §
votar a favor da efetivação dos Interinos sob a pena de sofrermos S
com o remorso a morder a préprla consciência" — concluiu 3

Deputado Padre Nobre. 5

——— ¦¦ ' , I W»»

DO PONTO-DE-VISTA NAOIOMIL

I O GOLPE DA MENTIRA
I OU A MENTIRA DO GOLPE

íf xc/uuVo dm UH)
Governador da Guanabara declarou o seguinte, no scu
próprio jornal, com grande destaquei O Pretldentt dt

uma das casas do Congresso disse-me que nio pode, ãs veies,
nem levantar-se para uma rápida ausência, polt é quanto bastt
para que o vice faça voltar, tem número legal, proposições
que lhe Interessam Ideologicamente, a que, te devidamente
debatldat, teriam re|eltadat. A lito chegou • Pait: o Inte-
rêtte público depende de o pretidente da Meta né» Ir Ié tora".

Paridade
BRASÍLIA, ti (UH) — A paridade com oo marítimos seri a

próxima et1"-" •' *'•'.• **•' >ir'*i"i-ios vêm sustentando. As
elrlndlcaçôes da classe, no tocante àt Imperfelçfies do enquadra-

mento provi», .mitliis e o novo quadro ji foi apro-
vado pelo grupo dc trabalho encarregado da matéria.

O primeiro secretário da União dos Portuários do Brasil, Sr.
Baltazar Ferreira de Andrade, que te encontra em Brasília para
acompanhar a votação do projeto que efetiva os Interinos, des-
mentiu que ot portuários estejam, articulando uma greve para
oa próximos dlaa.

Sôbre a questão dot interinos, os portuários, bem como ot
Inúmeros trabalhadores de outras categorias que vieram a esta
capital, vão desenvolver esforços junto aos parlamentares nn
sentido da aprovação do substitutivo Dager Serra, que manda
efetivar todos os Interinos da União e dos Territórios, admitidos
até 1." de dezembro de 1961.

MINISTROS PESSEDISTAS LUTARÃO
POR APOIO DO PARTIDO A SAN TIAGO

0'Premier" 
Tancredo Nevet ettá pessoal- O.s ministros pessedistas estão traba* I presidente — se portarão na reunião inele*mente interessado em ver aprovada na ' lhanclo junto a seus correligionários no sen* > pendentemente dc sua vincularão com JK.reunião do Diretório Nacional do PSD, que tido de ganhá-los para a posição do Ciabi- 1 0 Deputado Abelurdo Jurema, por exemplo,

se realliará amanhã, em Brasilia, uma dt* : nele. Também o lider Paulo Pinheiro Cha* j apoiará totalmente a posição do Sr. San
ciaração de apoio t política exterior bri- i gas já iniciou gestões no sentido de fazer | Tiago Dantas, opinando, inclusive, a favor
sileira. Todos os ministros petstdistas dc* I aprovar na reunião um documento de apoio | de uma política exterior mais categórica,

1 à política do Gabinete de um modo geral, mais calma, firme. Outros, como o Sr. lio*
: O Sr. Juscelino Kubitschek, um dos únicos j rácio Lafer, por exemplo, deverão repetir

a sc pronunciar contrariamente à posição 1 pronunciamentos contrários à posição bra*
brasileira, comparecerá também á reunião, I sileira, como vêm fazendo algumas vezes.
mas já deixou claro que não pretende st j 0 Sr Amaral Pei:ioto, oaso 0, dcbalc,

se tornem muito fortes, pretende recorrer
à solução dc constituir uma comissão para
estudar o problema com vagar, a fim de
obter uma decisão que consulte aos mais
altos interesses partidários.

verão comparecer ao encontro, bem como
ot lideres de maior prestigio no partido. A
inclusão do tema "política exterior" no te*
márlo da reunião se deve à Iniciativa do
Sr. Ernâni do Amaral Peixoto, qut não con*
cordou, em principio, com a potlçáo da de*
legação brasileira em Punta dei Este. As
resistências do presidente do PSD acabaram
vencidas pelo próprio Sr. Tancredo Neves,
mas o debate do problema foi julgado Im*
presclndivel.

Sindicatos: "Trégua

Salarial" Não é o
Meio de Combater

a Inflação!
S. PAULO. 5 tt.ll) - Drclaraiidci

que ttve conhrcimpntn dn projeto
snbrr a "tréçiia .salarial por um
ano", através da imprensa, o Mi-
nistro do Trabalho, Sr. Fram-o Mon-
foro, afirmou, hojr cedo, ã repor-
tagrm de UH que esta rompletamen-
te alheio ao asaunto não lendo «eu
Ministério, até n presente momento,
co (fitado do problema. "A preocupa-
ção — afirmou u Ministro Montoro
— dn atual Oovêrno é de combater
a elevação do cuito de vida e eslan*
car a espiral inflationárla, que se
trata de uma matéria complexa, para
qual nào cabem medidas Isoladas"
O Sr. franco Montoro mostrou-se
surpreendido com a noteia dr conce-
lamento de preços, que, segundo fie,
deve tratar-se rie um estudo com
aplicação prevista em concomitância
com outras medidas.

Também o Ministro da Indústria e
Comércio. Sr. Misses í.tiimarilev ao
embarcar, hoje cedo, por via aérea,
para » Kio de Janeiro, falando ã
reportagem de CH, no aeroporto de
Congonhas, á propósito do congela-
mento de salários durante o ano de
62, afirmou desconhecer a matéria e
a eiistencia de qualquer estudo era
tramitação nesse sentido.

A noticia de "trégua salarial* ca-
ploriiu como uma bomba noi meios
sindicais da Capital, onde, Imedia-
tamente. passou a ser clasiifirada"como absurda". O Sr. Araújo Pláci-
do. vice-presidente do Sindirato dos
Metalúrgicos, declarou á reportagem
que 'congelar salários r \encfmrn-
tos nãn é meio de combatei a Infla-
ção. mas sim ór le\ar o desespero
an lar de milhares de trabalhadorei
e criar um clima de agitação ao*
ciai". Se todavia, o congelamento
de salário» fôr precedido do congela-
mento de preços, a coisa nfio s«
afigura tão má, mas. mesmo assim,
depois de uma equiparação dos «i-
\els salariais com o custo de vida.
O Sr Honilácin Itrito Evangelista,
diretor dn Sindicato dos Bancários,
repudiou veementemente a "trégua
salarial" como foi noticiada, pois se-
ria uma mrdiria i«<,l»d» r prufunda*
mente prejudicial para ai classes tra-
halhadoras.

pronunciar sôbre o problema durante o de*
bate, pois considera quo uma vez assumida
a posição brasileira, cabe a todos prestiiíiá-
la para não enfraquecer o Brasil no diálo-
«o das nações. Os chamados juscelinistas —
deputados que seguem a orientação do ex*

JANGO NO RIO BRASÍLIA. 6 (UH)
— A Secretaria de

imprensa da Presidência da República infor*
mou, ontem, que o Sr. João Goulart está de
viagem marcada para o Rio de Janeiro, nt

; próxima quinta-feira.

Ainda não foram revelados os motivos e
objetivos dessa viagem.
• CUTDCt/ICTA BRASÍLIA, 6 (UHI — O

cNIKtVlilA — Presidente da Repúbli*
ca, Sr. João Coulart, concederá esta tarde
uma entrevista à revista norte-americana"News-week''.

******
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PRESIDÊNCIA

UDN OIIFP PIFRUCITfl brasilia. 6 <vh< - "Estivew uun uuck rLtDU.nu — eom 0 PresiâeaU l0-a0 GouJor(rom quem palestrei amistosa e demorarlamcnte. Desse encontro,lie P'.ov**clrnen*»' se repetirá antes do meu retorno nns próximostr*t dias. tive a melhor impressão, não só em relação a políticaque éle vem desenvolvendo em seu Kstado. mas sobretudo quantoà orientação que vem imprimindo na administrarão do Pais e oque pen*a tõbre a política nacional. Acho que o Presidente ten,agido com prudência, com habilidade e um apurado senso dc*responsabilidade, por isto que lhe ponho crédito e acredito naaegurança do reeime" - declarou ontem a U» o Sr. DinartcMarli, ex-Govemador do Rio Grande do Norte.O ex-Chefe do Executivo potiguar informou que nt próximaconvenção udenitta irá batalhar para uma contulta ao povo sóbreregime parlamentarista, aduzindo.
— Advoguei essa consulta i opinião pública porque adotatnoium regime democrático e, pessoalmente, defendo a democraciaeomo resultante da vontade expressa da maioria. Pode ser que•ssa maioria esteja realmente satisfeita com o parlamentarismo

ÍL.!j.!.m 1 ,,p0rV,r qu* **** maioria faça-lhe restrições. DaíImperiosa, indeclinável consulta De minha parte, embora nuncalennt sido defensor do parlamentarismo, confesso que êle me•urpreendeu. Mas não me separo, com pensamento oue ile veioaenio para uma crise aguda. Não vou maldizé-lo. Nào tel te veio
í£!í.r Í£rt.n?nP""i " míl d° P0V° °" d» Ní«á0 ° POT" d«"mpiímêi, portanto.

BRIZOLA: CALHA NO RIO GRANDE :•
BRASÍLIA, i (UH) — O Governador Leonel Srliolt afir* |

! mou. ontem, aot iornalltttt crtdencladot no Palácio de Pia* J
! nalto. qut 1 reformt agrária tra um imperativo de contclen* J
! cli e qut para tal já dera e primeiro ptuo no Rio Grande •
) do Sul, distribuindo terras aot camponeses ttm terra, mat 2
; dentro dot dispositivos constitucionais. Disst o Governador, •
; recordando a entrevista que tivera com o Pretidente dt Re* •
; pública minutos antes, que a situação no seu F/'ado é de *

; plena calma e tranqüilidade, advertindo 01 iornallst.it de que 
*

'< a dtmera verificada no teu encontro com a Sr. Joáo Goulart S'. náo decorreu de nenhum fato tenttelontl, fritando que am- S
í boi costumam palettrtr longamtntt. J

— Todos falam em reforma agrária: bispos. drpuUdoi d» todos *
; OI partidos, governadores, v« ioiojoi. militares, todos nós' — dis- •
I se n chefe do Kxecutho gaúehn, acrpscentan<lo: "O que ocorre X

; no Rio Grande do Hnl t um processo relvlndlratórlo chamado •
1 "acampamento indiano". O problema — continuou — até aporá, •

I Umitava-se ao debate, aos proiturx lamentoi, sempre favorivelf 2
| a reforma agrária. Cltlmamentr t*m-se desenvolvido com grande •
! intensidade a organlzaçio de unlAes c associações de agricultorei l
; sem terra, de pequenos agrlcultorei e proprietários. Existem mais •
- de mil dessas entidades no Kin tírandi- do Sul e. em determina- •

dos pontos dn Kstado, inicialmente algumai centenas de agrl- *
cultores sem terra com as suas /anifllas e pertences reunem-st • •
organizam-se em acampj mentos improvisados. Nos dias qur s< •
xuredem o acampamento ral aumentando * todos rezam n terço *
várias rèxfll por ala e enviam apèi.it ao governo pedindo terra •
para trabalhar e produzir. ••

GABINETE

• rrvuurrC O Deputado José Joffily vem se empenhando
iRUrlArt — pela nomeação do Comandante Sá Carvalho

para a superintendência da Frota Nacional de Petroleiros, tendo
já obtido o adiamento da nomeação do Comandame Mader Gon*
çalves, que fora indicado para aquele póslo pelo Ministro Ga*
briel Passos.

• DfTDfiRDÁÇ " ^r í'a',r'p' Pa'sos, Ministro cie Minas c
rtlKUDKAj — Energia, fará hoje, à*> 15 horas, uma con*

feréncia, na flua México, 8 — 16.° andar. Na ocasião falará sóbre
a Petrobrát e outros problemas.

• t\ TAtA nCirAnfl Ainda não leve solução o caso cria-
U LAiU ULLUALSU — do pelos asilados portuguf-ses Cen.

Humberto Delgado e Cap. Henrique Galvão. O Itamarati, a pedi-
do do Embaixador dc Portugal e do Ministério da Justiça, estuda
o problema, mas ainda não apresentou qualquer solução. A prin
cipal dificuldade é que o Gcn. Delgado nao é asilado, mas reai-
dente no Brasil, tendo entrado com visto de turista e conseguido
depoll permanência, tendo hoje Carteira Modelo I!). E. nessas
condições está a saUo das restrições ao direito de asilo. Em con*
aeqíténcia, acredita-se que nada mais acontecerá além da tdver*
tínrla feita pelo Ministério da Justiça ao> asilados, part que te
abstenham de quaisquer pronunciamentos ó> natureza polltita.

A 
denúncia é grave. Envolve a Mesa, as lideranças * todos
os parlamentares que têm o dever de pedir verificação cl»

votação quando existe qualquer dúvida sobro o resultado. Kn-
tretanto, o denunciante foi tão leviano que não Mclarcccu
qual a casa do Congresso, se a CAmara ou o Senado, não ci*
tou nomes nem a matéria. Mnis uma mentira a serviço clu
golpe. O Presidente efetivo é quem por fòrçn do regimento
organiza a ordem do cila, que é publicada o distribuída com
antecedência. A discussão precede a votação. Nenhuma mn-
teria é posta cm votação sem que a discussão tenha sido cn-
cerrada. O número dc parlamentares é anunciado no inicio
da ordem do dia e pode ser verificado a requerimento dc
qualquer deles. Quando o vice substitui o presidente segue
o plano traçado no avulso da ordem do dia. Se nío o fizer,
se ferir o regimento, qualquer parlamentar presente levanta
questões de ordem que são prontamente respondidas. Tudo
quanto sc passa na sessão é taqulgrafado, gravado c publica-
do. O trabalho legislativo náo tem segredos. A falsidade da
acusação, pode, assim, ser facilmente provada. Se por acaso
o vice cometesse abusos ou irregularidades, o lugar próprio
para o presidente levar a questão é na reunião da Mesa e
não nos ouvidos de consplradofes inveterados.

ALGUÉM 
mentiu. Mentira a strvlço do golpe. O Congresso

e o Contelho de Ministros têm que agir energicamente con-
tra ot traldoret da democracia, ot mentlrotot, ot terroristas.
Na raiz do golpitmo tttá a corrupção, a de pastado e t do
pretente. Prendam-se todot ot Itdrõet que ettáo no exerci*
cio dai mait altas funções publicai. Será a primeira passo
part t consolidação da regime.

gÜ^M
S Náo há vinho que embrianue eomo a rerdade — Machado de Alsii

| 1~CÕRNÉLÍÃ ~~
No meio da confustio, o riso é necessário.
Ora veja o leitor esta legenda d'"0 Globo"; legenda que= pretende dar «raça maior íi linda foto de D. Elza, com seus

3 trigêmeos, estampada na primeirti página do brilhante
= vespertino:
j§ "Costuma-se dizer que a história se repete e a

que vamos contar hoje guurda analogia com a dc Lu-
crécia, aquela mãe romana que, chamada a exibir
suas jóias, ergueu nos braços, altivamente, os seus fi-
lhos, mais tarde os famosos tribunos Grachos. Não
menos orgulhosa é a expressão da brusilnlru D. Elza.
quando surpreendida pelo fotógrafo, aconchegando o«
mais novos trigêmeos du cidade".
O sorriso ne D. Elza confirma o que dizem os nossos

= colegas d'"0 Globo": o seu orgulho è, com efeito, seme-
S lhante ao de Cornélia, mãe dos Grachos o de uma menina
3 falem de novo outros) que casou com Cipião Emiliano...
= Realmente, quando a rica patrícia (no sentido romano), após
= mostrar-lhe as suas jóias, pediu a Cornélia para ver as suas
= a mãe dos Grachos apres"r,tou-lhe seus filhos: "Eis as mi*
3 nhas jóias"

Feliz comparação. Parabéns ao Comendador!

| ¦ OS GRACHOS
= E, diga-se com ênfase, os tempos sáo dos GrachosI

E. entre nós. nesta nora, os Grachos não são apenas
H os filhos de Cornélia. São centenas, milhares de estudantes*¦= que se colocam na vanguarda da luta social de nossa pátria!Como são nitldos e justos, estes estudantes d'"0 Metro-

apenas,
S polit*mo". folha que rircula Juntamente com o "DIArio da
= Nt.ti"".as" dos sábados. E' um jornal de seis páginas,¦t mas vale por uma universidade.

O leitor precisa ler a reportagem de H. Marlni Pilho si-
= bre a revolução cubana. Não vou transcrever nada do que
S êle escreveu. Peço ao leitor que procuro ler o trabalho na
5 integra. O diacho é que exemplares de edição atrasada
3 custam mais raro. Mas vale a pena.Os Grachos são estes moços, os Grachos brasileiros, que
| defendem Eduardo Sobral da balela de extremista, fantasia
= calculada para atender à Capuava e as manobras dos ho-
5 mens de negócios de Roboré.
S Os Grachos do Brasil são eles, que denunciam o caos da=§ Guanabara. Caos de que é artífice o Governador Carlos= (American Coffee) Lacerda!
5 Diante do caos, Lacerda quer ditadura militai 1 Para
ã que?

Dizem os Grachos:
"Pura afastar o Governo das pressões populares, a
fim de que os grupos caducos possam sobreviver eco-nômica e politicamente".

| ¦ O PROFESSOR E OS ESTUDANTES
= Que diferença entre os estudantes d'"0 Metropolitano"
jje o Professor Gustavo Corção em face do problema social.¦g O Corção é o caos em sociologia e em política. Eviden-= temente, Lacerda transpôs o caos da cabeça do Corção paraS a Guanabara!

Com os Grachos está a nitidez! Parabéns ao Comenda-
= dor, só pelo fato de lembrá-los!

O. M.
nllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiililillliliiii

Não Foram Contratadas as Obras da

Barragem da "Cachoeira Dourada"

HK4sll.IV 5 — .Serão reeebiclm na protima texta-feira, etn
(«olãnia, ax proposta*, dos tropos técntfoi concorrente» à reall-
/«vão da M'tun,l;i etapa cias obrai civis da rrprtua de "Cachoeira
Douraria". Compreendem ratai, obrai IflO.WO metros cúbicos df
rsravav.iii, HO.OIHI metros eúbleoi de rnnrrelo e I..1M.M0 metros
cúbicos de harrasrns dr lerra — devendo estar concluídas em
tini de IMI. Os irupoi geradores a serem instalados permitir»"
pela sua raparliladr a operação da linha de tranimissto am
210 kv. alt (ioltnia e Rratilla. sendo possível entto suprir aa ne-
realidades lotais de ener(la elflrlra de t.nianla « da Capital da
Itepúlilira. (| projeto prevê a Inttilaciu de um terceiro (rapo de
Mi.nou Kv. e seu euslo lotai dever* alineir aproximadamente três
hilhôei de rruielros. Comentando vendei recentemente veicula-
das, o (iovemador Mauro l)or«rs lem ressaltado a completa isen*
Vão da Central I Irtrli» de «.olas em faee doi ennenrrentei pnr
ela rneMiia convidado*, cuja» propostas serão apreciada* por uma
ComiMlo Julgadora Integrada por um delegado da* Mrçaa Ar-
mailat, um engenheiro do Banco Nacional do Deiienvolvlmento
Kconõmlco e o Diretor Técnico da Cia., engenheiro Almir de
Oliveira Telle*. Deamentem-ae, atilm, as nniicla* \lnria*. de Sio
Paulo, qne datam n grupo Sebastião ( ainnrgo como antecipada-
mente contratado para a real liar :U rio* Serviço* rie Cachoeira
Dourada.
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atitude do Presidente Fron-
dizi féz • onvcrqlrem para *

Arqentlna as atenções de todo o
continente. A vitória diplomática

PINHEIRO do Brasil, Indiscutível, na confe.
rêncle de Punta dei Este, tem
seqüência agora na grande vi-

^^^^ tórla política que o Presidente 0"^^""" Frondizi conquista para seu País. Ú
fi Argentina assume a liderança da "linha flexível", procuran- 0
do consolidar o êxito de Punta dei Este" Foi Isso o que nos 0
disse ontem, em conversa informal, o Chanceler San Tiago ^
Dantas, apreciando, nâo oficialmente, sem caráter de entre- 0
vista, a corajosa atitude do Presidente da Argentina, que, to- ^
dos nós esperamos, sala vitorioso de mais essa contenda.

Foi primoroso o discurso do Presidente Frondizi, pronun-
ciado na Província de Entre Rios. Primoroso na forma • no
fundo. Lúcido na defesa da integridade do seu alto cargo.
Objetivo na análise serena das causas da pressão reacionária.
Desapaixonado na critica aos Estados Unidos, quando ressal-
va do obscurantismo das tendências retrógradas, no passado,
a figura do grande Roosevelt, e no presente o Presidente
Kennedy.

Todas essas manifestações, mais ou menos violentas, que
se sucedem tumultuárias e imprevisíveis em todo o contlnen-
te, são parte de um processo único de transformarão política,
econômica e social. As velhas oligarquias reacionárias e cor-
ruptas começam, por força das novas idéias, a ruir, definiti-
vãmente. São as camarilhas militares, entoando desafinadas os
últimos acordes do velho hino anticomunista. Os monopólios
que se desfazem aflitos, na antevisão do juízo final. Os privi-
légios que agonizam; as novas elites que buscam as soluções
para os velhos problemas, o continente que se renova na es-
perança de melhores dias.

Foi altamente positivo o discurso do Presidente Frondizi.
Que em torno dele possam unir-se as melhores correntes da
América; no Brasil, nos Estados Unidos, e na Argentina, que
firmemente acreditamos possa livrar-se dos últimos remanes-
«antes de uma casta militar ultrapassada e sem raízes popula-
res. A luta continua, t a luta heróica de todo um continente
que plasma no sacrifício de seu povo a Imagem gloriosa de
uma nova época»

CONVERSA
;. CARIOCA

Marques Rebelo

Ainda o Festival

.««»«mm*^a«« VARIAS àp»**,ii«^ x
A Companhia Brasileira Comércio e Indústria está man-

ttndo permanentes contatos cem os industriais brasileiros que
queiram expor seus produtos no Salão do Brasil da Exposição
Internacional Permanente de Roma. O Salão do Brasil será
Inaugurado em junho, no dia 1.°. A exposição já está em fun-
cionamento com AO paises nela representados, e será uma es-
pléndida oportunidade para que o Brasil exiba e coloque seus
produtos em pleno coração do Mercado Comum Europeu,
atendendo à curiosidade e ao alto poder aquisitivo de mais
dt 20 milhões dt turistas qut visitam Roma, anualmente. I

O Sr. Plínio C&ntanhede é o
novo presidente eleito do Ins-
liluto Brasileiro do Petróleo.
Para as funções de diretores
daquela entidade foram esco-
Ihiclos os nomes dos Srs.
Eduardo Difini c Miguez de
.Melo.

Tomou posse ontem no ga-
binele do Ministro da Fazen-
da, no cargo de presidente do
Banco do Nordeste o Sr. Raul
Barbosa. Estiveram presentes
vários deputados e senadores.
O novo presidente do Banco
do Nordeste foi saudado na
oportunidade pelo Ministro
Moreira Sales e pelo Senador
Rui Carneiro.

Os Departamentos Jurídico
r Econômico dn federação das
Indústrias do Estado da Gua-
nabara emitiram parecer con-
liário ao projeto do Deputado
Almino Afonso que "altera a
iepislí.ção do Imposto de IIcn-
na, institui n tributação adido-
nal das pessoas jurídicas cm
relação ao capital social das
icservas". A indústria carioca
opina que o projeto "poderá
ser prejudicial ás empresas
oue ainda não fizeram a rea-
valiação dc seu ativo, além de
ferir o principio constituclo-
nal que veda discriminações".

Uma empresa de economia
mista — a CODEPAR — será
o organismo que administrará
es recursos do Fundo dt De-

senvolvlmcnto Econômico do
Paraná, cuja criação a Assem-
bléia Legislativa daquele Es-
tado acabe de aprovar. O Fun-
do de Desenvolvimento.Econô-
mico levantará seus recursos
através de um empréstimo
compulsório junto à popula-
ção, da ordem de 1% sóbre o
total das operações de vendas |
e consignações e demais tran- é
sações. Ésse empréstimo será Ú
resgatado no final de cinco panos. í,§

A Sociedade Construtora Ae- .S
roívàutiea Nclva espera já cs- §tar produzindo aviões metáli- |cos de quatro lugares no se- P
gundo semestre oeste ano. çe- f:
gundo declarações do Sr. José ^de Carlos Barros Noiva, dire- É
tor daquela organização. Será ^o "Regente". %f

O Grupo Lauro dt Carvalho ^

I(Exposição, Ducal, Spartai
tá em adiantadas negociações
com a Zenith Corporation pa-ra fabricação dos produtos
eletrônicos dessa famosa mar-
ca no Brasil. A fábrica deverá
ser no Estado da Guanabara.

Os industriais de gusa do
Estado de .Minas Gerais estão
planejando a construção do
uma ac-iária com capacidade
para 1011 mil toneladas de Iin-
goles por ano para aproveita-
mento cia produção ue peque-
nas siderurgias.

ESTA 
desoretenslosa colu- \

na iá deu alguns infor- \
mes sóbre a abertur» do ;
Festival Pan-Americano de i
Comédia, há pouco termi- '

nado em Punta dei Estt :
com fraco movimento de bi-
lheteria. Hoje daremos ou-
trás Informações, de abso-
luta primeira mão, graças
aos sedutores esforços do
nosso enviado particular
àqueles festejos, enviado,
como já perceberam os lei-
tores experimentados, do

\\ gênero feminino — inferes,
sante làdy-erooner com cam-

i| po de ação numa das mais
!| concorridas buates daquela

; praia da banda oriental.

Quando o galã cômico
ji Dean Rusk — grande nome
4 para o hipódromo! — abriu
í as festividades com um mo-
{ nOlogo no qual insinuava
s que náo daria nem um tos-
i tão furado, dos filantrópi-

cos bilhões da Aliança pa-
ra o Progresso Teatral do
Continente, tm má hora
descoberto por Colombo,
aos grupos de amadores
que imitassem o estilo dra-
mático de Cuba, obteve
Imediatamente a adesão do
Panamá, Sáo Domingos,
também conhecida como a
Pátria da Democracia, Cos-
ta Rica, Honduras, Salva-
dor, Brocoió. Guatemala e
Paraguai qut, fanáticos do
progresso — e visitá-los é
verificar o fanatismo — não
queriam nem por sonho
perder um níquel para In-
tensificar mais o seu ardor
progressistico. Mas um dos
comediantes, qúe também é
partidário fervoroso do pro-
gresso, e falamos do Haiti,
não st entregou logo. Sabia
que não entrando na currio.
Ia logo de cara tiraria me-
lhor proveito, maiores van
tagens e assim foi — me
teu uma conversa compri
da, dizendo gostaria de
respeitar a dramaturgia
cubana, na qual encontrava
vários pontos de contato

i com a linha que sempre
. ideara como a mais fecunda

} para as platéias de Põrto- J
Príncipe. Mister Rusk, um \
sabido de Wall Street, i

X admirador de Gudin, viu-se {
j obriqado. para tê-lo em suas X
X inteligentes hostes anti- »

cubanas, de aumentar a co- s
ta de proteção que a éle i
antecipadamente reservara JX e, depois duma conversinha >
particular com o vivaldino, 4

a cota haitiana foi aumen- {
4 tada de 70 centavos. *
• 000+0+++00++++++0+0+0+++00+
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ULTIMA HORA está ml
crilo sob o número U08 no
convênio enlre a Associa
cão Brasileira dc P 1 o p a
panda e o Serviço de Pro
tecào no Crértto

MELHORIA DO ENSINO DA PEDIATRIA
RESULTARÁ DO ENCONTRO DE QUITANDINHA

O Professor José Martinho da Rocha, da Universidade do Brasil,
Aponta os Benefícios da I Conferência Sobre o Ensino da Pediatria
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Grupo rie trabalho constituído de grofessôrcs rie
Petrópolis, participando du l. Conferem

~ "C\ ens'no díl Pediatria tol instituído no
vBrasil em HUIÜ, por proposta do Prol.

Moncorvu, pai. ao Ministro dn Império Itodol-
fo Dantas, Passados 80 anos, é essa a primei-ra vez que os professores da matéria c auxi-
liares de ensino se reúnem, c liastn isso paramostrar a importância desta I Conferência só-
bre o Ensino tia Pediatria no Brasil" — disse-
"os o Piof. José Martinho da Rocha, cátedra-
lleo da Faculdade Nacional tle Medicina tia
Universidade dn Brasil, lalandnnos sobre os
trabalhos que tem lunar em Quitandinha, cuja
iniciativa coube ao Prof. Renato Wolsky, dc
Ribeirão Preto, cabendo à Nesllé. cm alto 111
vel de promoção, o patrocínio da reunião de
SO professores, por uma semana, em regime
de trabalho intenso, correndo por sua conta o
custeio integral dc todas as despesas, quercom a vinda dos professores, quer com suas
hospedagens no Hotel Quitandinha.
Temas e Relatores

Prosscguindo, disse-nos o Prof. Martinho
da Rocha que esses professores foram dividi-
dos em quatro grupos tle trabalho, que exami-
nam separadamente os seguintes lemas:
El Conceitos dc Pediatria e objetivos tle leu

H
ensino
.Métodos rie ensino

fijl Localização do ensino e requisitos paia
« sua realização, quanto ao numero rie

ledo», recursos financeiros, ele.

Pediatria, ora reunidos no Quitandinha, em
ia sabre o ensino da Pediatria no Brasil.

Kl Pessoal docente, sua formação, seleção e
regime rie trabalho.

O mecanismo de funcionamento da confe-
rènciii é muito simples: os presidentes, secre-
làrio.s e relatores de caria grupo, em reunião
final, cotejam os resultados parciais de caria
grupo c redigem um relatório que será apre-
sentado em plenário para emendas. A Comis.
são cie Redação Kinal eslá Integrada pelos pio-
fessôres Pedro de Alcântara, de Sáo Paulo;
Antônio figueira, rio Recife: Mário Ollnto c
José Maijnho da Rocha, ambos rio Rio de Ja-
neiro. Os relatores sao os professores Homero
Braga (Paraná), César Pornetta 1 Rin de Janei-
ro), Abelardo Santos (Para) e Luiz Torres Bar-
bosa i Rio dc Janeiro).
Benefícios Para o Ensino

— "Posso antecipar que entre as decisões
importantes para a melhoria do ensino da Pe-
dialria no Brasil — Pais de tão elevada mor-
bitlatle e mortalidade Infantil — estarão o
aperfeiçoamento dos programas rie ensino e
sua execução mais prática, contribuindo para
a formação rie -médicos gerais com sólidas no-
ções de Pediatria e rie Puericultura" — acen-
liiou o Prol. Martinho da Rocha, que concluiu:"Outra conseqüência importante desse conc-la
ve patrocinado pela Nestlc, será a rie contribuir
para a formação de verdadeiros especialistas
no Brasil, com a criaçio de curses de pó*
graduação t qut serão a fonte do» novos pro
lessôres".

Missão do BID Partiu Para Recife: Examinará
os Projetos de Habitação de Pernambuco e DF

MOSSA viagem não tem proposiloi
I dt aprovar su pagar empréstimos,

o objetivo é dar assistência técnica t «»
pllcar, «os interessados em empréstimos,
os critérios de nosso b.nce e a maneira
como devem str feitos os pedidos" — dt-
clarou, onlem, em entrevista coletiva a
Imprensa o Sr. Stanley Baruch, Chefe da
Missão do Banco Interamerlcano do Dt.
senvolvlmento. A missão é inttgrada ptlo
Sr. Baruch, Diretor do Setor dt Habitações
do BID, de um Consultor Financeiro do
banco, Sr. Wililam Mckenna, um Arquiteto
Sr. Hernan Lorrain, t do Sr. Harold Ro.
binson, Cheft da Seção de Habitação. A
Missão partiu ontem para Kecift, ondt dt-
vtrá examinar o projeto do Governador
Cid Sampaio, dt lá seguindo para Brasilit,

para st entrevistar com o Prefeito Sette
Câmara, No Rio o Sr. Baruch confertnciou
com o Ministro Franco Montoro c com o
Sr. Clóvis Garcia, a fim de st inteirar do
Plano Federal para Habitações Populares,
t com o Sr. Artur Rios t Governador Car-
los Lacerda, para txaminer o Projtto do
Estado da Guanabara. O Rio ettá pltitean-
do um empréstimo de 10 milhões dt dõla-
res, t segundo o chefe da Missão do BID,
o problema dt habitação dt nossa cidade
impressiona por sua gravldadt t comple-
xidadt.

Os Empréstimos
O BID e o administrador de parte do

dinheiro da Aliança para o Progresso, dis-
pondo no momento de 394 milhões de dò-

lares para quatro tipos de assistência: 1)
Habitação, que dispõe da soma maior; 2i
Água e Esgoto; 3i Reforma Agrária e
Educação Avançada

Os empréstimos de habitação sao dados
conforme os projeto», desde que haja aju-
da mutua e recursos internos; o próprio
país devera estabelecer o critério de prio-
ndade.i. Segundo o Sr. Baruch, os projetos
ja expostos, isto é. o do Ministério do Tra
balho e o do Eitado da Guanabara, são
bastante interessantes. Todos serão consi-
deradoi pelo BID; os juros são de 2 e 3',,
e os prazos de 20 a 25 anos. Uma parte
dos projetos, tem dc ser feita com seus
próprios recursos, e o governo deverá ia-
rantir que os empréstimos serão pago» em
moeda naiuonal.

Economia
& Finanças

M0RITZ (SESC): "CONTAS RECLAMADAS SÃO DE OUTRA ADMINISTRAÇÃO"
jP.M carta a este jornalf.M carta a este jornal, o presidente do Serviço Social do Co- ! da Guanabara

mércio. Sr. Charles Edgar MoritZ, presta esclarecimentos a
propósito de noticia divulgada pela Imprensa, sóbre ofício di-

rigitlo pelo presidente do Tribunal de Contas ao Primeiro-M-nis-
tro Tancredo Neves, pedindo medidas contra o presidente do
SESC.

Salienta o Sr- Moritz que, em expediente datado de 20 rie
outubro rie 1961, e dirigido ao presidente do SESC Regional, Ks-
tario da Guanabara o diretor da Secretaria do TC dava ciência do
prazo de 8 dias. a fim rie que o citado presidente atendesse a rilli-
"ência constante do oficio n." 5.182. de 18-5-1959, daquela secre-

1 fato. salientando já haver,
oiio dia^ concedido para o

'alia. O expediente somente foi recebido pelo presidente do SESC 'ponsabilidade

19 1-62. que acusou
ha muito, sido esgotado o prazo de
atendimento rio solicitado sem que lhe coubesse nenhuma culpa-'Diante disso — frisou o Sr. Charles Edgar Moritz — ficou a
presidência do SESC nacional na dependência da resposta do TC
ao ofício rio presidente do SESC da GB Estamos certos dc que
o egrégio Tribunal de Contas, agora mais bem esclarecido a res-
peito, haverá, por certo, de reexaminar sua decisào, convindo ain-
da ressaltar que as contas a serem apreciadas são da gestão de
1952, ria qual náo cabem ao; aluais administradores qualquer res-

Neste Carnaval, leve tudo o que quiser
desembolsar um centavo pelosem
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«• BARKI ROUPAS
-sem entrada!
-sem juros!
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\-sem nenhuma despesa!
-5 leves mensalidades!

Agora e muito mais fácil Com o
Crécfi-ieve Barki, você pode comprar
shorts, bermudas, camisas e calços-
esporte, sapatos e outros finíssimos artigos
masculinos — ótimos para o Comaval...
ótimos para o ano inteiro — .com exce-
pcionais facilidades de pagamento!
Aproveite!
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MAIS 
de mil empresai ém

médio e pequeno portaemita interessadas en ob-
__________ ter finan-

c i a m e nto
em dólares
para a aqui-
tic.ão no es-
terlor d*
equipamen-

^^^ tos ainda~~^~~ náo 
íabri-

cados no Brasil.
l-.sse t o resultado de um

levantam.-nio realizado peloBanco Nacional do Desen-
volvimeiiU. alravé* da< Ke-
deracõe» Estaduais de In-
(lustria. com vista a um fi-
íu licia men-o flonal a peque-
na e média indú»tría bra-
«ilelr», a ser feito pelo BID
por intermédio do B.VDf.

REPASSE
Ortrãüv técnicos do Ban-

co Nacional do Desenvolv-.-
mento Econômico estào a«o-
ra classificando af indús-
triaj, interessadas no em-
presumo, segundo os setores
cie atividades 'metalúrgicos,
ahmcntkios, têxteis, etc.i e
pelas reçriõef do Paií. Em
seç-uida devera ser feito um
relacionamento do equipa-
mento desejado, que tanto
poderá ser para renovação
do parque, quanto para ins-
talõç&o de industria, a firn
de que seja comprovada a
necesAidade de íir.anciamen-
to em moeda estrangeira,
condicionando-.se essa ne-
cessidade á não-produção
do equipamento em nosso
Pais.

De posse doí elementos
objetivos, o BNDE apresen-
tara ao BID -Banco Intera-
mericano de Desenvoiv,-
mento' uma solicitação for-
mal de empréstimo. Sea-un-
do entendimentos preiimi-
nares ja mantidos através
do diretor brasileiro do BID,
Sr Cleantho de Paiva Lei-
te. o empréstimo global de-
vera ser de 24 milhões d»
dólares, of quai* o BNDE
repassara as industrias bra-
süeiras.

OPERAÇÕES
Esta informando n dire-

çáo do BNDE que mh empré-
sus que porventura não ti-
vrrarc oportunidade de se
manifestar, terão o direito dc
pleitear financiamento quan-
do forem concretizadas as
negociações entre o BNDE
e o BID

Também as empresas ja
relacionadas deverão for-
malizar o pedido de finan-
ciamento nessa ocasião, de
acordo eom as normas a ne-
rem estabelecidas

Cresce a Exportação
de Minério Pela

Vale do Rio Doce
Durante o nif< de janc!ro

último, a Cia Valr dr Rn
Dore exportou 413.857 tone-
ladas de minério de ferro,
secundo comunicação feita
ao Ministro Ganne! Passos
das Minas e Enireia. pelo
diretor daquela empresa,
Sr. Eliezer Batista da Silva.
O aumento em relação a.
icrua! período do ar.o passa-
do foi de 85 lrM toneladas,
posto que essa exportação
fora de 328.663 toneladas.

No final de sua mensa-
gem. o presidente da Vale
do Rio Doce «stradece todo
o apoio recebido pela em-
presa da parte d. Ministro
Gabnei Passos fato que
vem inílumdo, de maneira
poderosa, para o curr.pn-
mento da meta de exporta.-
ção de minérios de ferro
do Governo.

' 
j Investimento de j

ICrS 20 Bilhões nos
| Vale do Paraopeba j

; » Com o dispéndio de J
j « 30 b-.lhões dc cruzeiros J: } na construçàc ri" um »
; * portr pura navios de i
; s t-rande calado, na Ponta, J
| i do Adolío, c Brasil es- >
\ J tara em condições de «
; » exportar, dentro dr três {
I « anos. cerca d>> 3 milhões ?
( J de toneladas df minério »
\ » de ferro do Vale do Pa- \
\ » raopeba >
l i De acordo com esque- *
|} mas aDresentados pelo 

*

í » Ministro da Viação e {
\ s Obras Publicas em reu- *
|} mao do Conselho de »
^* Ministros < preleréncia Í
\s pela Ponta do Adolfo, ao }• X invés do Porto dc Anír» j'; i aos Reis, é motivada «
i J pelo fato dc este último {
[ » nào romporthr embarca- *
; $ ções de crande ralado. »
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FRANCO MONTORO
VISITOU A CNI

O MinWtro -lo Trabalho
e Previdência Social, Sr.
Franco Montoro. esteve em
visita d" cordialidade, sabá-
do último à Confederação
Naciona' ria Indústria ser-
do recebido pMo*. índus-
triais Domicio Veloao da
Silveira, empossado recen-
temnntf na presidência d*
CNI. e rernanoc Gaspa-
nan. da Junta Administra-
tiva dn penodo de interven-
Cão o qual. naquela data
se despediu ^p Seus colabo-
rariores imediatos

Em breve «locução o Ml-
nistro lamentou rão ter po-
dido. por compromisso ina-
diavel comparecer à posse)
da nova Diretoria conera-
tulando-se com a Cas» pelo
restabelecimento d» s ti •
normalidade institucional.

Falaram também os Sr».
Domicio Veloso a Fernando
Gasparian. ambos enalte-
cendo a compreensão do
Sr. Franco Montoro en-, re-
laçào a hora difícil por qu»
passou a entidade, frisando
que. aeora. a CM reassum»
seu verdadeiro desuno de
órgão mãxímo da indústria
brasileira.

amammmmm



-¦'JS?< rr

PAGINA 6 Têrça-Foira. 8 de Fevereiro de 1962 ULTIMA HORA

¦¦"¦'--

J.W-

ÈÜA: Bloqueio Econômico Total Contra Cuba
mm ..__.._..._. _¦ ,,. , . ... i.  ,. :._i ._ r\ ...» - ,.il..nl ,.„„, n ,¦..,¦,,!,,..:.,% niilinn- .'IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlliil

|||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllll»l»ll| «7AS li

TRANSATLÂNTICO "VELHO"
USmut '•" - - "!'*Mm\
:. ., ,, ., 4<- - "• V-'^|

fl II
_B ^¦ i¦§
¦i

£/s ujii flagrante do gigantesco e luxuoso transatlântico bri-
tânico "Queen Elizabeth". quando, em Nova Jérsei/, passara
entre Hoboken e Manhattan. Êsse imenso barco mercante,
como o seu congênere "Queen Mary" e o francês "Liberte",

jue já se encontra na Itália com tal objetivo, deverá ser prò-
ximamente desmontado, para ser vendido como sucata, por
já ser considerado "velho", em face do número de anos que
navega, muito embora seu estado-seja satisfatório. (Foto UPI).

RUSK: "IUGOSLÁVIA TRABALHA
PELA DEMOCRACIA"

O MUNDO

tM 24

WASHINGTON, 6 (UPI-UH) — A ijudi |econômica e militar «o regime Iugoslavo de 3
Marechal Tito foi defendldi pilo Secretario ã OdoSÍCÜO Ianque Cerradade Estado Dean Rusk. = Y * 7 ¦ ¦

(UPI-UHI — O Secretário dc Es-
tido, Dean Rusk, expressou sua esperança de

que todas as nações do Mundo Livre submetam a no.
vo exame sua política comercial com Cuba. com base
nas medidas coletivas acordadas na Conferência Inter-
americana de Punta dcl Este.

Em docliraçâo feita ante uma Comissão da Câmara
dos Representantes, que investiga o atual comercio
dos Estados Unidos com Cuba e a Iugoslávia, Rusk
disse que os chanceleres americanos haviam aprovado
a Imediata suspensão dc todo o comercio de arma-
mentos e Implementos dc guerra com Cuba.

Acrescentou que também recomendaram ao Con-
selho da Organização dos Estados Americanos (OEA)
que estudasse a possibilidade de ampliar a suspen-
sfio de outros artigos.

Entretanto, continuou dizendo Rusk, os Estados
Unidos atuaram do maneira unilateral c suprimiram
totalmente as Importações cubanas, devido principal-
mente a que o Primeiro-Ministro Fidel Castro estava
utiliiando os dólares que percebia em tal comércio
para financiar sua campanha de subversão em outros
paises latino-americanos."Deveremos esperar que as restrições Impostas
ao comércio com Cuba demonstrarão aos governos que
são membros da Organização do Tratado do Allântl-
co Norte (OTAN) c a outros Estados que são amigos
dos Estados Unidos a necessidade de submeter a novo
exame suas respectivas políticas de comércio, assim
como o alcance de seu comércio mesmo, com o re-
gime castrista-comunlsta de Cuba", assinalou Kusk.

"Nossos aliwloi". acrescentou o secretario de Es-
tado, estão cooperando no empenho de impedir que
se reembarquem para Cuba carregamentos de origem
norte-americana, através de seus territórios... Os Es-
tados Unidos pretendem manter estreita vigilância
para assegurar-se de que nenhum carregamento de
artigos norte-americanos seja reembarcado para a
Cuba de Castro.

HORAS

Ao prestar declaração ante um, comis- gsão especial da Câmara dos Represenrantei, =
Rusk disse que qualquer mudança dessa po- =
litlca seria -'inútil". =

_^^^^ Acrescentou que os Estados Unidos man- g~^m^mW~ terão 
os esforços para que Cuba não receba £

materiais estratégicos. . =
O presidente da comissão, representante democrata A. Kit- 5

chln • outros membros do Congresso, criticaram a decisão do =
govlrno dl John F. Kinnidy de manter a ajuda ao regim* co- =
munlita do Marechal Tito, que inclui o envio dc aviões a jato. =

Rusk disse qut a decisão de ajudar a Tito foi "valente' e =
que os resultados obtidos superaram "as expectativas mais oti- =
mistas". x

Afirmou que o governo da Iugoslávia "demonstrou boa fé e =
permitiu que os Estados Unidos lhe desse o mesmo tratamento _
que a outros países da europi Ocidental". =

O Secretário de Estado assinalou que não se recebeu nenhu- =
ma Informação que "permita suspeitar dl independtncia da =
Iugoslávia. Pelo contrária, esse país não somente compete com =

o bloco soviético nos campos comercial e cultural, nas regiõei =_
insuficientemente desenvolvidis do mundo, eomo comtitui um =
exemplo dos perigoi a que dá lugar uma ligação estreita com 5
a União Soviética ou uma grande dependência tto bloco sovlé- 3
tico". 3

TOTAL OOS DESCENDENTES DE ADÃO E EVA |
WASHINGTON, 6 (FP-UH-

— Adão e Eva tiveram, no
total, 77 bilhões de desecn-
dentes. Esta cifra, estabele-
cida pelo "Instituto de Refe-
rènclas da População", orpa-
nlsmo privado de estudos de-
mográficos de Washington,

NAÇÕES UNIDAS, 6 (UPI-UHI — A ditadura

de Fidel Castro cm Cuba foi Imposta por uma fflrça
forâncii, disse o Representante dos Estados Unidos,
Adiai Stevenson.

Em sua primeira resposta ãs acusações formula-
das pur Cuba na Comissão Política da Assembléia Oe-
rai, Stevenson assegurou que oa Eatados Unidos man
terão sua oposição a essa ditadura "até o dia feliz
em que o povo de Cuba possa lograr sua liberdade".

O Delcgiit.-o cubano. Mnrlo Garcla-Incaustcgul, ha-
via dilo antes que os Estados Unidos converteram a
Organização dos Estados Americanos (OEA) em um
"anexo do Departamento de F.stndo, pnra csiabelceer
as bases pnra luturni agressões na América Latina".

Garcia dlss- também que o embargo econômico
total ordenado pelo Presidente John F. Kennedy
eqüivale ''a uma agressão econômica" e a uma vio-
lação da Carta da OEA, que "proíbe aplicar sanções
econômicas para impor uma vontade a um povo".

Stevenson concluiu seu 'discurso salientando os se-
guintes pontos:

 As Republicas Americanas eslão resolvidas a
"defender a liberdade o as' instituições democráticas,
contra a Intervenção extraconlinontal tendente a des-
trui-las".

— O regime de Fidel Castro "não está em luta
com um só governo, senão com todo o continente ame-
ricano".

 0 "isolamento de Cuba do sistema americano
constitui motivo de profundo pesar pnra os governos
americanos, Inclusive o dos Estados Unidos".

A Incompatibilidade Que Exista
O representante cubano, Garcia Incaustcgui. refe-

rlndo-se à observação feita por Stevenson de que o
lugar de Cuba na OEA ficará aberto, afirmou:

"Acredito que a delegação norte-americana como-
cará a ver, dentro em pouco, uma série de nsscnlos
vazios. O governo de Cuba não é incompatível: a rc-
volução cubana não é Incompatível com o sistema ame-

ricano. O que é incompatível com a revolução cubana gllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllimilllll||||||||_ «p«ii|
= ^B _P

Ilil
é a miséria, a discriminação racial, os governos lile- =
ros, n conspiração, o suborno c a falta de serviços
sanitários.
A Reunido Para Expulsão

WASHINGTON, 8 (UPI-UH) — A Organização dos
Estados Americanos (OEA) não fixou ainda a tlain um
que se realizará a reunião para formalizar a expulsão
de Cuba.

O presidente do Conselho, Alberto Zuluola Ângelo,
da Colômbia, e o viee-Presidcnte, Francisco Roberto
l.ima, du El Salvador, nào regressaram ainda de Punta
dol Esle. Ambos assistiram à Conferência de Clinnce.
leres ali efetuada.

Carlos Cliain. chefe interino da delegação de Cuba
ante a OEA, declarou que sua delegação nau sairá de
Washington, até que a expulsão suja oficialmente apro.
vada. Acrescentou que "é possível" que Cubu assista
à reunião do Conselho.
"Ilegal"

NAÇÕES UNIDAS, 8 (UPI-UH) — URGENTE —
Cuba qualificou de Ilegal a Conferência de Ministros
das Relações Exteriores da Organização dos Estudos
Americanos (OEA), que expulsou o governo de Fidel
Castro. O representante de Cubn nas Nações Unidas, ;
Mario Garcia Inchauslegul. reiterou ante a comissão
politica da Assembléla-Gcral as acusações de agressão
contra o govôrno dos Estados Unidos.

¦míIIH

Posição do Uruguai
MONTEVIDÉU, 0 (UPI-UHi — Em uma reunião

secrcla do Conselho Nacional de Governo analisará a
situação cubana c os acontecimentos ocorridos hã um
certo tempo na Embaixada uruguaia em Havana.

Fontes bem informadas disseram que o Conselho
fará uma revisão total da politica uruguaia frente nn
regime cubano e que so chegaria, eventualmente,
ao rompimento dns relações.

ate

Forças Armadas Argentinas Aguardam o Comprimento Das Exigências Feitas
BUENOS 

AIRES, 6 (UPI-UH) 1
— As Forças Armadas ar- I

gentinas parecem haver assu- 1
mido uma atitude de "alerta c ;
observação", enquanto aguar-
dam que o Presidente Frondlzi
cumpra as exigências que lhe
foram apresentadas cm uni do-
cumento secreto pedindo o
rompimento das relações com
Cuba. A existência disse tio- jcumento loi oficialmente nega-
da, maa fontes militares insis- |
tem nela.

O pedido dos militares parece
compreender duas etapas: a
primeira, segundo se afirma, é
a retirada oficial do Embaixa-
dor da Argentina cm Havana,
.lullo Amocdo, até quinta-feira
desta semana; e a segunda, u
rompimento das relações uo
prazo dos trinta 'lias seguintes.

O Ministério das Relações
Exteriores anunciou que o Km-
baixador Amocdo sairá de Ha-
vana hoje, têrça-fctra, para
Buenos Aires. A razão aduxida

oficialmente é que foi chamado
para que informe sobre u de-
senvolvimento dc sua missão
em Cuba e a situação dos re-
fugiados políticos na Embaixa-
da argentina. Amoedo sairá ile
Havana, viu Miami, porém nào
se indicou o itinerário que se-
guirá dali.

Soube-se também que, no
referido documento secreto, se
exige igualmente a renúncia do
Ministro das Relações Exterio-
res, Miguel Angcl Cárcano, ein

um prazo de vinte a trinta 1
dias, assim como a eliminação jdos principais funcionários dn
Chancelaria argentina, os quais,!
segundo se acredita, inspira-
ram a posição dêsse pais na
Conferência dc Chanceleres re- i
centciiiente realizada cm Punta \
dei Este.

A primeira vista parece que
esses funcionários são o Subse-
crelárlo Oscar Camllllon e o I

chefe do Departamento Politi- =
co, Pablo Ortiz Roxas. p

Na inaniia de ontem os chç- §
fes das Forças Armadas se re- 5
uniram, pelo espaço cie uma E
hora, na Secretaria da Marl- f
nha, para estudar, segundo 11c 3
acredita, o discurso pronuncia- §
do pelo Presidente Artttro g
Frondlzi, no Paraná, sábado g
último. 2

| • MOBILIZAÇÃO — (Berlim)
g — A Alemanha Oriental or-
= danou a conscrlção d* todot os
3 homtns de II a .2 anos, para
5 a reallzf.;ào do llrvlço militar
E obrigatório. Por ordim do Mi-
5 nlstérlo da Defesa, a conscrlção
•§ devera completar-si no curto
1 dos próximos dois meies, tm
= todo o território da AUmanhs
5 Comunista.

1 • ADVERTÊNCIA — (Pequim)
— A China Popular dirigiu

aos Estados Unidos sua 1113.»
"advertência séria" para pro-
testar contra a violação das
águas territoriais chinesas, a
leste dns Ilhas Amoy, por nu-
v!os-do-guerra norte-americanos.

• DE GAULLE — (Paris) -
No uu discurso da onttm,

o Pruldente De Gaulle anun-
ciou qua itte ano a maior par-
tt do exército francêt, que se
acha atualmente na Argélia, es-
tare eoncantrada na Europa.
Anunciou também sua intenção
dt proctdtr ao armamento atò-
mico do mttmo.

• DESMENTIDO — (Lisboa)
— Comunicado oficial pio-

cedente de Macau desmente
noticia dada em Hong Kong
dc que se tinha amotinado na-
qucla cidade unidade militar
procedente de Moçambique.

• ADOULA — (Washington)
— Pira it tntrtvlttar com

Ktnnedy e nus Ministros, che-
gou, procedente dt Novi lor-
que Grilo Adoula, Primeiro-
Minlitro do Governo Central
do Congo.

representa o número total de
habitantes da terra, mortos ou
vivos, compreendida a popu-
lação atual. Esta última, com
três bilhões de habitantes,
não representa senão quatro
por cento do total.

CATÓLICOS CONTRA TRABALHISTAS
VALETTA, Malta, 6 (UPI-UH) — A igreja católica de Malta j

divulgou uma carta pastoral, na qual previne aos fiéis que nâo |
devem votar a favor do Partido Trabalhista, a fim dt evitar j
qut am Malta ocorra o mesmo que em Cuba

O Arcebispo Mlchaelo Gonii redigiu a carta, que foi lida j
tm todas as Igrejas."Asseguremos que o que ocorreu em Cuba não se repita j

aqui"— diz a carta. "Foram tnaanados e ho|e sofrem gravt
perseguição por pirte daquèltt que prometeram apoiar o re-
gime católico na pátria".

A carta acusa o Partido Trabalhista, encabeçado por Dom
Mlntoff, dt str anticattllco e socialista, porém não o qualifica
df comunista.

CAÇAROLAS SAÚDAM DE GAULLE
r.m Oran, uma emlssão-pi-

rata substituiu o discurso a
partir da metade rio mesmo.
Essa emissão-pirata interferiu
na televisão, mns as palavras
do chefe do Estado puderam
ser ouvidas perfeitamente pe-
los rádios.

Em Constantine, radio e te-
levisão foram normais.

Em Boné, igualmente, ape-
sar de, durante lodo o tem-
po do discurso, se terem re-
giitrado explosões. Na Pre-
feitura de Policia foi desço-
berta uma carga de 3 quilos
cie plástico, mas essa carga
põee ser inutilizada antes de
explodir.

ARGEL, 6 'FP-UH' — Um
desconcertante "concerto" de
caçarolas e Instrumentos di-
versos começou nesta cidade,
á mesma hora em que come-
cava o discurso do Presiden-
te De Gaulle em Paris. O ba-
rulho aumentava á proporção
que avançava o discurso do
primeiro-magistrado da Fran-
ça. E, para aumentá-lo, jun-
tavam-se também as businas
dos automóveis a toda força.

A difusão do discurso pelo
rádio e pela televisão foi nor-
mal. Apenas ligeiras pertur-
bações, em alguns momentos,
devido a razões técnicas.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIMIIIIIIIlllllllllllllllllli-

POVO INDONÉSIO APEDREJA
EMBAIXADA NORTE-AMERICANA
JACARTA, 

6 (UPI-UH) — Umi
pequena multidão tticou a

Embaixada dos Estados Unidos,
em ilnal dt protesto pelo uto
holandês dos aeródromos norte-
americanos pari o transporte dt
tropn para a Nova Guiné.

Cerca de cem manifestantes
colocaram um cartaz tm frentt
i Embaixada, com a leiwwda:"I preciso eliminar a América".

Oi aticantes arrancaram a
placa da Embaixada e utilizaram
ptdrai e paus para qutbrar at
suas janelas.

Oi amotinados protestaram
pelo uto, por parte da Holanda,
doi atridromoi nortt-amtrlca-
not de Anchorage (Alatka) t
Hiwili, para conduzir forças i
Nova Guiné Holandtsa, que é
território reclamado pela Indo-
nésla.
Resultado: EUA Proibem

HAIA, 6 1 UPI-UH) — O Go-

I vérno norte-americano proibiu' que aviões holandeses que trans-
: portam tropas désse País para
1 Nova Guiné Ocidental aterrem
, em território norte-americano.

A notícia foi revelada por um
porta-voz ,1o Ministério de Re-
lações Exteriores. Acrescentou

; que a decisão do Governo dos
Estados Unidos foi levada ao eo-

! nhecimento do Primeiro-Minis-
: tro Jan E. de Quay,

Disse o porta-voz que, "natu-
raiinente. o chefe de Governo', 
exteriorizou seu profundo desa-

| grado pela decisão norte-ameri-
icana... que será motivo de es-
; tudo".

O Governo do Japão havia
I proibido anteriormente que o
! avião da "KLM", no qual 110
i soldados holandeses eram trans-

portados para Nova Guiné Oci-
1 dental, fizesse etapa em Tóquio.

ff, //FIM DO MUNDO
QUE NÃO HOUVE

LAE, 
Nova Guiné Australiana, 6 — (UPI-BNS-UHi — Em

densas trevas ouvia-se o canto tétrlco dos gaios. Os na-
tivos, trancados em suas casas, tremiam de medo. Nuvens
escuras cobriam os céus, prenunciando chuva. Para o de-
sespéro de cinco cientistas, oriundos de quatro países dife-
rentes', que aguardavam ansiosamente o momento do eclip-
se do Sol, o fenômeno leve início sem a mínima visibilidade.

De repente, houve gritos íneontidos: no exato momento
em que be iniciava o eclipse, abriu-se o céu, vendo-se na
escuridão reinante os planét&s Marte e Vênus. O eclipse
estava inteiramente a descoberto e os cientistas da Austrá-
lia. Estados Unidos, Suíça e Japão esqueceram a tranqUili-
dade da Ciência, aplaudindo o acaso que os beneficiara. K
passaram a anotar todas as fases do acontecimento celestial,
para transmiti-lo aos astrônomos e astrólogos de todo o mundo
que nào puderam estar presentes.

Pela primeira vez em 5 anos, os cinco planetas Mer-
cúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se aproximaram tanto
entre si e, em conjunto, do Sol e da Lua, que correram ris-
co de ie verem "esmagados" pelo brilho aolar. Foi êsse fe-
nômeno que deu causa a tanta agitação na Índia, onde cida-
des inteiras paralisaram suai atividades, com a notícia espa-
lhada pelos mistlcot lacerdotes de que o fato significaria o
Uo temido "fim do mundo". Os servidores municipais de
Nova Déll chegaram a entrar em greve, para que "o fim
do mundo pudesse lurpreendê-los junto aos seus". E, depois,
quando constataram que nada havia acontecido, um tanto
surpresos foram banhar-se nas sagradai éguai do Rio Gin-
ges, apesar do frio reinante, para dar graças a seus deusei
de terem suai orações surtido efeito. O mundo nâo »e
acabara I
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Novo Volkswagen
(Olhe bem...)

Nâo e fácil ver a diferença.
Aparentemente, produzimos hoje os mesmos mo-
delos de Sedan e Kombi com que iniciamos a
fabricação, Embora v. nào veja todos (muitos v.
só sente), mais de 2.000 aperfeiçoamentos úteis
separam o Volkswagen de hoje do primeiro
modelo fabricado. Os princípios básicos de sua
construção foram conservados. Mas o seu rejuve-
nescimento constante faz com que o Volkswagen
continue, em 1962, tão adiantado em relação às
outras marcas quanto o era na época do seu
lançamento.

Eis as inovações úteis introduzidas agora:

Sedan: novo desenho das lanternas traseiras,
agora ampliadas, com a separação da luz do
pisca-pisca da luz do freio e lanterna, melho-
rando sensivelmente a visibilidade da sinalização
e elevando a segurança no dirigir; • dispositivo
-fixador das portas, que as mantém, quando aber-
tas, na posição desejada, impedindo que so fechem
por si: maior facilidade na entrada dos passageiros,
bem como da bagagem; o hastes com molas de
ambos ot lados na tampa do cofre dianteiro.
As hastes automaticamente mantém a tampa aber-

ta e sem distorções, tornando mais Cômodo e fácil
o acesso ao porta-malas da frente,
Kombi: novo desenho das lanternas traseiras,
também ampliadas, de funcionamento idêntico às
do Sedan; o segundo quebra-sol, agora ambos
estofados e com mobilidade para os lados: maior
conforto para as pessoas que viajam na cabina
do motorista; • alça de apoio para os acom-
panhantes (igual à do Sedan), significa maior
conforto e segurança nas curvas e freadas brus-
cas e facilita o acesso à cabina do motorista.
Procure o seu Revendedor Autorizado Volkswagen.

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A.-S. Bernardo do Campo - SP. © o bom senso sôbre rodas
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PÂNICO NA RUA DA ALFÂNDEGA: EXPLOSÃO E FOGO NO BANCO!
Lei Dos
Homens
A "VOCAÇÃO"
Nesses casos geralmente é

uma denúncia. E foi efetiva-
mente jior indicação de um
informante qua a policio foi
balar no barracão tle Eilas
llosa, na Rua Vieira Fazen-
da, 3, onde o encontraram
dominando o seu "consulto-
rio" visto como atendia a
uma vasta clientela. Era o"dentista". Preso, qualifi-
cause como operário, lia- .
talhando por conta própria. ;
Krculpando-se do que ia--Ia ilegalmente, disse não
ler qualquer ambição de lu- \
cro. Apenas cvinuníiava-se
cm "minorar o sofrimento do i
próximo"- Concordou gue !
era um curioso da odontolo- ]
gia, "mas não me, troco por j
multa gente boa" — disse l
cheio de si. Diploma não ti- \
nha, sabia disso, mas "tra- j
balliavà bem e por isso vão I
tinha inibicão de cobrar ca- ;
ro". Completou Elias Rosa j
suas declarações, afirmando i
sua grande c indomável m- i
cllnaçSo: — Apesar dc tudo \
isso que está acontecendo ;
comigo, sinto que voltarei a i
atender os meus clientes,
porque ser dentista sempre
foi a minha vocação, Elias
vai responder a processo na
15," Vara Criminal- onde des-
de ontem está denunciado à
Justiça por querer ser den-
tista ilegalmente, face à sua
enorme vocação como tim- j
lira em assinalui, esqueceu- \
do-se tão somente de que \
precisa estudar.

ESTELIONATO — Rndnmecl j
Albino Noco omiilu promlB&ó- i
nus no valor de 4;o nili oruv.oi- jros em favor de seu sócio Ade- j
Uno Tolxolra do Carvalho oue i
deixava 11 firma. Quando os ti- I
tiilos Inm vencei-ae Rudiunecl ;
pediu-os por empréstimo, dl- |
aondo n. Adelino c(ue, com um ;
iimluo, irííi obter o dinheiro ne- !
cnssSrlo paru o resgate, fugiu- ]do com as promissórias. In da- í
gado por Adelino sóbre n. divi- ;
du, Ríidnineci negou-a alognn- í
do a inexistência dc qualquer í
prova. Dias te disso, Adelino re- jfiolveu prfKfifisíi-lo, nn 22."• Va- ;
ru Cilmlnpl, oncl-' o devedor lo- •
grou ser ibsoivido. Recorrendo í
pnrii n 1.1 CAniuru Criminal, jAdelino obteve, por Intermédio )dí. Beu tu vogado, Sr. Newton í
Noronha, ^|iie on DoiemliMiaii- ;dores coitíonaseem Rndttmecl a i
um nno ;ie reclunfio por este- \llonato. I

VHDKíAfl — Gnrmtnha Mns- 
'-.

cnrpnlyuvpiopôs na 6.'- Vara Ci- :
vul uma arfto executiva contra \KiUicl liontez, figuras conlio- ;
cídas d» teatro, ligeiro e da _
tclovlsAc. Carminha pleiteia rc- ;eeber dívida que corresponda a j100 mil oruzelros, em 24 horas, j«ob poia do ter Niuicl pculio- '-.
ridos tintos bens qnanius cpte :
dêem urn cobrir o debito, tíe- \
Kiuido Carminha Masoarenhns, ;Nanei pediu-lhe para avullzar Ineta piomlssõrltt correspondente '¦¦
(iriuela Importância, Em 1C de i
de .emliro. porém data do ven- ;clmonti do titulo, Nanei uíio ifnl ao Banco Sotto Maior, pa- \
ru reslntar a divida o quo ¦
n obrigou » pagar por cia.

MOTORISTAS — Está para !
S.M- derldldo hoje o "hubvas :
corpusf preventivo Impetrado
pela Cbopcmtlva dc Trabalha- :
dores an Lotações contra o Co- ¦
ronoi Ardovino Unrbosn, que, \a prewxto de punir ob maus \elementos está ameaçando a
todos te se tornarem vitimas
cie uiHtiailod.ides. Por outro
Indo. ra Justiça da Fiii-endn,ninitm motorista», em putlcAofi^slnath pelo advogado Leon- .
elo Vinconcelos, Impeliam re-
gurançt para rciivuicm li mocartelrui apreendidas pelo Dl-retor do Serviço de Trânsito —
E' a diíesn do olrelto de t:a-linllim- — disseram.

CRIME DO MIRANTE — O' Procurador Maurício Ilrbelov.il rieslf.nar o Promotor Ar.tô-
nio Vlcmte da Costa Júnior
pnra acompanhar n.i policia o
procossd sobre o liomlcidio de
qiis foi vitima .1 viúva MariaMadalena, no Mirante de San-ta Marta.

MATURIDADE — Pelo JuizSérgio llarlauo, da 4." Vara da :
Fazenda, foi concedido mim da-do de stgurançR a Vln;ilio Mo-retson Horta Barbosa uma cm-eur o Instituto nio Branco. ODiretor do referido Institutonfto lhe queria permitir o prós-SQ£Ulmei}to no curso sob a uie-
Baeiío dc Virgílio cru imaturo,rol feita entretanto a prova da
maturidade.

ATA — Decidindo ontemmandado de segucatiçti Impetra*do por Usina Santa Cruz S. A.,<iuu pretendia, publicar sua ata<!e Assembléia Oenil na Revista
das Sociedades Anônimas, oJuiz Fonseca Passos negou a
pretcnsAo. por entender quetal publlraçAo só pode ser fel-
ta om Jornal do grande cir-culaçSo,

0 CRIME NÃO¦ 
COMPENSA

PERVERSIDADE
• O r/lTO — O Ruarda-r.ivll(Alrtun de Carvalho Azeye-dol estava de serviço nn zoim doMangue, certa noite, quando se
desentendeu com um cubo doExército (Peiniildo dos Santas),Insultou o soldado, desallou-o
para brigar e esbofeteou-o. Quan*do o militar tentou fugir, o emir-
do disparou seis tiros, utititíliido-0 pelas costas, duiis vezes. NnDelegacia U.T; DP), como dc pra-:;<*. deram u clássica versfto delepitlma defesu, paru Inocentar o
peiverso.
M a i,i;i - Nu curso do proces*so. entretunto, tudo ftcou eb*
clareado. E o Juiz (Dr. Áureo
Carneiro) aplicou u lei com a ne-
ccssftnu severidade, Condenou o
guarda pelos crimes de violência
arl.Uráriü (praticar violónclu rio
exerclrm da funçúnt, previsto no
art 322, dn Código Penul. o
Irsnrn corporal* «ravei lart. 120,
parágrafo tv, n. D, correipon*
denti-s uo resultado du vlnlfncla
(|lie èlu praticou.

Pela vinlfiiclii, o iulz aplicou 1
•nu e 4 meie* de tlrtrnçS» e pc-lis letSei, 2 unos t B meses de
Kcluslo, Ao todo, 3 anos e 10
inenes. E como conseqüência du
cuiulcnuçao, aplicou, nlndu, a pe>11.i uemtórlfk de perda da (unçüto
púhiicu (oue exerce), do acordo
com o urt. tiK. n. I, do Código,

Sem dúvida, uma puniçãoexemplar,

Crime do Espanhol:
Polícia Investiga a
Vida do Assassino

Apesar da negativa do opa-
rário José Alberto Gomes da
Silva, que, na noite dc domin-
UO, matou o faxineiro do Hotel
Tumiindaró, José AnlOjiiò Al
varez, a policia do 12.° Dis-
trito Policial continua inve»ti-
«ando os antecedentes do cri-
me, pois acredita que o mesmo
se dou por motivos financeiros,
e não por ter José Alberto da-
do uma informação errada, con-
forme disse o criminoso cm seu
depoimento. A versão de José
Alberto, que diz ter sido o cri-
me motivado por uma negativa
da vitima, cm dizer qual a me-
lhor condução da Central para
Caxias, caiu por terra, ao so-
rom feitas as primeiras diligèii-
cias durante o dia dc ontem.
Amigos e familiares do morto
afirmaram aos policiais que Jo-
sé Alberto mantinha negócios
com José Antônio. Ambos em-
prestavam dinheiro a juros, e,
em dias da semana passada, já
haviam tido uma altercação.

CORAÇÃO VOLÚVEL DE NEUSA FOI A
CAUSA DA TRAGÉDIA ENTRE AMIGOS
0 

CONDUTOR d» bonde, Jovino Gregòrio do Frtltat (40
anoi, casada, Rua Itaacara, 493, Duo.ua do Caxias), qua nt
manhã da domln«e matou a tirai o motornelo a »*u tutu-

ro compadro Dangler Garcia (JI anos, Rua Piturl, «70, Jaea-
rspagui), continua dasaparacldo, astanda as autoridades do
11.° DP è sua precura.

Jovino assassinou Dangler
por ciúmes cie Neusa dos San-
tos, que repartia seus ?an
nhos com os dois. O crime
ocorreu na residência ila iriü-
lher (Hua Asaarti. 20, e/3, En
cenho Nflvo), dc onde o hmr.i
cida saiu calmamente limpan-
do a arma. Neusa, depois dc
prestar o primeiro depoimen-
to, desapareceu de casa. Su-
gundo seus vizinhos, está com
parentes.
Triângulo Amoroso

A tragédia de há muito era
I esperada pelos vizinhos, desde

que perceberam que, na au-L

séncla do condutor, o molor-
neiro Dangler freqüentava a
casa da mulher do amigo. O
caao já estava dando que fa
lar tendo uma vizinha chama-
do a atenção da volúvel N'."J-
sa. Finalmente, Jovino teve
conhecimento de que Neusa o
traia, Passando a vigiá-la, tt-
ve no domingo a prova da in-
fidelidade da companheira, en-
contrando-a, dentro de casa,
em colóqulo amoroso com o
motorneiro.
Contradições

Na delegacia do 18." DP,
Neusa caiu em contradições ao

responder is perguntas do co-
missiirio Arlindo Cavalcanti.
Alegou que Jovino foi sempre
muMo ciumento t que pelas
menores coisas brigava com
ela. Disse que fíira obrigada a
abandonar o marido por cxl-
géncia do novo companheiro.

Sóbre o que Dangler fazia
em sua csaa e porque o rece-
bia de madrugada, náo soube
responder. A vitima era cai>a-
do e deixa quatro filhos me-
nores. Neusa. ainda esta «t-
mana. deverá voltar á delega-
cia para prestar mais esclare-
clmentos. As autoridades acre-
ditam que o propósito de Neu-
sa era abandonar o condutor
para firmar-se com Dangler.
P-ste, porque casado, talvez se
recusasse a um compromisso
sério.
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A volúvel Nrusa. que repor-
tia seus carinhos com o
condutor t o motorneiro"Sacopã-2": Peritos Brigam Para

Inocentar ou Condenar Coronel!
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chamado "Sacopã-2" pode entrar, de uma hora para outra,
numa fase de choques com repercussões Imprevisíveis no De-

partamanto Estadual de Segurança Pública, om decorrência das
"Influíndas" que se chocam com a corrente policial disposta a
apurar os fatos, am seus mínimos detalhei, "doa a quem doar",
am consonância «om o Delegado José Marques, da Técnica, apoia-
do paio diretor da DPT, Luis Alexandra Stockler.

O "x do problema" é o laudo
pericial, discutido pelas autorida
des do Instituto de Criminalis
tica, e que diz, em síntese: O

Ante o impasse entre os pc-
ritos, o processo do "Sacopã-2"

poderá ter um dos mais longos
cursos da história penal da Oua

Os peritos, sob "influências que se chocam", brigam para dizer
se v viúva Maria Madalena foi colocada no "Vollcswagen^,

esvaindo-se em sangue.

"volkswagen" em que a viúva | nabara. Assim, cada perito apre
Maria Madalena foi apresentada I sentaria seu parecer à autorida-
morta pelo Coronel Bentes Ri- ' de processante (o delegado da
beiro, apresentava indícios irre- j PT, no caso) para, depois, atra-
futáveis de que a funcionária do j vés de requerimento do delei;a-
IRB fora colocada no veículo, es- do ao Instituto dc Criminalísti-
vaindo-se em sangue. I ca, ser nomeado um perito para

decidir, por desempate, as di-
vergèncias.

Pelo Art. 160, o Código de Pro-
cesso Penal determina 5 dias de !
prazo para a conclusão do laudo |
pericial, estabelecendo, em para- ¦
grafo, que tal prazo poderá ser
prorrogado, através de requer!-
mento baseado em razões ex-
cepcíonais.

O Art. 18 do CPP diz que, se
! houver divergências entre o* pe
j ritos, cada um faz o seu laudo,
¦ em separado, para constar no
! auto a fim de que seja nomeado
' um terceiro, pelo Instituto de

Criminalística, para desempatar a
' divergência entre os conceiios
I emitidos.

DOU 
operários Internados no

Hospital Sousa Aguiar, com
queimaduras de 1.* e 1." graus,
O uma bancária ligeiramente
queimada, fel o resultado d* ex-
plosâo ocorrida na tarde de on-
tom, na Agencie do Banco do
Crédito, Comércio e Indústria
de Rio do Janeiro (Rua da Al-
fándega, 1(1). O estabelecimento
foi obrigado i interromper, mo-
mentineamente. sues atividades.
A explosão se verificou quando
pintores quo ali trabalhavam rm-
eolverem fumar perto dos erma-
rias qua oetavam pintando, «o
lunfo aos quais estavam diversas
latas de tinta.

Tão logo a explodío se regis-
trou começaram a circular pela
Cidade, as mais desencontradas
noticias, todas afirmando que se
tratava de mais um ato de ter.
ronsmo. Constatado o acidente
pelas autoridades do 9° Distrito,
as primeiras informações torna-
ram-se sem sentido. Ao loeal es-
tiveram bombeiros do Quartel
General, evitando que ae chamas
se propaganscm at demais de-
pendências do Banco. As vitimas
'dois operários e uma bancária)
foram medicados no Hospital
Souza Aguiar.
Fumaram Perto da Tinta

Contratados a uma firma par-
ticuler de empreitadas, os pinto-
res Jurandlr de Oliveira Jorge
(30 anos. Rua Apurai, 97 Ra-
mos) e Fernando Alves Pinheiro
(72 anos. Rua taufindo Filho.
74é, Cavalcante) reparavam, nt
tarde de ontem, a pintura exter-
na dos argsários e gavetai de oa-
tabeleclmente bencárle. Per vol-
ta das 12h30m um dilos, ina-
dvertidamente, acendeu um ci-
garro, acorrendo a explosão.
Princípio de Incêndio

Imediatamente, o fogo passou
para algumas peças do Banco,
atingindo de leve a funcionária
Zuicika Cardoso Freitas '32 anr;«,
Rua Amaral Peixoto, 373 Nova
Iguaçu', que recebeu queimadu-
ras generalizadas, nos braços. Os
demais funcionários nada sofre-
ram, pois trataram de fugir pa-
ra a rua, lo|o que viram as la-
baredas. Os operários atingidos
saíram queimados no rosto,
pernas e braços, lendo sido re-
movidos em ambulância para o
HSA, onde estão internados.
Impacto da Explosão

Falando a UH, o Sr. Antinlo
E. Brito, gerente de Banco de
Crédito, Comércio e Indústria do
Rio de Janeiro revelou qua aoe-
nas dois armários niquelados ha-
viam sido atlnpldos em cheio,
avaliados em CrS 50 mil. De res
to, apenas o vidro de um dos
caixas e outras pecas mati fri«
géis se partiram com o impacto
da explosão.
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PERSEGUIDA:
ESTUDANTE
ATIROU-SE

DO LOTAÇÃO
Continua internada no Hos-

pitai Sousa Aguiar a estudante
Ièda Talarico de Sousa (18
anos, Rua 1, Bloco 3, Entrada
5, apartamento 22) que na tur-
de de domingo jogou-se de um
lotação, na confluência da Av
Suburbana com Avenida Del
Castilho. A .iovem sofreu fra-
tura du crânio além de contu-
soes e escoriações generaliza-
das. Segundo informuções de
alguns passageiros, Iêda ficou
desesperada face à perseguição
do motorista. As autoridades
do 19.° DP, esperam somente
que ela possa prestar declara-
ções, a fim de iniciarem dili-
gencias para a prisão do mo'
torista.

Ladrão Tranqüilo: da Rua Observava
Aparato Policial Que Vinha Prendê-lo

1 S 10 horas dc ontem, moradores d» Rua Rarâo de Rom
A Retiro, no Engenho Novo, telefonaram para a Torre-
Central da Uailioputrulha, solicitando viatura para prender
um ladrão que estava "agindo" no interior dn prédio 395 da-
quela rua. A RP 101, chefiada pelo vigilante 1297, fui ao local
e ali constatou que a casa estava abandonada e o proprie-
tilrlo, dentro dns próximos dias, ia mandar derrubá-la para,
em seu lugar, construir um edifício.

Os patrulheiros, arromban-
do a porta da íiente, vas-
culharam a casa -s nada en-
contraram que tòt.tificasse a
presença de um Uidpio. Ime-
diatamente foram nt' rádio da
viatura e comunicaram ao
Subchefe A que a noticia era
infundada e que eles iam dar
a ocorrência como terminada.
Quando a viatura se prepa-
rava para deixar o local e
voltar ao Ponto-Bnat, um doa
transeuntes gritou: "O ladrão
está na janela, corram que

éle vai fugir". Os patrulhei-
ros 632 e 1297, armados de
metralhadoras, invadiram a
cnsa novamente, mas o lará-
pio havia desapaiecido. Des-
ta feltB, o gatuno deixou uma
pista: um saco com canos e
uma abóbora forarn encon-
tmdos nas dependências da
casa.
Buscai Infrutíferos

Qs patrulheiros voltaram a
percorrer a casa e nada en-
contraram. No entanto várias

pessoas afirmavam que o ho-
meni que aparecera na janela
era de côr pretu e estava tra-
jado com um macncão. De
repente um dos piurulheiros
observou que havia rastros
numa pequena entrada que
dava acesso ao porãc da casa.
Imediatamente solicit aram
ajuda de outra RP indo ao
local a viatura 52, chefiada
pelo vigilante 1738

Logo a seguir, com revól-
veres e metralhadoras, os
policiais exigiram que o la-
drfto saísse do esconderijo.
Éste permaneceu quieto até
que os vigilantes solicitaram
ajuda do Comissário Sena, do
18." DP, que mandasse ao
local ao menos uma bomba
de gás lacrimogêneo, mas nâo
foram atendidos, pois, segun-
do o comissário, náo havia

certeza de que o ladrão ain-
da estava ali.

Quando o Detetive Araújo
chegou, observou c.ue a casa
397 estava vazia e que fácil-
mente o ladrão poderia ter
fugido por ali e atingido a
rua. Enquanto isto uma pe-
quena multidão 'aí aglomera-
va à porta do 395 As 12 ho-
ras os patrulheiro.- também
chegaram ã conclusão de que
o gatuno havia desaparecido,
dando por encerrada a ocor-
rência. Horas mais tarde a
reportagem de UH foi infor-
mada, no local, de que o la-
rápio, conseguindo fugir, foi
para a porta da cusa ver o
aparato policial para pren-
dê-lo.

Segurem na
ALIANÇA DA BAHIA

Capital e Reservas:
CrS 392.289.673,10

Rua Araújo Porte
Alegre, 36 — Es-

quina de Graça
Aranha

Telefone: 52-6146

Jibóia Causa Pânico em Coelho
Neto: Quis Invadir Residências

UMA 
jibóia, medindo 4 metros, pés, ontem, os

moradores do IAPC de Coelho Neto am pi-
nico. As Sras. Sonir da Rocha Crus e Maria
da Conceição, moradoras na Rua Bagé, 36, de-
pararam com a cobra querendo invadir suas
residências. Apavoradas, foram ao Posto Po-
licial onde pediram providências. O fito foi
comunicado ao 25.° DP, tendo o comissário
pedido à administração do Jardim Zoológico,
que mandasse homens especializados para
capturar a jibóia. Como, ne momento, não
houvesse uma viatura no Zoo pare aer enviada
a (Joelho Nete, a cobra continuou assustando
os moradores da localidade por multo tempo.

O Sr- Vilter Cardoso Maia (Estrada da Caroba,
985, Campo Grande) que tramitava no local,
foi quem pegou a jibóia, levando-a para e Pds-
to Policial, de onde, posteriormente, foi con-
duzida ao Jardim Zoológico.

Polícia Concluiu: Corpo Que
Caiu do "Maio*." Foi Suicídio
A 

Policia do 12.° Distrito Policial já identifi-
cou a pessoa que, na madrugada de sába-

do, caiu de um dos apartamentos do "Edifício

Malpu" (Rua Santana, 77). Trata-se de Rober-
to Henrique de Amaral Braune (casado, 29
anos, residente è Rua Marli e Barret, SOO, apto.
509). Roberto, segundo informaçSea prestadas
k reportagem per seu prime Edgar Nasclmen-
to Filho, há muito tinha mania de suicídio.
Na tarde de sábado, ele foi a casa de paren-
tes naquele edlffcio. Alta madrugada, sem que
ninguóm notasse, saiu o foi ao 22.° andar, de
onde se atirou espetacularmente, indo seu cor
po cair na área interna do edifício. O treslou-
cado era casado com D- lida de Aguiar Brau-
ne e deixa uma filha, Márcia, de aeis anos.
Roberto há tempos estava licenciado paio IAPC
para tratamento de saúde.

PO!ICIAIS AT!P!«$
0 "BAR LOIRE"P"™ W "v u IN BT. fc™ fl h B* vs i. rvr.n 6 Cava

IfISIVEUVfNTE embriagadas, policiais do 4.» DP, por volta dt
* 1 hera e 30 da madrugada de hoje. Invadirem e "Bar Lelre"

(Rua Farsni, 3), de propriedade do casal de húngaros, Jire e Hele
na Skyba, expulsando os fregueses (que náo pegarem as despesas,
crusando prc|uiies de mais de 10 mil cruielroil, sob a alegação de
que iriam acabar com irregularidades ali esistentes.

O fato foi testemunhado pelo [ tam que 0= policiais estariam de

j funcionário do "Correio da Ma- sejando dinheiro informaram a
| nhã". Sr. Jorge Carvalho iKua | UH que ji haviam contratado ad-
! Barata Ribeiro, 295. apto. 2011. vofiado para processar 0, atrabi.
acompanhado dj 'ovem Cílla de!,.. •__._, r.\ , , \\ , i lianos elementos, ja que o Co-
tal, obrigada a co-npnrecer *aue- !,,,„,.
,„.„,,., i missano Petronio. embora co-

I la delcgicla para provar nào ser
menor de idade. Os proprietários | nhecendo a oconência, negava-s*

I do estabelecimento, que actedi- I a registrá-la — disseram
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* YIOUKIA
Moradores de

| Qu e lmados" estfio vlven-
do momentos
de pânico
com as arbl-
t r a r 1 edades
cometidas
por guarda*
que querem,
inclusive, tm-
pôr sua "pro-
teçâo" aos comerciantes lo-
cai», para a qual cobram um"quantum" mensal Entre
os desmandos: há duas ae-
manas, quatro (ruaMos a«Te-
diram, a sftcos e tiros, um
operário. Um doe policleía
que atende neio vulgo de"Chute" Sexta-feira últt-
ma. outro otvrsrio (Jost Do-
mlneos ria Süv? emnrcado
da Cerveiaris Brahma > foi
aprendo a ba!i< ceio íruar-
ria 81 Uofo Rodrigues de
Sotispi, tendo oue ser re-
co'hl^o to hosTüro! de Nova
Iiruorij Otttr* v"'n-in, ".m"
Genrsio. prrmrietáno de ma
prm<"**m de sem* f mf'hs-
dos 'Rua Mrrirhc), levou
um t>ro por recusar a "pro-
teçü-o".

Na F'-rpriü de S Pedro
de Alcfintsra, em frente

a E s I 8 r í o d» M")rr!)thíes
Bes""?*, Ramon Sinotsnica
(soltpiro. 18 ano» «inri»n-
te de mecânico. Run Prin-
eesa Leonoldina, BO. Rea^
leneoi. ouarrio conperí^va
com rima emVs. foi be'»ft-
do nor um d e s c nnhe<-'rio,
mnntsdo nume bicicleta Vf-
tima no HCC atingido na
perna esquerda

Ao cobrar rie Míe-ue' de

tv" 
ts'. o alumiel de um bar-

- raco A Rua Cel O-ielrrw a.
P Anchiete. Agmar Motn '35

anou casado. Av Presiden-
te Vsrras. 2 P24 1 fo! ferido a
faca no a.bdir^e'" O an-ps-
sor necou a d<vidn. aleran-
do que af enchente* rie>xa-
ram o barraco aos pedacoa.

"Eu es*ava d» calcào,
deHfdo no meu qu?rto.

com a (ane'fi ab»rtc. qu°n-
do o "Zé Curvoeiro" pulou
em cima ri- mim e me rra-
vou a faca" — diz no VCC.
nMn^.dn no nW>x. o siuriar.-
re de caminhfto. L e 6 r. r i o

^ Ferr»!n Mele fesede. S8
pnop. Fnvel.i do ^íuquiço).

| P»c'?rro r.o 28° D°
á ¦ " joâr)7;nhn da Oamhoa".
p in^u elemento do 1 ° ao
^. 5 o, féz da* íiias v.o "Bar
% D C!*ia" (Praia de Ramos).
$ Baleou o trrrãn Oriando da
% Pí:vb iso!'e'ro 3S anos. Rue
p Cirlema, lü, C'«ria>. fe^n-
^ do-o na oerr.a direita: atin»
É inu também o fre?u*s Aris-

ttdec nia* <casado, 3* anos.
á onerílrio. Rua Teixeira da
£ Castro, bloco 47. an 401. Ra-
p mos I. com uma bala na ner-
P na direita: o motorteta Pau-"ii. lo Me!re'es (solteiro. 33 anos.

Rua Dioco de Britxi. 50-Al,
oue narou cera dar urr» es-
Piada, foi intimado por ura
dos bandidos da "panp" de
"Joáozmho da Gamboa", a
levar as vítimas no HGV
Porque éste replicou que só
o farii acompanhado por
um policial, o chefe dos
maus elementos at?!icou-!he

|j violento soco no olho direi-
p to Enfim, enquento as vi-
^ times eram levadas para o
É hospital. ".Jofto-r.nho da
* Gamboa" e seus bandido»

fugiram.
A porta de sus residência.

r o operário Ari da Costa Ma-
g tos I«•«ado. 2T anos Rua Ba-
\ cabu. 119 c 4. Rucha Miran-
\ da I, fos baleado por um sar-
H fjento dt> Como dr Bombei-

ros,. seu vizinho. No HDCD,
ferido na perna esquerda.
contou que sua soers dis-
cutira. na dias. com a mu-
lher do militar, tendo éste,
ontem, ido procurá-lo para
tomar satisfação, acabando

P por alveiá-lo.
1 No HDCD, com ferimento
P na perna direita, o biscateiro
^ Nelson Alves dos Santos Ira-

sado 26 após. Rua Catandu-
va. 84, Coelho Netoi Na
prafa do bairro baleado por
um •blchetro". cujo nome sa
recusa a declinar Nada adi-
anta também, a vitima ouan-
to so motivo da agressão.

^

i-

ATACARAM A SENHORA
AFOGO

4prt-«entanrt<i qutim»dura» *
dc primrirti afundo t tertn- \
ru crtu». dru entrada, ontrm. J
no HGV. m domrttlra Amhrnzi- <
na WeVM da Silva (rasada. 99 |
amm. Rua K dr Julho, barraco 4
a.n., tavrla dr hi'tiMu»M.i. \o J
dcicllvr dc plantio con ton gar. «

!- 

por miKtlr mi aa^rdiot dr um J
|rupo dr rapazek, rt-« »¦.>«-u no «
eorpo, uma tocha qur Ihr prtn j

a dutiu as queimaduras. Orntre 4
? oí "taradinhoN" (oito an todo) *
« apontou: -tte.-. "Jorrf" (fl- !
7 Ihoi dr Joio Ilhéu) c Jurec. U- 1
i lho dc Joio MoloriiUI. O co- !
• mlMário do 1!>» DP rrci*!ron. ]

1 • CACHORRO
^ Um cão preto, da raça
^ "Canis" fuciu da Rua Re-
| pública to Peru. 72 Ap 610.
g Recompensa-sc a quem en-
g contraio, devolvendo-o ao
» endereço ou comunicando-s*

com o proprietário do ani-
mal, pelo telefone 57-6045.

• ASSALTOS

(Lscntvv pinheiro tfi

Era um sujeito tranqüilo.
Vivia, ao lado da esposa c da
filhinlm de 6 anos, com rela-
tivo sossego econômico. Tra-
balliavà numa repartição pú-
bllca c, nas horas vagas, dedicava-se a transações imobiliárias.
Pe forma que não se sentia nada bem diante dos problemas
alheios. Quando ouvia falar em tragédias, principalmente sui-
cidlos por amor. Raimundo <cliamnva-se Raimundo Peregrino)
tinha uni gesto dc desprezo e nojo:

Umns héstns!
Os colegas da repartição o repreendiam:

Egoísta! Só pensa em ganhar dinheiro!
Raimundo nào se ofendia. E explicava:

Não c nada disso. Penso que o suicida por amor é uma
besta porque nio há uma só

urttorH AMOR, VIDA E MORTE

EM BUSCA DO OURO

mulher no mundo digna do
sacrifício de uma vida.

Nem a sua. Halmundo?l
Nem a sua mulher?! — inter-
rogavam-no.

Om, meus amigos! — fu-
gia éle. — Não vamos parti-
cularizar os argumentos, nio
é mesmo?*— Então — insistiam — vo-
cC jamais seria capai de £e
matar?

Não digo que desta água
não beberel. Mas acho — ar-
gumentava com voz mansa e
segura — que o ser humano
só deserta da vida quando lhe
falta o dinheiro. O resto é fá-
bula.

E havia um mais Intelectua-
ll7a(io, entre os colegas do ra-

paz, que nio podia perder a
oportunidade dc citar Kreud:

— Isso é grave, meu amigo,
muito grave. Porque, segundo
e psicanálise, .ouro correspon-
de a excremento. E se você
coloca o dinheiro, o ouro, aci-
ma de tudo na vida, você é
um avarento. Logo nio se 11-
bertou da fase de fixação
anal...

E fa por ai afora, usando
termos técnicos que os cole-
gas c nem mesmo o Raimundo,
logravam entender.

O NEGÓCIO
Na última semana, porém,

um negócio imobiliário, com
todas as perspectivas de lu-
croa fabulosos, surgiu a Rai-

mundo. Tratava-se de lotea-
mento na Raiz da Serra de
Petrópolis. Mas, o proprieiá-
rio, por uma questio do seeu-
rança ou, talvez, de inexptrí-
éncla, exigia, Irredutlvelmenle,
que o rapaz entrasse como só-
cio. Isso implicava, lòglcamen-
te, numa soma considerável
em dinheiro que Raimundo
teria que desembolsar. Pois
milhões de cruzeiros Imedia.
tamente, aquela tranqüilidade
que resplandecia de seu rosto,
desapareceu:

— Onde e como arranjar ês-
se dinheiro?

Bateu bancos i procura do
empréstimo. Caçou avalistas.
Ao fim de três dias descobriu,
quase desesperado, que suas
relações eram Insignificantes
para conseguir o dinheiro Ga-
nhava uns cinqüenta mil cru-
zeiros por mês, somando o or-
deitado do emprego público
eom as comíssóea de casas a
terrenos. Entio, o vencimento

O RETORNO
A mulher de Raimundo

chamava-se Lúcia Estava a
par das preocupações do ma-
rido. Muito simplória, porém,
não cogitou de tranqüilizA-lo.
de dissuadi-lo a abandonar o
tal negócio, embora o amasse
muito e fosse feliz com a vida
que êle lhe dava. Foi assim
que. após pensar e buscar saí-
das durante cinco dias, com
tal gana e desespero que che-
gou a abandonar o emprego

público e se esquecer de vi-
rias vendas de apartamentos
em vista, Raimundo saiu de
rasa na noite do último sá-
bado Explicou a Lúcia:

Olha, vou dar umas vol-
tas por ai para pensar me-
lhor. Tá muito calor aqui em
casa.

Na rua. lembrou-se de um
amigo que morava no "Edifi-
cio Maipu" Era um sujeito
de muitas idéias-

Quem sabe? — pensou,
tomando um lotaç&o para a
Rua do Santana.

Chegando, entre tanto, ao
edifício, soube do porteiro que
os elevadores estavam para-
dos, com defeito:

que lhe dava segurança e pai
na vida de pequeno-burguês,
afigurou-se-lhe como algo mes
quinho e inútil. Pava, sim. pa-
ra pagar o açougue, o arma
zém. a quitanda. Dava para
comprar vestidos para a mu-
lher, roupa para a filhinha .
Mas éle preci iva de dois mi-
Ihóes! Dois milhões de cruiei-
ros que seriam multiplicados
para dei milhões no rendoso
negócio da Raiz da Serra. E
seu cérebro funcionava afano-
samonte em busca do tesouro,
à procura de uma soluçio pa-
ra o empréstimo.

— Puxa! SAo 22 andares!
Mas estava tio sequioao de conversar com o amigo que

subiu as escadas. Na porta do apartamento, nova desilusão
estava a sua espera: tocou a campainha ínalstentemente, mas
ninguém respondeu. Só entio verificou que estava ensopado
de suor. E a cabeça parecia que lhe ia estourar Divisou a
eacadinha que conduzia ao terraço do edifício e, qunsc auto-
màilcamente, subiu. Descortinou o céu aberto, juncado dc es-
trélas E foi bafejado pelo vento que soprava livremente Sentiu-
se, pela primeira ve» nos últimos dias. extraordinariamente
bem e em paz. Foi até a amuarada e olhou fascinado o vaxio
que o separava do solo. 23 pavimentos abaixo Mas a angus-
tia voltou-lhe quando lembrou-s* que nio poderia ficar ali a
vida toda Então, sem chegar a tomar uma decisão, sem dfi-
nir exatamente o que se passava em sua alma, debruçou-se
sobre a amurada do terraço. E escorregou de ponta-cabeça
et*-ao solo...

Orlando Vieira Gamboa
ícasado. 3S anos. Rua Símio
de Vasconcelos. 61. Praça do
Carmo1, madrugada de on-
tem. dirigindo o táxi GB ..
5-02-57 pela Rua Ana Nery,
em direção ao Lareo do Pe-
dregulho, foi assaltado por
seis bandidos que. armadoe
de revolver. obriEaram-no a
rumar para o Morro do Tu-
íuli. Av. Brasil. Próximo à
estação de Ramos, os meU-
antes, depois de despojar e
motorista de todos os seus
pertences fizeram-no descer.
Mais tarde, o carro foi em-
conimdo, furado de balaa,
no Largo da Gamboa. Regi»
tro no 14.° DP.

No HGV. atingido na ce-
beca por pauladas, o opertk-
no Sinfrõnio Moreira de Soo-
za (casado. 42 anos. Rua ; 6-
bo Júnior. 812. Ap. 204».
Atingido por um marmheir»
cuja Iden'idade desconhece,
que lhe roubou um rclogie
de pulso e rérca de 500 cru-
reiros. Registro no II* DP.

• CACW
O soldado Cácio Murilo,

um dos implicados na morte
de Aida Curi, voltara h.ije,
às 13 horas, ao banco doa
réus. da 2* Auditoria de
Guerra, quando prosseguirá
o sumario de culpa. Maia
duas testemunhas serie ou-
vidas «obre o crime de de-
sacato. agressão e fuga de
que é acusado Cácio Murilo,
preso na Fortaleza de Santa
Crui.
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_»! BANCO DELAMARE S. A.
CONSTA QUE ...

D. 
..Maritea Pereira será candidata ao titulo

de "Miss" Estado da Guanabara. A liju-
cana representará um clube da ZS.

B.. 
.depois da apresentação de Marlene

Schmidt. multa gente ficou animada. Prin-
cipalmente as meninas de pernas ElnaS.

H 
...engrossa o boalo que coloca o Sr.
Eduardo Farnli, na presidência do Monte

Líbano. Se candidato, o ex-diretor social ven-
eerá sem dificuldade. n.

Qa 
barba que o simpático hernando Li-

ccro de Almeida eslá cultivando fará par-
te de uma fantasia carnavalesca. Nào se tra-
ta de promessa parecida com a do Sr- Ivan
ArâÚ3° 

PERFIL & TORNEIO
Ela é ruiva. tijuca-

na e atende pelo
nome de Marilia Pe-
r«ira. Peso e altura:
55 quilos e 1,68, Per-
nas bem feitas, corpo
idem e um sonho no>
coração: ser "Miss
Estado da Guanabara
de 1962. Marilza tra»
balha no comércio,
gosta de Paquetá. ca-
valga o famoso gérico
Guarani e é fã mon-
dicional dos progra-
mas do Sr. Carlos lm-
perial — "twist, clu-
cha-cha e rock. Eis o
perfil de M.P. sarou.
que coleciona flàmu-
las. discos e está
aprendendo a tocar
violão.

Torneio de Jiu-Jni-
tsu da Academia

Municipal, dos Si>.
Fernando Cicero 'le
Almeida e Oswaldo
Rosa, teve taça com
nove deste colunista.
Fernando. Os w a 1 do
(bem assessorado pelo
dinâmico Edmar Ko-
sai apresentaram lu-
tas e exibições de alu-
nos mirins. As meiii-
nas mais bonitas o en-

ACONTECE &
O reaparecimento

de Ari Barroso na
televisão emocionou a
cidade. Ari. srande fi-
fura humana, esteve
afastado do nosso vi-
deo ao longo de oito
meses. Voltou com a
corria tória. ótimo.

Por que os clubes
não imitam o exem-

pio do América c aca-
bam. de uma vez nor
todas, com a famige-

tusiasmadas da pia-
leia eram Lúcia Go-
mes Vclhote e Barba-
ra Uma de Castro.
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Advogado Cantor de
Andrade e Silva apa-
rece em companhia
da bonita esposa. O
casai está empolgado
com a confortável

lancha
SUGESTÕES

rada "jóia"? Jóia a ti-
tulo (ie qtie?
¦ Por que o Clube

Municipal não vem,
de público, explicar o
caso da agressão ao
colunista Jorge .No-
gueira? A verdade é
que o porteiro do clu-
be colaborou na co-
vardia impedindo o in-
gresso do jornalista
na sede.

ÚLTIMAS
¦ Dois coquetéis marcaram este fim dc

semana na ZN: aniversário de casamen-
lo do casal Lía-Oswaldo Jicnan Teixeira
iTijucai e o do Sr. Munir Bacü. Compare-
ceu o que há de mais belo c mais movi-
mentado na Zona Norte... Fui das mais
belas a festa de casamento da jovem Fan-
ny Gorber com o engenheiro Rubem Vi-
nograd. A reunião realizou-se nos salões
do Automóvel Clube do Brasil... Amanhã:
coquetel de lançamento do livro "Antolo-
cia da Eloqüência Universal" de Porto So-
brinho: no salão de recepções do Plaza
Copacabana... Nosso colega Sérgio Mar-
ques diz quc o uísque do Grajaú Tênis
é dos melhores dos clubes cariocas. Vou
verificar pessoalmente... Lázaro Bartolo-
meu, famoso colunista social de Floriano-
polis, estará entre nós ainda este mês. Lá-
zaro será homenageado por este eolunis-
ta... Torneio de "bridge" e de biriba: no
Botafogo.

*I
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ELAS & ELAS
¦ Se vocês conhecessem a -morena Eloisa

(Lolói Miranda, fariam a mesma pergunta
de todos nós: como é possível tanta beleza
numa menina só?... Telma e Thánia Póito
eníeitando a paisagem da praia dos Coqueiros.
Maria Luiza Lauria e Vanda Pessoa, '"'*>!»m. ..
Elogiada a atuação da mineira Cora Lopes à
írente do Serviço de Relações Públicas da Cen-
trai do Brasil. .. Enquanto isso. Carmem e Car-
mela Lorena Lopes regressam de Lima e ju-
ram: "Sair do Brasil nunca mais.'"... A me-
nor bicicleta 'e a mais famosai que circula em
Paquetá pertence á bonita moreninha Cláudia
Miranda... Por outro lado. o menor rádio de
pilha do Brasil é o da bela Rojane Simões, fi-
íha do bom amigo c ex-craque do Fluminen-
»e. Simões.

ANIVERSÁRIO & COQUETEL
Um aniversário que
não podia deixar dc

ser registrado: o rio
Sr. Eduardo Marques
Xavier. O simpático
tratador do jerico
Guarani, foi recepeio-
nado com um coque-
tel. E, na residência
deste colunista, depois
de receber o abraço
de um grupo de ami-
gos. Eduardo fêz um
comovido discurso.

Resolvida a volta
de Hugo Pereira ao

Departamento Social
do Riachuclo Tênis.

Passou fim de se-
mana no Fragata o

casal Gerardo Martins
Ney. O simpático é o
sn.bcomanriante do 1.°
BI da PM.

Parabéns aos Srs.
Nilton Costa e Os-

waldo Leporace 'dele-
gado da Policia Pa-
quetaense e responsa-
vel pela PV» pelo óti-
mo policiamento do
último "week-end".

TÊNIS A FANTASIA
¦ O Tijuca pretende

comemorar festi-
vãmente o carnaval.
E, já no próximo dia
23 teremos um tor-
neio de tênis à fanta-
sia. Duplas femininas
* masculinas, estarão
•m ação. Por outro
tedo, o trabalho de
decoração do clube
estará a cargo do ce-

nógrafo Rui Albuquer-
que: Sonho Submari-
no è o tema.

¦ Bem adiantadas as
obras do estádio

aquático do S.C. Mac-
kenzie. 0 presidente
Walter Goitacáz pre-
tende inaugurar firma
especializada em cons-
tração de piscinas.

Diretoria e Administração: Rua Buenos Aires, 48 — Tel 23-8197
Agência Catete — Rua do Catete, 271 • Tel. 45-6844
Agência Central — Av. Presidente Vargas, 446-A • Tel. 23-8044
Agência Copacabana — Av. N. S. Copacabana» 484-B - Tel. 37-9983
Agência Engenho Novo — Rua 24 de Maio, 993 - Tel. 49-8706
Agência Estácio — Rua Machado Coelho. 174 - Tel. 32-0707
Agência Madureira — Rua Maria Freitas. 136 - Tel. M H 1074
Agência Penha — Av. Braz de Pina. 425-A - Tel. 30-0580
Agência Pilares — Av. loão Ribeiro. 3 - Tel. 29-2204
Agência Treze de Maio — Av. 13 de Maio. 41 - Tel. 52-6870

RESUMO DO BALANCETE EM 30 DE DEZEMBRO DE 1961
ATIVO PASSIVO

Dinheiro em caixa e no
Banco do Brasil ...

Letras do Tesouro
Empréstimos 
A g ê ll c i as e correspon-

dentes 
Outras contas 
Resultados Pendentes ..
Títulos em cobrança ....
Contas de compensação .

1VITQBIR

CrS

221.220.366.50
44.600.000,00

748.824.073.90

769.170.726.20
229.499.441.70
114.305.410.50
461.633.994.80
540.071.062.20

Capital e reservas 
Depósitos 
Agências e coiTcspon-

dentes 
Outras comas 
Resultados pendentes . .
Cobrança de conta alheia
Contas cie compensação .

g Total  3.129.325.075.80

CrS

75.170.809.30
1.069.080.290.10

782.139.448,10
53.017.254,40

148.212.216.90
461.633.994.80
540.071.062,20

3.129.325.075.80

PLANTÃO MILITAR batista-de m^à

PASSOS: MINISTRO DO POVO
BRASÍLIA, 6 — Ncst* cidade ninguém é Importante. O

Pre»id«nte d* República dirige »*u carro *m passeios com oi doii
filhos, de>pr*ocup*d*mente, *mbor» deixando apavorado o ter.
viço de segurança. De veí em quando Jango desaparece eomo
um cidadab qualquer, dcsprcndcndo-sc das amarras da Presi-
dèncla c provoca, como • natural um corr* corre entre seus au-
xillare* mais chegados, «té que tudo se «calma com o chefe
da Nação retornando naturalmente ao seu posto, depois de es-
palrecer o espirito como se estivesse nas coxilhas do seu Estado,
como simples faiendelro.

Um dia destes fomos alino-
çar na Cantina Capri, uni
modesto restaurante especial!-
zado em massas, muilo fre-
qiicntádo por operários das
obras e por comerciárlos. Ao
lado, em companhia dc seus
dois filhos, estava o Ministro
Gabriel Passos, trnnqüilamon-
te, saboreando uni ravioli. O
garçom o reconheceu, cumpri-
mentou-o amável mente, mas
nio alterou n tratamento que
dedica a todos os seus fre-
guòses.

Aliás, dos Ministros o Sr.
Gabriel Passos é o mais popu-
lar cm Brasília, embora não
seja homem expansivo. Seu
jeitão de mineiro, a simplici-
dade com quo atende as par-
tes que o procuram no gabi-
nele e todo o seu comporta-
mento modesto, enfim, tor-
na-o uma figura simpática pa-

ra todos, especialmente paia o
povo.

Nesse mesmo d'a o Ministro
Gabriel Passos tinha estado
com êste reportei' no gabinc-
te do Presidente da Repúbll-
ea, onde fora solucionar o
problema criado por alguns
grupos' econômicos que sc
opuseram à nomeação do Sr,
Eduardo Sobral para a Petro-
brás. Saiu vitorioso. O minis-
tro dc Minas e Energia conta
com o apoio maciço dos parla-
montares nacionalistas c de
um poderoso grupo militar
que se bale pelas soluções
nacionalistas para os nossos
problemas básicos. Seus con-
tatos nn área militar vão des-
dc jovens capitães até aos che-
fes militares mais destacados

' e sua base na opinião pública
v das mais sólidas.

DESTAQUES DE BRASÍLIA

DIRETORIA

Antônio Mourão Guimarães
Diretor-President»

Manoel Ferreir* Guimarães
Diretor-Vice-President*

Celito Zebrai Caldas
Diretor-Super intendente
t

Sileno Durão Júdic*
Superintendente

José Oswaldo dc Araújo
Diretor-Secretirio

Francisco de Assis Castro
Diretor

Alberto Gonçalves da Costa
Contador — CRC — GB-10.177

CURSO TÉCNICO OE ELETRÔNICA
Em 2 anos — para os que têm o curso c,e\ tífico ou equivalente.

Em 3 anos — (equivalente ao científico) para cs que têm o curso ginasial ou equi-

valente.

Salários iniciais de CrS 25.000,00 a CrS 50.000,00 na indústria, antes de con-

cluir o curso.

Escola Técnica de Ciências Eletrônicas

(oficializado pelo M.E.C. )

Rua Haddock Lobo, 445 — sob Tel.: 28-7667 depois das 18 ho ras.

A nomeação do Brigado!,
ro Francisco Teixeira paia a
subchefin do EMFA não agra-
dou ao grupo dc oficiais lega-
listas da FAB, que preferia o
ilustre chefe militar cm fun-
ção de comando na própria.
Aeronáutica. Agora outro ai o
foi assinado e que se destina
a liquidar o prestigio do Briga-
deiro Teixeira: êle foi ciicarrc-
gado de estudai- e dar parecei'
no EMFA sobre a aviação cm-
ba renda. * * *

De acordo com informa-
ções que obtivemos em altos
círculos do governo o próxi-
mo aumento dos militares não
poderá realmente ultrapassar
de AO',. Do contrário seria de-
masiado profunda a sangria
nos cofres públicos. O aumen-

¦to dos civis será na mesma ba-
se. Resta, agora, quando a
mensagem chegar à Câmara,
quc seja estabelecida a parida-"
de dos militares com os civis,
dc capitão para baixo, como
acontece com os postos de ofi-
ciais-superiores.

w * 4

Nos círculos políticos e
do governo o nome do Gene-
ral Jair Dantas Ribeiro é pro-
nunciado eom muito respeito.
Todos sabem quc sc trata dc
um chefe militar integro, en-
quadrado e defensor intransi-
gente da ordem e da lei Um
deputado meu velho amigo di-
zia-me durante a instalação da
sessão do período de convoca-
ção extraordinária da Câmara,
depois de conversarmos sóbre
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VILA & EXCURSÃO
Associados da Associação Atlética Vila Isa- =

bel poderão firmar inscrição para a ex- S
cursão programada a Buenos Aires: no pró- 5
ximo dia 16. L'm detalhe: a excursão será rea- =
lizada na base do crediário ilü prestações), S
sendo que o preço tolal inclui passagens e =
estada, informações pelos telefones 22-7473 e =
S2-7024. j|

Amanhã, na Casa dos Poyelros: sessão ci- =
nematogràfica. "Cavaleiros da Bandeira Ne- j=
Sra". com Tony Curtis, foi o filme progra- jemado. =

Aniversário, anteontem, da menina Sônia, =
filha do casal Kmília-Armando íeinandcs. =

ANIVERSÁRIO §
Registramos o aniversário, ocorrido sába- g

do último, da elegante Maria Helena, filha do H
simpático casal Maria de l.ourde«-Uaaobcrto =E
Rodrigues. O papai, que e o dinâmico dire- g
tor do Departamento de Correios e TeUgra- =
íos, recepcionou amiguinhas da bonita ani- =
Yersarianle em sua residência, á Rua Volun- g
tários da Pátria. O abraço da equipe de Lu- g
im da Cidad*. g
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»n situação política nas Forças
Armadas: "f: meu caro com
esse General Jair com a sua
dureza de soldado legalista, a
tranqüilidade serena e sincera
do General Segadas Viana e a
habilidade do General Osvino
Ferreira, nunca mais os golpis-
tas poderão concretizar seu so-
nho, quc sc frustrou nos dias
agitados de agosto graças a
uma maioria das Forças Ar-
madas..."

— Quem vc o General Amau-
ry Kruel movimentando-se no
Palácio, do 4.» para o 3.° an-
dar. sctnpre lépido c vigoroso,
pensa que ele ó ainda aquele
jovem c dinâmico capitão dc
Cavalaria quc fazia proezas na
cquitação, nos Regimentos .da
Cavalaria da fronteira com a
Argentina. O trabalho inten-
so do gabinete militar e a res-
ponsabilidade do cargo não
afotam em nada o espírito do
cx-comandante dos tanques, fc
hoje um soldado diferente da-
quele que conhedemos na tro-
pa. Todos no Palácio o apre-
ciam e admiram sobretudo o
seu espirito de organização.
Sua influência junto ao Pre»i-
dente, que c seu amigo de
muitos anos, é decisiva cm
muitos casos. E sua lealdade a
Jango é daquelas que ninguém
ousa sequer por em dúvida.
Kruel é atualmente uma espe-
cie de Ministro da Defesa, no
exercício do cargo dc chefe do
Gabinete Militar.

REVISTA & BALLET
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À venda nas farmácias,
drogarias e perfumaria*

ABP-SPC
ULTIMA HOKA está ini-

crito sob o número 008 no
convênio entre a Associa-
cão Brasileira de Propa-
Kanda e o Serviço d* Pro-
tecão «o Crédito.
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MUITA BURRICE
g Z Em virtude de lei, que pretende prote- \
g 7 eer a Indústria cinematográfica miclonal, >
g J mus serve apenns pnra estimular :is fa- 4= l briras a nún se esforçarem em apresen- i
g X lar filmes realmente de lma qualidade, i
g i qualquer cinema vacabiuidn pode cobrar ;
g » interesso como se de categoria superior fõs- X
g 4 se, desde que inclua cm sua programação X
gz umn fita nacional, mesmo velha (!). >
g » Resultado: tudo quanto é cinema mar-
g i ea barbante, agora, apresenta, juntamen-
g X te com filme estrangeiro, fita nacional ido-
|ísm pronto! Sinal verde para cobrar ma-
g * jorado,
= < Há espeluncas que '.0m em estoque seis X
g 2.desses filmes velhos. K os que os freoiien- X
= X tam, são obrigados a suportar, dezenas ile \
g > vezes, a mesma fita nacional, em pequeno J
g X espaço de tempo! }
g X Todos agem dessa maneira desonesta i
g i irritante. Ainda ontem, um leitor con- >
g X tava: o Cinema Fluminense, de Sáo Crls- \
S X tõvão, na semana de 15 a 21 de janeiro, X
g X apresentou, de segunda a quarta, o filme X
g > "Quero morrer" e o nacional "Samba em {
g X Brasília" e. de quinta a domingo, "Sigfrid", >
= X continuando, porém, com o nacional "Sam- X
E 2 lia em Brasília"! Isso para ter o pretexto í
g 2 dc cobrar 50 cruzeiros pelo ingresso! J
g X Quer dizer: público <¦ escandalosumen- »
g X te roubado, pagando mais caro para en- X
g 7 trar num cinema esmulamhado, Kem qual- i= ? quer conforto * ainda é caceteado, é Irri- \
g X tado, tendo que assistir o mesmo filme *
g i vida toda! $
= * I: um desaforo. K, lambem, muita bnr- {
g > ricr de quem inventou essa moda, Arre! »

r0-000-0+00+m+m*m + *'+*0-*-0+00*4%

m FIM-DO-MUNDÒ - Km nosso comentário"boa viaçeril, coronel", ontem aqui publicado,
a Revisão cá du cusa andou deixando passar
verdadeira ninhada de gatos: cortou duas
vírgulas nossas; tacnu um "não" que núo es-
cievemos, como, no final, até uma In/erro-
gação comeu. Por sinal, ontem, a [danadinhadeixou passar gatos até em noticius publi-cadas na primeira página. Quer diuer... Ou
:;nno brabo ou muita preocupação com o
fim-do-mundo.
B PAI & MAE — Na Av. Arapo.ji, em Braz
de Pina, lixeiros não passam há mais dc
trinta dias e um més! Deixa, porém, !<i
ninguém vê lixo na rua. E' tudo çuardadi-
nho, carinhosamente, dentro de casa: em
baixo das camas, em cima, dentro do fogão,
dentro dos travesseiros o até na barriga 1
Por que, hein? Ah! Aí é ki são cias! Por-
que o diretorzinho do Dep. de Sujeira Ur-
batia decretou: "E' falta de educação jognr
lixo na nul" Por isso mesmo, moradores da
Arapoji. em cima do lixo tacam sempre o
retrntinho desse diretor, com esta enterne-
cedora legenda: "Pai do lixo". E mãe nao

• Calote em Caxias!
*0-*+0-0>0>00+0 *

Há quatro me- }= * ses (quatro, meu Deus do céu!), pio- >
g 

'•', fessôras de Duque de Caxias, Estado cio *
g !| Rio, não recebem seus salários! Passam >
g ]; fome, coitadinhas! Tudo porque o lema J
g 'i do Prefeito de Caxias é: "o dever acima s
g I; de tudo". Vai dai, bigodeia todo mundo! X
g !; Pode entrar dinheiro que não paga! Quan- |
g ;• do vão reclamar, o nhanhanzinho revira j
g jl o.s olhos e diz: "Ah, devo, não nego. Pa- i
g I; gnrei quando puder..." (Caloteiro de uma {
g I; íigai \
= *0**0-0^00m*0~000* *+++*>0*^0+***m

ten o coitadinho? Tem. sim. Tacam tam-
bém fotografia do governador, coin estas
palavras embaixo: "Mãe do lixo". (Ali. ki
casalzlnho simpático, meu Deus do céu!)

COMIGO NINGUÉM PODE I - No 7."
andar do edifício dn Av. N. S Copacabana,
7Ü3 há um danadinho que, quando bebo,
vira vaòá-brabà. E provoca Deus c o mun-
do. E agride até crianças! Quando recia-
iriam, urra: "Sou parente do Ptotu Aguiar!
Comigo ninguém pode! Faço a aíonteço!
Nesta terra, manda é o dinheiro!. " Há
dias, uma senhora, cujo filho foi agredido
pejn valente, chamou RP. Apareceu Ia um
guarda. Quando soube tle quem se tratava,
tirou o rabinho fora. dizendo: "Comprecn-
de, sou um sozinho e éle anda armado e é
parente do Frota..." (Sr. Frota Aguiar: pa-
rabéns O senhor está com tudo, hefei?l

VIRAM? — Choveu na semana atrasada,
não choveu? Choveu, sim senhor. Pois a
Rua Real Grandeza, até hoje, está inundada,
de ponta a ponta! Quando passa cirro. o:
pleft! Olha burrifadcla da molhada au cima
de quem passa na calçada! (Viian :ki co-
vemadorzinho danadinho de bao a gente
tem, viram? Ann!...)

0^00^^0-0^000 m

HOSP. SERVIDORES DO ESTADO — A
esposa de José Moacir Pinto dc Araújo agia-
decc aos médicos c enfermeiros do 5." an-
dar, sala 532, leito 6, especialmente à douto-
ra Teresa, a dedicação c carinho quc lhe
dispensaram durante seu internamento nes-
se modelar hospital.

A primeira liaiUrina Irinu Cam-
pos e o «ioreúgrafo (•ilhrrln lirí-a
formam uma das atrações malorcfl
üa revista "Sn vou de mulher!"
quc esta em carta/, nn Teatro Ue-
creio. (Na foto: Irmã e Gilberto em
um dos ensaiou). Irmã Campos tem
no bailado "Jiuiitle", o qual inter-
preta ao lado dos bailarinos David
Jorge e Adriano Ornad, o seu
maior momento na revista.

r: AGOKA NO CALOR, g
o momento de testar :=:
um bom desodorante. Experimente zz

BARACCHINI [
Tamanhos médio e familia I

R O KI VALE — Na Rua Açapuva. em Hi-
gie.iópolis, próximo aos números 232 e 244,
tem caninho benentado. A molhada, ó:
chuáaaa!... Nas besteiras! Nas ignoránciasl
Nas burricas! E tanta gente, ali, sem ela...
Ki raiva! O ki vale é que está assim só liá
25 dius. sabem? Ah! Graças a Deus! Amónl
¦ KOISAS DELA — Desde 1!)Õ7, ki morado-
res da Rua Machado Sobrinho, em Toma/,
Coelho, vém lutando pra conseguir de Dona
Light ligação de luz pras suas residências. E
sabem o ki acontece? Ncca! A danadinha
diz ki não tem transformador. Agora, porém,
um leitor conta: Dona Light acaba dc insta-
lar, na Rua Itapuca, paralela a Machado Su-
hrinhò, um transformador pra servir .apenas
a 16 casas, quando bem ki podia, utilizando
o mesmo transformador, ligar pra Sobrinho
tambémfc(A Dona Light, pra dizer qualquer
koisa. Tá bem?)

| Céu
-= Na agencia do DCT instalada

ã Praça da Bandeira, a turma,
de um modo geral, é cem por
cento. Todos, ali. trabalham
procurando atender, da melhor
maneira, o público. Uma fim-
cionárla chamada Consuclo,
porém, excede a expectativa,
pois, além dc competente •

preslimosa, atende, inclusive pelo telefone, as
partes, com gentileza cativante. Sobe, portanto,
ao céu. hoje, com a admiração e a simpatia d*
tndos nós.
Inierno

Morador da Av. Copacabana,
793, sétimo andar, gosta daque- ,

g Ia quc passarinho não bebe. E,
g quando fica nos pileques, vira
g bicho feroz. Dá em criança, exi-
g be arma e urra que c parente
g do Frota Aguiar e que pode
g até matar ki nada lhe aconte-
g ce! Vai dai, desce o valcntinlio
g as profundas, beijando loto de
= parente e cantando a valsa "souvalcnteprabur-

g ro"! (Está se vendo).

g {¦******+**++** ****+»*++*+++i

I RECLAMAÇÕES — 34-8080, ramal 40, das *
S 12 ás 18 horas, ou por carta, para êste en- i
= dciéço: "Fala o Povo na ULTIMA HORA", (
g Kua Sotero doa Heis, 62, OB. X
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SAPS e Produtores Disputam o "Mercadinho
»-»^ ##»»#» »###»»»»»» »»»»»»»»,»#»

SCHIAYO: "NINGUÉM SABE EM QUE
A FOM EMPREGA SEUS BILHÕES"

O presidente da Associação de Enalno Primário do Kio
de Janeiro, Prof. José Schlavo, declarou a UH que a FOM
arrecada bilhões de cruzeiros por meios ilícitos, e nfto ren-
íiza nada de positivo com relação ao problema educacional ;
da Guanabara. Afirmou a seguir que o decreto n.°

* SO 423/81, do cx-Presldente Jânio Quadros, regulamentando
o art 168, Inciso III, da Constituição, c obrigando as em- '
nrèsa» industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham
mais de 100 pessoas, a manterem ensino primário gratuito
para aeua aervldores • os filhos destes, não trouxe a menor
vantagem prática.
Aumentam ot Preçoe

Ixplica seu ponto de vista: 1 — "Já nio existe verba
no Orçamento da República, dos Estados e dos Municípios

: para ésse lim; 2 — As empresas, coagidas por lei a dar
' maior contribuição ao Oovêrno. aumentam os preços doa' 

seus produtos, para fazer face * nova despesa e, com Isso,
! o euato de vida sobe ainda mais".

Sfto Aventureiros
Recorda que o Govêrno da Guanabara regulamentou a

. matéria, determinando que as empresas industriais cum-
prissem o decreto constitucional por uma das seguintes

. opçftes: ou pela manutenção de escolas próprias, ou por
meio de convênio com o Governo estadual, ou concedendo
bolsas de estudoa em escolas particulares. "Poi esta última

! opção — frisa — que aguçou aa vistas coblçosas de aven-
! tureiros e gananciosos, que viram nisso meio de ganhar dl-
; nheiro fácil, dando aulas pela televisão".

Arranca Dinheiro
O presidente da A.E.P.R.J. cita a "Fundação João Ba-

tista do Amaral" como um desses grupos de aventureiros.
Acusa-a de haver usado corretores para arrancar dinheiro

1 dos empresários incautos, mediante promessa de soiucio-' 
nar o problema do cumprimento do dever constitucional —

! o que seria feito através de convênios assinados com aquela
fundação. Garante o Sr. José Schlavo que a "Batista do' 
Amaral" nâo instalou, até hoje, nenhuma-escola, não dis-'põe dc aparelhagem, de corpo de professores conhecidos,

! nem de local apropriado para ministrar aulas, "e passou' a concorrer, de maneira esmagadora, com as pequenas es-
: colas particulares que náo tiveram chance para fazer ae-' 

melhantes contratos".
Ens.no Ameaçado

Dizendo que o ensino primário particular esta amea-
çado dc extermínio, acusou também a Fundação Otávio
Mangabeira de usar os mesmos métodos dn "Batista do
Amarnl", celebrando convênios com as empresas, aireca-
dando bilhões de cruzeiros das mais diversas procedências
e não realizando nada de positivo, uma vez que a lede de

¦ escolas primárias oficiais nfto íol ampliada.

MURARO: CARTA ABERTA A ZARUR
BASTANTE 

mneoaito com a dM'-nii«tderai:Ic qi.e sofreu, est.vu on-
tem em noisn rcrtnrlo o planlm.i Muraro, «itie nos entregou para
publirncko a seuulnte "Carta Aberta", endereçada a Alílro Zarur.
"Lamento profundamente, em nome ila nossa loiiiia amizade, o

ocorrido dominio íiltlmo. Estava em minha casa escutando o iiroira-
ma "Soldadinhos dc nem", transmitido pela RAdtn .Mundial, soli a
tua responsabilidade, qnundo resolvi Ir .lsltá-lo durante ,-. pi<i'-r;>-
macio, escudado em nossos oito anos de companheirismo na Kádlo
Mayrink Ve.iga. Mesmo sem o dinheiro suficiente para a: passagens,
fui de Santa Torram até lá onde soube que você nao se encontrava,
Fli chegar, mtSo, a Kanl l.i.iidras. dirigente do programa, um cartão
no qual me idenlirima o revelava meu deseio de prestar unia li.mie-
i.ajrm aos "Soldadinhos rie neus". ftste mostrou, entretanto, ler ape-

nas um corncÃo dljno de um "soldadinho de ch.im'io', mnndahdo-mc
dizer que eu nSo poderia ser recebido. Profundamente decepcionado
com a atitude desse locutor de Jokos futebolísticos, que drcldldamen-
te errou ao dedicar-se aos "soldadinhos", uma vez que não tini uran-
ilor.a d'alma para tal, vem este modesto pianista registrar o seu
protesto pela ronslderai;Ao, sempre devida ao artista, e que não me
foi dispensada pelo referido senhor, (a) .Muraro.

EXERCÍCIOS EM SEPETIBA
COM CARROS DE COMBATE
O 3." Batalhão de Carros dc

Combate realizará hoje e ama-
nhã, na região de Sepetiba
(Praia Franca), exercícios com
uma companhia de carros blin-
dados. As provas, hoje à noite,
constarão de barragem de fogos
com o armamento dos carros;
exercícios de alarma e ataque
ao acampamento, por guerrilhei-
ros. Amanhã, pela manhã: ata-
que por carros dc combate, pro-
va dc que participarão cerca de
200 homens e 20 carros.

0 á COI.KBRA (Cooperativa Central dos Produ-
torra d» Krgiáo Uate Hraallelra) nio ter em podido deacarregar utis «lamlnhíe», dia»• - - - - E|ip_4n-4_ dn Caatelo, den origem a aêriui dcaenteiidimenloa

entra' eonaumldorea, produtor*, e elemento» do SAPS. A Irei-teela reclamava contra a falta
de mcN.t_tor.as noa boxes, notadamente de produto* bortigranjçiros enquanto os diretor»*
da COLEBRA acusavam o SAPS de aatenho.e ar-se do centro de aliiutecimenlo, nao permi-

FATO de os conceaaionirloa pertencentea
da Ki-gião Leate Brai

atria, no "Mercado do Produtor JANGO QUER FEDERALIZAR PM E BOMBEIROS
nRAtlLIA, 4 (Do Bathrta ée Paula, oepoclal para UH) — A declaraçae

linda que oa caminhões fossem descarregados,
4o mercado, «aaeguradas por sentença judicial.

O incidente, segundo apurou a reportagem,
resulta de raízes mais profundas, uma vez
que entre a COLEBRA e o RAPS, ambos
ocupantes do "Mercadinho do Castelo", existe
um litígio, ainda do tempo em que JQ era
Presidente dn República. Os .-annnhões da
COLEURA permaneceram na ru'i d dio todo
e seu carregamento (gêneros perecíveis, como
trutas e verduras) ficou cm grande parte inu-
tillzado sob o sol causticante.

Segurança
Segundo o Major Joio Gilberto Ferreira

de Sousa, diretor-comercial da (.OI.tBKA. o
"Mercado do Produtor n. 1" — Castelo — des-,
tlnava-se, ao ser criado em 193», a sei utilizado
tio-aòmente pelos produtores, possibilitando *
venda direta aos consumidores. Para que essa
finalidade pudesse ser cumprida integralmente,
evitando-se a infiltração de "atraiessadores", a
adminiatraçio do mercadinho' foi entregue, en-
Uo, aos próprios produtores, depois à COLE-
BRA, finalmente ao SAPS, que ainda segundo
• COLEBRA, não estaria respeitando a cláu-
sula que concede M"« de espaço útil àquela
entidade — os restantes 40'. sio destina-1 s a
outras cooperativas —, instalando novos boxes
no Castelo, e locundo-os a elementos estra-
nhos, muitos dos quais acusados de "através-
sadores" e "tubarões" do extinto .Mercado
Municipal.

Com esse fundamento, a COLK.HKA impe-
trou mandado de segurança na 4a. Vara da
Fazenda Pública, obtendo sentença favorável,

embora a entidade tivesse M*« das instalações

proferida pela Juiz Jónaux Milhoatena, ¦• dia
? de janeiro do corrente uno.

Espaço Para Descargas
Até noje, entretanto, devido a falta de

espaço nas plataformas e locais de armazena-
mento. os cumtnhôes ds COLEBRA diflcilmen-
te podem descarregar mercadorias. Os dirlgen-
tes da entidade dizem que a sentença — e nào
liminar - do Juiz, no retendo mandado de
segurança, nfto foi cumprida, e que diste mo-
do uma grande parte dos boxes" do mercadi-
nho vende mercadorias adquiridas aos comer-
ctatites do ex-Mercado Municipal ou oferece
ao público artigos Inteiramente fora do gênero
para que foi criado — biscoitos, gelutínas, etc,
quando deveria funcionar principalmente na
f.olocaçáo de produtos hortigrmjeiros, tais
como aves, ovos, verduras, legumes e frutas.

Versão do SAPS
O Procurador-Geral do Serviço de Allmen-

tação da Previdência Social, Sr. Aldo Camões,
informou i reportagem que o Tribunal Fe-
deral de Recursos suspendeu, a pedido do
SAPS, o mandado de segurança Impetrado
contra aquele departamento, pela COLEBRA.
Esclareceu que os produtores s6 têm direito,
segundo o contrato por éle» tirmado, a ocupar
60'• dos boxe», não podendo, "como eles dese-
.iam, utilizar todos eles". Quanto i tina de 3'.
recolhida pelo SAPS, destina-se an pagamento
de funcionários que cuidam da limpeza, cou-
servaçto c adminlstraçio dut, mercadinhos.

der.llit.__ da Policia Militar a Corpo dt Bombeira» do anti» Distrito Poderei
com certeza uma mivdanca pre. un d» no come ortamonto do Sena**, ando ae en*
mltacâo o projeto aprovado pala Câmara, oriu née ée monsaffom ée
vérna da JK.

i»«»»«»»

doffnKweré
encontra ain tra-

¦xecutlve, ainda na te-

Os argumento utilizados »e-
lo Chefe da Nação «m face
da sentida relvindlcaçlo dos
Cosme e UamlSo e Soldados
do Fogo, podem ser decisivas
na votaç&o do prujeto. Isto

; porque a posiç&o do próprio
I Conselho de Segurança Nacio-

nal, na qual ie apoiou o Se-
nador Sérgio Marinho, da
L'D.\, psra intercepetar a tra-
mitação do projeto, sofreu
modificações substanciais.

Eatí animado em seus pro-

federalização fosse torpedea-
da. Náo conseguiu, porém, con-
vencer seu colega Sérgio Ma-
rinho de nào dar entrada
em alguns requerimentos de
informações que visaram, prin-
cipalmente. a não permitir
que o projeto fossa aprovado
no ano passado.

Pela Lei San Tiago Dantas,
a PM e o CB passariam a cor-
porações estaduais, mas com
seus oficiais sargentos e pra-
ças recebendo dos cofres da

pòsltos dc tornar o projeto União. Continuando a União
dentro em breve numa r«-ari-

; dade para os integrantes das
duas corporações, o Senador
Gilberto Marinho, que antes
já havia lutado com todas as
suas forças para evitar que a

com a responsabilidade de pa-
gar e equipar uma tropa de
mais de lü mil homens, nâo
se Justifica que o governo fe-
deral abre mão do controle
das duas corporações, poden-

do, de acordo com o projeto,
realizar um convênio pelo qual
a PM e CB contlnuario pres-
tando serviços ao Estado da
Guanabara: ou então, ainda
estabelecido pela proposição,
utilftar a corporação em Bra-
silia, «rn outro Ettado qual-
quer ou Território, desde que
o Governo da Guanabara náo
as queira ao seu serviço, per-
manacendo apenas os oficiais
e praças que optarem pela si-
tuaçáo estadual.

A franqueza com que o Sr.
João Goulart remou nas suas
rápidas declarações, favorá-
veis á federalizaçán da PM a
CB não deixa dúvida sobre o
seu empenho na hora de o
Senado votar o projeto.
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INCREMENTO DO ENSINO COMERCIAL
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matricula not cursos comercial», tm todo o
Pais, t no inicio do ano letivo dt 1*41, atin-

glu • total dt 210 mil, rtprttentande mais 2} mil
alunos que ne ane tnttrlor. .«fundo dados do
Strvlçe dt Estatística da Educação t Cultura.
Aquele ctntlnfltntt tttudantll acha-se distribuído
ptr *8I citabtlaclmtntoa dot quais 214 no Estado

de Sio Paulo, ondt st conetntram 41"}
tstudantts, seguindo-se Minas Gerais, 14%; Out-

nabara, 7J%; Rio Crandt do Sul, 6,»*-..
O tnslne comercial t procurada por maio-

ria masculina, 69% tm l»íl, t ettá «ua». toda a
cartt dt tstabeltcimtntot particulares, anda ee-
tudam *0,7% dos alunos.

M
Feira de
Leipzig

4 a 13 de março de 1962

Oferta universal de todos
os ramos da técnica e da
indústria de bens. de con-
sumo de mais de 50 paises

th
O mais vantajoso centro
comercial para Este e Oeste

Oportunidade de compara-
{Bo — em âmbito mundial
— da capacidade técnica
moderna

Encerra-se Hoje Conferência
Sobre o Ijnsino da Pediatria

Será encerrada logo mais às 21
horas, no Hotel Quitandinha, Pe-
trópolis, a "I Conferência Sobre
o Ensino da Pediatria", iniciada
a primeiro do corrente. O con.
clave teve o patrocínio dns Pro-
dutos Ncstlé e auspícios da So-
ciedade Brasileira de Pediatria.
Associação Médica Brasileira e
Ministério da Educação e Cultii-
ra. Para a solenidade rie encer-
ramento estarão presentes um
representante do Presidente da
República, altas autoridades do
Rio, Petrópolis e São Paulo.

EMPRÉSTIMOS ?
Acima «le 200 mil, a quem nossulr

prédios ou apt*. SolurSo em 48 h."S. VIEIRA" — I, senador Dan-Ias, .13, s/401. Tel.i 22-4337, das 12ns 18 h.

M
Informações e

Carteira Oficial da Feira :
Representação Comercial da
República Democrática Alemã -
Rio de Janeiro:
Av, Rio Branco, 26-A - 3.» and.
São Paulo-
R. Benjamin Constant, 170-3.»
ou também ao atravessar a fron-
teira da República Democrática
Alemá.

E faça uma BOA VIAGEM
com o melhor serviço
da bordo... o tradicional
Serviço da Swlatalr.
Consultb
Sua Agência de Viagens ou a

Cachorro Perdido
Gratifica-st bem a quem

•ncontrar cão de raça "Ca-
nis", eôr preta, desapare-
cido desde sexta-feira úl-
tima. Tel.i 57-6045.

MÓVEIS F6RMICA
DIRETAMENTE DA FABRICA

Rio: Av. Rio Branco. 99-16."
Tel. '23-1S50

'S Paulo: Rua
.Barros. 13 —

Dom José de
Tel. 37-5108

u. • • a', I ,rrr uiuolesi
|3j 

- *— 1 II Uktle«s.
Ji («injunto»

Ul]|- 'omcretati
am_'a) t, i bancos,
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^..^ 'Limos 1'iininifmias

Mt«» Para
T«l«lon« tm
Mnalis

Mll> *< TV
(lir«lorl« *m

|'«rmlr»
Intl. r Com, d« MAvcli

MODERN-FORM LTDA.
Fábrica'
Campa de Sio Crlstòvie, 154

Telefone: 34-4734
Lo|*l Rua Rlachuelo, 171-1

Centro
Lo|a: Av. Ataulfo de Paiva,
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MUITA ALEGRIA! MUITA ECONOMIA!

0 \^P^É li EM CASA
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um bloco de
ofertas especiais

para seu lar!

Com uma televisão, um rádio de pilha, uma geladeira e um
ventilador - V. faz em sua casa, mesmo, o melhor Carnaval
do mundo! Venha agora a qualquer loja da Casa Neno e
entre no bloco familiar "O Carnaval é lá em casa". V.
brinca... V. pula... V. se diverte... e na 4.a feira de
Cinzas sua casa está prontinha para outros carnavais!

m*tr^ ' ./Trr~^^^V. ¦'" ' I

Á^rHA Neste calor, Wjl As bebidas
/dÊÊÈk^ li h$k \ o melhor é um e,stóL°
ímÊmT^Wr^\ \ r\ venti,ador! geladinhas...
lí "w^nTi ' tZm*-*; -t t:L_ H K A •/ „V'C'- e V. não rsca além
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W \\ ___WM*ÈmMmMM Mr *l_ nha agora escolher ° ¦, Sfc tÚ marcas c modelos 6"
\\ SSmmmmWmm%Wt__WÊÊÍÊ_W " ventilador - Neno", do _.,. //¦<•. %(T.\marcas ° ™'01  °_-'
\ ^mm9_mmJMtàW^-b9mwÁm¥ //-- r' :¦ i . a -f>-~ ^P"Nnas condições que \
\ S^_Wmâ_\ ^m&k^m // '*/¦ S- \ seu carnava!. todos das •?<-' V- ' auer\ /J__WÊ___\^mÇ^^^m^/:/ AJ: melhores marcas e últi- -pr_ :Ç /.'.;?').'•;••
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¦WetSljf- f__fc _#»___, M sfÉsWsl _AfJ FLASHES
DO FILME
FRANCÊS

TRfcS 
romances de Jean Giono serão trans-

portados para a tela nos meses vindouros:
"Un rol sans divertlssement" (que será diri-
fido, talvez, por F.douard Molinaro), "Les
Hussard sur le toit" (que deve ser realizado
•por Luis Buíiuel) e "Les (.nineis chemlns",
que Chrlstian Marquand deve realizar com
Jean-Claude Brlaly e Maurice Itonet como
Interpretes. ¦ Françolsc Sairan escreverá
para o realizador Claude Chabrol, e especial-
mente para o cinema, uma "Vida de Landru"
(o "Barba Azul"!. B Jean-Clande Pascal
encarnará, talvez, a Francisco I, cm um afres-
co cinematográfico consagrado à vida de um
dos mais sedutores reis de Franca. ¦ Mar-
eel Bluival dirige "Le monte chuge". com
Robcrt Hossein e Lea Massa ri. È o primeiro
trabalho cinematoftráflco de Blmral, que veio
da Televisão. ¦ Francis Blanche é o realiza-
dor e o principal intérprete (cie tem a cola-
boração técnica de Itaoul André) cie "Tiirta-
rin de Tarascon". adaptação dn célebre ro-
mance de Alphonse Itaudet, ¦ Algumas con-
fidèncias de Feriianclel ao jornalista Philippe
Bouvard, do "Figuro", quando da passagem dr
seus 30 anos de cinema: "O cinc-nia foi me
procurar no "music-hall" por causa dc minha
cara, que era, reconhece-o, um tanto especial.
Note. de passagem, que sou agora uma beleza
ao lado do que era hã alguns anos atras. Devo
agradecer ao bom Deus por me ler feito esta
cabeça. K tambem a minha mãe. Mas meu éxi-
to maior devo aos cientes. K uma fortuna!
por um nada corro ao dentista. Para o caso
de acidente, mandei fazer três moldes do ma-
xilar, Um é guardado cm Paris, outro em Mar-
selha e o último em Roma. Isto é muito im-
portante". 01 Com Bernard Bller e Danielle
Delorme, Georf.es Lautner está realizando "Le
septieme jure".
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CRÔNICA COM TRANSITO LIVRE
CORONEL Ardovino tem dois agentes dc publicidade pede- alguma. O policiamento do trânsito só será bem sucedido rio
raalaslmát!! a televisão o a violência. Us» os dois com o dia que o próprio Coronel entrar em greve. E, com licc.-nra,

abriu • estâo buzinando ai atrás. Na

Ava Gardner Aceita Desafio de Perón
Juan Peron, o ex-ditador da Argenti-

na, cujo casamento secreto com sua se-
cretária Isabelle Martinez foi recentemen-
te anunciado, meteu-se em encrencas com
a célebre artista de cinema Ava Gardner,
em Madri, segundo publicou a Revista ao
Líbano, em sua edição francesa."Conseguira Peron fazer calar aciini-
tivamente a vulcânica Ava"?, pergunta a
reportagem, referindo-se nos moradores da"avenida dos milionários" da capital cs-
paiihola. O cx-ditador acusou a artista
que mora no mesmo prédio que êle. um
andar abaixo, de dar recepções tõclas as
noiies, que se prolongam ate dc maaru-
gada. perturbando-llte o sossego e impe-
dindo-o de viver sua "lua-de-mel". O
mundo aristocrático da capital espanno-
Ia comenta uma eventual queixa que Juan
Perón teria feito na Justiça, contra Ava
Gardner. Mas o jornal "ABC", dc Madri,
retruca com declarações da atriz norte-
americana, que protesta contra seu vizi-
nho por não poder viver como ela quer,
em companhia de seus numerosos amigos
espanhóis. "Peron pretende continuar sua
ditadura aqui"?, diz Ava. "Comigo nao.
pois sempre fui democrática e respeito a
vid., de cada um".

Ava Gardner nào ligou as impertinên-
cias de Peron, apesar das ameaças de seus
guarda-costas. Continua a receber seus
amigos em alegres noitadas, aceitando o
desafio do ex-ditador. "Não seria outra
a causa que provocou o conflito entre os
dois?", inaaga o repórter indiscreto da re-
vista '"Secreto".

li

il

mesmo critério e divide o seu tempo »ntr» um e outro. Sem amigos, que o sinal já
televisão e sem violência, Ardovino é um homem apagado. Mas carta é o Ardovino.
êle gosta de estar «ceso, ocupando manchetes de jornais, nem
que sejam pra falar mal dele: gosta de ler o seu nome em
letra de fôrma, Para Isso. usa e abusa do seu ' public-rcln-

filons" qnti e o cassetete. Na próxima edição do dicionário de
Aurélio Buarque de Holanda acho que êle devia colocar *
palavra -.rdovlno como sinônimo de cassetete: uma ceis* sem-
pr* lembra a outra. Mas isso náo vem ao caso, oorque pertr-icn
a outros carnavais, quando foi espancado o jornalista José
Álvaro no baile do Copacabana. Agora o Coronel temou jui-o <-
uma bo-" dose de bom senso, descobrindo, em tempo, que »
muito mais divertido brincar no salão, segurando uma mulher
pelo braço, do que um cassetete. Já é um progresso. M s o
carnaval agora é outro: o transito. Este sim, é o verdadeiro
carnaval de rua, que não morre nunca. Nlnquér. innoia a ba-
gunça e o inferno que é o trânsito do Rio de l-nelrc. sernhre
engarrafando a boa vontade dos seus sucessivos diretores. Nin-
guém pensou, até agora, que o maior problema do trafeoo no
Rio ou »m qualquer oarte do mundo é a educação. Sem edu-
cação nlnçuém obedece o Código de Trânsito, este, inclusive,
já um tanto obsoleto. Tão obsoleto que permite fornecerem
carteiras de habilitação a verdadeiros assassines, com ficha na
Policia, e cobram alguns eruzelrotes pelo estacionamento proi-
bido • uma ninharia pelo avanço de sinal. Ora, sem educaoo
e sem ônus para o transqressor, é esta orgia eterna que sc vê:
a Inspetoria nem sequer fica com o dinheiro arrecadado em
multas, pra consertar os sinais enguiçados e pra pagar me-
lhor aos seus funcionários. Um ingresse de cinema custa
120 cruzeiros, um avanço de sinal custa apenas 50 (não estou
multo certo, porque nunca avancei): claro que o motorista acha
muito mais divertido avanç-r o sinal do que ir ao cinema, <*m-
bes deseducam, mas o avanço é muito mais barato. E' tudo
uma questão de lógica. Não adianta fazerem onda dizendo que
váo rebocar os carros parados nas áreas proibidas se não há
reboque * os "sabe com quem está falando" andem espalha-
dos, principalmente nesta- áre.is. Isto evidencia e reforça o
meu ponto-de-vista de que o problema de trânsito e uma quer-
tão, principalmente, de educação. E' ai onde estranho - chefia
do policiamento ostensivo entregue ao Coronel Ardovino —
que não manja nada de trânsito e muito menos de educaçi.o.
Em face das arbitrariedades do Coronel, os motori-ta- prevs-
sionais estão ensaiando uma greve. Isso não selucicna coisa

Júnior, com toda a sua esl.-itu-mi\ .MUNIU, nilll UHl.l il MUI CM.nu-
riàVa e Ti*M>Á\ la miniatura é o homem que
f fíÊW 

"VJUVj 
mais traduz no Brasil, t m

I At Bf fTl fií A anllnCl° muilo comprido pi «.o
V.s» W W H/JJSy lazer o espectador mudar de^Wii'111'.'.ii nii.ii „i — or canal. Pode, náo; faz mesmo.
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ARDOVINO
Violência sem limite

1as, fies e os I OUTRO.

JTl Foi interrompido o "Show
¦**¦¦ 713". apareceu um "siii'0"
anunciando "Entrevista". En-
liou o Ibrahlin Suecl que lo-
vou cinco minutos pra ler
uma pergunta. Um estudante
cubano, assessor cie Miro Cal'-
dona. respondeu em perfeito
castelhano, desembaraçado, rá-
"ido, com ótima dicção, colo-
cando os pronomes nos lupa-
•es certiiilios. concordância¦icrleila. raciocínio lúcido", n'rases bem construídas, sem
titubear um só momento - e'udo do improviso. O Ihralum
leu oulra pergunta, mesmo
sem entender nada do cuie u
outro respondeu, o entrou mi
•ro rapaz, tão dcsombaraçiulo
quanto o primeiro o fn'nu ri.r
rontemento. Vendo o Pira-
hlm perguntar e os estudantes
responderem, confesso oue fi-
miei com uma inveja danada
ias escolas de Culia.

fj"| Mário Brasini insiste nos
seus 'Cinco Minullnhos de

Saudades" diários. A coisa ó
tao enjoativa c tão sem graça
que parece que q Brasini tom
uma mela a cumprir: entro
minutos em cinqüenta. Conse-
guiu.

JTjjT I.aiiiiirtinc Babo apareceu
num programa dizendo

c|iie carrega suas músicas nas
costas há quarenta e tantos
anos. E nós que carregamos o
Lamarlinc há quarenta e tan-
tos anos tambem? Nào é mui-
to pior. ouvi-lo sempre fazen-
do o mesmo nan nan-nan-nan
nan-nan-nan nan-nan-nan nan-
nan-nan ni
Essa, nan!

.n-nan-nan iian-iiim.

JFT Muilo longo o anúncio cio*¦**¦ detergente que patrocina
o "Bon Noite Brasil". O anun-
cio deve ser cíirlo e convin-
cente: tamanho não é cio-
cumenlo, E a prova está ai
que o' Raimundo Magalliâes

PS. — Reparem a "bossa"
dos números ao lado de cada
tópico. Cada número indica n
canal cm que foi visto o pio-
grama.
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Tipos da-.Cidade(XV)
p 1 RI BARROSO jamais se zangou, em toda •
0 A sua vida. Quando quer fazer rir aos ami-
0 gos, finge que está irritado. Adoeceu do ficado,
é ficou proibido de usar álcool, o tratamento lh*

tem feito bem imenso. En-
§_ tão, êle se senta num bar, en-
y: tre os companheiros, e arran-

Cl a primeira gargalhada:
%. — Garção, traga-me uma
>',' garrafa de água mineral.

0 Não é, jamais foi, bébedo.
_.. Sempre, como todos nós, um
|í bebe dor. £ imensamente
0 grande a diferença. Bébedo
pio alcoólatra, inveterado, o
0 que bebe sempre, mesmo só-
0 zinho, o viciado. Ari Barroso bebia para ficar
0 alegre, no rol dos camaradas, quando se formo.
0 vam grupos á mesa do bar. Tanto que, depoit
0 de o médico lhe dizer que o figado estava
0 achando ruim, éle jamais pegou num cálice d»
0 licor senuer:

— Garção, traga-me uma garrafa d* água
0 mineral.I

BRASINI
Bla-bla-bla
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caindo
de

TOUCHÉ

DOMINGO 
já ê um dia meio "buleversan-

te", e no último resolvi chatcar-mc de
vez indo ver "Caindo de Touché" naquele
buraco que passa por teatro, na Av. Altân-
tica, o Jardel. A revista, segundo a emprê-
sa. foi "staged by" Walter Pinto, rir onde se
conclui que o empresário, que deve andar
pelos cinqüenta anos. já aprendeu ao menos
duas palavras em inglês. Ainda não apren-
deu, entretanto. a"stage" coisa alcuma. Há
um acordo tácito entre os principais criti-
cos do Rio de não comentar a» atividades
do teatro-revista. pois nada têm que ver cnm
teatro ou revista, loco fugindo dc nossa ai-
cada. De vez em quando, porém, convém dar
uma olhada para ver se hã aleo dc novo.
Não há.

Brm, as mulneres mudaram. Continuam
feias, á exceção de uma mulata Uta (Hilda,
parece) e de uma branca eorducbiiiha (Van-
da. parece). Quanto á última, talvez eu te-
nha que pedir desculpas aos leitures, pois o
meu gosto no assunto tem, ocasionalmente,
uns resquícios renascentistas. Vanda e Hilda
talvez valham. para quem sc contenta só
em olhar, as quinhentas pratas couradas na
bilheteria.

Há uns passistas comuns, que. eonside-
rando-se a companhia, chegam a parecer
divertidos, as presenças profissionais de Rui
Cavalcanti e Sandra Meneses (inteiramente
inaproveitados); no mais. é a rotina de gros-
suras pornográficas, anedotas sóbre heunos-
sexuais e lésbicas, piadas sóbre lotações (alé
quando, ó Senhor?), o'número 'exótico" e
uma cantora que confundiu "A Noite do Meu
Item", dc Dolores Duran, com aliiuma ária
dc ópera. Ah, sim, há Valentim. lisura nova
(para mim, ao menos), que parc-ce fascinado
com a platéia, não consesnindo deixar dc
contemplá-la. E' facílimo não reciprocar.

O texto é mais uma vez de Meira Gui-
marães e dois cavalheiros que desconheço,
sem falar no nome de Walter Pinto, que, se-
guindo a tradição do "tejtro-revista". recebe
percentasem nos direitos sem ter escrito
uma linha. Exemplos (publicaveis) de hu-
mor: "Desodorante com clnrofila. O cloro
fila o cc"; o homossexual diz que vai tomar
banho com fumo de rolo e especifica o ta-
manho com as mãos. E assim por diante.

A vedeta é íris Bruzzi, cu.ia única cre-
dencial para o cargo r uma certa semelhança
(cultivadissima pela jovem) física com Tônia
Carrero.

ROTEIRO WMMxrm
KECREI* (22-Hlfi!) — "Si von de imilhrr". Fla. |
vist» Joana ir Are _ F.wm*in. *
RIVAL (22-2..11 — -..uco essa mullirr assim |
mesmu". Revista 0
DA PRAÇA {a*--00-) - -ai artimanhas de Sca f
pino" De Moliérr. Ao ar livre. %¦
SANTA ROSA (42-SSI! ) - "A Asilado (Opo Apa. É
sipilspodopo). Comedia de Guilherme rituc-iredo. 0
GINÁSTICO (12-1521) - "Castelo na Suécia". 0
Comédia de Françm-.e S&gan. Telo elenco da ú
Companhia Tõnia-Celi-Autran. 0
COPACABANA (S7-UIS) - "Voei pude «er um 0
assssiino". Comédia de Alfonso Pa.a. Com Sn- 0
•ana Frejre. 0
CARLOS GOMES, (22--5SI) - "O nejócio * dt 0
no pé". Revista. Com Grande Otelo e Vera Re- 0Ilina.

MAISON DE TRANCE (S2-M.S) - Festival de 0
Comédia". Pelo elenco do Teatro dos Sele. 0

NACIONAL DE COMÉDIA <2*-03_-) - "O dono ^
d» Casa", Com Jaime Costa. 0

DE BOLSO (2--3122) - "A m'e do belo Antõ- 0
nlo". Com llrrry Gonçalves. ^

TÜUÇA" (2S10SS) - "Sem inundo Ia fora". De 0
Máriu Brasini. Com Lourdes Majer. 0

JARDEL (Í--S-12. _ -Caindo de touché". Revis- 0
t». Com íris Hriii/i. 0
rRED'8 (5-._r._9, - Buate. "Copa-To-rn". Ea- I
petiruln da madrugada. Produç'o de Carlos 0
Machado. 0

NJGHT AND DAT (tMIIS) - "Obri-ado. Rio" %F.VW-irul.i dn m-drin ula ,i, (._,,!„» Machado. 0
mmmmmmmmmmmmaa%%^

ROTEIRO MMÊiWK^
LANÇAMENTOS
0 VIAGEM AO lUi.DO DO MAS (Voyogs «• lhe bollem of lhe

«•a) — "Scitnee-íittion" • ovíníuroi. VinU PiqH#on, Joon
Fonioin-, P-i»r Letrt. Ne Palácio c Modrid. 2, 4, 6, 8 • 10
horút. Livre.
« OS PIRAtAS DA COSTA (I piro! delta cosia) - Aventuras

d« buconeiro». Com lix Borker. No Plaio (10 da manhã,
meio-dia, 2, •», 6, 8 • 10 horat), Astórta c Aiteca (2, 4, 6, 8

10 horat' e Olinda r> Moicote.
4) O MUNDO FABULOSO DO CIRCO (Toby Tyler) - Espe-

táeulo circvnc*. Kevin Corcoran. No Br-jni-Flamongc, Bruni-
Copacabana, Estc/e (Tij.), Regência, BratiMa, Imperator. D* 2
horai em diante, livre.
0 ROUBOU, MAS FCZ! (There wat a crooked man) — Comédia,

Norman Wísdom. No Roxi. 2, 4, 6, 8 t 10 horas. Livre.
0 TESOURO SUBMARINO (Sotcmber ilorm) - Aventuras maritt*

mas. Mark Sttvem e Joanne Dru. Odfton (3.10, 6.10 e
9.10 horas). Em programa duplo com "Os dois ladrões" (1 30,
4.30 e 7.30 horas), livre.

TREZE FANTASMAS (13 gho-.l.i - Mitle.to e lenoi. Char-
les Herbert e Jo Mc.row No Império (3.10, 6.10 • 9.10 ho-

r«). Proibido até 18 anos. Em programa duplo com "Duas his-
tórios" (1.20, 4.20 • 7.20 horns)
0 O MENINO MÁGICO (Magic boy) - Desenho animado ia-

ponés, de longa metragem. No Metro-Passeio, Metro-Co-
pacabema t Mftro-Tijwca, Ppx, Ricamar • Palácio-Higienópolis,
2, 3.40, 2.20, 7, 8.40 e 10.20 hevot. No Metro-Passeio, sessão
também ãs 12.20 horoi. Livre.

Continuações e Raapresentaçõcs
PAGA OU MORRE (Poy ot die) - "Gongitert". Ernesl Sor-

gnine. No Flórida. 2, 4, 6, I e 10 horas. Proibido até 18
anot.

O MARIDO SEIO (II morilo billo) - Comédia iloliona.
Mareello Mastroianni, Gíovanna Ralli • Vittoria De Sita.

150. 3.30, 5.30. S • 10.30 horos. Livre.
4) MAIS UMA VEZ, ADEUS... (Goodbye, ogain) - Baleado no

romance "Aimei-vous, Bíahms?", de Franeoíse Sagan. Com
Ingrid Bergman, Yves Montond • Anthony Perkíns. Na São Luii.

30, 3.30, 5.40. 7 50 • 10 horas. Proibido até It anos.
a) A MARGEM DA FELICIDADE (Forlunol) - Com Michele Mor-

gan • Bourvil. No Arl-Polácio-TIjuco. 1.20, 3.30, 5.40, 7.30
e 10 horas. Livre.
0 ISSE RIO OUE EU AMO - Nacional. Jardel Filho. Tânia Car-

rero e Odete Lara. No Vitória, Rían, Carioca, Santa Alice,
Riviern. 2, 4, 6, 8 e 10 horas.
#) SANGUE E AREIA (Blood and sand) - Do romance de Blotro

lban-i Cam Tyrone Power, Rita Haywarth o Linda DarneM.
No Cooacabana. 2, 4.30, 7 e 9.30 horas. Proibido até 10 anos

O MUNDO DE SUZIE WONG (The world of Suíie Wonn) -
Romântico. Nancy Kwan e William Holden. No Opero,

Kelly, Coruio (Coo 1 e Brilônia (Tijuco). 7, 4.30, 7 e 9.30 ho-
ras. Proibido até IS anos.
% SPARTACUS (Spartacui) - Com Kirk Douglas e Sir lou-

rence Olivier. No Juisaro, Guaraei, Ramos. 1.30, 5 e 8.30
horas. Proibido alé 14 anos.

• PAIXÃO DOS FORTES (My rtarlinn clemr.itlne) - "W-»t<!rn"
clássico de Jnhn Ford, No Co-jitòt.n (3.10, 6.10 e 9.10 ho-

rat>. tm oronrama duplo com "E « espetáculo continua" (1 45,
4.50 e. 7.50 horas).
O A PRINCESA E O PLEBEU (Roman Holyday) - Com Audrey

Hepburn e Grsgory Peck. No Mosbla. 1.30, 3.40, 5.50, 8
e 10.10. Livre.
% FAVELA — Isabel Sarli. No Cincac-Trtcnon (de 10 da ma-

nhã om diante), Roial, Mello (Penha Circular) o Oriente.
De 2 em diante. Proibido até 18 anos.
% AS PÍLULAS DE AMOR (le pilote di ercole) - Com Sylvo

Koscina. No Paissandu • París-Palace. 2, 4, 6, 8 e 10 ho-
ras. Proibido até IS an-.*,
OUTROS CINEMAS
Centro
9 FLÚXIANO - "Bondo de reneoodos" (3, 6.05 e 9.10 horas)

"Esse milhão é meu" (1.20, 4.20 e 7.25 horas.
O PRESIDENTE - "Alerla no céu" (2.50, 6 e 9.10 horas) e

"Cupim" (1.30, 4.40 e 7.50 hüras)
8) SÃO JOSÉ — "O moinho das mulheres de oeiira" (3.20,

6.15 e 9.10 horas) e "O 
goloe" (2, 4.55 e 7.50 horas)

t> RIO BRANCO - "Oi esquecido!".
^ MARP.OCOS — "Alma de carrasco" e "Amor de sua vida".
0 PATHf — Festival. Somente hoje: "Os libertinos". Proibido

até 18 anos.

Zona Sul
») POLITEAMA - "Quadrilha do inferna" (3, 6.05 e 9.10 ho-

ros) e "Pintando o sete" (1.25, 4.30 e 7.35 horas).
#) BOTAFOGO — "Treze fantasmas" (3.10, 6.10 e 9.10 horas)

« "Nem Sansão nem Dolila" (1.20, 4.20 e 7.20 horasl
0 GUANASARA - "Quadrilha do inferno". 2, 3.40, 5.20, 7,

340. e 10.20 horas.
4) NACIONAL — "Amor na sombra".
0 ALVORADA — "O 

grande golpe". De 2 horas em diante.
t> IPANEMA — "Alheris, a mulher serpente" e "Gatilhos do

mol". 2, 4.30, 7 o 9.30 horos.
0 PIRAJÁ — "Tortura éa suspeita" • "Tão 

jovem, tão má".
2, 5.20 e 1.40 horas.

0 MIRAMAR — "Viagem ao fundo do mar" e "Garotas e sam-
ba". Sessões a partir de 2 horas. Livre,

0 LEBLON — Festival. Somente hoje: "Fraulein". 2, 4, 6, 8
• 10 horas.

Zona Norte
0 MARACANÃ — "Quadrilha do inferno" e "A sombra do

galo". 1.30, 4.50 e 8.10.
O TIJUCA - "Treie fantasmas" (3.10, 6.10 e 9.10 horos) e

"Dupla do barulho" (1.25, 4.20 e 7.20 horos).
0 NATAL — "Quadrilha do inferno" • "Colégio de brotos".

5 e 8 horas.
Subúrbios e Zona Rural
a) MADUREIRA — "Treie lontasmos". 1.30, 3.10, 4.50, 6 30

8.10 e 9.50 horas. •

O MONTE CASTEIO — "Norman, t recruta biruta". 1.3C. 3.30,
5.30, 7.30 e 9.30 horas.

"Três máscaras do

0 BRAZ DE PINA — "Tortura de duos olmos" e "A revolta dos
bâríjares", 2, 5.20 e 8.40 horas.

0 CACHA.'ABI — "Norman, o recruta biruta" e "Chico violo nào
morreu". 3, 6.10 e 9.20 horas.

0 LEOPOLDINA — "Norman, o recruta biruta" • "Na rota
do inferno". 2, 5.50 e 9.40 horas.

0 MARAJÁ — "Quadrilha do inferno" e "Carnaval Atlànlida".
3, 6.10 e 9.30 horas.

0 MELLO (Bonsucesso) — "Flnchas de fogo" o "Matar ou cor-
rer". 3, 6.15 e 9.30 horas.

0 PIEDADE — "Com o dedo no gatilho".
0. ORIENTE — "Desnjo infernal".
«•> PARAÍSO - "Pollyonna".

(I ROSÁRIO - "Os esquecidos".
0 MÉIER — "Os esquecidos'".
•> SANTA CEC|LIA - "Os boas-vido",
# COLISEU - "A idade da tentação".
0 SANTA HELENA - "Sompre à noüe".
0 WUÍÍIA* (Hig.) — "Um rosto na noite'

d.stíno".
0 REAL — "O 

galante vagabundo" e "Coaacnbana, zero hora".
0 MARABÁ — "O rio se mancha de sangue".
0 COIMBRA — "Boncpuinha chinesa' 'e "Maluco 

genial".
0 SAO PAULO — "Pistoleiro solitário" e "Robur, o conquista-

dor do mutido"*. 5 e 8.10 horas.
0 MOÇA BONITA (Padre Miguel) — "Norman,' o recruta bi-

rula" e "O palhaço o que •?". A partir de 1.30 hora.
0 HERMIDA (Bangu) — "Legiões de César".
0 MARAJÓ (Jacarepagun) — "O rei do laço".
0 BARONESA (Jacarepaguá) — "O mandacaru vermelho".

Niterói
0 CENTRAL — "A morle de um amigo". 2, 3.40, 7, 8.40 e

10.20 horos.
ICARAI — "Esse Rio que eu amo". 2, 4, 6, 8 e 10 horas.
ODEON — "O moinho das mulheres de pedra" 2, 4, 6,
8 a 10 horas.
IDEN - "Treie fantasmas". 2, 3.40, 5.20, 7, 8.40 e 10.20.
IMPERIAL — "Assassinato" e "Dançando o twist". 2, 4.45,
7.30 o 10.15 horas.
ALAMEDA — "Esse Rio que eu amo". 2, 4, 6, 8 «* 10 haras.
SAO BENTO — "Paga ou morre". 2, 4, 6, 8 e 10 haras.
CASSINO — "Pollyonna". De 2 heras em diante.

Petrópolis
CAPITÓLIO — "Aconteceu naquela noite".
DOM PEDRO — "Missão na China" e "Porque somos jovens"
PETRÓPOLIS — "Quadrilha do inferno".
ESPERANTO - "Spartocus".

Duque de Caxias e Outros
0 PAZ — "Férias de amor".
0 POPULAR — "Treze fantasmas" e "Pânico nue emudece".
0 SAO JOÃO (S, J. Meriti) — "Mosqueteiros dc

AZUL (Nilópolis)
"Pa.

nal"
garam com o próprio sangue"

REPORTAGEM H0R0SQÔPICA ^'^
PARA QUAUTA-FEIRA, 7

9 O TEMPO E OS

FENÔMENOS
Vénus, em sextil com o So! e quodratu-

ro com Netur.o, domna o Horóscopo. Tem-
pera*uro amena. Ar seco. Temoo estável
de dia. Céu nublado de noite t mar agitado
nas costas nordestinas.

# NO ERASIL
Funesto desastre marítimo. Morte de che-

fe sectário. Importantes assuntos de petró-
leo. Desmoronamento de edifícios ou açu-

DE FEVERE RO DE 7962
des. Calma ¦ situofáo político. Escasso o

NO MUNDO
Terremoto pela monhâ no Extremo OrleiV

te e maremoto ao norte do Jaoão. Mevimen-
to revolucionário num país sulamericano
Melhores as relações entre os EUA e o China.

OS FLUIDOS
Bonéficoi, o|udam os casamentos, as via-

gens, o uso de roupas novas, o início das
construções que seriam sólidas e o trata-
mento du saúde. Terão bons resultados ot
trabalhos psíquicos e espiritas.

INFLUÊNCIAS PLANETÁRIAS
CARNEIRO - 'Nascidos

entre 12 horas de 21 de
marro e 1' horas de 21 de
obríl). Espirito inventivo .
Êxito nas investigações e na
critica literária Lucre nos
negócios referentes o incan-
descentes e a minérios. Res-
ponsabílidade col--tivo.

TOURO - (Noseidos entre
1<t horat de 21 de abril e
16 horas de 22 di maio)

Brilho aos realiia$Óei arlis-
ticas e admín:sTr--tivai. Aju-
da inesperada nas operações
comerciais. Pro^perid-irte nu
engenharia e comércio de
tecidos.

GFMEOS — fNoseidos en-
tre 16 horas d* 77 de maio
e 18 horas de 23 de junho)
Apticcçáo aos negócios As-
suntos lucrativos. KabÜido-
de nas reformas e no inter-
câmbio social e político Sa-
tiifcno para parentes e re-
legas

CÂNCER - 'Nascidos en-
tre 18 horas d- 23 de junho
e 20 horas de 23 de julho)
Dificuldade passageira pelo
manhã. Tarde • noite favo-
róveis aos negócios Simpa-
tia nos meio* políticos Fo*
vores de pessoas idoso»
Sorte. Originalidade.

LEÃO — (Nascidos entre
20 horas de 23 de julho •
22 horos de 23 de agosto)
Adaptabilídade ao ambiente

Promoção na carreira. Saú-
de equilibrada. Afeto cer-
respond'do. Assuntos filoso-
ficos ou espiritualistas Lu-
cros comerciais.
VIRGEM - (Nascidos entre

22 horos de 23 de agosto •>
0 hora de 23 de setembro;
Coração sereno e afetivo
Voca.âo para a arte. Boas
relações sociais e política*
Dificuldade r.os negócios
com pessoas estranhas Noite
favorável.

BALANÇA - (Nascidos
entre 0 hora de 23 de se-
lembro e 2 horas de 22 de
outubro). Decepção pela
menhá superada o seguir
Ajuda ineip' roda. Tentmrn
passageira. Prosperidade not
negócios. Ortginolioade no
orle. Brilho para romancísto

ESCORPIÃO - (Nascido.
entre 2 horos de 22 de ou-
tubro e 4 horos d«* 21 de
novembro,. Taiento n&s em-
prern*íimín!ot cientifico»
Çxito not • .ventot t investi-
porões. Descoberta de coisas
de valor. Attlvei, Crítica
construtiva. Lucros.

SAGITÁRIO - (Nascidos
entre 4 horas de 21 de no-
vembro e 6 horos de 21 d»
dfrembro}. Favorabíltdade
acentuada de tarde e r'» r - .
ti Prestígio para tocerdo-
tes e magistrados. Expansão
comercial Bom conceito

Afeto correspondido ¦

CAPRICÓRNIO - (Nnscidos
entre 6 horas de 21 dt de-
xembro e 8 horos de 20 de
janeiro). Manhã favorável o
to:los os empreendimentos
comerciais o agrícolas íxi-
lo noi estudos e nas invés-
tigaçóes Boas relajóet tin-
dicaís. Lucros.

AOUARIO - (Nascidos en-
tre 3 horas de 7U de janej-
ro e 10 horas de 19 de fe-
vereíro). Progresso nas ati-
vidades culturais o mecáni-
cas. fxito nos pesquisas Lu-
cro na indústria e nftS nvné-
rios. Atun;ão enérgica •
serena. Sorte na políi.ca.

PEIXES - (Nascidos entre
10 horas de 19 de fevereiro
e 12 h?ros de 21 de mar-
(o). Trairão • calúnias -
Descontrole nervoso. Meti-
cius adversai. Ajudo ir.es-
per o da Sorte na profiisão.
Noite de satisfação geral.
Reação benéfica.

PERGUNTA E
RESPOSTA

mum - M. SEM SOR.
TE (Nasc. Cota-

guaies) — ixito na prof.*.-
sáo a seguir Muito in>'i-
conte. O primeiro semestre
de 63 favorece es assuntos
sentimentais. Será feliz no
casamento com o noive.

Para Quem ^LnÈ^^
HORIZONTAIS:

Ftuto do eacmieiro.
Indígena bras-loiro, de cór acohreada,

' Buraco onde se abrigam coelhos e ou-
Ires animais.

Vigésima-quarta parte do dia natural.
' Incorreção, engano.

Clube ou lunar de reunião para jogar,
dançar, beber, otc.
Possuir.
Mcior, chefe.
Diz-se de uma variedade de gado in-
diano,
Fazer subir; exaltar.

' Capital do Peru.
' Curral (especialmente para carneiros)

Marca, indício.
' Achar graça.

Fazer movimento de rotação.
Lâmina frna de latão, que imita o
ouro.
Eslampilhar.

VERTICAIS!
Pedaço de vidro quebrado.
Rebordo de chapéu.
Forma abreviada do prefixo COM.
Encontrar por acaso ou procurando.

' Gritos de agonia.
Oue corre facilmente.

' Oue lem caráter próprio.
Tagarelar, ser intrometido.Incentivar, estimular.
Fluído volátil e inflamávol.
Coloração.

PALAVRAS

CRUZADAS N.° 31

13 — Cu* é articulada de viva voi.
15 — Moléstia.
18 — Veneno bacteriano ou animal.
to _ Tipo representativo de uma sociedade.
21 — Caldo com alguma subslf.ncia sólida,

o qual constitui o primeiro prato de
uma refeição.

23 — Relação, lista.
25 — A acusada.
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CRUZADINHA
HORIZONTAIS: 1 - Doido

6 — Satanós. 7 — Rebordo
de chapéu. 9 — Medida
agrária, equivalente a cem
metrot quacrades. 10 — la-
vror a terra. 11 — Nome
próprio feminino ¦ 13 — Gri-
talho. 15 - Possui. 17 -
Mulher de pequena estatura.
18 — Epid-rme 19 — Oue
produz som.

fera. 12 — Contração de"a" o "o". 14 — Alguns.
16 — Argola de cadeia. 13
— Poeira.

VERTICAIS: 1 Oceano
2 — Vigilância, cuidado 3
— Pêlo que cobre o cerpo
de certos animais. 4 — Fir*
maia de espirito. 5 — Ca-
da uma dai seis divisões de
cada rmw-cj tribo ateniense
6 — 0 maior deserto do
Mundo. 8 — Fio de latão,
ferro ou cobre. 10 — At mo-.-
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RESPOSTAS DO
N.° ANTERIOR

PC - HOR.: parada — tupã
uca — cedo — Amapá —

amostra — as — par — Ia
ero — ir —¦ írrognr — mia-

do — rito — ode — nato —
amparo. VERT.: pudor —
após — rã — duma — aca —
temório — aparato — capim

arar — ásaro - tiro —
Egito — idem — orar — Ado

na.
CRUZADINHA - HOR : dó-

cíl — sob — rol — ária —
já — troar — oioar — dê —
Roma - olá — par - Oscar.
VCRI : dor - óbito - ir -
loja — sábado — largar —
orar —¦ oro»» — zelo — mar

ás.
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IkMzyé TODOS COMPRAM I

.. E anda, por ai, fazendo rir aos amigos, por.
0 que é dos homens mais engraçados e da maior
0 personalidade, e está vendendo saúde.

Um dia, na televisão, Ari Barroso conda.
0 nava certos sambas:

— Há letras que corrompem, que desedu-
0 cam, que são prejudiciais a juventude. Sam-
0 bas ensinam a beber. Um deles diz: "Afogue a
0 saudade no copo de um bar". Isso é condena.
0 vell

Parou. Arregalou os olhos. Caiu em si:
— Desculpem! Êsse samba é meu. t o "Ris.

0 que"...
Outra vez, respondeu a uma cronista de

Í rádio:
— Dona Mag. atacou meu samba. Disse qua

0 os versos são mediocres, porque eu falo em
0 "mero passageiro" e ela afirmou que "mero"

p é peixe. "Mero", peixe, é substantivo. O "me.

0 ro" que empreguei é adjetivo. Ouer dizer: sim-
0 pies, estreme, genuíno, puro... Depois, corno
0 eu falo em "beijo que mata", dona Mag. de-
0 clarou que beijo não mata. Outra bobagem:
0 mata, sim. Mata por asfixia, mata transmitindo
0 micróbios, mata por estrangulamento, mata se
0 o namorado meter uma faca nas costas da n*-
0 morada durante o beijo, c mata por mau hálito,
% porque, quando eu era rapazinho, tive uma na-
J morada que me beijou e eu "morri" devido ao
4 seu mau hálito. ..
!_? Há muitos anos, quando seus filhos eram
0 solteiros, um jovem do Leme andou querendo"Ka lUIICII V*. Wlll -V-r-üIM uw *•»¦¦-*> õa..a*arir -^w—.—..»- —

0 namorar a Mariuza. Nosso bom Ari náo gosta-'y- va do rapaz. Então, chamou o Flávio:
Náo quero esse namoro.

- Bem, papai, Mariuza não dá a menor
p atenção ao galã. Pode ficar descansado. Mas,
0 se desse, que teria demais? São-dois jovans.

Não senhor. .Êsse rapaz bebe.
Mas, papai, o senhor também nio beber

E Ari, irritado:
Bebo, mas náo estou querendo namorar

a Mariuza...
Assim é Ari Barroso, o homem qu» tem e

mais sadio bom-humor desta praça, um bom-P
0 humor que, não raro, êle transforma em zanga
0 ainda para fazer rir. E é assim que, agora,
0 corado, mais gordo, mais forte, com o fígado li-
0 vre da doença e do uísque, êle chega no bar,
0 o procura de gargalhadas (porque a música das
0 gargalhadas • a que soa melhor a seus ouvidos
0 a a das que melhor êle sabe compor), senta-

se a um canto, bate na mesa e grita:
— Garção, traga-me uma garrafa d» água

mineral!...

... E OUTROS TIPOS
RADIO NAcflONAL — Determinados cava

Ihelros, ligados a organizações estrangeiras, cs-
tão assediando produtores de programas tl-
Húclio Nacional, com a.s propostas mais vanta-
josas. Cada voz que uma audição falar mal do
Cuba. do "paredon", fuzilamentos d'.' Fidel Cas-
tro, cada vez <iue atacar aquele País, mesmo em
tom humorístico, o autor do programa reccDe

0 10 mil cruzeiros de gratificação. A maioria dns
0 produtores, indignados, reagiu. Há pequeno
0 grupo sem escrúpulos, porém, que está reco-
0 bendo essa propina o ganhando fortunas, a Io
p sar a Ijoa-fè o a confiança da direção da cniK-
0 sora, A denúncia é das nia's graves e exige
0 medida enérgica e imediata do Superinlen-
0 dente dns Empresas Incorporadas ao Patrimô-
p nio da União, o Major1 Iíoliorto da Gama Abreu.
0 i'. estou corto de que o ilustre militar saberá
0 agir com todo o rigor...
0 VILMA CUNHA — A vcdelinlia, agredida
0 pelo nadiastro, operou-se. Dentro de quinze
0 dias, deverá estar livre das aladuras. c, mais
p algum tempo, voltará ao palco. O monstruo»»

I" nc ia foi cometido há vários meses, mas
agora, seu autor, o padrasto desumano i

continua em liberdade. Contra '
p maldade, os "ArdovinVs Boys" não íuncio-•0 nam...
0, ENCHENTES — Alagadas as ruas de Copa-
0 cabana, junto à praia, nas recentes chuvas. Pnr
0 motivos alheios á vontade do Departamento da
0 Esgotos da Escola de Samba Unidos de Bro-
^ coió. nem todas a.s garagens de edifícios foram

invadidas. E' que a maioria das entradas de au-
^ Lomóvels fica acima do nivel do mc-io-lio un
0 beira-mar. A água, na Avenida Atlântica, trans-
1
¦íi
0 pós a calçada e ganhou a areia. Verdadeiras
0 rios correram para o mar. Assim, sc depender
i do GB (Governo de Brocoió), o Oceano Atlán-
% lico náo vai secar nunca...

m
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TERESÓPOLIS NO ROTEIRO DA MONTA.
NHA 

— A cidade grande, cá em baixo, csiiia-
gada pela canícula, c Teiesópolis, lá na num-
lanlia, na amenidade de sua temperatura, no
veidejante esplendor de suas inatas c dos
seus jardins, o velho Paquequer (rio do so-
nho de toda a adolescência que leu "O (iua-
rani", do formidável José de Alencar) rolan-
do da Serra dos órgãos (lá cm cima a suces-
são de pedras fantásticas, o "Esealavrado". o"Dedo de Deus", os "Dedinlios", o "Nariz do
Frade", etc.i sôhre lajedos imensos e petlrou-

^ ços dc formas graciosas, e aqui e ali forniaii-
0 do encantadoras piscinas naturais de águas
0 límpidas, até entrar definitivamente na cidade,
0 e dai em diante, oh, problema dos grandes¦% conglomerados humanos, passar a ser uni rio
0 sujo. barrento, jamais fazendo-nos lembrar tl"
p romance imortal do imortal cearense. Tcre-
P sópolis. que andava alguns anos atrás na l>n>o
0 do meio decadente, ganhou muito com a nova
0 estrada. Está se desenvolvendo vlgorosamen-
0 le, outra vez, a bela cidade serrana. Mas ca-
p rece de uma melhor administração, è a pri»
0 meira impressão que dá ao visitante. A cidnile
^ eslá com suas ruas sujas, algumas delas mal
0 cheirosas, f) que é de se lamentar quando se
0 sabe que Toresópolis é unia cidade que lem
0 seus encantos turlsfcos e o seu prestigio co-
il mo centro tle veraneio. Foi um fim-de-semana
P rectinftirtiiiiie. para o velho Comendador, o t_lie
* êle passou em Toresópolis. O clima que per-

mito dormir de cobertor, o banho de cnclioci-
ra e de piscina natural no velho Paquequer no
Parque Nacional da Serra dos Órgãos, c visita
aos restaurantes, bares c confeitarias da praça.
f) "Alpina" lá eslá, firme, com os seus rcspei-
laveis "frios" c outros quitutes falem do elm-
pe c cervejolasi; a confeitaria húngara (hún-
¦raio é fogo, sabe fazer doces tle falo. '
"MVkoy", com seu onormo movimento; *

0 
"Cantina Itlvlcrn I Bl ana". com seus "galle-

0 tos", suas especialidades de "massas", ele: "
0 

"Collbrl", que c uma espécie de "bMró" que,
0 além tle alguns poucos pratos especiais, ser-
0 vissem também uma "patlssorle" da casa; "
É "Primo"; o "Rever" ícasa tle base alemã... ;
0 e até o "Bife Grande", Churrascaria cujo i.'if0
0 não faz jus (em tamanho) ao nome tia casa,
_í mas que tem multo movimento entre t> públi*
0 eo que acredita em churrascarias.., Um dota-
0 lhe animador, nas observações do Comenda-
0 dor: de um modo geral, os restaurantes e eon-
0 feíiarias de Toresópolis não abusam nos I'"""
0 ços, principalmente se compararmos os pre»
|g ços lá tle tinia com os dos restaurantes carne
p eas. São razoáveis os preços. O que é w"
0 aspecto animador
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Beleza: o Que é Preciso Ter em Casa |
g Existem algumas coisas
qur umo indispensáveis de se
ter em cata, se você preten-
dr cuidar de sua beleza. Aqui
vai o principal: uma luva de
(ritionar o corpo; unia boa
escova de cabelos; uni pente
sólido; uma espátula de hor-
racha para ativai a circula-
(io do rosto; pedra-pomes;
Unha encerada para os dentes; pinça de Sobrancelhas; ma- I
terial para as unhas (lima, lixa, tesourlnha, alicate, eticov!- I
nha, bastão de madeira, aeetona, base e verniz): escova ma- I
cl» para retirar o excesso de maqullaiem; uma escovinha I
liara as sobrancelhas; sabonete de acordo com o tipo de =
sua pele; lenço de papel; algodão; base de maquilagem; pó s
it arroz; rouge; batom; lápis de sobrancelha; rimei; água i
de colônia; "shampoo" para os cabelos; sombra para os olhos. |

Os produtos de beleza requerem algum culdndo que não I
deve ser esquecido. Quando comprarem seus orndutos pro- I
curem os de tamanho grande, apesar de custarem mais caro- -
no final, saem mais barato porque rendem multo mais. Os -
cremes • verniz de unha devem ser guardados, durante 2
verão, na geladeira, para evltnr .que .rancem ou se solldl-. I
fiquem. 1
| Se o seu batom se quebrar em dois, não o jr.true fora: I
aqueça as duas extremidades e junte-as outra vez com =
finneza. í

Se você quer ter bons cabelos deve escová-los todos os =
«lias, principalmente antes de deitar. Um cabelo bem esco- =
vado não perde o "mise-en-plis" do cabeleireiro. Escove-o :
durante uns dez minutos por dia. Abaixe a cubeço ligeira- :
mente para a frente e passe a escova da raiz, ate as pontas Ido cabelo. Lave a escova sempre que acabar de utilizá-la. \

Quando íòr lavar seus cabelos procure um bom "sham- ;
poo" de acordo com o tino de seu cabelo. Para os cabelos =
gordurosos pro;:ure os feitos íi base de leite. Para os cabe- :
ios secos, cumpre-os á base de óvo. :

Quando não pudor lavar seus cabelos e eles estáo muito cn- '.
gordurados, pulverize-os com sal fino io dc cozinha» c escove Ê
depois muito bem. Ficarão leves e brilhantes e a poeira saíra ;completamente com o sal. |
m É comum depois de um dia exaustivo, os olhos e/.arcm com 1
uma aparência de cansados. Se este é o seu problema, faça o 1
seguinte tratamento: se está com muita pressa, pingue flgua [
iioricada- se tem um tempinho, faça compressas de três mlnu- \
tos com água gelada; se tem um pouco mais de tempo, pni- :
iíiie água boncada e faça compressas de água quente; se não I
esta com nenhuma pressa poderá lazer compressas cl«. anua 1
destilada com uma colher de cale de sal. Se você é daquelas 1
que gostam cie preparar seus próprios produtos, aqui vao i
duas receitas: ponha um pouco de cha na água fervendo, quan- :
do êle estiver inchado, retire-o, e coloque-o enue duas gases =
» faça as compressas, ficando com elas uns dez minutos. Po- !
nha 40 gramas de pétalas de rosa vermelha cm infusão num I
litro dc água. Darão excelentes compressas. Se você tentou I
todot esses processos e sem muitos resultados, uijui vai a últi- i
ma, mas que não deve ser levada em abuso. Junte a um cálice '
de água ue rosas umas quatro gotas le suco de laranja I

Sc você quer ter permanente sua pele em bom eslado, deve I
ie lembrar sempre de: retirar todo o maquilage sempre an I
tes dc dormir; cuidar da pele segundo o seu tipo; dormir pelo i
menos ..ele horas por noite; nao fumar nem beber em de- ímasia, evitar comidas quentes, comer o mais possível iiutas •
legumes e leite; nao fazer pequenas limpezas toda vez que i
passar por um espelho.

Para evitar as rugas e mesmo para fazer com que elas nào I
aumentem faça o seguinte: Fricções — que podem ser i

feitas com uma escova redonda de borracha. Faça pela manha I
e à noite, não esquecendo do queixo, testa e pescoço. Evite a i
volta dos olhos. Tapas — pequenos tapas leitos com a «juda •
de uma espátula de borracha. Isso é indicada para aquelas que ;
possuem a pele resistente, beliscões - pequenos beliscões oa- 

':
dos com at pontas dos dedos, partindo da testa ate o canto :
externo du olho e da boca ale o canto do nariz. Ginástica —
feche a boca. juntando os dentes e tente pronunciar movendo '
apenas os lábios "ui" avançando bem no "u" e estendendo omáximo para trás no "i".

As rugas aparecem mais depressa quando se tem uma pelemal tratada, t preciso, principalmente depois dos trintamanter a pele sempre bem limpa. O maquilagem durante o diae um protetor da pele, mas é preciso que seja inteiramente re-tirado a noite. Depois do rosto lavado, passar leite gelado numdia e ágila de rosas noutro e óleo de amêndoas no terceiro,laça esse tratamento apenas por três dias.
No verão e preciso tomar cuidados especiais com a pele.Pode expor o seu rosto ao sol, mas deixe-o bem protegido. Selem problema com o sol c porque lem a pele muilo sensível.Nâo use qualquer óleo ou qualquer produiu de beleza. Se Ioimorena de pela oleosa - 3 gramas de taníno, 5 gramas de gli-ecrina, 10 gramas de água de rosas e III gramas de álcool. Sefor morena de pele seca — 3 gramas de lanino, ll) gramas de

Biicerina, 10 gramas dc água de rosas e 5 gramas de alcuol. Scfór clara de pele oleosa — 15 gramas de á«ua de flor de laran-
jeiras., 15 gramas de lanilina e :i gramas de tariino. Se fôr cia-ra de pele seca — lu gramas de água de flor de laranjeiras10 gramas de lanolina, 10 gramas de vaselina e 3 gramas dêtíiiunu. Aplique qualquer um desses produtos antes de ir à
praia e não depois que lá chegou.
t Se vocc tiver tendência a saídas, aplique antes de ir a

praia a seguinte mistura: 30 gramas de óleo de amêndoas
duce, 30 gramas de lanolina e 30 gramas de cera de abelha.
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ESTRADA DOS BANDEIRANTES: CRIANÇAS PEDEM UMA ESCOLA
APROXIMADAMENTE 

trezentos lavrido
res de JtctreptguÁ resolveram fazer

'{ uma última tentttivt, junto ao Governcdo,
, do Estado, no stntido dt que seja construi-
] dt uma etcolt na Ettrtdt dot Bandeirantes.
, Km 16. Ptrt Isso, enviarem uma mensagem

i | Indicando que mtls de quatrocentas crian-
j , (tt em Idade escolar vim Aguardando des
i | dt o tno pttstdo, por uma ttcolt no local,
; i dt onde • dificuldade de locomoção torna

Impossível a lnterk*o em outros educandá
rios, em virtude dt grande distancia que os
'.epara dot mais próximos (Km 12 e Km 211,
fazendo com que sej* demasiadamente ele
vida a quantia dlspendlda com a rondueto.

No oficio encamlnhtdo ao Governedor.
os moradores de Ettrtda dos Bandeirantes
informam |á possuírem um loc*l para t
Instalação da escola (detdo pelo então Co
vtrntdor iette Câmara), loctllztdo no lo-

tcamento número 17 171. Ate o momento,
todavia, inúmeras gestões foram felttt |un-
to i Secretaria de Educação, tem que ne-
nhum retultedo positivo tenha tido obtida,
motivo p*lo qual resolveram tpeler direta-
mente para o Chefe do Executivo, ptrt que
apenas edlflque e faca a cobtrturt dt et-
cola.
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"Abre ala minha gente":

ARTES PLÁSTICAS augusto rodmguís
LEÃO EM FORMA — Carlos Leáo, arquiteto, fazendeiro e dc-senhista, passou niuito tempo sem projetar casas. Agora vol-lou com ferocidade às suas atividades profissionais, projetando«asas modernas, que nào são apenas paia se ver. mas sobretudo

para sc morar dentro delas. Uma das últimas foi a de HomeroSousa e Silva, cm Cabo Frio.
DEFINIÇÃO — Um caboclo do Amazonas, definindo as suasmoradas, que são construídas sem paredes: "sào casas quenáo tém dentro".
TENREIRO — Teni-eiro. que é no Brasil o grande criador do
mobiliário moderno, está decorando a casa de Adolpho Bloch'.Manchete) em Teresópolis, Uin dos problemas do decorador foi

Imaginar moveis em novas dimensões, pois só a varanda da casa
tem 50 por 4 metros. Alguns bancos para a varanda sào de gran-«les toros de madeira, uns ligados aos outros. Adolpho Bloch deve
ter também grandes paredes para decorar, pois. entre outras aqui-
SÍÇÕes, inclui 10 quadros dc Bandeira e outro tanto de Alanabu
Malie.

PRATA DA CASA — A Universidade do Ceará está presti-
giando a prata da casa. Há alguns meses realizou, com gran-

dc publicidade, uma exposição de Bandeira. Agora chegou a vez
<le Aldenir Martins: em julho próximo a Universidade apresen-
larã uma retrospectiva do artista, com a presença de artistas e
intelectuais do Rio c de Sáo Paulo.

EDELWEISS — Edelweiss está relendo e comentando a vida
de Sáo Francisco dc Assis, a fim de pintar um painel sóbre

a vida do santo. O painel destina-se a fazenda onde P. Carlos
Magno pretende instituir um centro de atividades artísticas.

BIANCO — Um quadro de Bianco, na própria fonte, isto é,
Hua Prudente de Moraes 11.11, casa 1, custa entre 80 e 100

mil cruzeiros. Desenho, 30 mil.
MARLIN NEGRO — Na ftua das Marrecas, impera o "Marlln
Negro", casa dc artigos dc pesca. Decoradores e grá-finos

estão comprando portacaniços para transformá-los em jarros e
cestos e outros apetrechos, para fazer quebra-luz.

Música ARNALDO CSTRELLA

PASC0AL CARLOS MAGNO
Boa noticie — Pttcotl Ctrlos Magno acaba dt ter nomeado

Secretário Gertl do Conselho Nacional da Cultura.
O organismo de cúpula dt Cultura, criado no governo Jinio

Quadros, jtzia — nio hi exagero na expressão — no setor morto
da administração federal.

Ptrt txtr dt Múslct, J. Q. deixert-st convencer por trgumtn-
*o« conselhelrels e subordinara to "Conselho" o Serviço Naclontl
ds Músict, nascido da Iniciativa e do esforço da Ordem dos Mú-
»icos que o idetlizart subordinado diretamente ao Ministro da
Educação, Resultado — o "Serviço", malgrado ter sido nomeado
«eu diretor o Ilustre compositor Francisco Mlgnone, personallda-
de vie de regre ttutnte, foi enterrado no jazigo do "Conselho".

A missão do novo Secretário Geral será verdadeiramente de
i-MiuscIttr o "Conselho". Isso explica por que a escolha recaiu
no Embalxidor Pttcoal Carlos Magno. Só uma personalidade do
dinamismo e da capacidade realizadora do criador da "Aldeie"
Poderá ftztr rentscer t fé no Conselho Naclontl dt Culturt.

* prtclto qut Ptscotl sslba que o "Serviço Nacional da Mu-
»i«t" ttti tem verbas; urge obtè-las a fim de que nao se torne
um tervlço-ftntttmi.

ORDEM DOS MÚSICOS HOMENAGEIA JK
O artigo de sexta-feira passada, subordinado a este titulo.

kaiu lamentavelmente truncado. O programa da "Ordem paia
1942, exposto pelo Maestro Siqueira, foi omitido, Reproduzo-o,
cm seus pontos capitais: Inauguração do "Reembolsável ; cons
¦ruçlo da "Casa dos Músicos" c de uma "Colônia «le Eerias ; se
Kuro coletivo; cópia heliográiica; curso* «le aperfeiçoamento; pre
"'ins dc viagem ao Brasil e au estrangeiro; publicação dc uma
Revista de Música, órgão oficial do Conselho Federal; construção
do Palácio da Música. .

Esta seçào nada tem a ver com o assunto, mas nao pode si
lenciar diante da nobre mensagem que Oscar Nlemeyer enviou
a,|s participantes do Congresso a realizar-se no Chile, no qual
*etá debatido «• tema: "O homem no mundo atual" O pronuncia-
"'•'nio do insinue arquiteto honra a Intelectualidade brasileira e
testemunha o significado altamente humano de sua atividade pio
lissional.

A 12.' Sinfonia de Shostokovlch foi estreada na sala dc Con
c,'itos da Filarmônica dc Lcningrado, com «>s Já tradicionais m
térpretes do autor: a Orquestra Filarmônica de Lcningrado e o
Rck-cntc Mravinskl. „ , ,,
. P«ra os dlscóflloi - Km disco Supraphon, o celebre quarteto
«mo.tana gravou os quartetos op. 127 e 133, de Beethoven.

camavaIL
de preços

e condições
VENTILADOR ELETROMAR
Modelo Ventar 10", de mesa.

VENTILADOR
VIBRATIC
Com pt.

100, de entrada
24 meses para pagar

VENTILADOR ARNO
De mesa, IS",
modelo Super.

100, de entrada
2q meses para pagar

VENTILADOR
ELETROMAR
Modelo Venloma,,
16", dc mm.

100, de entrada
24 meses para pagar

VENTILADOR ELCO

Dt meu, 16".

100, dc entrada

2* Metes para pagar
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NITERÓI, RUA DA CONCEIÇÃO. 13 • 19 — CAXIAS. AV NIlO PEÇANHA, 948
N. IGUAÇU, AV. GOV AMARAL PEIXOTO, 7S/79 - S. J. OE MERITI, RUA DA MATIlZ íôS
VOLTA REDONDA, AV. AMARAL PEIXOTO, 188 — RAMOS, RUA URANOS. 103S

CENTRO DAS FACILIDADES. EST. VICENU 0E CARVALHO, 7»

LADY" HO

BRASIL

• lá foi comprado por um empresário brasileiro o dire

lo para .apresentação e montagem de "My Fa.r Ladv

no Brasil Segundo o contrato, o famoso musical seria en-

cenadô em portugué- com artistas brasileiros, mas com a

ohriBarào dc seguir literalmente o guarda-roupa e or.ee-

H».'vindo um representante para supervisionar tudo.

Também o texto traduzido terá que passar por uma apro-

vacio No ano passado. 
"My Fair Lady" fo, levada na Ai-

1« n na. dentro deste contrato e ao eonbrModo que muita

gente possa estar pensando, o sucesso foi absoluto

A montagem do mustcal no Brasil, «nda *«o ¦esta im

Ueiramente acertada, mas muito bem encaminhada Par-
¦ começar íoi feita a escolha do personagem principal Henn
: Suto Harrison. e o convite encaminhado. Quem

! melhor encarnaria êste persomtgem em 
^J-gjg1'¦¦ 

Acho que a escolha foi acertada: SILVEIRA bAMfAtu.

! Surgiu no entanto um impasse: o famoso SS nao parece
í muito inclinado a abandonar a política e o cate pelos bas-
I tidores de um teatro. Há tempo. Silveira Sampaio abando-

\ nou a Medicina pelo teatro, mas. agora, acha que sua po-
= sieão e irreversível Em todo caso a proposta e too tenta-
I dora que- êle náo deu resposta definitiva Quem deixou a
= Medicina, poderá também abandonar o cate

S • A vindt do Senhor Fran-
cesco Trento ptrt repre-

f senttntt gertl dt Alittlit no
'• § Brasil merece ter recebido
!S com um suspiro de elivio.

5 Como muitt gente stbe, esse
! = comptnhit e s t a v e péssima-
, s mente assestoradt no seu se-

tor de releçóes públicas O
Senhor Trento já foi repre-
senttntt dt comptnhit em
São Ptulo e seu trebtlho foi
de grtnde efieiénela em to-
dos os tetores. Sua volta ao
Brtsil t um bom sinal Es-

peremot

1 • Está voltando a moda de buates e bares nas cidades de
veraneio Houve época, de 1940 a 1950. em que buates

; § em cidades de veraneio faziam sucesso. Depois desaparece-
¦ 
| rarr, Agora com chá-chá-chá e "twist" a coisa volta a pe-
1 gar. Sábado, em Quitandinha. não era possivel entrar no

| 
"Jirau". repleto e eom fila na porta. Em Itaipava um pe-

11 queno bar chamado "Bias" também com muito nova ge-
i 1 ração, enquanto em Nogueira o "Moulir. Rouge'' funciona-
s va em sua segunda semana de sucesso Já se sabe do mo-
f vimento da buate "Tortuea". em Cabo Frio. Donde se con-
§ clui que o veranista dc 62 já náo sobe á serra para des-
| cansar, mas para fazer mais movimento ainda fü nâo e

1 = só a nova geração que iota estes lugares

= A Mtis uma vez será Alceu
Penna o decoredor do

Sj Baile dos Artistas, no Hotel
£ Glória. O temi escolhido foi
E "Dominó", mts sert um do-

de salte fera uma ctrtcte-
ristict, e sio sete salões
Como sempre tora umt fet-

tt em boneficio dt Associt-
= mino muito vtritdo pois et- cie dos Artistts Brtsileiros.

S A Françoise Sagan. cuja nova peça vai ser proximamen-
te criada em Paris ("Les Violont aussi..."i escreverá

= para o cinema uma "Vie de Landru". Enquanto isso. seu
I marido pinta Trata-se de um artista de pout-«, sucesso.
§ mas de grande tirocinio profissional.

DE CONVERSA EH CONVERSA••••

— •

A primeira datnu do Puis. Sra. Maria Teresa Gon- ;
lart. terá que ir a São Paulo brevemente quando ;
mauyurara o hospital da Legião Brusiíeira de Assis- :
tência que terá seu nome — Sa Europa anuncia-se '.

um filme que seria rodado sob a direção de Roger j,
Vadim e que contaria a lida de Buby Pignatari, mas ;
7«a £uropc eles gostam muito de promover a vida de •
Pignatari. quandu èle não faz nada digno de noticia Z
inventam Enfim pode ser — Precisa e objetiva, eis '.•

= • como a critica paulista recebe a exposição do Sr. '.

| : Renato Archer na televisão, sóbre diversos assuntos .
I í relacionados com o seu Ministério e a Conferência de j
f ! Punta dei Este — Silveira Sampaio também esteve •
= • em Punta de! Este e ;q regressou. Seu programa áe l
§• televisão pauiista "S. S. Shtnc" continua e no ano í
= ! passado foi premiado. Marlene Schmidt. "Miss' •
1 : Universo, na sua visita ao Brasü. recebeu peia firma ;
f ! patrocinadora a quantia de SOO dólares diários, cerca ;
= 5 de 1S0 mil cruzeiros. — A '-boite" de sucesso atual- l
= ; mente em São Paulo e o "Djalma". do nosso muito l
I ! conhecido Dialma Ferreira, mas dizem que os preços •
= : são saiçadissimos. — A peca 'Pedro Mico" foi tra- ;
= í duzida para o inglês, sem modificação no seu nome ;
|; original, ficando "Pedro the Monkey" — E e Chuck ;
= ; ICooáirarcí quem noticia em São Paulos "Duas jovens l
= • muito conhecidas do "café-society" paulistano e ca- •
= : '-foca. reeditaram cenas de cinema mudo- Manuela de \
= 1 Abreu 'filha da fadista Esther de Abrew resolveu ;
= ! jníírioriT- n maquilagem do rosto de Lea Almeida ;
1 ; atirando-lhe uma torta de creme. — O Embaixador i
1 ; Cario* .4/reí de Souza inaugurou em Paris as novas i
§ : instalações do Escritório do Departamento Comer- l
i 

* cia! dc. Embaixada, que vossa açora a ser comandado j
| ! pelo Embaixador em pessoa — Porto Sobrinho lan- ;
| ! cando dia 7 o seu livro "Antologia da Eloqüência :
| ; Universal". ;— •
= t>
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Venha conhecer

sua "BIG"
ALTA FIDELIDADE

C r-, t r O a o 10.000,

Mensalidades de apenas

3.850,
?* oito falap'ei f<j'o*«*»i média»
• oçudot) c/ TV*- 11 
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MARÍTIMOS E FERROVIÁRIOS: GREVE 00 DIA 8 É PROVOCAÇÃO GOLPISTA
N AO temos nenhuma greve nacional programada por 30 dias. em atendimento a apelos do próprio Go-

vèrno, que até agora não solucionou a questão".para o dia 8. As reivindicações da nossa cateRO-
ria. bem como as dos foguistas. mestres de pequena
cabotagem, taifeiros. carpinteiros navais e eletricistas,
foram encaminhadas na tarde de ontem ao 1 residen-
te João Goulart, de quem esperamos uma solução Jus-

- declarou à reportagem de UH. na tardeje 
^ ^^ ^.^ _ fo( ^^ do Oovérno R

I eliminação das Irregularidades existentes no atual sis
ta

Tabela Salarial
O que deliberamos na última reunão do Conse-

lho de Representantes da Federação — acentuou o

ontem, o Sr. Waldir Gomes dos Santos,
Nacional dos Marinheiros.

Plano Golpista
"À famosa greve acompanhada de um hipotético

Diano' nacional de sabotagem, articulado pelos mari-

tímos portuários e ferroviários - continuou o lidei-

marítimo - não passa de uma grosseira provocação
dc conhecidos órgãos da imprensa a serviço dos golpis-

tas e dos piores inimigos do Pais, que tentam confim-

dir a opinião pública e criar um ambiente propicio à

instauração da ditadura preconizada pelo Governador

Carlos Lacerda. O mais grave de tudo isso - con-

cluiu — e que homens do Governo, como o Ministro

Alfredo Nasser. tenham-se deixado envolver pelos gol-

pistas, chegando a ponto de ameaçar de repressão

os movimentos reivíndicatórios, colocando-se, dàsse

modo, a serviço daqueles que outra coisa não querem

senão a violação das liberdades sindicais e democrá-

ticas".

Greve Dos Náuticos

Também o Sr. Raimundo Castelo, que está no

exercício da presidência da Federação Nacional dos

Marítimos, ouvido pela reportagem, declarou: "Os

marítimos náo têm nenhuma greve geral programada.
Apenas os Oficiais de Náutica se decidiram pela para-
lisação do trabalho, a partir de zero hora do dia 8 do

corrente, reclamando o cumprimento 47.781-60.

Trata-se de um movimento restrito, pelo cumprimen-

t© de uma lei. Movimento que já havia sido adiado

tema de remuneração. Desejamos que seja restabele-

cida a hierarquia salarial antes existente, e para isso

reivindicamos a aprovação da seguinte tabela salarial:

ai comandante UrS 63.000,00; bi imediato, 1." ma-

quinista, 1." comissário e médico, CrS 42.000.00; O

piloto, 2." maquinista, 1." radiotelegrafista, 2." comis-

sário e prático da costa. CrS 38.000,00: dl 2." piloto,
3.° maquinista, 2.° radiotelegrafista, 3." comissário,

mestre de pequena cabotagem c conferente, CrS 
I 36.000.00; ei enfermeiro, carpinteiro, contramestre.

condutor-motorlsta, arrais e eletricista, CrS 33.000.00;

i fi cabo foguista e cozinheiro, CrS 30.000,00: ri ma-

rinheiio. foguista, 2." cozinheiro e padeiro. CrS .'
28.000.00: hi moço, carvoeiro, 3.° cozinheiro, taifeiro

e camareiro. CrS 26.000,00: I) ajudante de cozinha.

CrS 24.000.00.
"Essas reivindicações — concluiu o presidente em

exercício da Federação Nacional dos Marítimos — fo-

ram debatidas e aprovadas em diversas assembléias

gerais e acabam de ser encaminhadas ao Presidente da

República e ao Conselho de Ministros. Estamos, por-
tanto, em fase de entendimentos com as autoridades

competenles. Não há, portanto, nenhuma grave geral
decretada".

Ferroviários: Apoio ao Govêrno
Também a Dlratorla do Sindicato dos Ferroviários

da Leopoldina, acusada de estar articulando o anuncia-

do movimento grevista qua paralisaria ot transportei
nacionais no próximo dia 8, lançou uma nota pública,
na tarde de ontem, na qual salienta: "Repellmoi onèr-
gleamente as grosseiras provocações da determinados
órgãos da Imprima carioca e endereçadas á brava
classe ferroviária, sob a alegação de que esta classe
honrada e digna estaria Interessada em perturbar a
vida democrática do Pais. com o desencadeamento de
uma greve geral sem motivos e justificação".

"O Governo qut ai está — salienta a nota — tem
o decidido apoio dos ferroviários, enquanto se mantl.
ver fiel ao seu programa nacionalista e democrático,
não devendo existir qualquer dúvida a êsse respeito,
pois a raião de ser de sua existência legal deve-se, In-
contestàvelmente, entre outras frentes de resistência,
à brava e heróica luta dos trabalhadores e estudantes,
que foram defender a posse ao eleito, contra os resl-
duos negatlvlstas e ultrapassados que mals uma vei
tentam desrespeitar a decisão soberana das urnas".

Ação Dos Terroristas •
"Entendem os ferroviários — prossegue a nota —

ser sintomático que tais provocações surjam c ganhem
corpo exatamente no momento em que grupos terro-
ristas, estimulados pela incapacidade de certos setores
governamentais, agem impune e ostensivamente, tu-
multuando o caminho democrático do Brasil. Os fer-
roviários lamentam profundamente que o Governo,
que sempre discutiu francamente com os trabalhado-
res, não os procure ouvir nesta hora, c passe a dar
curso a declarações torpes de setores que sempre pre-
garam e continuam pregando livremente o incitamento
ao golpe e á ditadura militar, tentando envolver nos
seus caprichos de golpistas fracassados a gloriosa Fôr-
ça Armada Brasileira".

ENTREGA DE CERTIFICADOS
Hoje, no auditório do *

IAPETC, às 17 horas, será ni- J
cerrado, solenojnento, o Curso l

p, Técnko de Aperfeiçoamento I' dos Inspetores d. Risco, rom Z
a entrei;.-! dos respectivos cer- »

'p tifirados de haliililaçãu. I

tm_- «... jpfl

0 LIDER DO DIA
Jair Soares

de Azevedo,
Diretor d o
Sindicato dos
Comerciários
do Estado
da Guanaba-
ra. vem pres-
tando r c 1 e-
vantes ser-
viços à causa

dos trabalhadores cariocas.
Luta. no momento, pelas se-
guintes reivindicações:

1. Aumento salarial de 60%,
eom um mínimo de CrS 8 mil
e vigência a partir do dia 28
corrente.

2. 13." salário.
3. férias de 30 dias.
4. participação dos traba-

lhadorés nos lucros das cm-
presas.

5. aposentadoria especial pa-
ra balconistas.

6. direito dc greve.
7. aposentadoria para o ho-

mem com 30 anos de serviços
e com 25 para a mulher, em
qualquer idade.

8. horário único.

Alívio,
Frescor

e Higiene

^^ EM CADA GOTA DE Jp,

1 "•fe
PARA SEUS OLHOS

FARMÁCIA MUNDIAL
Sortimento completo de produtos farmacêuticos em ge-

ral. Inclusive Plasma, Soros, Globulinai, Albumina Humana,
de Cutter e vacinas contra pollomlelite. — Perfumaria» Fi-
nas. — Farmacêutico permanente para atender ao receltuá-
rio da classe médica.

ABERTA AOS DOMINGOS E FERIADOS
Rua Senador Dantas, 118-D
(Junto Tabuleiro da Baiana)

Tel. 22-3191

Rua São José, 111
(Próx. Largo da Carioca)

Tel. 22-6952

SSl
ii DE

o carNaval
CAMAROTE"

No centro! Not bairros! Nos clubes!
Nas ruas! No Municipal!
No Copacabana! As Escolas de
Samba! Os Ranchos! Os préstitos
das grandes sociedades!

'l_W_W^^-T^^r%)
__J__w'-<* %is___%Ç!T^/tà\ I^-<^^L •^#fP*vvTv'T'

muàM------, i; ^^MmMM^mMm^mMmMmMMMm^LW&KmW .iiWSLs^^^^^^SSÊAAAAMnMMmmmmmmm MwJLWSkxGEmym-f

mfoi=--'~??:??^:M£m Standard Eletric 23
^mWmWm^^m^^MÊ^StWÊi. '"X\ flUmMmm^M^^^mmmtm^^MLmMTm^mM^mmAAáWmMmí[it_W^^mMV m
mW9aW^-^MMm0m(ÊmO 1»
Hm-'S< rtV^«i^l Pioneer 23"

Emerson 23" WM mÊm W^^^mWWMMm

WÊt" ^ invictus 23" H; II

^^pWB^M 23" ^*>28s^^ij|^|^^^
:p*' Apenas {\l MMMn^giiooo, O

(s&r' W 
^Wmmm*»>JZ^_W^mmt

i ^^v*J • ^m çm ^^^___MW^^ wm

{_t£___r \

"l

de entrada
e o restante como V. quiser

JL. %
^O A "T"l O antena externa

para todos os/ canais

Ctn.ro: RUA URUGUAIANA, 64
Praça Tiradentes, 46

S. Criitóvão: R. S. Luiz Gonzaga, 132
Ramos: Rua Uranos, 1.100
Olaria: Rua Uranos, 1.294 e 1.332
Madureira: R. Carvalho de Souza, 262-A
Campo Grand*: R. Ferreira Borges, 14
Caxias: Av. Duque de Caxias, 27
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*+++++++++++ RONDA SINDICAL

DO 
problema da prorrogação dos acordos salariais em

vigor ou a extensão da sua validade por dois anos, i o
minlmo, que esteve nas cogitações do Govêrno Jânio Quadros
como recurso para conter a marcha inflacionárla, impedindo
a eterna corrida entre preços e salários, volta, agora, a ser
focalliada por técnicos do Ministério do Trabalho, que pen-
sam sugeri-la ao Conselho de Ministros. Se prevalecer tal
fórmula, todos os ajustes celebrados este ano valerão por
dois anos.

0 
Embora tivesse o seu voto vencido, o Conselheiro Ro-
berto Eiras Furquim Wcrneck pronunciou-se de modo

incisivo contra os favores pretendidos pelos devedores re-
lapsos da Previdência Social. O parecer foi dado no processo
308.660 61, no qual a.s empresas mincraciores de carvão so-
licitam grandes facilidades para a consolidação dc suas dl-
vidas para com o IAPETC. Frisou que tais firmas costumam
valer-se dessas facilidades para obter certidões negativas dc
quitação com a Previdência Social, sem cumprir jamais com
os compromissos assumidos.

HO 
Sr. Jocundino Gonzaga da Silva, presidente do Sln-

dlcato dos Empregados em Escritórios de Empresas de
Navegação, fêz gravíssimas acusações ao Sr. Seraplão do
Nascimento, presidente do Sindicato dos Oficiais de Náutica,
incriminando-o de dividir a familia marítima, além de arras-
tá-la às aventuras de uma greve, que só interessa aos Ini-
mlgos do regime, comandados pelo Governador Lacerda. E
acrescentou que os marítimos seriam divididos, segundo os
planos articulados, em três categorias distintas: embarcados,
pessoal de escritórios e classes anexas e operários navais.

Estivadores conseguiram, ontem, o seu primeiro grande
triunfo contra os armadores estrangeiros, que desenvol-

vem intensa campanha contra as conquistas sociais daqueles
trabalhadores. Técnicos do Lóide Brasileiro pronunciaram.se
contrários às sobretaxas reclamadas pelas empresas alicní-
genas para fazer frente às despesas de aumento salarial obti-
do pelos estivadores. Ficou ainda provado que tais firmas
estão sempre interessadas em prejudicar a economia nacio-
nal, liquidando com as nossas exportações.

¦ Ferroviários de todos os Estados pediram ao Presidente
João Goulart a nomeação do Sr. Gastão de Almeida para

o cargo de Diretor dc Relações Públicas da Rede Ferroviária

\ Federal S. A.

\ ¦ lloic. às 16,30. no DNT. será realizada a mesa-redonda dos

J empregados em escritórios de navegação e Moore Mcor-
* mick Navegação. Assunto: aumento salarial.

J ¦ Realizam-se, hoje, prorrogando-se até o dia 8. as eleições

_ para a escolha dos novos dirigentes da Associação dos
l Empregados da Cooperativa dos Rodoviários.

?

GOVERNO DO PARANÁ
Secretaria de Viação e Obras Públicas

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO

AVISO N.° 3/62
Acham-se abertas concorrências

públicas para a venda de uma aerona-
ve Douglas DC-3, tipo C53, série 4.910
(Army 42-64-58), que se encontra no Ae-
roporto Alonso Pena, em Curitiba; e de
um aparelho Beechcraft, bimotor, C-18-S,
que se encontra em revisão no Parque
de Aeronáutica dos Afonsos, no Rio de
Janeiro.

As propostas em relação à aquisi-
ção do primeiro obedecerão ao teto mi-
nimo de quinze milhões de cruzeiros, e
de três milhões as relativas ao segundo,
devendo ser entregues até às dez horas
dos dias quinze e vinte e seis de íeve-
reiro do corrente ano, respectivamente.

Maiores detalhes com o Departa-
mento Aeroviário, à Rua Marechal Fio-
riano, 1.251, telefone 4-5950, Curitiba,
Paraná.

Em 25 de janeiro de 1962.

WILSON BUFFARA
Engenheiro Diretor
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Lacerda e Seus "Books" Desviam Milhões da Previdência Social!
?**#*###**??¦***#*****##?# ^#^*#*****-

VENÂNCIO
ESTÁ DE
VOLTA

. ma ~m?Jh
, , r-ADA tamant qut pasia t uma nova lo|a d« "bookmai<trs" • abtrta no Rio, numa orgia dt iôgo |
Í ! L franco qut « tlta «Itura deixa mal ia não o Govtrnador Lactrda t ttu grupo tyis.vtlmentt com*

rromttldot tom a bandalheira) mas os dtputtdos tttaduall qut nao dao um "p|." sobr. o assunto
(úX«6n 

"ém 
ai a"lies vão ».ntr#r btm"l .o próprio Podtr Judiciário. CU|,, tompon.n ti,

todot sabemos, não |ío vtnalt, t podtrltm tolocar um ptrtdtiro »e attnttd. t mertlidadt publlee,
mti não o ftitm a ninguém sabt porqut.

Wilioa do Nascimento

\ aSTE tante dt coluna cuidará, ho|t, do retorno àt atlvlda-
i E dei da um excelente treinador, dando-lhe, da público, o

estimulo o o apoio necttsltados para que élt poitt triunfar
em tôdt linha a obttr no mundo do nobre esporte o lugtr dt ,;

destaque que merece pela sua eficiência pro*
flttional, pelo seu amor ao puro sangue de ;
carrtlrat, pela sua correção t ptlo tntuiltimo
qut ttm ptla profistio, entusiasmo qut não ;
decrticeu embora a fase mi tiyent perdura*
da por muito tempo, como qut a desafiá-lo
Falamos do treinador Joié Venâncio, qut on-
tem pela manhã recomeçou a trabalhar, aten*
dtndo uns poucos pupilos, o primeiro deles

um filho de Cadlr e En*tout*cas, de nome Lln*
aote vindo do Paraná e que possivelmente será o primeiro a
«er apresentado pelo |ovem ••entralner", um dos melhores
alunos dt tua turma, moço que começou como cavalerlco e ^
nossut qualidades que podem torná-lo um ás tm noito turft.
Os que não conhecem José Venánclo podem medir o ttu va*
lor pelai referências elogiosas qut lhe faiem, ttguldamtntt,

I dois mestras autêntlcot no "entralnement": Levy Ferreira t
í Ernanl de Freitai, profissionais de passado exemplar, ho*
} mens que sâo o orjulho maior do nobre eiportt no Bratll t a
i dória máxima da profissão no País. Regittrando eomo rira*
» mente o fasemos a volta de Joié Venánclo, para recomenda-lo
5 com eipeclal carinho a muitos proprietárlot, qutrtmot pret*
l tar homenagem a um trabalhador modetto, de comprovada
I honestidade e que precisa ser ajudado para obter o tucttso
I merecido. Ninguém triunfa sem amigos, muito monos no tur*

| fe. E Vtnincio há de contar com eles. Boa torto, "faixa

\ velho!

QUARTA-FEIRA NA ILHA
l • pAREO — 1.200 metros —• i *'i Gran Cônsul, J. Silva
i. 1400 horas — CrS 120.000,00! ,|_4 Kabum, J. Tinoco' "ESCORPIÃO | 5 Hat Maslerson, N. C.

1-1 Zi/ia, .1. Corrêa ... 68 ? 4—6 Foudro, A. Barroso 51!

2_2 Martontal, A. Santos 5H 5 | 
" Margarita, N. C. ... 56

^VrT&llSo 11 ? WBronha.SÀRUB%T 56 5' "" '' " Hmiança, J- Corrêa 5« 7
2» PAREO — 1 200 metros — 2—2 tllinirn, ,1 Nutírollo 56 1
Às 1440 horas — CrS 140 000,00 i 3 Nuvti Dflli, S. domes 5h 6

"ALDEBARAN" 3—4 Kíoiih, A. Azevedo 56 2

ConUndu com « comprovada
conivência cio Sr. Carlos Lacerda
(o honesto Sr. Carlos Lacerda
ali! como os homens enganam...
ci é bom que os eleitores faiiiili*
tos da UUN vUlltim as lojas do
jpgo clandestino para ver que
filiamos a verdüilt-i os banquei*
ros clandestinos ei-.lao aprovei*
tando o m/i.vimo c* já na última
semana algum guarda, faziam,
inclusive, o pcilicinmento da* ca*
sas de Jogo paia on-íiinUar o

i trânsito dos apoktadnrufel...
I Não demora « teremus o próprio
! Governador vendendo ani>i>la*i de

ponta, dupla « •plucò'', como
centro de ainição e propaganda
do "TeíOVirO Lotérico" ou outro
"tesouro" qualquer, que eviden*
temente não |iá do pertencer ao
povo... Mas se o caso fosse ape*
nas êste, ainda vá lá. Q pior, en*
tretanto, é que com tantas lojas
de "bookinakers" abeitas, direta*
mente protegidas pelo Sr. Car*
los Lacerda — que não permite
nenhum» providência contra
seus caros amigos os banqueiros
— aumentam, semanalmente

000000000** +++*+++++++++0+000+0000000000000000+00+000000000»00000*00l rrff<fm<MijjjjÁ

A. ARAÚJO: "0 GARR0TILP0 ATRASOU MEUS POTR0SM
patroa. O larrotilno baisou noa in«u»

têm ilireitu <• uma |.ncc*nli.ii*m blico ma» <iut* colocaiiioh á dis-
de 1 por cento sobre ae apostas! posição dos dirigente* do turit
nos prados dc* corridas. Como j nacional. E o segundo caminho,
us "bookmakere" nâo pagam im- j ainda partindo das próprias en*
pQltos — salvo a gorjeta gorda tldadcs Intere^adj» leias nao po-
au (lovciuactoi* t* seus •'cupin* i dem abrir agências, mas ot
chás" — t* eiicoiilrain tanu fa* í "books" quanta;, queiram...) e
cilidiicle paia aluir catas que ! o de um qpêlg toi mal ao Govèr-
vendem o jogo das corrida», I no Kederal, no sentido dc inttr*
claro está que o movimento da | vir com a sua policia na defesa
Gávea c da Ilha tom de diminuir 1 dot Interesses do turfe. da cria*
e rom tal diminuição cai, tam*; cão nacional, dou cofres vergo* j
bém a arrwadarau da previ* nliosamc-nte lesados da fievidèn*
dênriu Social. cla poclal e da decência da ad-

K' sabido lamber.i que nau JnwutraQâo públie« O Presiden-
adianta reportagem em mrnal HJte da Republica, o •prímnro*Mi-
n Estado está clciniiiiado por au*; nistro e o Ministro da Justice
tnrielade» rurruptiis. Uivulgar-se 'alem do Mlnittro ria Agiieultu

GOBTO 
bastante da corrida dn Vesptrtt'

n», pa noturna de quinta-feira — fo>
rai.i m primeira* palavras do Iovem treina-
dor patrício Artur Araújo, na manhi de
ontem, quando interpelado pelo repérter dr
UH. Mas não ficou só nisso, e j.rosaeguiu:

— Tenho inscritos mait dois: Kaiser. uni
animal que 11&0 costuma <onílnn;*r stus «*

a não queria tair. Feliamenia tudo vai ma*
lhorando e na próxima semana poderei
apresentar um deles para correr.

Fé» pe:,uena pauta <• depois erntinuou:
— Tenho uma filha de Pontei Canet

para a próxima semana. Trata-se dn 8ociety-
Girl, qut u vem moatraiidu bstauuau Jeito*»

celenles privados, e Salte, que vai compelir * qut* não tardara para vencer
num trope! dos mais indigestos.

Perguntamos pelas montaria*. Araújo Ae
pronta foi esclarecendo;

A iue reputo com maior tliance. que
* Vespertina, terá a direção do freio D. P.
Silva. Kaiser como de hábito, vai com Ho-
decker, t Bake com C, A. Sousa.

E, prosseguindo, A- Araújo falou-nos dos
potros TOI P*n» (|UC não pude estrear meu»

000000000+00000000 00000000000* ~P0-0

Perguntamos pelos exercícios da Society-
Girl t quantot potros ele tem aos atus cu}-
dadot. Araújo completou:

— Tenho um total de ons* entre potrot
e potrancas. O que vinha "pintando" corre»
doi ara o porootom, mas eom o tarrotilhe
ficou para' meados dr março a sua tllrtta.
A potranca Society-Girl passou o quilômetro
em 6fi"3 5 com soQraf e vai cmnpetir com
relativa chance

ra. que é o supervisor maior da» jcoisas da criação nacional) po* j
deriain aiür severa e enérgica- i
mente, Impedindo e depressa os1

os nomes e os entleiecot das Io*
jas du "bookmakers" i capai de
ser até auxilio de publicidade a
lóclas ela*,. Há entretanto, dois
caminhos para sc*. impedir a pro* I abusos e a vergonha que te ve-
liferavão do jogo c lanclestino, o I rifiram no Kstario com o jogo
roubo da Previdência Social e clandestino abertamente protegi-

o atentocio à lei que se verifica j do pelo | ovérno lacerditta. K
no Hiia sob a égide do Sr. Car*, estes homens do Poder federal,!
los I.acerdu: o primeiro e dos I fiue afinal cie contas :ào polili-
próprios Jockevs Clubs e eles ! cos. hão cie entender, quanto
teriam de enfrentar a "panda" ! mals n!'° s(,Ja. que a "caixinha".

c iá atingem vários milhões de com coragem, dificultando as l vai funcionar e muito contra eles
criueiros!'— us prejuízos dos to- atividades dos "bookmakers" ; Drüp,.jos
fres d» Providência Social, que através várias e impcniantcs ma*r
como é de lei e todos o sabem, didas, que nào contaremos de pú* I gani isso0

¦sera que nao enxer*

ntt
56
511

ADVERTÊNCIA A MARCHANT
JUAN 

FRANCISCO MAUCHANT é, intgávtlmtn tt, um dot mtlhoret ióqueii em tçto no Brasil. |
Suat qualldadts técnicat tão eantadat mtrtcl damtntt tm proit t verso e negt-las seria umt ,

total ignorância dtt coisas do turft. Há, tntrtttnto, rtptrot c»da vei mais levero, do povo apoi |
ttdor t dot obttrvadortt á mantlrt ditpllctntt dt corrtr do afamado brldao chileno e ai eoinel* ¦

dénciat tt tuctdtm dt tal forma qut náo há por ondt fugir á tv denela: dificilmtntt poderão ttr :
explicados, mitmo tm tt apoiando para trrot tá tlcoi Inconeobiveli nur„ piloto de tantti qualldt* ;
dtt, at "ptrformanctt" dt dtttrminadot ptrtlhtl roí, grandtt *«voritot chaves autenticai dt
apostas enormts t qut torrem pouco dt mait nai máot dt Juan Marchant para surpreender potte*
riormtntt t público com atuações atpttacularti.

tocada" do Urldãq chileno nem I diçáo e clu respeito da dn "stud" '

5 Coroa, 1.. Silva ...
4—fi Miekey, II. Cunha .

7 Miss Spider, B. San.

Para não irmos muito longe
bastará falar dos casos de Car-
bonlfera e Miss Notita, a pri-
meira dada como imprestável
na pista pesada pelo piloto e
que na sua ausência- montaria

56 8
56 4

1—I Aslurins, A. Olivares 57 7
2 Ceremon. L,. Willid. 57 2 |

2—3 Kariane, C. A. Sou. 55 4
4 Itisnnlio. J. Correu 57 111, _.„-„

3-5 Euclidia, II. Cunha 55 fi *• 
,P,A,JE° rrctaoooooo

li Gavilan, E. Silva .. 57 b| At 17,30 horat - CrS 140.000,00
" Zum Vos.. .1. Costa 57 .1

1.400 metros

4—7 Nolana, D. .Netto .. 55 9
R Xalum, Não Corre 57 5
() Oh! Johnny, V. Vel. 57 1

3." PAREO — 1 400 metros —-
Ás 15,20 horai — CrS 120 000,00

"CAPRICÓRNIO"

1 —I Lymelus .1. Tinoco 58 5
2 l.yra. P* Lima 56 0

2—3 Zaraza, A. Barroso nii S
4 Mlla, CA. Soma 5(1 8

3—5 Pibc. D. Netto .... 511 I
fi Patury, ,1. Souza .. 58 4
7 Pena Branca. D. Sil. 5ti 7

4-8 Patuska, E. Sllv. .. 5fi 2
!l Ingrid Bela. W.O.S. 56 fi

in Corrupiáo, N. Nicle. 58 in

"VIA LÁCTEA"
1_1 Estrilo, A. Santos . 52 10

" Expresso, A. Hocl. 50 1
2—2 intrometido, P. Lima 53 3

H Bom de Bico ,1 Sim. 52 8
3—4 Destroyer, N- C. .

5 Belo. J. Silva 
ti Orton, D. Netto ...

4—7 Dtininn, .1. Corrêa .
8 CironalcOi A, Bar." Boticário, N. C.

56 íj I por jóquei inexperiente venceu
disparada nu raia cm que se di*
zia não sabia correr e a Miss
Norita. vindo de atuação vlsl*
velmente anormal num dia cm
que pagava apenas 10 cruzeiros
para triunfar facilmente dias
após em companhia mais forte
e em distância que não era a dc
seu agrado. Substituindo "Be-

quinho" no "stud" Paula Macha-
rio (couclelaria cia maior confian*
ça dos apostoriores e isso já é
uma velha tradição!) Juan Mar*
chant náo convenceu ninguém
com a corrida cie Brieão. que
estreara ganhando disparado
para uma semana depois sob a

siquer dar um "ar de sua gra* j Paula Machado. E não laz mui
t. . . . • •. » .. I r, ¦., ,,,. ruiu a Ifi Hoivmi do i.di

511 7
52 2
5(1 9
6(1 4
51 5
54 6

ça" na competição. Muito pior, j to lempo que ele deixou de ser
todavia ocorreu no domingo i jóquei cie outra couclelaria Im*
com o tordllho Acapu. Excelen- ! portante. como a do Sr. Peixoto
leniente preparado por Ernanl | de Castro, tao irregulares eram
rie Freitas o Acapu surgia eo

4.« PAREO — 1 600 metros —
As 14,00 horai — Cr$ 120 000,00

"URSA MAIOR"
1-1 Hurlingham. A, San. 56 1
2—2 Etaplé, II- A. Pinto 56 fi

l 7.° PAREO — 1.600 metroí —'' 
As 18,15 horas — CrS UO.000,00"SAGITARIUS"

i 1 —I Acelerador, J. Meei. 58 4
I 2 tlrào Callfa, J- -Mar, 58 7

2—3 Zôo, C. lt- Carvalho 56 6
4 Banibolaio, I. Souza 56 91 \* páreo — àt 20,30 horat —

3—5 Embalado, B. Sant. 56 8-1,300 metros — CrS 120 000,00

mn uma das "barbadas" do pro*
grama. Mas logo no pulo de
partiria o Juan Marchant eom*
plicou a.s coisas, fêz um per-
curso vergonhoso, ahriu muito
na reta e ainda assim, encon*
tranrio seu cavalo cnin raro ape*
tite nos últimos 300 metros en*
controu um jeito rie torneá-lo
levando-o para dentro e per*
denclo a corrida- ganha nor Ka-
makura que corria atrás ainda
de Acapu nos 4(10 metros finais!

E' lamentável que um ióquel
cia categoria de Marchant se
preste a estes papéis, mórmen*
te envorgando uma blusa da tra*

PROGRAMA DA GÁVEA

« Tio Ricardo, R.A.P. 56 10
7 Esteio. P. Lima ... 58 2

4—H Mosco. A. Barroso. 58 1 | •- 1 Judiciária. IX Netto
11 (iay Love. S. Cruz 54 3

IO Satanaz, A. Azevedo 58 5

0+++00++

\ OCORRÊNCIAS NA CORRIDA DE DOMINGO
t oram anotadas ns seguintes Incidentes no livro de ocorrências,

em relação à corrlcLi cie iIhiiiIiiko*
s

5.o Viireo — il, silva (Incrédulo) declarou <tut', *ua montada lo-
Rn depois da partida até a entrada da reta (inal. ia se defenden*
do da areia que recobia no foclnho, quando dosvljndo-.se dos ad-
MTsarios dn sua frente passou ,i correr certo. I. Maia (lago) de-
rlarou que, na fita, por eslar enlre a Perca e a montada de J.

\ Marchant (llellus), uciibuii imr cobrar nn partidas
H.' Páreo — lu Santos. (Já Vem) declarou que, na puniria, »ua

ÍJ inontadi se atirou para fora. obrlenndo-o a recolher para náo
cair. C. A. Souza (Alceu) declarou que, na rela final, sua mon»
tada si* atirou para feira, cm hora sempre corrigiria. I. Oliveira
(Mato Grosso) declarou que, n-i partida, sua montada ficou num
funil, entre línocl nye ti». Netto) c* .lá Vem (1.. Santos), dai icr
obrigado a recolhei- e ficar para «s últimos pastai.

t

2—2 M. Tamar. C. A. S. .
BCKÔne, J. Souza ..

3—4 Xaropacla, A. Azev. .
Petra, A. M Cam. .

4—6 Marinha, J. Mareli. .
M. Louca. C. R. C.

Ks
56
5650

56
54
54
56

-7 GarrafSo, N correrá 2
8 Turié, V, Veloso 4
" Safari, S. Henrique 3

; 2.° parto — às 21,00 horas —
< 1.300 mttros — Cr) 120 000.00

Ks.
\ 1—1 Esquimó. P. Font. . 2

2 Labatout, J. Tinoco 3
2—3 Lampeão. D. Netto

4 Lo Schiuvo, V. Vel,
3—5 Saxofone, C. Morg.

6 Benzedor, A. Hocl.

| 4—7 Vlsón, E. Faria ...
l; Precious, O. Moura .
9 Dourak, A. Azev. .

58
54
56
48
56
54
56 |]
56 i
54

5.* páreo — às 22,35 horas —
l.OOO metros — CrS 100 000,00

Ks.
1 — I Kronc. J. M. Santos 7

" Serei nha. C A. S.
i 2—2 Córsega, A. Santos
j 3 LagenAria, P. Lima

; 3—4 B. Linda. A. Port.
5 Joaneiru, A. Azev. .

4—6 Kao Kao. C. MorR.
7 Lunária, E. Furqulm 9

1 8 Vanessa, L. Acuna 8

as carreiras cios defensores da- j
quela jaqueta. Não queremos
chegar ao ponto de incluir Juan |
Marchant entre ns conhecidos
vigaristas rie nosso turfe, mas
não há dúvida nenhuma de que
se èle continuar neste ritmo se-
rá dentro em pouco Impedido
de montar pelos prónrio» após*
tariores c proprietários. Displi*
cèncla. pouco caso com animais
favoritos ou erros, sejam qiiai'
forem a^ justificativos que
apresentem para Marchant, a
verdade é que o povo está can*
sado de ver perder com èle
"barbadas" enormes que depois
confirmam plenamente.

Hoje fazemos apenas uma ad*
vertência a Marchant. chaman*
do também a atençSo da Comis-
são dc Corridas para as suas
atuações. E o fazemos em no*

' me dos turfiMas. para que sai-
58 ! ba o jóquei que aoul também «
60 enxerga - e muito bem aliás
56 ! — quando um jóquei se empe- j

! nha realmente para ganhar um |
páreo '•Cinema", em turfe pa- :
ra nós e para o público vale o
do filme fiscalizador das corri* 1
das que poderia ser olhado com

flfl I mais atenção pelos comissários. I
56 ' no interesse da moralidad» do j

turfe.

ROUPA PRONTA PARA VESTIR

3.980,
£ umi btleza de roupa. Listadinha.
levíssima e cai bem em qualquer
tipo de corpo. É albène autêntico.
Naa cores da moda: beige e gelo.

1

1

Compre logo mai» dt
uma roupa e papat
tudo pelo PrcuoLouvre.

|T[V]^^^^^^^1
Rua d« Carioca, 12 a M
(antre Uruguaiana a Rametho Ortigie)

3." parto — is 21,30 horas —
**+*-+*+**++++**.++*++**++++++4?. | 1,300 metros — CrS 100.000,00

6.° páreo — às 23,10 horas —
1.300 mttros — CrS 100.000,00:

Ks. I
Katushka, A. Bar. 5 54 \

N. Bossa, F Maia . 2 52
2—3 Vespertina, D. P. S, 3 56

4 M. Taylor, A. Hod. 1 54 
j

3—5 Deasv, A. Olivares • 56 ,
8 52

1 ao gostoso e saudável
para seus filhos!

GINÁSIO ERNÂNI CARDOSO
(DO ENGENHO NOVO)

KUA MARQUÊS DE LEÃO, 9
'Esquina cie Arquias Cordeiro) — Tel.: 29*7772

DIURNO NOTURNO

PRIMÁRIO — ADMISSÃO — CINASIAL
ACEITAM-SE EXCEDENTES DO PEDRO II I

GINÁSIOS ESTADUAIS

Ks
3 58

SEMI-INTERNATO
JARDINS DE INFANCIAPRIMARIO E GINASIAL

CONDUÇÃO PRÓPRIA
AcelUni-na TraiiiferêncJai para todas as sórtos tios Curtoi Gin»-

¦lal-Clentfflco u Técnico de Contabilidade.

COLÉGIO ATHENEU BRASILEIRO
Rua 24 de Maio, 797 — Tels.: 29-1964 e 29-6874

1—1 Xeréni. J. Vieira
Ranieri, N. Correrá 4

2—3 Uramuru. D. Netto 1
Ukase, N. Correrá R

3—4 Belini, A. Portilho 2
Motocar, A. Barroso 6

4_6 Procurador, I. Souza 5
T. Rainha, A. Santos 7 52
Ranthlpur, A. Azev. • 52

6 Jcmcia, 1. Oliveira
-7 Kina. L. Santos ..

ft Arrudinha, J. M. S
9 Oetavia, N. Correrá

58
56

4 52

4.» parto — áa 22,05 horas —
1.000 mttros — CrS 100.00400

Ks.
1—1 Vividnr, O. Moura - - 60

2 Versátil, A. M. Cam. 6 5B
2—3 Estadista, D. Moreno 1 60

4 Jlmbo, D. Netto .. " 60
3—5 Oaribalrii, P. Lima 5 58

6 Saka, C. A. Souza * 60

DESOUITES
«R. MANSI.K MATTAR

AniilacAri — Casamentos no
Exterior — II anos dt pritlca.
Av. Rio Branco, 2VT — 5."> and.
— Or. 503 — Trltfone: 4Z-U51.

7.° parto — às 23,45 horas —
1.500 metros — CrS 100.000,00

Ks.
56 - i—1 Xenxém, .1. Ramos . 1 60

" Xiba, J. G. Silva . 6 54

2—2 Destroyer, A. Santos 2 56
3 M. Cáspio, I. Souza • 56

3_4 K. Rao. L. Santos 3 52
5 Ágio, J. Baffica .. 4 52

4—fi M. F. Lady, J. M. S. • 4R
Kaiser, A. Hodec. . 5 52
Canzoniere, N. C. . 7 54

LARANJEIRAS - BANANEIRAS - ABACATEIROS - MANGUEIRAS - MAMOEIROS
- FRUTA DE CONDE - MARACUJÀZEIROS - FRUTICULTURA E HORTICULTURA

EM GERAL - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - GALINHAS, ETC.
Vandtmos, no prósptro município dt Itaboraí, a 45 minutos das barcas t
90 minutos da Praça Mauá, magníficas ártas dt 3.000 a 50.000 m2, 100 por
etnto financiadas, posst no pagamtnto da 1.' prtstaçáo. — Informaçõts t vtnda:

MERCANTIL RIO DE JANEIRO S.A.
AV. RIO BRANCO, 120 - 12.° ANDAR - SALA 1.220 - TELEFONE: 32-9211

ABP-SPC
ULTIMA HORA está inscrito sob o número 008

no convênio entre a Associação Brasileira de Pro-
paganda e o Serviço de Proteção ao Crédito.

Corrida de Sábado
2.° Parto — F Maia dtclarou

que na altura doi 900 mttros,
Também (J. Marchant), corrtu
eortando-lht a lui t obrigandoo
• rtcolher t st atrasar.

3.° Parto — J. Marchant tBrl-
gão) declarou que em plena
curva foi aptrtado por compa-
tldorts que corriam por tora
não podando assim, exigir sua
montada como david.

6.° Parto — D. Netto (Ztrum* ;
ba) declarou que na partida, |
Altsla (D. P. Silva) foi um pou*
co para dentro, obrlgando-o a
recolhtr. A. Azevedo (Jaclgua)
declarou que na entrada da ra*
ta, Alésia (D. P. Silva) foi um
pouco para dentro sendo dasta
forma obrigado a rtcolher a sua
montada. Undéclma (J. M. San*
tos) atlrou*se para dentro levan*
do neste movimento a competi-
dora Altsla.

DOMINGO

5." Páreo — J. Silva llncredu
lt) dtclarou qua sua montada
logo dtpolt da partida att a tn-
trada da rtta final, ia st dtfen-
dtndo da artla qut ractbia nt
foclnho. quando desviande-sa
dos advtrsárlos a sua frtntt
passou a corrtr ctrto.
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Dra. HILDA MARTINELLI
Tratamtntt daa Coutas

Amtblanaa t Daa
HtmorrAldat

SEM OPERAÇÃO
RUA RODRIGO SILVA. 14.
J.« andar — Ttltfont: S2-301I I
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Ir

porque o
refrescante
inigualável

BRAHMA
feito

com o
genuíno
guaraná
natural
impressionante
selva
amazônica!

Concoròt com a*« f\Xtm
não ha nenhum refr»fí«r»»»f*

qur se compare ao delicie
Guaraná Brahma ! Feito m
base do genuíno fuarant da
¦\mai6ma, o i«Soro*o Gtatai"
Kralmia r mais puro t
agrada muito mais! A
•ntantr. »ocê t *cu filKo
merecem o tntubettttatwei
Guaraná Brahma'

9ÊsbttÀ
CIA

Á
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HOJE À NOITE EM BUENOS AIRES NOVA EXIBIÇÃO DO SANTOS CONTRA 0 RIVER PLATE

Tem um sujeito na Argentina

que sempre que o Santos aparece

por lá para jogar, êle mete a mão na
cabeça e fica desesperado:

0 presidente do Racing ?
Não: o homem do placar»

*+++++++0<++++'+++++i++++++++++'++',-*ssTr*'* **»**"

\ - Viu os terroristas ?
* - Tudo "Office-Boy",

Não está ainda certo, mas parece
que a próxima exibição do Santos em
Buenos Aires é no teatro Colón.

<k • &
.« Acho o tipo da
\ E quando ouviu bobagem o PTB ca-
ji dizer que Lacerda rioca começar a
\despista nesse ne- exigir a construção
2 gócio dos terroris-1 do Metrô na Gua-

!* 

tas, fêz um gesto: nabara: esse Go-
— Melhor pra vêrno que aí está

êle não é despis- nao e capaz de
l tar: é fazer a pista. construir nem um
i*~~~~~*+~~+++~~* centímetro.

A FOTO DO DIA
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CONSTRUIR O MErRÔ PODE SER DJFÍC/L, MAS
ENTRADA Ê O QUE NÃO FALTA.

& • TÜr
E como é que será esse Me-

irá carioca. Ar apa ?
Fácil: só cobrir o que já es-

tá construído aí nas ruas.
"PÉ-FRIO"

Na hora em que estou comemo-
rando o "fechamento" da minha
acumulada de cinco cavalos, vejo
Lacerda ao lado, com pules de ven-
cedor na mão. Sinto um frio: é o
mesmo cavalo meu. Sinto outro frio
- a voz do locutor:

- Neste páreo, o vencedor aca-
ba de ser desclassificado por falta
de peso. ti • íz

Os terroristas são agentes do
Borer. Penaboto e Ardovino.

Surpreendente, não ?

i'i

Este torneio de Buenos Aires
i

deve ser ganho pelo Santos, por j"goal-average".

"Goal-average"? Qual a mé- j
dia do Santos ?

í gol por 10 minutos.
E quando soube que caiu o teto de uma

igreja em São Paulo, sorriu:
— Vai ver que o Lacerda entrou pri

rezar.

NOTICIA DE FONTE SEGURA

Santos Oferece Dez Milhões a Gerson
e Paga Qualquer Preço Pelo "Passe"
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NOTÍCIAS 
vindas dt fonte» bem ligadas ao problema, infor-

mam que o Santos teria oferecido 10 milhões de luvas a
Gerson, por dois anos de contrato, e, pagaria qualquer preço
que o Flamengo fixasse pelo "passe".

A proposta atende diretamente aos interesses do jovem e
eficiente Jogador que, ainda soubemos em Niterói, estaria dts-
posto a transferir-se para o clube santista.

SÓ NO BRASIL
Gerson, apesar de continuar com a proposta fabulosa «a

Itália, insiste em não se transferir para Ia, pelo mesmo motivo
que jà alegara: sua genitora não viaja e êle não quer se afãs-
tar dela. Mas Gerson revelou há tempo, tanto aos Jornais
como a vários amigos, que para um clube do Brasil, aceita-
ria propostas excelentes, principalmente paia São Paulo, por-
que estaria perto de sua mãe e as viagens não seriam de-
moradas.

FADEL DESCONHECE
Ainda ontem, conversando com Fadei Fadei, colocamos o

problema a seu alcance e o presidente rubronegro respor^eu:
— "Confesso que desconheço inteiramente esse interesse

febril do Santos em Gerson. Tambem, foge de seus cálculos,
no momento, qualquer preço a ser fixado pelo passe, pois nâo
estou interessado em abrir mão do concurso de Gerson. No
momento o Flamengo quer reforçar e reformar sua equipe re-
novando valores sem abrir mão dos craques que ja possui. E
um assunto que não posso resolver assim em
principalmente não conhecendo oficialmente c
do Santos". .

Para concluir Fadei Fadei Informou que telegramas do Me-
xico elogiam a conduta de Gerson. Tem se comportado admi-
ràvelmente bem. Ê um modelo de disciplina, e, tanto assim,
que foi perdoado da multa que sofrerá por ocasião do seu ato
indisciplinar no início da excursão, pois Flávio Costa está pie-
namente satisfeito com o procedimento correto de Gerson.

CBD VAI RECEBER HOJE À VERBA DO IBC: 30 MILHôÊT^
João Havelange receberá hoje. no Gabinete do Ministro da

Fazenda um cheque de .30 milhões de cruzeiros, relativa: a
subvenção conseguida do IBC para as despesas da se/.-eao
brasileira que disputará o Campeonato Mundial do Clnle. Ao
contrário do que se anunciava, contudo, a CBD nao --"

cima da hora,
interesse novo

terá 'i

qualquer obrigação de fazer propaganda do caie. muito cm-
, bora seja intenção dos seus dirigentes fazer tudo que í-ura
X possível para divulgação do nosso principal produto.
i Ontem às 8 horas, Havelange conseguiu ainda que o Pri-

meiro-M-nistro, Tancredo Neves, despachasse autorizando osNeves
í Ministros de Educação e Fazenda a
i Orçamento da União, num montante de

zeiros, também colocados à disposição da CBD

liberarem a verba de
20 milhões de cru-
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ESPORTES A NOTICIA EM
CIMA DA HORA

C0MISSÀ0 TÉCNICA DECIDE AMANHÃ SOBRE
ROTEIRO DO ESCRETE E CARGO DE FEOLA

Serão tomadas amanhã, na CBU, mais algumas delibera*
ções importantes com relação à seleção brasileira. Assim, ás
10 horas, Feola, Paulo Machado dc Carvalho c Aymore Morei-
ra estarão reunidos para decidir diversos assuntos ligados ao
escrete, cm particular aos amistosos em estudo contra as sele.

ções peruana, venezuelana, equatoriana e colombiana. As 11 lm-
raí, a diretoria da CBD estará com Paulo Machado de Caiva-
lho, quando deverão ser homologadas as decisões tomadas
na reunião anterior, com Feola e Ayinoré Moreira. Firialmen.
te, terminada essa reunião, Paulo Machado dc Carvalho dará
Usna entrevista coletiva à imprensa, quando trará a público
as declarações da Comissão Técnica, bem como esclarecerá
algumas dúvidas. Na oportunidade, deverá definir a posição
de Vicente Feola em relação ao escrete, até o momento des-
conhecida por completo.

GUANABARINAS

Gerson continua sendo alvo de interesse do Santos. O craque
também concordará, porque diz que só sai do Flamengo para
outro clube brasileiro. A Itália, enquanto sua genitora não via-

jar, fica fora de cogitações.

AMISTOSOS COM A AUS-
TRIA — Serão ícabertas hoje,
diretamente com o Embaixador
da Áustria no Brasil, as ne-
gociações para duas exibições
da seleção austríaca, no Riu e
em São Paulo. As datas pre-
vistas são de 21 e 24 de abril.

RUSSO: CRS 35 MIL MEN-
SAIS — Conforme UH anti-ci-
pou cm sua ediçito dc sábado,
o América contratou, o meia
Russo, que pertenceu ao São
Cristóvão. O jogador receberá
CrS 35 mil mensais, por um
contrato de um ano, ao fim tio
qual receberá passe livre.

DANIEL PINTO SAIRÁ MES-
MO — Conforme infoi inações
de amigos de Daniel Pinto, o
técnico deverá deixar mesmo o

Bonsucesso, a qualquer n.o-
monto, pois está contrariado
com atitudes do Presidente For-
nando Melrelles.
MADUREIRA EM MINAS GE-

RAIS — O Madureira viajará,
na próxima sexta-feira, para
Minas Gerais, onde jog.-.i-á, sá-
bndo e domingo, em Rio Bl-an*
co, e terça-feira, cm L'bá. On-
tem. pela manha, o.s madurei-
renses treinaram individual-
emntc.

SÁBADO: BCNSUCESSO X
JUVENTUS — O Bonsucesso
jogará, amistosamente, sábado
próximo, cm Sao Paulo, con-
tra o Juventus. Mo próximo dia
m. os rubroanis atuarão cm
Campinas, frente ao Guauni
local.

FLU APERTA CERCO EM TORNO DE RODRIGO

j. BERT0LA PEDE TEMPO EM MONTEVIDÉU
PORQUE DIRETORIA DO NACIONAL MUDOU

ESTADUAIS

EM 
sua última comunicação com o Fluminense, o Sr. Juan Bertola — reprtsentante tricolor em

Montevidéu — revelou que está trabalhando junto aos dirigentes do Nacional, visando a trans-
ferêncii do atacante Rodrigo, que já « encontra agregado ao contingente das Laranjeiras.

Bertola explicou que a dire-
toria do Nacional foi empossa-
da recentemente, o que moti-
vou um atraso nas negociações,
mas que, ao curso das próxi-
mas horas, a transação se po-

sitivará, com vantagem para
o Fluminense que, assim, con-
seguirá o craque pretendido,
por preço razoável.

O diretor Walter Vasconccl-
los declarou-nos que o médio

Nelson, do Olaria, pelo menos
por ora, não interessa ao Flu-
minense, uma vez que o pre-
ço dc seu passe é muito alto.

— Por 5 milhões — acen-
tuou o Sr. Válter Vasconccl-

Fadei Fadei Orienta Chefe da Delegação do Flamengo no México:

POR 10 MIL DÓLARES CADA PASSE
PODE VENDER OS QUATRO CRAQUES

ENVIANDO 
novo telegrami para o México, Fadei Fadei Infor-

mou o chefe da delegação que, por 10 mil dólares o passe
de cada jogador, pode ceder Jadir, Bebi, Oton e Fernando,
desde que os próprios craques tenham realmente Interesse em
transferir-se para o futebol mexicano.

Confirmando o que já decla-
rara a UH, Flávio Costa opinou
favoravelmente à cessão daque-
les jogadores, pois há um pia-
no de renovação c reforma da
equipe. Muito embora os qua-
tro jogadores sejam úteis, as
condições financeiras são boas
para os profissionais e para o
clube, e permitiriam à direção
técnica tratar de contratar ou-
tros valores. 10 mil dólares por
passe, sai a quase quatro mi-
lhões cada um, atingindo no
total quase 16 milhões de cru-
zeiros

JOGOS E REGRESSO
No comunicado que ontem

chegou às mãos de Fadei Fa-
dei, enviado pelo chefe da de-
legação, Ox Drumond. foi mu-
dada a data do próximo jogo
do Flamengo. O time jogará
dia 8, e não dia 7 como esta-
va antes anunciado, na cidade
de Montorrey. No próximo do-
mingo, dia 11, os rubronegros
vão enfrentar a seleção mexi-
cana, que será adversária do
Brasil, na Copa do Mundo. Dia
12, segunda-feira, a delegação
Iniciará viagem de regresso,

"RI0SÀ0 PAULO" É 0
OBJETIVO: ESTA NOITE
AMÉRICA x CORÍNTIANS
S. PAULO, 6 (UH) — Amé-

rica e Coríntians disputarão,
na noite de hoje. no Parque
São Jorge, a partida amistosa
que iam realizar na tarde dc
domingo, mas que tiveram
que adiar por causa do mau
tempo, em preparativos para
o Torneio Rio-Sáo Paulo.

A equipe carioca retornará
ao Rio de Janeiro após o jogo
ou amanhã, pela manhã.

Na manhã de ontem os
americanos treinaram indivi-
dualmente no Parque São Jor-
ge, em cujai dependências es-
tão concentrados Como a dc-
legação viajou levando apenas
um uniforme, pois Ia jogar
domingo e retornar ao Rio de
Janeiro, os dirigentes do Co-
ríntians se prontificaram a ce-
der material de treinamento.

Desde domingo que as duas
equipes estão escaladas e. sal-
vo alterações dc última hora,
iniciarão a partida de logo
mais assim:

CORÍNTIANS: Aldo; Augus-
to, Eduardo, Oreco e Ari; Fer-
reirinha e Da Silva; Espanhol,
Manuelzinho, Nei • Ferreira.

AMÉRICA: Ari; Jorge, Djal-
ma, Leônidas e Wilson Santos;
Amaro e João Carlos; Gilbert,
Mauro, Marco Antônio e Nilo.

O juiz será o paulista Ro-
mualdo Happi Filho.

devendo chegar nesta capital,
dia 13, pela manhã.
MIRANDA, TONINHO,

ETC.
Quanto ao interesse em Mi-

randa, Fadei informou que o

"Bolonha" (Itália) tem priori-
dade e pagará 11 milhões pelo
jogador do Corintíians, com
prazo para contratá-lo até dia
10 de abril. Se o Bolonha de-
sistir, terá que pagar indeni-
zação de 500 mil cruzeiros ao
Coríntians. De modo que o Fia-
mengo ficou fora do páreo.

Toninho continua interessan-
do c também Rodrigo, tudo de-
pendendo agora da próxima
volta de Flávio Costa.

los — o Fluminense deveria
tentar a contratação do joga-
dor Elton, do Grêmio, que é
um dos melhores na posição,
no Brasil, além de ser um
craque consumado.

OSVALDO RETORNOU
O atacante Osvaldo, que es-

teve om São Paulo, onde as-
sistiu o enterramento de seu
pai (falecido sexta-feira), vol-
tou, ontem, ao Rio, apresen-
tando-se ao Departamento Téc-
nico para reiniciar seus trei-
namentos.

No individual, desta manhã,
nas Laranjeiras, Osvaldo esta-
rá presente, sendo possível,
igualmente, que Rodrigo se
exercite, mais uma vez, entre
seus futuros companheiros.

AINDA SEM CAMPO
Possivelmente, a partir de

amanhã, o Fluminense estará
fazendo seus coletivos no gra-
mado da "Shell", na Ilha do
Governador, uma vez que seu
campo esta passando por uma
série dc remodelações e o do
América não mais poderá ser
utilizado pelos tricolores, uma
vez que servirá para os trei-
nos do time local, que já se
encontra no Brasil.

PORTUGUESA QUER PAULO AMARAL — Sáo Paulo.
5 (SP-UH) — A Portuguesa de Desportos está Interessada
em contratar o treinador Paulo Amaral, que deverá deixar
o Vasco da Gamn em março próximo.

URSS CONVIDOU O GRÊMIO — Pôito Alegre, 5 (SP-
UH) — O Ministério dos Esportes da URSS enviou um te-
legrama à direção do Grêmio, convldando-o para quatro par-
tidas em gramados soviéticos, entre 5 e 20 de abril. O Gre-
mio teria todas as despesas pagas, alem tle elevada soma em
dinheiro, viajando diretamente parn Moscou, num avião a
jato da "Aeroflot". Um dos adversários do Grêmio seria a
seleção soviética que irá ao Mundial. O convite deverá ser
aceito, dependendo do início do campeonato da divisão <le
honra, marcado em principio para 15 de abril.

BANGU EM MANAUS — Manaus. 5 (SP-UHi - Depois
de disputar um Torneio Quadrangular, em Belém do Para,
o Bangu, do Rio de Janeiro, jogará nesta capital, nos pio-
ximos dias 7, 9 e 11, contra clubes locais. Em seguida, os
cariocas seguirão para a Guiana Holandesa, Paramanbo,
onde atuarão, dias 13, 15 e 19.

PORTUGUESA NA BAHIA — Salvador. 5 (SP-UH i -
A Portuguesa, do Rio de Janeiro, dará prosseguimento á sii.t
temporada em gramados baianos, jogando, na próxima quar-
ta-feira, na cidade de Ruy Barbosa, contra a seleção local.
Din 9, os cariocas atuarão em Jacobina, também frente a
seleção local.

ESPORTE AMADOR

DESCANSO HOJE EM
FRANCA — Hoje, é dia de
descanso para os participai!-
tes do Campeonato Brasileiro
de Basquetebol, que se desen-
rola em Franca, São Paulo.
Amanhã, os jogos programa-
dos são: Ceará x Pernambuco,
São Paulo x Santa Catarina e
Guanabara x Rio Grande do
Sul.

NATAÇÃO: BRASIL S E -
GUE DIA 13 — A delegação
do Brasil ao XVI Campeonato
Sul-Americano de Natação se-
guirá para Buenos Aires no
próximo dia 13. Os brasilei-
ros viajarão em aviões da
FAB que deixarão o Galeão
À«,*í lií-rni!

TENTATIVA DE RECORD:
NATAÇÃO — Os irmãos Jac-
ques e Rui Veloso tentarão
bater o recorde do "medlay",
4x100 metros, hoje, na piscina
do Guanabara. O melhor
tempo de Jacques é de 5m39s
e. há pouco, Jorge Gomes
Amorim, obteve, cm K;io
Paulo, Bm31s,

GUANABARA X BOTAFO-
GO "B" — O Guanabara on-
cerrará seus compromissos nn
Campeonato do Estreantes, em
Pólo Aquático, jogando, dc-
pois de amanhã, contra o con*
junto do Botafogo "15". Se o
Guanabara vencer, terá seu ti-
tulo invicto.

PONTO DE VISTA - AL*f»T LAUMNCl

"RioSão Paulo" e "Taça da América do Sul" Neste Mês
0 

TORCEDOR carioca está sentindo falta de bom fute-
boi. Encantado com os triunfos sensacionais dos qua-

dros brasileiros no Exterior, está ansioso, contudo, pela
volta dos seus ídolos. E, a todo instante, recebemos per-
guntas de leitores que querem saber quando vão ter nova-
mente bons espetáculos de futebol no Maracanã.

A coisa já foi publicada detalhadamente, mas vamos
lembrar á torcida que irá começar, já na outra quarta-feira,
dia 14 déste més de fevereiro, o Torneio Rio-São Paulo. O
erande certame (que deveria ser a maior competição do
calendário nacional, na ausência lastimável de um Campeo-
nato do Brasil, que terá que sair mesmo em 1963), será
disputado neste ano. em razão das circunstâncias, isto ê.
da convocação do plantei do Mundial a 20 de março pró-
ximo. segundo uma fórmula especial.

Haverá duas fases bem distintas: a primeira estadual,
constará de um turno só, reunindo os cinco "grandes" ca-
rioeas, — Botafogo, Flamengo. Vasco, Fluminense e Ame-
rica — por um lado e os cinco paulistas, reduzidt.s a qua-
tro pela desistência forçada do Santos - Palmeiras, Co-
ríntians. São Paulo e Portuguesa — por outro lado.

O primeiro jogo no Maracanã será América x Vasco,
quarta-feira, dia 14 déste més, à noite, seguido de um Fia-
Flu, quinta-feira dia 15 Flamengo x América, sábado dia
17, Botafogo x Fluminense domingo dia 18, etc sendo o
último prélio um Flamengo x Botafogo, quinta-feira dia
1." de março.

A segunda fase do Torneio, de caráter Interestadual,
reunirá dc 4 a 18 de março, também em um turno só, os
dois primeiros classificados cariocas e os dois primeiros
paulistas.

Quanto ao Santos, que hoje mesmo joga novamente
em Buenos Aires contra o River Plate, encerrando sua ex-
cursão sexta-feira, dia 9. contra o Gymnasla y Esgrima. de
La Piata, estará empenhado, a seguir, na disputa dos quar-
tos de final t grupos de três) da IIT Taça da América do
Sul dos clubes campeões.

O quadro de Pele jogará contra o campeão da Bolívia
'provavelmente The Stróngest), a 18 de fevereiro em La
Paz, e a 22, em Santos, e contra o campeão do Paraguai,
o Cerro Portenho, de Assunção, a 25 de fevereiro em As-
sunçãn e a 2P em Santos.

Mas a Taça da América do Sul já começará amanhã,
dia 7 de fevereiro, em outro grupo de três, cuja cttbeça-de-
chave é o quadro da Universidade Católica, de Santiago,
campeão do Chile, e com um jogo entre o Emelec. de
Guayaquil, campeão do Equador, e os Milionários de Bo-

' gota. campeão da Colômbia. Enquanto sábado dia 10, ini-'< clarão as hostilidades no terceiro "grupo de três", com um
! prélio em Montevidéu entre o Nacional de Montevidéu,
! vice-campeão do Uruguai (o Penarol, campeão uruguaio, é
1 classificado, de oficio, como detentor da Taça, para as se-
! mi-íinais) e o Sportíng Cristal, de Lima, rampeão do Peru,
! prossegulndo com o Racing, de Buenos Aires, campeão da
! Argentina, contra o Sportíng Cristal, em Buenos Aires, no
! dia 14, etc. etc.

Uma grande competição, com certeza, qu* valora a pena
5 íer acompanhada com a mais viva atenção, port» bdt» et»-
} mlnho para o titulo de CamipeSo do Mundo do irulies,
• o Santos é candidato confesso, «em qualquer excesso
; otimismo.
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VASCO VOLTOU ONTEM E BELINI
DISSE QUE VEVÍ FOI SENSAÇÃO

A 
delegação do Vaico retornou, ontem, apó» temaclonal tem-

porada no Norte e Nordeste, ganhando todas at partidas,
algumas por goleada, e sofrendo apenas dois gols
"matches".

sete

r
de

Trouxe Saulzinho contundi-
dido, com o braço enfaixado, e
muito entusiasmo para o "Tor-
neio Rio-São Paulo". A gran-
de sensação da excursão, se-
gundo Belini, foi o juvenil do

FEOLA DIZ QUE VAI
COLABORAR COM A CBD
SSo Paul», « (SI'-I'H> — O

trüiiro Vicente Peola <te»meiitlo,
(Ultim. a nntlrla publicada por
um matutino rartoca. ««-rundo a
final nio s* siijrlt.irla a tralia-
lhar eomo auxiliar dr Aimoré
Moreira no preparo da «vrlsçao
brasileira que disputara o Mun-
dial dn Chile. O trelnandr ram-
peio do mundo de 1158 arreicen-
tou que e»ta » dlspoílrSo da
Cnn p que qtirr rnlabnrar com a
lelrran d» maneira qu» acharem
melhor.

ano passado Vevé, autor,
aliás, de dois dos três gols do
triunfo sóbre o "Sergipe", na
despedida, domingo.

ENGRENOU
Todos se mostravam bastan-

te satisfeitos, não somente com
os resultados obtidos na via-
gem. mas, e principalmente,
pelas exibições do quadro c
que autorizam ac editar numa
excelente campanha no "Tor-
neio Rio-São Paulo".

Os prepartivos para o certa-
me interestadual serão rcini-
ciados, quinta-feira, no campo
do São Cristóvão.

Os craques cruz-mallinos te-
rão, portanto, dois de liberda-'de, como prêmio ao excelente
desempenho ivo Norte c Nor-
deste.

A delegaçdo do Vasco
fiaiiia retornou, ontem, no
brilhante campanha ""
Norte e Nordeste, con-
oitlitando sete triunfo* ei
outros tantos )ogos e com
apenas dois gols contra.
Belini disse que a ora"nr
semaçOo loi Veie í/«»
oo /«r/o. fuuenf. do «»'

pastado e promovido p
Paulo Amaral Me

tin *
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Civis e Militares Repelem Tabela do DASP
e Fazem Frente Única Pelo Aumento de 50 X

(LEU NA PAGINA I)

GOVERNO DA GB PROCURA FUGIR7 À AÇÃO IMEDIATA CONTRA 0 MAC

LACERDA INVESTE CONTRA NASSER
PARA DEFENDER OS TERRORISTAS!
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San Tiago Dantas ao País:

Vontade do Povo
Foi Expressa em
Punta Del Este

Durante 50 minutos, ontem a noite, o
Sr. San Tiago Dantas relatou ao Pais,
através de uma cadeia de rádio e TV, a
atuação da representação brasileira em
Punta dei Este. "Os princípios tradicio-
nalmente defendidos pelo Brasil, de náo-
intervenção e autodeterminação, saíram
intactos — declarou o Chanceler — fa-
zendo da Conferência um vitória do Di-
reito". Horas ante., o Sr. San Tiago Dan-
tas recebera a visita do Sr. Alexis Adiu-
bei, redator-che/e do ~ 1 sr eztia", e espó-
sa (foto), que, a noite, foram homenagea-
dos com um coquetel no Copacabana Pa-
lace, oferecido peto diretor-responsável
de UH, Paulo Silveira. Hoje, o Chance-
ler será alvo de uma recepção popular
em Belo Horizonte, e, amanhã, compare-
cera ao Parlamento. 'LEIA NA PAG. 2.)
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Roteiro do Padrão-UH

Wêm
VuítopT \VjI

SAM10S QMR emon

®8!CANOA FURAVA s
O atual Chefe de Policia, 3

tabelião Segadas- Viana, nem 3
sempre foi tão lacerdista 1
quanto pareci: agora. Tempo =
houve, na juventude, em que =
ambos percorreram caminhos 3
parecidos, na esquerda brasi- 3
leira. Mas enquanto Lacerda 3
se integrava no comunismo, 3
Segadas era um socialista =
moderado que procurava pôr =
os seus préstimos de obscuro §j
jornalista a serviço dc Gelú- 3
Uo Vargas. Contam, que Ge- 3
tiilio achou-lhe graça um dia 3
em que o viu cair do cavalo. 3
Verdade ou não o fato c que =
Segadas deve toda u sua car- =
reira e a sua atual posição 

~~
ao favor do saudoso Presi- =
dente. Subindo na escala so- 3
ciai, chegando a ministro do =
Trabalho, ganhando curió- S
rio. Segadas não parece, en- 3
trelanto, ter cultivada a vir- =
í«de da gratidão já que, =
num momento decisivo, não =
soube resistir aos impulsos 3
do oportunismo e foi colocar- 3
se sob as ordens do carrasco {=de seu antigo protetor, do =
responsável número um pe- —
Ia morte de Getúlio Vargas. =
Está claro, dados os prece- 3
dentes, que nem Lacerda 3
confia em Segadas, nem Se- j§
gadas confia em Lacerda. A s
diluída é saber quem acha 3
quem mais desprezível. =

Diante disso, caro leitor, 3
nõo queremos ser crédulos =
7iem ingênuos, m a s talvez 3
ainda haja motivo para cs- 3
perar que o tabelião Segadas s
deixe a canoa furada em que s
se meteu. Sua oportunidade s
é agora. Quando o -vemos =
roncar contra o Governo Fe- =
deral — çuerendo, estranha- 3
mente, que a União reconhe- =
ca um governo de Estado que =
não a reconhece — somos s
tentados a dizer-lhe: "Sega- =
das, deixe-se de histórias. 5
Trate de prender logo esses =
terroristas escrachadíssimos, =
pois para isto é voe? o Che- =
fe de Policia da Guanabara. =
Não finfa acreditar nos pia- 3¦nos Cohens do Lacerda, cuja —
marca você, ex - esquerdista, =
bem conhece. Sc ainda lhe 3
resta alguma hombridade fa- =
ça como Tornaghi — peca =
demissão. Empiêao não lhe 3
falta: o velho Getúlio pensou 5
a tempo no seu futuro, quan- 3
do achou que podia confiar 3
em você". 3

Sérgio Desmascara
Golpe de Mentira
Em seu artigo, na página4 — "O golpe da mentira

ou a mentira do golpe" — o
Deputado Sérgio Magalhães,
Vice-Presidente da Câmara, = A
desmascara mais uma intri-
ga contra o Legislativo, fei-
ta pelo Governador Lacerda
em recente entrevista. E' "a
mentira a serviço do golpe",
diz Sérgio Magalhães.

POR QUALQUER PREÇO
ANO XI — Rio dc Janeiro, Térça-Fciro, 6 de Fevereiro de

üiüiwallota
m^ I MAIS DOIS IDENTIFICADOS

Procurando furtar-se àr, providências que lhe incumbem
vara a apuração de responsabilidade^ aos. nomes denuncia-
dos como suspeitos dc integrar o KAC, o Governador La-
ceràa. secundado pelo Cheie de Policia Segadas Viana, m-
1 estiu em declarações e telegramas violentos contra o Mi-
nistro Alfredo Nasser. Enquanto isso. levantava-se a tden-'.'dade de mais dois implicados: o Coronel Hortolino Ttt-
jeira Campos (á esquerda) e o "Ardovino s Boy~, José Ge-rardo dc Costa Serrano ia direita... cunhado do Capitão La-meir&o. riem na pag 9 e "Guanabara Dia a Dia", na pag. Z.)

CRUZEIROS
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Marítimos e Ferroviários: Boato ^iiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiimiiuinmiiiiiiiimuuiiiitft

de Greve é Provocação Golpista
(LEIA NA PAGINA 1!)

Circos Dão Adeus à GB:
Exigências São Demais

^ Segundo se. informa, o Santos ofereceu 10 milhões dc cru
zeiros dc luvas ao jovem meia Gerson (foto), por dois anos
ile contrato, estando disposto a cobrir qualquer preço queo Flamengo estipule, para o "passe". O craque, que recusou
propostas de cifras fabulosas de clubes italianos, estaria,
agora, disposto a transferir-se para o clube de Pele (P. 14.)
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Mcsso/ino-62 Vestirá
Pele (Curta) de Onça
A vedeta chilena Gema dei Rio (foto ao alto) será a Mes-
sulina do "IV Grande Baile do Coliseu", que se realizará no
dia 23, no Teatro Carlos Gomes. Messalina (Gema) tem
muitas qualidades positivas para esquentar o Carnaval ca-
rioca, inclusive a fantasia "pelr de onça", que lhe cusfou
Crs 400 mil. Promete que não deixará um só folião triste,
oois Carnaval ê coisa que acontece uma tez por ano e de-
ve-se brincar intensamente para poder guardar boas re-

cordações. (LEIA NA PAGINA 3.)
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• BRIZOLA — O
Governador Leo-

nel Brizola checará ao
Rio hoje à tarde, pro-
cedente de Brasília.
Às 20 horas, compa-
recerá à TV-Tupi,
para fazer uma expo-
sicão sôbre a reforma
asrária no Rio Gran-
de do Sul.

<- INCÊNDIO —
Buenos Aires. 6

(FP — UH) — O in-
céndio que está de-
vastando os parques
nacionais na cordilhei-
ra andina, a uns 1.600
quilômetros de Bue-
nos Aires, estende-se.
agora, sóbre um raio
de mais de 300 quilo-
metros. As perdas so-
bem a milhões de
pesos.

= •

Enquanto os circos qhe se encontram sediados na Guanabara vão
deixando o "'stado, 

por não poderem cumprir as exigências tritas pelo Go-
verno de CL. a garotada da ZN chora a auíi'ncia dos palhaços, seus ídolos.
Os empresários dos sete circos que ora deixam a GB acusam as autorida-
des estaduais de fazerem exigências intempestivas e inúteis, perseguidas peloespectro do "Circo do Horror". Embora tentassem chegar a uma fórmulaconciliatória, apenas conseguiram que lhes lasse fornecida a fórmula do"processo de ignifugação". (LEIA REPORTAGEM NA PAGINA TRÊS.)

Papai de Trigêmeas só
Tem Medo da Carestia

AJi A rotina do Hospital Antônio Pedro em
Niterói, loi quebrada ontem pelo nasci-
mento de três gêmeas, dadas a luz pelaSra. Júha Ferreira da Silva. O pai. um
ynodfsto Trabalhadnr. declarou que "nem
o preço do feijão tirava sua alegria" e re-
Qtstrau as meninas com os nomes de Ma-na, Deocêha e Marh Acima, as tngê-

meas, ainda na incubadeira.

LUCROS — Cida-
de do México. 8

(FP— l H) O primei-
ro contrato que esta-
belece a participação
dos operários nos lu-
cros de empresas, ata-
ha de ser assinado em
Monterrev. terceira ci-
dade em importância
do México, perto da
fronteira dos EUA «
uma das mais indus-
trializadas do país.
¦ ELEIÇÃO—

(Osasco i — Ter-
minou a apuração da
primeira eleição para
o novo município de
Osasco (São Paulo),
elegendo-se prefeito,
por larga margem de
votos, o Sr. Hirant
S a n a z a r, do PRT.
Além do vice-prefeito.
o PDC conseguiu ele-
ger seis vereadores,
enquanto o PTN ele-
geu quatro e o PSD.
três
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San Tiago na TV: Vontade do Povo Prevaleceu
^SfiiEEI!D|

MOTORISTAS A CL: 24 HORAS PARA
CESSAKM VIOLÊNCIAS POLICIAIS

Motoristas, despachantes e trocadores de
õ.iibus e lotações decidiram aguardar o cum-
primento da palavra do Sr. Hélio Valcacer, as-
sessor trabalhista do Governador Carlos Laccr-
da, que prometeu fazer cessar, dentro de 24
horas, todas as violências que vém sendo co-
metidas contra os profissionais do volante, por
policiais sob o comando do Coronel Ardovino.

A decisão foi adotada na assembléia realiia-
da na noite de ontem, na sede do Sindicato dos
Rodoviários, onde ficou deliberada a convoca-
Cão de uma nova assembléia, para defL.grar a
greve geral nos transportes coletivos da Gua-
nabara, caso nio cessem dentro de 34 horas,
as violências que vêm sendo praticadas contra
es motoristas
No Guanabara

Uma comissão de motoristas de ônibus, che-
fiada pelo Sr. Meçando Rachid, presidente do ;Sindicato dos Trabalhadores no Transporte ho- i
doviário de Passageiros, estive, ontem, no Pa- ;
lácio Guanabara, ocasião am que mais uma i
vez denunciaram as violências que vem sendo
praticadas pelo Coronel Ardovino Barbosa
contra aqueles profissionais. Como de costume,
03 trabalhadores deixaram de ser recebidos pe-lo Sr. Carlos Lacerda sendo, então, atendidos
pelo Sr. Hélio Valcacer, assessor de assuntos do
trabalho do Governador.
Situação Grave

Durante mais de uma hora os motoristas
conversaram com o Sr. Valcacer. Segunde oSr. Meçando Rachid, o Cel. Ardovino tem pra-ticado atos impossíveis de serem tolerados numregime democrático, e que seus companheirosdiante da insegurança a que estão expostos,não víem outra saida «cnào a de paralisar assuas atividades até que as autoridades gover-namentais cessem ts violências.
Direito de Trabalhar

Esclareceu o Sr. Rachid que as infrações detráfego são coibidas por leis especiais (Código
Nacional do Trànsiloi e, no entanto, tais in-frações são confundidas pela Policia como cri-mes comuns e procura punir os infratores comsanções previstas no Código Penal. Citou co-me exemplo casos de motoristas presos duran-te vários dias, muitos deles vitimas des maisestúpidas violências durante o tempo em quepermanecem incomunicáveis nos distritos po-liciais ou na Delegacia de Vigilância.
Ardovino Vai Sor Processado

Finalmente, revelou o Sr. Rachid oue o Cel.Ardovino vai ser processado criminalmente 1 e-lo sindicato, por abuso de autoridade e porexorbitar das suas funções, prendendo e man-dando prender chefes de familia sem qua a it-tes seiam oferecidos oj direitos de defesaCausou hilarldade entre os trabalhadores elato da o Sr. Valcacer declarar que o Sr. CarlosLacerda desconhecia os métodos violentos quee Cel. Ardovino vinha adotando na sua cam-panha contra os "maus motoristas". Foi nessaocasião que o Sr. Hélio Valcacer assumiu acompromisso com a i-omi^jão. de que levariao memorial às mãos do Sr. Carlos Lacerda tque em 2-1 horas cessariam as violências.
Policia Quar Provai

Pouco antes de se dirigirem ao Palácio Gua-
? . r,;..°í lidere5 sindicais Meçando Rachid *Jaime Walacc Nunes estiveram na Polícia Cen-trai. conferenclando com o Diretor da Divisãode Policia Política. Sr. Godofredo Mattos. Apóso-vir mtnualoso relato das monstruosidades co-
ü ÍT.IíLcontrt Indefesos motoristas, o Diretordo DPPS solicitou dos líderes sindicais que tornecessem provas das violências praticadas, aTini de que providências fossem tomadas paraeoibi-lai, mesmo que t% ditas violências proce-dessem do Coronel Ardovino BarbosaO Sr. Jaime Walace Xunes salientou oue ho-je mesmo encaminharia as provas solicitadasinclusive a referente ao jovem italiano, barba-ramente violentado por oito detentos, na De-
..fM-t í Vl!?'*nci*- f»° «>e conhecimento dasautoridades diplomáticas da Itália, que aelici-taram o repatriamento da vitima

^JAEJfClHERADAEMOlIMDA:RESSUSCITOU NUM XADREZ DO RIO
.«„ érflTM d* 01,iJveir» «r»s«. *ida como vítima
ri? H..T£>>OCOrrldV* mídruKada do último 2Sat dezembro, nos fundos do Cemitério de Olln-
cT.IaI a vivÍ. f presa no xadr« do 11 • DP.
W.J51. rSC0brluJ ° c,9ulv°e° foi ° delegado
t£3£^ amUkS°\ A" Nilópolis, suspeitando de
Br«U. ' ° motoris<* Venáncio José

o ÜuÍÍh* I"?d"J8ada de 23 de dezembro qu»
L«?Í!R1? Werth*r,t*"<»va esclarecer o as-saismato de uma mulher que, depois de mortacom um tiro nas costas, teve o ™rpo quHma-
ficuldínf"0'*" de .NT,lòpolis «"entravam di-
tim. ia* ?"S 'P,VMt|8aCóes, pelo fato da \i
}J?r.Â tír s,?° sct<ucr identificada. Sexta-
à del.Mri,mÍ„raa "»'a' ° motorist» Veníncic foi

« ?í«íí f que ° *"»«ino fora «eu cunhado
Di«. .^*v"qlied'-sta BrasiI Gonçalvei Filho
i, inrf„ a v«nánci° 1"« Nadir vivia perse-
morte ?J2f-r,,d0 e que èst* » • «nteaçaV. d»morte Imediatamente, o Deleaadn w»rti»I
g«2j"J • **"">açã0 do corpo n« p..senç?do

Concluída, a exumaçâo, o Dclccsdn Wmrthmr
ír°.Chfr*U â,maf "W""'^veit&rvtadía saber, ontem/que Nadir náo estava morta msim presa na ^legada do ll°DP FôTíIhda na, proximidades da Central dr Brí. 
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toris?.° d*BCÍí'nU ""¦•!" ferldos- »<™ do mo-tonsta do pequeno veleu o, com contusões ..
rinoTV 

t",1u»"»«w> cranuno CtlSuZ
paio 3M Vil/45 

*n°S- 
?U* Óu.u4 «2S.

e Lúcia 
'(íP.nn ¦ ! "T fiIha" Ana 'ls «noai

rimtótos lv« Pi >1 duas Prim«i«« com fa-
mmtSi, iJLV" * Lucia com escoriações e feri-mento contuso na cabeça.
mmmmmm wwwwéwwwí

CONCURSO MAIS COBKADO NO DASPt PARA AUXILIARES DE PORTARIA ,

ttm 
"St 

t £, mmtM.^M? """" "¦•'¦ Procurado 1

tfe^!S''JSSnMÍ£^nk*!i* ,w»' « aeXeélrel

tf tnméamr mtmmmmMi^ aHV."*** *"*"¦ **» '"'
iimat^aW m.T*^?2',*T!UttS.**. ""«««al t nêttttí
M.JItiM .' maâ" ** Mtolalêrt» ta rmatmtalimWmr tt e«ferm.f«ni t biailo.„árlu (IAFI-A . I

ttaA^ilíuAA^^M."^1'1' * "«¦'" dt »d»al«-P
mmammm,l^m^rM\m1SlAMiiTB>^'' ,SArS ~ Fr»*» ** 1

*t "m* **. " '*'"¦ °* WmtMtmmm matertt sare-1•tplir tmm, ttt,ttaUmt tmt. tli.l. tt ,UHtt. a 4l*lo-1-a, ttamét mtmrtt matmttitmmt. 1

¦MIMRMnMHMHMaNNR

DECLARANDO-SE 
satisfeito com oa resultados obti

dos na Reunião de Consulta da Organização dos
Estados Americanos, cm Punta dei Este, o Chanceler
San Tiago Dantas relatou, ontem, durante 50 minutos,
através de uma cadeia nacional de rádio e televisão,
a atuação desenvolvida, naquele encontro, pela dele-
gação brasileira, por éle chefiada.

Depois de salientar que "os princípios tradicio-
nais que defendemos, de náo-lntervençto e de auto-
determinação, saíram intatos", congratulou-se o nosso
Ministro das Relações Exteriores com o Presidente da
Argentina, Sr. Arturo Frondizi, que teve. disse, de"enfrentar sérias dificuldades para levar avante a de-
cidida atuação da representação de seu Pais em da-
fesa dos princípios jurídicos, contra as medidas lso-
lacionlstas".
Só Com Reforma

Afirmou o Chanceler San Tiago Dantas que, de
acordo com as exigências do Direito Internacional, a
República de Cuba somente poderá vir a ser excluída
da OEA depois de reformada a Carta que rege essa
organização. De outra maneira, nio poderá verificar-
se tal exclusão, aceltando-se uma decisão política con-
tra a ordem jurídica.

Disse o Ministro que nossa posição, em Punta dei
Este, foi, essencialmente, de respeito á vontade do
povo brasileiro.

Eis o que, no seu relato objetivo, declarou o Sr.
San Tiago Dantas, em sua exposição de ontem sobre
3 reunião da OEA:
(¦ 

— A Reunião de Punta dei Este apresentou resul-M tados positivos. Apesar dos receios quanto á sua
realização, podemos afirmar que ela teve resultados
construtivos.

gj 
— Um ponto ficou firmado: a vitória da democra-cia e total condenação do regime comunista. Mas,também, a condenação ao reacionarismo, ao entreguis-

mo, e ás formas que, aob o pretexto de combater o co-munlsmo, combatem o progresso.SJ — Outra medida contra Cuba tomada pela Reuniãoww de Chanceleres: expulsão daquele pais da Junta ln-
teramericana de Defesa, por ser êste um órgão eiaen-
cialmente militar.
Q 

— Pretendeu-se na Reunião aplicar o Tratado doww Rio de Janeiro — ação conjunta dos paises ameri-
canos — contra Cuba, através de medidas, coercitivas,
alegando-se que aquele pais representava uma ameaça
concreta ao Hemisfério. Isto foi evitado-
Q 

— Se ae comparasse o que foi aprovado, o qua foi¦* feito na Reunião de Consulta, com o qu* nio foi
feito, o que foi omitido, evitado, então poderíamos aqui-
latar o tanto de útil que foi aquela Reunião.
FM — Brasil, em declaração k Reunião, condenou qual-**' quer ação militar ou sanções econômicas contra
Cuba, por entender que tal representava uma Interven-
cáo naquele pais.
El — Brasil condenou, antes mesmo do Início da Reu-M nião de Consulta, qualquer atitude isolacionlstâ. En-
tretanto. lá encontramos projetos nesse sentido, Intel-•emente rechaçados por vários oaises Participantes.
BI Carta da OEA nio possui qualquer artigo que*^a fale sobre a expulsão de um palsmcmbro. E o
Direito Internacional afirma oue o.uando uma Carta
de Nações nio declara expressamente como agir num
caso desses, a soluçlo é a reforma dessa Carta. Por
isso. só com a reforma, Cuba poderá ser expulsa da
Organização dos Estados Americanos. E essa reforma
dos estatutos da Carta terá dc ser aprovada pelos

Congressos dos Estados, o que tornaria mala difícil
sua concretização.
RJ A grande arma dos paises militarmente fracosE< é a intanglbilldade do Direito. Sc há uma Iradi-
çio existente em todas as nações, essa tradição • orespeito ao Direito.
nn Posso dizer ao povo que as delegações brasileira
m* t norte-amarlcana mantiveram, durante todo odesenrolar da Reunião, um clima de cordialidade, de
cooperação, de respeito e de acatamento aos princl-
pios defendidos.
R| Frondizi — uma homenagem á parte — enfren-¦~ tou grandes dificuldades no interior do paispela firme posição assumida pela delegação argenti-na na Reunlio, em defesa dos princípios magnos doDireito. A êle, os nosso parabéns.
|H Nio poderíamos, contra os nossos pontos de
7" vista, aceitar a decisão politica contra a ordem
jurídica. Aceitamos a conceltuação de algumas Chan-celarlas lõbr* o que seja verdade jurídica, mas não
podemos concordar com a expulsão de um governodo aeio da OEA, sem a reforma da Carta que a rege.
JQ Se o Brasil não prosperou nessa Conferência,

teve o mérito dc, ao menos, não deixar que prós-parassem as soluções que pretendiam nos Impor. Do
primeiro ao último dia, o Brasil- defendeu a mesma
poaiçlo que deu a público antes da Reunlio. Foi uma
policio d* respeito, pois o melhor fundamento daamizade é o respeito mútuo.
RI Nesta Conferência, os princípios de nio-inter-*"* venção e de autodeterminação saíram intatos.

I Defendemos, em Punta dei. Este, a vontade do
povo brasileiro e o pensamento do Pais.

GUANABARA

MINISTROS, JORNALISTAS E TRABALHADORES HOMENAGEARAM ADJUBEI NO COPA
/*OM a presença de representantes de Disse, oor sua ver. a Sr s»n Tinon rociou a. rm» m àik«-*« m..j.. o—
COM 

a presença de representantes de
todas as classes sociais, num total de

mais de 300 pessoas, foi o diretor do "If
vestia", jornalista Alexei Adjubei, home-
nageado com um coquetel, ontem, á noi-
te, no Copacabana Palace, pelo jornalistaPaulo Silveira, diretor de UH, em retrl-
buição ás homenagens recebidas, no ano
passado, em Moscou.

Compareceram, dentre outras persona-lidades, os Ministros Virgílio Távora, Wal-
ther Moreira Salles e Souto Maior, Jorna-
listas Samuel Walner, Bocayuva Cunha,

João Etcheverry, Otávio Malta, Moacyr
Werneck de Castro, João Pinheiro Neto.
Luiz Guimarães e Raul Ryff, éste repre-
sentando o Presidente João Goulart. Em-
baixadores Hugo Gouthier e Déclo Mou-
ra, Sr. Renato Archer, Subsecretário das
Relações Exteriores, Ministro Leão de
Moura, pintor Antônio Bandeira, o repre-
sentante do Presidente da Petrobrás, adi-
dos de Imprensa e líderes sindicais.

A tarde, esteve o diretor do "Izvestia"
em visita ao Chanceler San Tiago Dantas,
quando disse ter o seu governo o máximo
empenho em que o povo soviético conhe-
ça o Brasil.

A uma pergunta do Ministro das Rela-
ções Exteriores, disse o visitante acredl-
tar que o Embaixador da União Soviética
esteja no Rio dentro de duas ou três sa-manas.

Disse, por sua vez, o Sr. San Tiago
Dantas dc sua satlsfaçio em saber da pró-xlma vinda do representante soviético,
observando que isso nio significava qual-
quer restrição ao atual Encarregado de
Negócios, Sr. Andrei Fomin, cuja atuação
elogiou.
Nenhuma Divergência

Em rápida palestra com os jornalistascredenciados no Itamarati, disse o Sr. Ad-
jubei que seu maior interesse nas entre-
vistas que irá realitar no Brasil era de
natureza jornalística.

Quanto á propalada divergência entre
a URSS c a China Popular, disse que era"coisa de jornalistas americanos".
VUita a UH

O Sr. Alexei Adjubei visitará, hoje, ás18)0 horas, as instalações de ULTIMA
HORA t do "Jornal do Brasil". Enquanto
Isso, sua esposa, Sra. Rada Krusehev, dará
uma entrevista coletiva á imprensa, noHotel Trocadero, onde a delegação sovlé-tica se encontra hospedada.

Com Lidertt Sindicai!
Teve, já, e diretor do "Uveatia" opor-

tunidade de conversar com os lideres sln-
dicais brasileiros, dentre eles os Srs. An-
tônlo Neto, representante doa marítimos.
Hemílcio Fróls, dos radialistas,, Osvaldo

Pacheco, dos estivadores, Ublrajara Wen-

ceslau de Castro • Alberto Mendes Sam-
paio, dos metalúrgicos, que convidaram o
casal Adjubei para uma visita ao Palácio
doi Metalúrgicos.
Almoço • Entrevisto

Os jornalistas brasileiros qua visita-
ram, recentemente, a Uniio Soviética ofe-recerio, amanhi, it 12.30 horas, um al-moço na ABI ao direto/ do "I .vestia", ae-
guindo-se, ás 15.80, uma entrevista cole-
tiva, na Casa dos Jornalistas. As IS horas,
partirá o Sr. Adjubei para Brasília.
Troca dc Gagarin Por Palé

Em visita de cordialidade feita, na ma-nhã de ontem, ao Sr. Herbert Moaes, dis-se o Sr. Adjubei do aeu encantamento
pelo Rio. Féz, na oportunidade, um con-vite ao Presidente da ABI para visitar aUniio Soviética.

Em tom de "blague", sugeriu o diretordo "Izvestia" a troca de Gágarin por Pele.A resposta de Moses foi no sentido de
que deveria o proponente oferecer umacompensação, pois a Copa do Mundo está
próxima.

A visita durou cerca de 30 minutos,
tendo aido realizada de surpresa. Em seudecorrer, disse o Sr. Adjubei que, nos Es-tados Unidos, as mulheres tém os olhosmaiores do mundo, at fábricas tão, tam-bém, as maiores do mundo, mas o PartidoComunista era o menor do mundo.

Operários da Construção
Civil Acusam o Presidente
da Classe: Arbitrariedades

Um» rcmlmlD dt operárias
dl conalniçlo civil compare-
ecu * UH na noite de ontem
para denunciar »¦ arbilrarleda-
dtt «ue vim sendo realltadai
pelo presidente do seu sindica-
to, Sr. Arnaldo Rodrigues Coe-lho,

Deiundo revelaram, o meu.mo tomou poaae na nrtaldtn-
cia do Nlndlcato dot Trabalha-dorta da Conttructo Civil, emfaca da renúncia do preaiden-te lesalmente eleito, Buriti.

Como etla renúncia nio toldevidamente explicada, o» ope-rároa solicitaram uma amem-bléla extraordinária ocailioem «ue foram rteatratadot t«ameaçados d* sireaaiio, caio
peralallasem em exlii-la

A eomlaalo convida todo* ostrabalhadores da construçãoelvil para a irande reunlio
,ui.'*/í reallsada na próxima•eita-felra, na Rua flenadorrompeu, lia, quando encolherio oa primeiros nomes «ue In-tetrarlo a chapa da oposlciono próximo pleito.

Dl« PETROBRÁS
O CiNTRO ACADÊMICO CÂNDIDO Di OLIVIIRA— CACO — vem atseciar-te, de público, is manifesta-

çèet dei engenheiras e trabalhaderet da Petrobrás que,em notat divulgadas pela Imprenaa, reclamaram a con-
firmacãe de ate que nemeeu e ecenemista Dr. IDUAR-
DO SOBRAL para a Diretoria da empresa estatal.

Como é notória, o ate de nomeação do Dr. SO-
•RAL, após receber as assinaturas de Presidente daRepública a de Primeiro-Ministro, teva tutpenta tua
publicação ne "Diário Oficial".

O CACO, eipretsende e pensamento nacionalista
des estudantes da Paculdade Nacional de Direita, re-clama do Governo uma atitude mait enérgica frenteeos grupei estranhos que teimam em intervir na po-litica nacional de petróleo, visando torpedeá-la e dei-
viá-la do caminhe traçado pela Lel 2004. Oi estudan-tei nio aceitam a Interferência de agentet de inte-rétiti eitrangeiros, como e nefando Sr. Robert» Ma-rlnh» e ei senhores denei dai refinarias particulares,ainda enquittadat na política nacionalista do petróleo.

Neste epiiédio, mait uma vex ettáe at fôrçat doentreguiime tramando centra a Petrobrás.
Oi estudantes estio de lado doi trabalhaderet daPetrebrít o em defeia de monopólio estatal; queremos,

SoÍraL" 
PU ,,# -i nomM«40 d° Dr. EDUARDO

PAULO OALVAO - Pretidente em exercido

COFAP Ainda Não Marcou Data Para Apreciar Aumento do Leite
^\ nramlAíantam Âm rnriti u.u. *.t #_*_ —.¦¦_•-¦.:.f\ presidenta da COFAP, Major Maurício Ci-V# bulares, voltou a desmentir que já estives-se marcada a reunião do plenãrio destinada adiscutir o aumento do preço do leite.

Fritou e pretidente do órgão controlador de
preços que o pedido de aumento, encaminhado
pelot produtores, ainda se acha na fase dos es-tudos do cuato de produção, os quais estio ten-do procedidos por técnicos do Ministério daAgricultura e da própria COFAP. Esses estudos
vio desde e talãrio de empregadot ao custo dos
pneus dos caminhões que transportam o leite.

Segundo ainda as informações, não há pressiipara a conclusão dos estudos,
Tendo em vista a medida do Tribunal Plenode São Paulo que restabeleceu a liberação do

preço do leite, anteriormente conseguida atra-véi de liminar que a COFAP conseguiu derrubar,mas agora tornada efetiva através de sentençadefinitiva, ot produtores da bacia leiteira quefornecem o produto ã Guanabara (os mesmos
que também abastecem São Paulo) já estão searticulando no sentido de impetrar mandado desegurança, no Intuito de conseguirem igualdadede condições com aquele Estado.

SEM HONESTO
CONSIGO
MESMO

Ser honesto consigo mesmo é maia
do que uma fórmula de êxito no
trabalho ou no casamento. É um
estilo dc vida, que rende altoa
juros. Muitas pessoas prosperam,adotando-o: você também podefazer isso. Veja como, lendo êsse
interessantíssimo artigo publicadona edição de fevereiro de Sele-
ções. Já à venda em todas asbancas, o número de fevereiro deSeleções lhe oferece ainda... ârti-
gos especialmente escritos para aeu
prazer e inforraaçio.

Ex-Pracinhas Querem Administrar Conjunto
Moradores do Conjunto dos Ex-Combatentes do Brasil.revoltados com o descaso a que foram relegados pela Fun-daçáo da Casa Popular, dirigiram, tibado, memorlil à sedede sua organizaçio, solicitando ã entidade que entre ementendimentos com o Governo Federal, não só para de-nunciar as irregularidades ali ocorridas, mas. também, parapedir que a administração do núcleo lhes seja entregueO presidente da Associação dos Ex-Combatentes, Sr. JamllAmlndem, sugere eleições de condomínio no ConluntoA Fundação da Casa Popular abandonou aquele núcleoresidencial, embora continue recebendo a taxa de conser-vaçao. Ha dias os moradores denunciaram á Imprensa umsurto de tlfo, que ali vem ocorrendo, em virtude das máscondições higiênicas.

O Sr. Jamll Amlndem declarou a UH que inúmeras vê-
1,1 L '" co.nvld»?° dirigentes da FCP para acordo, mas queaté hoje nao obteve receptividade. Desta vez. informou, en-caminhará o documento i Presidência da República, poisconsidera que o mais razoável é estabelecer-se eleições decondomínio no Conjunto. Os ex-pracinhas denunciam que
Is.am. a' ,c.°'}*tr}líá0 P»r» o» ex-lntegrantes das Forças Ar-
"nia*habl it da""" 

""' ,pârUment0» oeupadot por pessoas

* NA GUANABARA — A"4 .hon,s d» manh* de hoje,
„_,. num ônibus cedido oelo DNER
M^&.íu1:^'.0,.^^0 " Bandlnhâ N«l«r«th,do Ciluto do
da^NtJrmlh '-«. li0*"' comP°«li d« menlnoa «'"oi d» Casa
nt,,.!; ÍI \q Vá? Percorre'- o Brasil em cruzeiro artístico.Ontem, eles foram homenageados pelo Sr. Sérgio Frazio noinstituto Brasileiro do Café, que lhes doou terríno par. con,truçlo de uma escola onde 140 menores órfãos serão abrigados** OINASTICA -- Sargen- j> APOSENTADOS - O Ml-tos do Corpo de Bombeiros
estão ministrando hoje no
Quartel Central, aula de gi-nástlca para crianças de 4 a19 anos. Segundo o Capitão
Jarbas Simplicio. criador docurso denominado "Colônia
de Férias". 480- crianças seinscreveram e, praticamentetodas, comparecem diária-mente is aulas.
* ACORDO — Foi renova-
do o Acordo Provisório deComércio e Pagamentos en-tre o Brasil e a Grécia pormais seis meses, possibllltan-do maior intercâmbio comer-
ciai entre os dois psises.

nistérlo da Fazenda estáanunciando o pagamento dosaposentados para o dia 8
quinta-feira, no 10.» andar doMinistério. No mesmo dia, ae-rão pagos os aposentados doMinistério da Guerra na Pri-meira Pagadoria do Tesouro
Nacional.
tt MP - a Rede Ferro-viária Federal que reúne 18Estradas de Ferro no País,elevou em Assembléia Geralo seu capital social de 71 bl-ihões, MB milhões, 450 milcruzeiros para 74 bilhões, 664
milhões e 67 mil cruzeiros

AconfecjmMrfbs'
ULTIMA iHDRA

•k NO MUNDO  'Noticiário telegràfico condensado daVnlttA Press e da france Presse).
m KRUIÇHIV: MINSAOEM A JANGO - (Nova Iorque» -
Hin,,T,!,,!,,Ild0 ™ reVÍ"U norte-»mericana "Newsweek", Krusehev
SLU,2Í men?a«fm P««oíl «o Presidente do Brasil, João
Puni d.i r..<1Ua41'lhe PW' ,e ° Bras11 8e "Pusesse, emPunta dei Este á imposição de sanções contra Cuba'
D Tr,ffn«* de qu* Cuba nl° lerá r«'««ões militares com a

• BBIUICIA RA rtunA tmm SJÍTLÍ?ovlétiea> ,neJn e?m os paises do Pacto de Varsóvia,
PREVISÃO DO TÍMPO — Q 

Conc*l«r «">a «i"<>a técnica e econômica ao Brasil.
n Recorrer a todos os métodos que se julguem necessários,•e a OEA ameaçar impor a Cuba um bloqueio navai
* 5"A!Í,L' CAMMAO SOL-AMiRICANO _ (Lima) - O
h„i XÍAí .con<lu'"°u o Campeonato Sul-Americano de Fute-
m^tMm^mm í^ífflWi'0 á*n,ot*T » representação do Peru,no Estádio Nacional de Lima, pela contagem de 3 a 1. Chile eArgentina empataram.

m. Mun» .'-.T" """'"¦ « mi mi' cruzeiros.
u 7 J~ ° 3° B»ulh*° de Carros de Combate estárealizando hoje, na Praia Franca, em Sepetiba trelnamen-tos contra ataques de guerrilheiros e acampamentos. Ama-nhi a operação continuará com 200 homens e 30 carros.

* NO BfiASH, — ,SSo P,ul"' - ° Vll|e da Paraíba foi no-
A..A a s. ., ,'«mente castigado por fortes aguaceiros,desde ás 16 horas de sábado último. Os rios Paraíba, Claro erietè transbordaram, Invadindo as localidades de Mogi daiCruzes, Guarulhos, Ermellndo Matarazzo, Guararema, 8alesópo-lis Jacerl e outras. Toneladas de gêneros alimentícios, aga-salhos e medicamentos foram enviados àquela zona. Sobe a
Am]uJM*Jl%32l!£i0 "úmero de famílias flageladas.m -CAMPONISIS — (Porto ¦ MOTAS - (Niterói) -Alegrei - 1S0 camponeses O Sindicato dos Trabalhado-acompanhados de mulher e
filhos, estão acampados emItapoá, reivindicando do Es-
tado os 6 mil e 900 hectares
de terra, pertencentes ao Go-
vêrno, da fazenda "Lagoa Ne-
gra", naquele município. Es-
tio fugindo dos latifundiários
que elevaram a quota de ar-
rendamento de 50 para 60cí.
¦ INCONTRO - (Recife)— Está sendo realizado, nacidade de Caruaru, 10b a pre-aldêncla do Ministro Arman-
do Monteiro Filho, o I En-
contro Regional de Agricul-
tura. O objetivo é fomentar
a produção vegetal e animal,atravét de um Plano de Tra-balho Técnico

rei nos Escritórios dás Em-
presas de Navegação vai rei-vlndicar "o afastamento dofuncionário Hélio Carvalho
do cargo que ocupa íindevl-
dementei nai antigas "íro-
tas Carioca e Barreto", emvirtude de Incompatiblllzação
com toda a claise".

¦ "MOSHAV" _ roolânlai— O Governador Mauro Bor-
ges anunciou que, conforme
entendimentos com o 1." Se-cretário da Embaixada de It-rael, dois técnicos goiinosembarcarão em breve paraaquele País, a fim de eatu-
dar ee núcleot agreolai, de-

mmai -r,A~~ nominados "moshav".
**¦* T,A5° — <B«lo Horizonte) — Está sendo aguardada

ler S« lEfiSHiÍLtV*"* nMtf uCaplt*1' ' ^l*** d« Ch«nc*-
«UJÍi i Dantas, que acra homenageado com uma grande
ZriS^JÜifa I"^'^*0 T PunU iel tstt- «"úmeros lide
puíhá «Perárioi 

vio recebê-lo no aeroporto da Pam-

O Serviço de Jtfefeorofopr.a
enuncia paro hoje, no Rioe em Sio Paulo, tempo Ins-tável, com chuvas no perlo-do: temperatura ettávtl.

ikr TURFE Com *» p"""'•«"* alagadas, emvirtude da chuva que caiu du-rante toda a noite de ontem ea madrugada de hoje, a repor-tagem de UH anotou oi se-«ulntes aprontoi dol animaisinscritos para a corrida notur-na de depois de amanhi naQávea: BEGONE ti. Souza)
passou a reta em Jí" crava-dos, mostrando boa disposiçãonos metros derradeiros. VI-SON (E. Faria) ot 360 em 24",sem ser multo exigido peloseu piloto. MOTOCAIt (A. Bar-roso) os 600 em 19", agradan-do bastante pela desenvolturae pela facilidade eom que ae
S.I"J?rtnllB do terreno pesado.ESTADISTA (D. Moreno) 600em 39" cravadot, mostrando
que vem melhorando aos pou-cos e já possui bastante chan-ce na turma. SERHNHA (C.A. Souza) a reta em 36". Tolum dos melhores aprontes da"fíMl*1 • eon» acentuadas poi-slbllldides de vitória na tor-ma »m que vai Intervir. KAOKAO (C. Morgado) 600 em .19",sendo procurada pelo seu jó-quei somente not últimos du-zentos metroa, quando regis-ra1!£ 13"' FNA 'L- s»ntos)os 600 em ÍÉ", eom absolutatranqüilidade. Atravessa umafase soberba. ARRUDINHA (J.M. Santos) 600 em 3S", comaçio Impressionante nos me-tros flnali. Uma dai melhores

poules" para a corrida no-turni. DESTROYEH (A. San-tosl a reta em 36" cravados,
correndo uma barbaridade.
Melhorou baitante e vai ser
difícil perder. KAISER (A.
Hodecker) 600 em 41", num
earrelrio. Animal - aue eoesul
excelente trabalho

ATIMTADO (Roma) — O
Jornal "L'Unltá", órgio do PC
Italiano, informa que "cir-
culam rumoret, em meios oci-dentalt de Moscou, segundo os
quan, em data recente, regis-trou-se um atentado contra avida do P rimei ro-MInlttro
Krusehev.

PIMIDA (Carteai) — aChancelaria venezuelana repe-Hu a qualificação de "pérfida"
dada i sua reivindicação ter-
ritorlil sobre a Guiana Inglesa.

TIMOR IM ANGOLA

• VIOLÊNCIA - (Argel) -
atoa de violência registra-

dot ontem na Argélia ae tradu-
zlram em, pelo menos, 12 mor-
tos e 13 feridos. Essas cifras
elevam o total das baixas, des-de 1 de Janeiro último, a 6S4mortes e 1.198 feridos.

• CARCANO (Buenos Aires)— O Chanceler Miguel AngelCárcano, cuja demissão teriaum dos pontos exigidos pelosmilitares ao Presidente Fron-dlzi, conferenclou com êste on-tem, durante duas horas,
-_- — 'Paris) — Em carta a um ami-

.m Í«ÜS/?nWi! d«nuncl» un» missionário espanhol o terrorem Angola, revelando" que muitos presos morrem algemadosem filas, enquanto outros sáo obrigados a cavar ai próprias
ó'ml«uíileft 

tm ie«ul1«-«'veJados pela, costa». Conta ahída,
r.hãn» £i0,g»C„Oi l,0ldad<i, Portu'fuê"e, Invadem, á noite, aí
ur%m.taS°L luí.^i* * <olPel,m ° P«" àt família, que tenta
f™ Ü*k 8* lhe" .che° ,0" ouvldo» o m«l« leve rumor con-
MSlto?.nr:r„„q.U,.'.qUe/w*MVUm0r será Pa*° com uma XMuitoi angolanos são torturados na prisão.
* 

!n"t!5I1T,unrnT,rÍl!i'~ BríiMe Bflrdot ná0 fo1 fabalhar.
nn.r.i .'i.h. V° {.' m? P»»Bramado, não lhe tendo sido
?..!!«?Li.Aí na manha de hoje, abandonar o leito. O fato
^V01"""14^? no *<túái0- Principalmente depois que .c
rrt^ValT a° T?'00 "W'-"1' da Mtríla diagnosticado uma
5,«?í*!fi£ í,eJ,átlc¦• m?1lé,tia on-Wueira na França e comu-
?a?£2£&ã .T° a,* er "e de ,oie"' exlglndose, ape-nas, descanso por alguns dias e água mineral.
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"¦UM of mLm* ..? 1 
» ""t""'» nu«anM .«te.imeric.au

Cana Alhl„. » ' r f„ f"* \°h * íom"4° «• CaplUo.d.-l.onio.
Slffííí*»'ee f. Coffln, levando a bordo W nflrl.l. « Ml aluno.,
aii. . ." ?*'.'* "* s»"^"- V'»J». também, no navio o Contra-Almlrant. Infamada) Ooorfa 1. Hln|.

a. _ ' ' Df * ** «¦•¦abara, no valor da 41 mllhiaad« anaalra., para aav!m.r,la,ã» da HKI, a. |,„ho Tijura-Han-•a Cr»., «ut InMfra a rodovia Mo tt /anflro-s.nto.iolnvlu.

LACERDA ACUADO TENTA
INOCENTAR TERRORISTAS

Cauteu grande rebuliço noi mole*' ugovorno-
mentali da Guanabara a nota dtttrlbuKda peloMinistre Alfredo Naner, Wontlflcande alguns
pertonagem envolvido! not atoe de tsrrorVlsmo
que ee registraram ne Rio e em eutrei reffii6ei
de Palt. Imbera algum desse* perienegeVit•e|am cenilderadet "flchlnhai" e apenee exL.
cuterei, e Sr. Cariei Lacerda m hu ChefeV

i de Policia reagiram cem estranha agreeilvl- \. dade, come ie es acusados fatiem peieeao do
; bem, iam ao menei cenhecer ei teui enfoco-dentei, Ainda em ireceló, o Oevirnader en-

vleu um telegrama deeeferado ae Ministre da
! Justiça, lembrando principiei que |emal* rei-peitou como o de ética, per. exemplo, Infor-

: mando que nio havia recebido ei "pretensos
i despache* mit teriam tlde enviedee ee Oo-
; vérno da Guanabara" para concluir reerlml-

nande e titular da Peita da Justiça pare "da
próxima vet trantmlflr primeiro e dar tampe
para a leitura, retervande-te para divulgar de-
poli, conformo praxe secular".

POR QUI A INDIGNAÇÃO? - O hlteres-
sante é que o Ministro Alfredo Nasser, com asua serenidade de homem público, agiu sem
exorbitar das suas funções, declinando oi no-
mes dos suspeitos, para que a Policia da Oue-
nabara, onde foram cometido» oi atoa de ter-rorlsmo. investigasse aa pessoas mencionadas
e apurasse se as mesmas participaram ou nãodos crimes praticados. Tanto que para evitarmal-entendidos ou torção dos fatos, eeclare-
ceu o Ministro da Justiça ter sido aquela "a
única medida cabível, de vez que é na Gua-nabara, Estado autônomo, que ae desenvolve
o processo", Logo, não se compreende o por-qué da Indignação do Sr. Carlos Lacerda, a pon-to de, logo de inicio, tachar de levianas as deelarações do Sr. Alfredo Nasser e assumir a
paternidade dos implicados ao afirmar qne"todas as nove pessoas apontadas pelo Mlnls-tro da Justiça como elementos de cúpula daMAC |á negaram qualquer -ligação com o mo-vimento terrorista". Pergunta-se: quem mter-rogou os implicados, o Governador? JVJIo. OChefe de Polícia, Sr. Segadas Viana? Tambémnão. Os acusados negaram as acusações quelhes foram impostas, através de'declaraçõesfeitas aos jornais, e isto bastou para o Sr.Carlos Lacerda isentá-los de qualquer eulpa econsiderá-los Inocentes. Por outro lado, a ati-tude assumida pelo Governador não correspon-deu á confiança nele depositada pelo Minis-tro da Justiça quando disse acreditar "plena-
mente no Interesse do Sr. Carlos Lacerda noresultado e na rapidez da apuração doa fator"

/.1o,,ff^DA, "O^ANHA CL _ Depois d.falar á Imprensa sobre as declarações do Mi-nistro da Justiça, o Sr. Carlos Lacerda chamouo Sr. Segadas Viana ao seu gabinete, com quemconferenclou durante várias horas. Depois doencontro, o Chefe de Polícia falou aos Jorna-listas, tendo declarado, na ocasião, que "não
mandou nem vai mandar Investigar a vida das. pessoas apontadas como prováveis particlpan-

j les dn MAC. enquanto o Ministro Alfredo Nas-
; ser nao assumir a responsabilidade por todas; as denuncias". At declarações do Chefe de
; Polícia, bem como as do Governador, foram'¦ " !r,?rcíídas íos PrdPr,0« meios govemamen-í tais da Guanabara como um desafio aberto anGoverno Federal, na pessoa de um dos mem-bros do Conselho dc Ministros. No Guanabarasegundo rumores que circulavam, e Sr. Carloi'Lacerda nao pretende continuar e processonem ouvir ninguém, pois. consoante fontes li-gadas ao Governador, tais- sindicâncias viriamapenas confirmar o que |á é fartamente sa-bido: o desinteresse demonstrado pelas auto-ridades policiais da Guanabara em se apro-fundar nas investigações sobre a MAC. sendo '

necessária a interferência do Governo rederala fim de que a Policia carioca tomasse medida-para dar combate aos terroristas da sinistraorganlzaçãd. ""'"

RONDA DAS HÍPÍUPIAJ
O RccreUrio dr Admlnl.traçio, Sr. Aldo Oliv.: ro. reafirmou a. «ovêrno IB» •dl.posMÍ. ie ttinlrtarso, laalsle na .na aub.tltol.So o mal. br"í. poaalvel ••• ««Ire dr «uar.nl. dia. d»wrâ V."r'í 

SíShlíu i «sulam.nla.1. d. CeetHtaLg. «?'
r.úd. í.i* "."s T lm,t"i" Ia' • OevfnTe dó

í V. i ,' "l*ir *M •entrlbalalei. ••• CarUe.rrlva vio .cr lan«ado. outra veí noa áioa. d.
'¦¦ ... «S. i br* °* l!">?»mentn« iaollárlo. .ubmarina.
; •" Téenleo, d» SÜHSAN rtúttm-at araanhí ?.Í'¦¦ ° e!'"enhe'"' Saturnino dr Brito, pata .."dar amodílo redoxldo par. ,ov. tomid. ie aií» .1
í ArínA.- í ° *'• »J*rlo Lorons. fornondoa, ».«,,| Urio de Finança., dlvrrslu do .eu aolcia dá A d mi; nl.tr.tl. por eau» do. vencimento. Jo. FM*" dò: Teiraro, p.dlu férl« t ameaça nüo voltaria fé?i Mantida . deci.âo do Sr. Aldo Oli»,,». ... "£'.
'¦ 

?« íi? «aí í"le.,or" ,í ""• «¦«"'"da "«atam,.?«« em 8io Paulo, r.ta o caminho da socai» Sio
: 2SfS.1T-.ii* "'"J1 «'[•"''•"ad- no ..pln.Jj"da »»mtrlntendêncl. do Tr.n.port... ••• Tíenl... do DIB: oonaldersn Irrecuperável, .If.ma. favela, da GB\l.llaram ontem o. último, tropo. favVladM oei

MARCADO PARA JULHO 0 XI CONGRESSO
i NACIONAL DE MEDICINA NA GUANABARA

De 7 a 14 de julho próximo, realizar-se-á
?lo«|tHd.°1SaHpf","",arf' « XI Congíes^N.c onal de Medicina, que como not anot ante-
nei LMlL?r,mlz!tá0 pel* Academia Nacio-nal de Medicina. O conclave será realizado

1 i^tmT" T ' ' E*Posl«*o Nacional de
i 

1"du«rl»1f»1«-IMcéut,«» « <>• InstrumenUl Mé-3 dlco-Hospitalar. Ao encontro estarão preeen-
UniáoePre"ent*ÍÕe" 

de todos os Eitados ds
Do programa científico do XI CongressoNacional de Medicina, constam: 4 seminários9 simpósios, 5 mesas-redondas, fl conferências'30 sessões de temas livres de medicina e ei-rurgia, io cursos de atualização médica g ex-posições e ainda sessões clnematográficae diá-
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Revolta Nos Circos: Vão Abandonar o Rio
,,ii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

CZ^ZSEitlí
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ESPECULAÇÕES EM TORNO
DO FUTURO GABINETE

O problema dat detlneompatlblllitçõet et-
tá começando a preocupar o Govirno Fede- ;
ral, t dtndo ttpertnçtt toi candidatos ao futu-
ro Constlho da Ministros. Not próximos dias o
cito do tftsttmento dot ttualt titulares ter»
aue ter resolvido, com um pronuncitmento ofi-
ciai dtl mtls altat Côrtts de Juttlet do Pata,
o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Su-
perior Eleitoral. Ot iurlittt do Constlho dt
Ministros (San Tiago Dtntat • Ollvtlra Brito),
tpettr de evitar dar opinlõtt sobre o cito, con-
sitiarem desnecessária t detlcompatibilização,
porquanto num reglma parlamentar o Poder
Executivo lofre maior fiscalização dt parte do
Legltlttlve e, attlm, nio pode utar de tua In-
fluénclt iunto ao tleltortdo. Mat, o ftto é qut
ii comtçtm a turgir ot primeiros nomes qua
virltm a formar o futuro gabinete: Antônio
Balblno ttrit o "Premler"; Clóvit Salgado, Ml-
nlstro dt Educacio; Afonso Arinos voltirla à
ptsta do Exterior; Milton Ctmpos, irli para i
dt Justlçt; Gattío Vidigal, pira Indústria • Co-
mércio; Hugo de Firli, para o Ministério do
Trabtlho; Lúcio Meira retornaria io Minittério
dt Viação. Ptrmineeerlam nos seus cargos os
Ministros militares, bem como Walter Moreln
Salles (Futndi), que afirma nio ser candidato
i Deputado • Solto Maior (Saúde). Não hi es-
ptculaçõet em torno dos Ministérios dl Agri-
cultura t de Minis • Energit, o último contide-
rado como um dot milt dificelt de ser preen-
chido e de ter exercido.

DESMORALIZAÇÃO NO SAPS
Os membros do Conseino Administrativo

do SAPS (Ulhoa Cintra e Fausto Rivera)
ganharam no Judiciário e vão reassumir seus
postos nos próximos dias. Enquanto isso não
acontece, os procuradores recém-promovidos,
liderados por William Douglas Sheld e Heitor
Luz Filho, estão pressionando o Interventor
Américo Forjaz para que êle pague os atra-
sados das promoções, o que não foi feito até
agora porque o próprio Interventor constatou
irregularidades gravíssimas nas promoções
«atenção Dante Pellacanü), como contagem
do tempo (Heitor Luz contou 19 anos de pro-
curador, enquanto que a Procuradoria tem
apenas três...), critérios errados e — o mnls
grave — diferenças nos cheques de milhares
de cruzeiros a mais, a favor dos procuradores
promovidos, num enorme prejuízo para a au-
tarquia. Douglas Sheid afirma que é pode-
roso com Ulhoa Cintra e Heitor Luz com Faus-
to Rivera, Desta forma, esperam que Forjaz
pague logo, porque o resto, no futuro, eles
garantem... E os trabalhadores que contri-
buem para ft Previdência que se danem...
Positivamente, Ulhoa Cintra e Fausto Rivera
voltam amençados (ou ameaçadores?).

UMAS & OUTRAS
O Chefe dc Polícia, Sr. Segadas Viana, di-

rigia ontem seu carro particular, às 16 horas,
na Avenida das Nações Unidas, quando parou
dc repente para atender ao rádlo-reeeptor que
está. instalado no veiculo. Os automóveis que
vinham atrás foram obrigados a dar freadas
rápidas, a fim dc evitar batidas. Positivamcn-
te, o Chefe de Policia não usa o sinal manual.
• O ex-Presidente Juscelino Kubitschck segui-
rá no fim do mês para os Estados Unidos,
aonde vai pronunciar dez conferências sobre
os problemas dos países subdesenvolvidos, cm
Universidades norte-americanas. A primeira se-
rá em Harvard (Boston), universidade na qual
o Presidente John Kennedy recrutou seus prin-
clpais assessores — que JK (de cá) considera"uma equipe excelente". A última conferência
será cm São Francisco. • O General Juarez
Távora deverá ser candidato à Câmara dos
Deputados pelo PDC da Guanabara, esporan-
do ser apoiado pelos participantes do Rear-
nianicnto Moral. Se eleito, Juarez espera con-
tar com uma bancada na Câmara e assim for-
talecer sua posição de líder da direita. • O
Professor Dermeval Trigueiros, diretor do En-
sino Superior, continua sendo o ponto fraco
na atual administração do Ministro Oliveira
Brito. Não será possível uma reforma univer-
sitái-ia se num cargo dc tal importância não
estiver um educador autêntico e de vanguar-
da. O O editor José Olímpio mostra-se entu-
siasmado com a atuação de San Tiago Dantas
na Conferência de Punta dei Este. E, com cer-
to ar dc modéstia, comenta para os íntimos:"San Tiago c gente da Casa c não poderia fa-
iliar..." A Casa a que se refere é a Editora
José Olímpio e não o Itamarati. A O jovem
Deputado Juracy Magalhães Júnior deverá In-
gressar mesmo no PTB e já cm outubro cs-
tara disputando as eleições para a Câmara dos
Deputados na legenda trabalhista. Seu pai,
entretanto, permanecerá fiel ã UDN.

GENTE POR Aí
Jantando domingo, na Churrascaria Gau-

cha, o jovem industrial Paulo Mota IMetal-
gráfica) contava sua atuação em partidas dc
golfe. # em plena campanha eleitoral o Depu-
tado Drault Ernani, que afirmava numa roda:"Tomara que o Jnnlo seja candidato, porquevai levar tremenda surra na Paraíba". • O"marchand-de-tableaux" Bonino comentava
há dias que o Rio de Janeiro está enda vez
melhor para a venda de quadros, devendo su-
perar São Paulo no ano de 1962. • O tea-
trólogo Jorncy Camargo está dedicando a
maior parte de seu tempo à SBAT e com
isso parou totalmente de escrever. • A atriz
Beatriz Costa preparn-se parn fazer um til-
me brasileiro. A O Padre Góes está pensnn-do em ser candidato a deputado pela Gua-
nabara. Náo sabe se agora ou se espera ns
eleições para a Assembléia Legislativa. Pa-
dre Góes espera contar com os votos dos tor-
cedores do Flamengo. A O romancista Her-
berto Salles dizia a amigos em São Pedro da
Aldeia (onde tem casa à beira-mar, vizinha
da- de Juarez Távora) que por orn não pensaem fazer novo romance, mas em escrever Je-
tras para semba, que é muito mais diverti-
do.

O Embaixador Al-
ves de Sousa pe-diu, oficialmente, ao Itamarati a retirada dc

Roberto Assunção de Paris, atitude que to-mou pela primeira vez em sua longa (36 anos)
carreira diplomática. Em vista disso, o Chance-ler San Tiago Dantas está pensando cm no-mear Roberto Assunção Embaixador do Brasilno México. • Embora Guimarães Rosa desmin-ta a noticia, nos bastidores da Casa de RioBranco continuam correndo rumores dc que oautor dc "Sagarnna" vai substituir AntônioCamilo de Oliveira, no Instituto Rio Branco. •O Embaixador Hugo Gouthier, embora comi-dado pelo Senador Benedito Valadares, não vaidisputar as eleições para Deputado Federal
por Minas. Gouthier retornará a Roma e daquia quatro anos, então, pensará no seu ingres-
so na carreira política.

TODOS 
ot ptqutnot circos dl Outnabara prtp«rtm-tt

ptrt rumtr com dtttino ¦ outrot Etttdot, om vir-
tudt dtt exigências, consideradas dttcibldtt ptlot em-
prttiriot, do Grupo de Trabalho instituído ptlo Oovtr-
nidor ptri fitctlliir is caias de diversões. Segundo o
empresário do "Circo e Tettro Unlvtrto", inttilido ni

j= Estridi Vicente de Ctrvilho, om Vn Lobo, o Incêndio
do "Circo do Horror", em Niterói, fil com que at luto-
rididet dt Guantbtrt vietttm e ftier exigincits rlgo-

=_ rosas, porém Inúttit ptrt tquêlet que conhecem t tée-
nict clrcente, exatamente ioi ptqutnot cireot, qui It-
vim i tlegrli i garotada dot btlrrot ciriocit.

Antes do GT
Qualquer circo para se instalar e funcionar, antet

da constituição do GT, necessitava das seguintes exi-
gências: a) autorização do proprietário do terreno, on-

=. de pretendia se Instalar; b) atestado do Distrito Policial
de que não havia inconveniente no funcionamento do

circo no local; c) o empresário fazia urn requerimento
à Delegacia de Costumes e Diversões, apresentando o
atestado do DP. Tomadas estas providências pela com-
panhia, a DCD enviava dois engenheiros para verlfict-
rem se o circo oferecia segurança aos espectadores.

Novas Exigências

Os empresários dot tett circos existentes no Mio
forem turprtendidot quindo procuraram tirar novas II-
cençit, com o icrétclmo dtl seguintes exlgincltt dt
Comlssio de Vistoria em Cites de Diversões, por ordem
do CT: 1) Atestldo do Corpo dt Bombeiros dt qut t
lont de coberturi sofreu processo de ignlfugiçío; 2)
Apresentação dt planta do circo com o total dt lotação

e lugtr de ttidt, nt proporção de um metro ptrt ctm j
peitou; 3) Declaração titlnidt ptlo responsável de qut i
ot mtltrot ettio tutttntidot por cabos de eço e nie |
pele própria lont.

Os empresários consideraram as novas exigências
sem nenhum objetivo prático e, mesmo, inaceitável, pa-
ra os pequenos circos, que sempre "ofereceram sego-
rança a seus espectadores". Procuraram em comissão
as autoridades e apresentaram sugestões. Que íóssein
liberadas as instalações e o funcionamento só pudesse
ser Iniciado com a licença dos engenheiros da DCD.
Algumas autoridades consideraram razoável a idéia.
Mas os proprietários conseguiram apenas a fórmula
do processo de ignifugação, que nada mais é do que
uma solução de bórax (6j, ácido bòrico 15), água (100;.
Circos Que Abandonarão a Guanabara

Ot pequenos circos, nio podendo cumprir tt for-
milldides exlgldes, imeiçim stlr dt Outntbtrt. São
eles: "Circo e Tettro Universo" (Estrtdt Vicente de
Carvalho, Vai Lobo); "Circo Atlântico" (Engenho dt
Pedra); "Quero-Ouero" '.Magalhães Bastos); "American
Show"; Suely (Marechal Mtllet); "Ollmecht" (Engenho
Novo); "Plctdllll" (Ctmpinho).

AMARAL NETO "AMEAÇA" ABANDONAR A LIDERANÇA
NAO 

comparecendo i reunlio dot lideres de bon
Sr. Amaral Neto fèz correr no Policio Tlndt

derançi da Mtiorit. Nequele momento, 17 horat
demittio to Governador Ctrlot Ltcerda. O motlv
teria correspondido ios compromissos assumidos
Noutros termos, o pedido do exoneração do Sr.
Executivo nio itendeu ot pedidos de nometçío

* ITAMARATIANAS

TIREMOS
O CHAPÉU
Hoje, aos lavrado-

res de Jacarcpaguá,
empenhados em jus-ta campanha pelaobtenção de um au-
xillo do Estada a
fim de enfrentarem
a aflitiva situação
na qual se encon-
tram, em virtude do
arrasamenlo de suas
colheitas pelas inun-
dações.

cada no gabinete do presidente Lipo Coelho, o
ntet • noticio de que etttrli dtmlsslonário da li-

t melt de ontem, estaria etcrtvendo t carta de
o do afastamento ttrit o de que o Governo não
nt irdui campanha parlamentar do tno passado.
Amaral Neto resultaria de que o chtft do Poder
encaminhados por teu Intermédio.

A noticia que correu célere
na Assembléia não encontrou
"muita fé", quer nos setores
oposicionistas, quer nos da si-
tuação. Deputados do PTB, como
da própria UDN, recordaram ma-
nobras idênticas conduzidas pe-
lo próprio Sr. Amaral Neto,
quando preparou sua volta à li-
derança e nos dias que se se-
guiram à crise de agosto do ano
passado. Primeiro, o Sr. Amaral
protestou pela intenção de aban-
donar a liderança e voou para
a Suíça,.deixando em seu lugar
o Sr. Temistocles Cavalcanti.
Quando este estava "esquentan-
do o lugar", o Sr. Amaral vol-
tou, cabendo a vez ao Sr. Te-
misticles de seguir para a Eu-
ropa. Poucos dias antes dc em-
barcar, no entanto, o líder em
exercício fêz declarações à im-
prensa carioca contra o perdão
da dívida dos exportadores de
café. Aconteceu, então, que, na
sua ausência, o Sr. Temistocles
passou pelo dissabor de ser afãs-
tados do comando da bancada
majoritária pelo mesmo Sr. Ama-
ral Neto. Por isso, comentava o
Deputado Saldanha Coelho: "o
substituto do líder da Maioria,

se houver, que ponha as barbas
de molho, desde já..."
Mesa Recua

Sob a presidência do Sr. Lopo
Coelho, esteve reunida a Mesa
Diretora, com os líderes de ban-
cada. para debater o andamento
das mensagens que motivaram a
convocação extraordinária. Dian-
te da "onda" qui cresceu con-
tra o absurdo da convocação fei-
ta pelo governo no sentido de
obter a aprovação das três men-
sagens em 18 dias, a Mesa re-
cuou nos propósitos de apoiar o
Executivo ás cegas, como dese-
java o Sr. Lopo, e fimou os se-
guintes pontos de vista: 1) o au-
mento do capital do Banco do
Estado poder tramitar sem diíi-
culdade alguma; 2) a reforma
administrativa será cindida pa-ra a aprovação em partes, com
preferência da criação das Se-
cretarias de Segurança, Turismo
c Serviços Públicos; 3) consen-
tir no parecer do Sr. Frota
Aguiar (hoje ou amanhã na Co-
missão de Economia) favorável
à tese dos "serviços essenciais"
para os telefones, com o que
não será admitida participação
da companhia telefônica no pon-
to de vista do deputado udenis-

ta. que tem o apoio da bancada
em peso do PTB.

t) Sr. Silbert Sobrinho foi à
tribuna para esclarece trecho do
seu último discurso, explicando
então, que continua na oposição
ao Sr. Lacerda, e só mudará se
o governo atua!, "de público",
mudar sua orientação em mate-
ria fiscal.
Brunini "Esclarece"

O Sr. Raul Brunini ocupou
ontem a tribuna para esrlarecer
que não procedem as noticias de
que "os deputados vão banhar
subsídios em dobro, ne?ta con-
vocação extraordinária; na ver-
dade, acrescentou, vão percebei-,
com a representação, o dobro
dos subsídios, mas êstes contl-
nuarão os mesmos, iguais a cen-
to e vinte mil cruzeiros..."

Reforma da Constituição
O líder do PR na Assembléia

Legislativa, Deputado Naldir La-
ranjeira, comunicou que. cum-
prindo determinação de seu pa«--
tido, encaminhará à presidência
da Casa emenda constitucional,
de forma que sejam eleitos a 7
de outubro mais vinte deputa-
dos para o Legislativo estadual,
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PASSEATA DE LAVRADORES
RUMO À CÂMARA (AMANHÃ)

Os pequenos lavradores cariocas, da região de Jacaré-
paguá, vão amanhã, em caravana, a Câmara dos Deputados,
solicitar, aos parlamentares, auxilio imediato, porquanto ti-
veram suas plantações e criações arrasadas em conseqüén-
cia dos últimos temporais que inundaram aquela área.

Dentre suas reivindicações a serem formuladas aos par-lamentares. os trabalhadores do campo ressaltarão a neces-
sidade de uma assistência mais efetiva por parte do Gover-
nador, que os tem abandonado á própria sorte, sujeito á per-
segulção dos "grileiros". Imprescindem também de um cre-
dito de emergência, para voltar ao plantio
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que, uma vez comprovada
contaminação da água. a Se- Conjunto dos Pracir.has.

VEDETA CHILENA SERÁ A MESSALINA
DO 

"IV BAILE DO COLISEU": DIA 23
- DARÁ mim é uma honn participar do "IV Grinde Btlle do

=_ * Coliseu" como principal figura, ou seja, Messiiint, rainha
=_ tbsoluta do trtdicional grito pré-carnavalesco. Darei um bom

exemplo ¦ meus súditos sambando até o sol raiir. Apestr dt nio
ser brasileira sou umi grande sambista — diz a linda morem
Gema dei Rio, vedeta chilena, escolhida ptri representir Messi-
Una no "IV Grande Baile do Coliseu", dia 23 de fevereiro, dis
22 às 4 horas, no Teatro Carlos Gomes, sob o patrocínio dl At-
sociação de Cronistas Cirnivalescos.

Vestida em Pele de Onça
— A fantasia com que reinarei

— acrescenta — é composta de
um vestido "pele de onça", u'a
manta de seda e rendas, diver-
sos anéis, pulseiras e colares que
serão espalhados por todo o
meu corpo. Na cabeça usarei um
colar de pérolas verdadeiras. A
fantasia está avaliada em mais
dc quatrocentos mil cruzeiros.

j| Garanto que os súditos de Mo-
mo viverão, no baile, horas de
inesquecível alegria, sambando
"pra valer".

Decoração
A decoração do amplo e con-

fortável salão do Teatro Carlos
Gomes está entregue ã compe-
tência do artista chileno Juan
Lajanã e versará sobre o tema
"O Esplendor dos Césares" cons-
tituindo-sc, por certo, em mais
uma atração para os foliões que
lá estarão se divertindo.
Ano passado o baile alcançou

grande sucesso, passando inclu-
sive da hora prevista para o tér-
mino. A decoração — "As Rui-
nas dc Pompéia" — foi bastan-
te elogiada.

Momo Não Quer Abdicar

Nelson Nobre vem tendo me-
lhora rápida, mas é provável
que, por faltarem apenas 22 dias
para o Carnaval, não poderá
voltar a reinar êste ano. De ma-
neira nenhuma êle quer abdicar
e só cm pensar que passará o
reinado da folia acamado torna-
se mais doente.
Em rápida palestra com Nél-

son Nobre a reportagem de UH
apurou que reinará "nem que
seja acamado". Todos os foliões

SURDEZ
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APARELHO INVISÍVEL
modelo 555 de Oticon, para
adaptação atrás da orelha
é invisível
peia apenas 7 gramas
sem fios nem ruídos estranhos
audição ao nivel do ouvido

Faça-nos uma visito e
experimente sem com-
promisso o moderníssimo
Oticon.

facilitamos o pagamento
atendemos a domicílio
peça uma demonstração em
sua caso, sem compromisso.

há 16 anot, o maior organização
do ramo na América latino f

CENTRO AUDITIVO TELEX l k

Avenida Rio Branco, 138
13.° anda, Tel.« 22-6662

O C I o o

cariocas e autoridades governa-
mentais, como o Presidente JK,
estão enviando mensagem ao"bom gorducho" pedindo que
não renuncie.

Outras Notas
n Os "Milionários do Minho"
** darão grito de Carnaval
no próximo dia 10, em homena-
gem a imprensa. Na ocasião se-
rá oferecido almoço á Crônica
especializada.
EJ Expectativa em torno do
•*¦** baile do Hotel Quitandinha''Até Debaixo D'água" dia 17.
Convites á venda.
BI "Neptuno do Carnaval" <é o*s*" titulo do baile organizado
por Eduardo Farah na piscina do"Joá Palace Hotel", em homena-
gem ao IV Centenário da Cida-
de de São Sebastião'
Kl "O dominó" será a decora-"• ção, criada por Alceu Pena,
para o "Baile dos Artistas", dia
24 no Hotel Glória.
[3 A Associação Atlética Enes
¦**¦ Filho, na Penha Circular,
realizará, sábado, "batalha de
confete", a partir das 22 horas.

Proibição Para
Pré-Carnavalescas

O delegado Rui Tenório, da
DCD baixou portaria proibindo
festas pré-carnavalescas à tarde
em buates e bares, notadamente
em Copacabana e na Barra da
Tijuca. Tomou semelhante medi-
da ao ser informado de que vá-
rios salões já estavam alugados
sem o prévio consentimento das
delegacias distritais e da DCD.
Frisou que os infratores terão
suas licenças cassadas.
>^^^^tf*^#é^^^»»^¦»S^^^#^#^«^?.#>»»^<»^<p^^

! 4.° CENTENÁRIO: PROVA
DE NADO LIVRE DIA 1.°

Em camemoraçüo ao quarto! centenário da Cidade du Rie
de Janeiro, será realizada na

| próximo dia 1? de marco umai, prova de nado livre (dois mil' metros) para moças e rapazea,
, saindo da Praia do Forte Sie

|| João e finalizando entre o Píp', de Açúcar e o Morro Cara de1 Cão. Participarão desta prova.
! corporações do Kiército, Mari-

; nha, Aeronáutica, Poliria MUI-
i tar, Bombeiro», clubra cario.< cas e outras pessoas que de-
i \ sejarem inscrever-se, podendo
] também disputar repreaenttn-
! tes de todos os paises e Esta-

dos. As inscrições podem ser
; feitas até o dia 20 do corrente• no Forte Sio Joio.IZ 1
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CENTRO
NITERÓI
MADUREIRA*

Tenha a cabeça fria I
para tratar dos seus _^ Inegócios z^^^) I
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Thirtlroe i-ca Estreita, ase-as -«3
cm de profundidade e potência ce
1 HP Instalação <aci e -c-ecorativa

ca parede ou jeneia. Assistência
técnica permanente de nossa c-ga-
nicaçá.q e da própria fabrica GE..

/
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ENTRADA

0 restante conversando
e que a gente se entende!
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AS TERRAS DO BANHADO
E OS ESPERTOS

A reação está convultlonada em ódio contri.•*¦» o Governador Leonel Brizola no cato dadistribuição de terras no Rio Grande dn Sul.Toda essa danação, todo «ssse alucinado esper-neio dos privilegiados que vêem teu» prlvllé-Ifios rumo à sepultura, são manifestações nor-malissimas de quem em desespero de causa
se_ encontra. No caso do Banhado do Colégio,
não houve invasão de terras particulares porlavradores sem terra. O Governo é dono de49 mil hectares que foram beneficiados exclu-
slvamente pelo Governo Federal com um pia-no dt saneamento da refião. concluído com
sucesso. A medida em que o Banhado ia sendo
reruperado como terra de primeira qualida-de, os proprietários particulares, as escondi-
da*, arrancavam suas cercas e novamente at
enfiavam adiante, avançando assim no ter-
reno alheio, deixando no final para o verda-
delro dono — Estado d» K. G. do Sul uma
área pequeníssima, muitíssimo inferior a do
antiiço Banhado. Praticavam espertezas na
moita e nas sombras da noite. Quem invadiu
propriedade alheia foram os poderoso* fazen-
delros.

i =
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TIFO EM BENFICA: EXAME DA ÁGUA HOJE (
/*| DIRETOR do Departamento de Hifiene declarou a DH que 1*** ainda nio tem elementot para afirmar ter encontrado na =
água a causa do tifo no conjunto residencial de Benfica. Os =
exames de laboratório, solicitados pelo Secretário de Saúde, só =
hoje deverão estar concluídos, revelando ou não a existência =
de corpot estranhos que teriam contaminado o água que abas- =
tece o conjunto e áreas circunvizinhat. =

Revelou o Sr. Manuel Ferrei- I cretaria de Saúde tomará as =
ra que foram colhicos os ele- i „„„u. =
mentos necessários para c ex..- ' Provid*ncla* necessárias para =
me bacterioló«*ico da áçua. En- ! exterminação do foco. Contudo, e
tretanto. dado o exíguo espaço j suspeitam também as autorida- |
de tempo, não foi possivel o I des sanitárias de qu-; o tifo te- |
conclusão do trabalho, o que | nna suas causas em outros fa- |
está sendo esperado para hoje. I tores. dentre eles, pessoas ata- §

Disse o diretor de Higiene cadas da moléstia que teriam =
contaminado os moradores do =

0 
Governador Leonel Erizola apenas defen-
de a propriedade do Estado. O Governo

castou até o momento um bilhão de cruzeiros
e não foi gasta essa importância sem trazer
os benefícios esperados, uma vez que o padrão
da terra foi elevado com a drenagem e a
barratrem do Banhado que pode hoje fornecer
água irrigada a uma área superior a do pró-
pno Banhado Instantaneamente a terra agra-
decida pode produzir 120 sacas de milho porhectare, milho da melhor qualidade jamais
colhido no Brasil. Alem de ser uma área alia-
mente produtiva, tem condições de levar sua
colheita, em apenas duas horas, ao mercado
de Porto Alegre, graças as boas estradas de
comunicação que o Governo asfaltou, ligando
o Banhado às portas de Camaquã

AM*

É 
claro que toda essa fartura o> condiçõei
não poderia passar para as mãos do ver-

dadeiro dono. o Estado, sem que uma tre-
menda campanha feita pelos fazendeiros não
fosse desencadeada, tendo em seu bojo a in-
tenção precípua de deturpar, eom a mentira
organizada, a politira agraria do Río Grande
do Sul. Os homens que arrendam terras limi-
trofes com o Banhado, fazem um contrato
escerchante e mortal para o pobre e humilde
arrendatário, checando ao extremo de proi-
Mr seus animais na**, terras arrendadas. Nem
boi, nem carneiro, nem cavalo, nem cachorro.
nem sabiá pode pisar n terreno arrendado. O
fazendeiro poderoso não quer em suas terras,
senão o animal homem, ma*» sem direitos de
homem. Ora. para o gaúcbo, seja êle da cida-
de ou do campo, essas tremendas imposições
provocam reações perfeitamente normais em
seres normais. Vas terras do Banhado, ape-
sar de sua marnifira fertilidade, o infeliz e
explorado arrendatário náo consegue elevar
seu padrão de vida. dada a imposição absur-
da de ter de parar .'10 40 e até 50°", da sua
produção como parte do arrendamento, alem
de outros vários pagamento», a que está sujei-
to. O assunto pede uma conversa longa com

a opinião pública. Amanhã e depois esta colu-
na se ocupará da questáo hoje aqui iniciada.

P-S. — Recomendo aos leitores o livro de
Franlchn de Oliveira "Revolução e Contra-
Revolução", no qua! os problemas brasileiros
estão expostos com clareza em seus pontos
fundamentais E um bom esclarecimento para
os qne desejam ser esclarecidos sóbre a nossa
situação
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ESSE lilO MITO
IB TEIXEIRA

GOVERNO DESVIA VERBAS PARA OS
"TR0UEYS" ENQUANTO ADIA METRÔ

A 
decisão da bancada dc PTB. de lutar pel»
introdução do metropolitano na Guanabara,

atendi- plenamente aos interesses do carioca,
que vê chegar o déficit dt- transportes a um
nível nunca registrado em cidades de popula-
çáo semelhante a do Rio: mais de 100 mil pas-
sageiros/horal Enquanto o governo do Estado
recorre a sistemas obsoletos como o dos "trol-
ley-bus" ou empenha verbas cicanlescas na
abertura de túneis 'CrS 1.2 bilhões somente em
1962 no lúnel Larar.jeira^-Lagna>, o drama dot
transportes chega ao seu ponto cruciante:
*TT| Secundo dados do Departamento de Con-
**¦ cessões, os veículos que demandam á ZS.
ã hora do "rusti". têm uma capacidade de va-
zão da ordem de 35.000 passageiros hora. Sem
que fossem eliminadas a.s filas, e os passagei-
ros continuassem viajando <1é pé e apenas pa-
ra que os veículos não trabalhassem n<> regi-
me de sardinha em lata. seria necessária uma
vazão de 43.000 passageiros hora. O déficit, na
Zona Sul. secundo o DC é de 8.400 pessoas que
a hora do maior movimento ficam totalmente
sem condução. Com o sistema de ônibus elétri-
ros. e a eliminação dos bondes, calcula-se que
é-se déficit duplicara, dai por que o governo
d«> Eslado teme a inauguração dos "treolley".
Recorda-se que a Assembléia votou tempot
atras um credito de quase Cr$ 1 bilhão para ot
ônibus elétricos, 100 quilômetros de rede are»
já foram instalados, os veículos ja checaram,
mas o serviço náo foi iniciado.. .
CJ Na Zona Norte o problema do transporte
" é verdadeiramente internai: ônibus, trens,
bondes e lotações transportam menos dc 45
passageiros hora quando deveriam transportar
o dobro, isto e. 46 mil passaceiros hora not
ônibus, bondes e lotações e 45 mil nos trenj dt
Central e Leopoldina.

E VAI FICAR PIOR

Estudos do Departamento de Concest«>et
E estimam em 1.1 bilhões de passaceiros ano e
= volume transportado por todos os veiculo* et-
S nocas no decorrer de 1960. Partindo desse e»l-
E culo. cheEou-se a conclusão que em 1970 o vo-
= lume de passaceiros na GB será da ordem do
= 2.5 bilhões passageiros/ano, havendo, portanto.
= a necessidade da secuinte vazão diária (nas ho-
= ras do "rush"i:
= Zona Sul . ..
= Zona da Leopoldina.
= Zona da Tijuca
S Zona da Central .
S Outras zonas

6(1 mil passageiros hor»
30 mil passageiros hor»

60 mil passaceiros hor»
60 mil passaceiros hor»

75 mil passageiros hor»

LOJAS
Serviço da Venò*

Domiciliar:

43-3969 aERvKio
fACILIDADI A SERVIÇO OA CIDADE

CENTHt> Rui «tos Andeadas. 96 • Rua Buenos Aires, ttl o Aveivda

Marechtl Romana ? t CAMPO GRANDE: Rua CeL Agoatmho. C7-A

o BtNGUs Av. C6n«go »<-rtcoi>c«ios, 201 • BtAZ OE PIHA: R_ Itabira.

nSÜ-A. » CtSCADtm» A*. Sotrntttan*. 1O306 • REALENGO. Av. Sanra

«ru>, 878 • PiXtWOA Dt LUCAS. Rjp» Mat*. 600 • NOVA tGUAÇU

Aa* tsâtstswio dt Moute, M » totuior B. Uwmi 1C46 Lo)».

Ou uma vazão da ordem de 290 mil pasta-
js ros hora. que representa quase duas vèzM *
S lotação do Estádio do Maracanã' Alguém do
= boa fe pode supor que o atual sistema de trans-
= portes, apoiado nos bondes, lotações, trens (in-
= clusive os de madeira ¦ c ônibus elétrico»
= será capaz de atender a semelhante demanda'*
= Ê claro que somente o metropolitano, utilizado
= nas grandes capitais como Londres Moscou,
= Nova Iorque. Roma. Paris. Berlim, ou en, cida-
= des de população semelhante á do Rio tChic»-
= go, Filadélfia, Boston, Sldney. etc poderá aten-
= der a essa gigantesca sobrecarga de passagei-
= ros. E porque o governo do Estado parece não
= compreender semelhante realidade, ja que tpli-
5 ca gigantescas verbas em sistemas paralelos ou
S simplesmente complementares do metro não rei-
5 ta senão à bancada trabalhista lutar pelo enca-
= minhamento da solução dos transportes na Gua-
H nabara através do "metropolitano** Ainda quo
H contrariando o defensor «e amigo opositor ..»
= dos "trolley-bus" e dos túneis' ladiãveiti cont-
É truidos para os cadillacs Portanto, que ve-
E nha o '•metrô", apesar mesmo de Lacerda.

ilIHHIMmiHUlWmtHmiHWIMIllHHMillWlllimttUHIIItlllllllHllltlllllllllll

. ¦-,'.

Wa

•Ü
' "-liai

.s"

M



¦POT_M
i 

- -,-.. ...... ~.f... ... ...¦(.

Têrça-Feira, 6 da Fevereiro de 1962 ULTIMA HORA

ÉK. .

!..

¦',' :>r

v

i PAGINA 4 i______vy) *«*«-*.»«. - «- *-"»-

_J.II.I,.I.I.I.1IIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIHII1IN"»I'HI»"»"""""' Illlllinilllllllllllll Il.llllllll.il UIIIIIIIIHHIIIIIHIIIIHIHIHI' Ililllllllllll .II..IIII.I...II..I....IIII..I......I...... IIIIIIIIIIIIIIIH Í.MNI .11.» «IUIIIUU {HjNlllj NN tllllllMHMUilll II 1111111(1111 1. Illllllll Hlllll|—-—^ Lacerda Persegue Arinos: Quer Convocar Suplente l
BRASÍLIA INFORMA - Mauritonio Meira

I IJRASILIA, 4 — (UH) — Aliado à UDN
IO di Guanabara, o Governador Carlos
I Lacerda acaba de Iniciar uma ofensiva
I politica contra «eu ex-allado, Senador
£ Afomo Arlnoj, que ora serve como Che-~ 

fe da Delegação do Brasil na Assembléia
I daa Nações Unidas. Com efeito, acabam
= de chegar ao Senado duas representa-
1 ções de perseguição política ao senador
= carioca, ambas pedindo a convocação de
5 seu suplente sob a alegação de que a re-
§ presentação da Guanabara no Senado es-
_ ti desfalcada. Uma delas i assinada pes-
s soalmente pelo Sr. Carlos Lacerda; a ou-
£ tra pela UDN carioca. Por tris das duas
= representações o que existe 4 tio-sõmen-
I tt o desejo do Sr. Veninclo Igrejas, Su-
£ plente do senador, de sentar-se em uma
= cadeira da Câmara Alta. A oportunidade
= é aproveitada e foi estimulada pelo go-
í vernador da Guanabara para uma remota
fl represália contra os Arinos, com quem
E o Sr. Carlos Lacerda esta de relações
= praticamente rompidos, desde o episódio
S Afonso Arinos Filho. Na verdade, a
= ofensiva terá efeitos meramente politicos.

presentaçúes estão, da saída, prejudicadas
pela letra do Regimento Interno do Se-
nade e da própria Constituição Federal.
O regimento, com efeito veda a convoca-
ção de suplente quando o titular se li-
cencla por período não superior a M
dias, come i e caso do Sr. Afonso Ari-
nos. Além disso, o mesmo regimento
dispõe que se a ausência do titular ae
verificar no período compreendido den-
tro dos tris últimos meses da sessão le-
glslativa também nio se convocara o su-
plente. tste é também o caso do Sr.
Afonso Arinos que se licenciou em se-
tembro do ane passado. De qualquer
modo, as representações serio lidas na
sessio de hoje do Senado, ao que tudo
indica, e encaminhadas i Comissão de
Justiça, cu|a decisio seri negetiva em
face. Inclusive, de precedentes.

REMESSA DE LUCROS
VÂIANDAR

Voltará a andar — e rapidamente —
esta semana, no Senado, o projeto de
remessa de lucros, cuja aprovação pela
Câmara provocou tanta grita em seto-

res conservadores de todo o Pais. Como
se recorda, ficou acertado que uma Co-
missão Mista de' 10 deputados e senado-
res examinaria o projeto antes de sua
apreciação pelo Senado, para aparar-lhe
o que é considerado arestas e escolmá-
lo de tudo o que pudesse prejudicar o
desenvolvimento econômico brasileiro.
No Senado, a sua comissão dos cinco es-
tá praticamente escolhida, restando ape-
nas aos quatro pequenos partidos de um
Senador cada tPTN-PRP-MTR-PSP) es-
colherem um representante comum. Os
nomes serão divulgados pelo Senado, de
hoje para amanhã. Sabe-se que o PTB se
fará representar por seu líder Barros de
Carvalho e a UDN pelo Sr. Sérgio Mari-
nho. Na Câmara, também deverá ser in-
dicada a Comissão de Cinco, sendo que
o representante do PTB será o Sr. Sér-
gio Magalhães, um dos autores do pro-
jeto aprovado pela Câmara.

MESA DO SENADO: IMPASSE
Ontem i noite parecia que se havia

chegado a um acordo piloto pera uma
eleição tranqüila para a mesa do tonado.
A fórmula que reunia maiores posslblll-

dades de êxito era a seguinte: Presiden-
te (cargo novo, criado paio parlamenta-
rlsmo) — Auro Moura Andrade (PSD-
Sáo Pauto); Vlee-Presldente, João Vilas-
Boas (UDN-Mato Grosso); Prlmelro-Se-
cretirlo, Barros de Carvalho (PTB-Per-
nambuco), contrarlando-se as pretensões
do Sr. Vlvaldo Lima (PTB-Amaionas)
que Insiste em voltar ao lugar. Nessa
chapa, e Senador Gilberto Marinho, iria
para um lugar na mesa, como represen-
tante do PSD-Carloca e o Sr. Joaquim Pa-
rente (UDN-Plaui) para a terceira Secre-
taria. Esta fórmula esbarrou num fato
novo: a declaraçío do Sr. Vltorlno Frei-
re (PSD-Maranhão) de que não votari
am pessedista para a presidência. Como
se sabe, e Sr. Vltorlno esti aborrecido
com seu partido, desde o Incidente com
o ministro da Agricultura. Dispondo de
três votos — Eugênio de Barros, Sebas-
tlio Archer e o seu — poderi propor-
cionar a vitória do Sr. Vilas-Boas para a
presidência. O representante de Mato
Grosso, como se sabe, perdeu no ano
passado por um voto para o Sr. Moura
Andrade, e encontrara ai uma fórmula
de se desforrar.E senão meramente pessoais. E' que as ra-
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SAN TIAGO ADIOU
O Chanceler San Tiago Dantas não

comparecerá hoje i Câmara Federal, on-
de deveria prestar esclarecimentos sobre
sua atuação durante a Conferência de
Punta dei Este. O presidente da Câmara,
Sr. Mazzili comunicou oficialmente que o
comparecimento foi adiado por 24 horas.
O Chanceler deverá ir hoje a Belo Hori-
íonte para uma reunião do PTB-Mineiro
e para receber as manifestações que lhe
estão sendo preparadas naquela cidade pe-
lo seu comportamento no Uruguai.

• PICADINHO
O Senador Juscelino Kubitschek deveri

chegar amanhã i Brasília, para atuar na
sessão extraordlniria do Congresso. A In-
formaçio é do Deputado Carlos Murilo,
homem bem Informado em assuntos de
JK. O senador vai ter de decidir entre
duas correntes de seu "staff": uma, acha
que êle deve usar a tribuna do Sanado e
fazer um pronunciamento objetivo sobre
e parlamentarismo, iniciando um processo
eleitoral com vistas i eleição da chamada
"Bancada JK"; outra, entretanto, mais mo-

derada, opina que o ox-Prealdante «leve ae í
preservar, sobretudo em face de fator s
tempo — que é multe longe daqui até eu- j|
tubro. Esta corrente acha que e momen- =
to não é de falar; mas de calar — a que j=
JK deve se preservar da fogueira política =
por algum tempo, ficando um pouco _
margem até a hora oportuna. *** O Oo- _
vernador de Goles, Sr. Mauro Borges Tal- S
xelra vai Instalar um cerimonial ne Pali- 1
cio das Esmeraldas. Para isso, mandou fa- =
ler um estágio no cerimonial do Planalto 1
o seu oficial de gabinete Newton Cernelro =
Lobo, ora em plenas aulat com grande =
aproveitamento. *¦** Foi adiado para e dia §
1." de março o grande bailo de carnaval =
que a Prefeitura de Brasilia patrocinara =
no Teatro Nacional. A decoraçío, de I
Athos Bulcio, esti sendo concluído. "' 5
Espera-se para esta semana a apresenta- _
ção i Câmara de emenda objetivando ele- 3
ger, em outubro, senadores e deputedes §
federais por Brasília. Hi uma movimenta- s
ção multo grande, sobretudo da cândida- =
tos. *** Tris ministros do Supreme Trlbu- I
nal Militar vieram acertar cem o Presiden- _
te Joio Goulart a mudança do STF para £
Brasilia o mais rapidamente possível. _

DEPUTADOS EXIGEM QUE REFORMAS
DE BASE ENTREM LOGO EM DEBATE

DRASILIA, 6 (UH) — Presentes apenas M deputados,

CIVIS E MILITARES EM FRENTE ÚNICA:
AUMENTO DEVE SER DE 50 POR CENTO!
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DO P0NT0-DE¦VISTA WAMèHlíi^
____\ _____jT

CÂMARA

contando nas galerias e nos corredores eom intensa mo- ^
vimentação de comissões de interinos da União e das autar- =

 quias, a Câmara dos Deputados ini- =
ciou, ontem, efetivamente, os traba- _
lhos correspondentes ao período ex- §

traordinário para que foi convocada. Observações parti- |
ram, entretanto, do plenário — Deputados Último de Car- |
valho, Padre Nobre e Adauto Cardoso — de que se nie |
se insistir para que os parlamentares ausentes venham a _
Brasília, aquela casa dificilmente contará com número su- 5
ficiente, neste período, para qualquer deliberação, caindo, _
assim, no vazio, o motivo preponderante da convocação j|
feita. O representante udenista chegou a reclamar que, a =
exceção da reforma agrária, já a ordem-do-dia do ontem, _
nio contava em sua pauta com outros projetos pertencan- §j
tes ao chamado grupo daqueles que dispõem sobre re- _
formas de base. =

A intensa movimentação que vem sendo feita pelos _
interinos deverá, possivelmente, provocar o aparecimento, _\
em Brasília, de maior número de deputados, nio só pele S
condição de ano eleitoral que i o presente, mas também, _
pela insistência com que as lideranças vêm atuando ne §
sentido de que ocorra número suficiente. £

Apenas um orador ocupou à tribuna, ontem, para =
debate da reforma agrária, assim mesmo completando seu Ü
tempo no trato de assunto diferente, mas atual e que vem =
movimentando o funcionalismo civil e militar da União: §
aumento dos vencimentos. Foi ile o Sr. José Talarico, que, _
aliás, ocupou três vezes à tribuna da Cimara, para tratar 1
da greve dos motoristas no Rio de Janeiro, do aumento £
da reforma agrária. Neste particular, o Presidente Ranieri _
Mazzili preveniu que as inscrições anteriores — somavam _
mais de 50 — para debate da matéria não mais prevale- Iciam, devendo os interessados inscreverem-se novamente. =

— MAO sabemos qual a base do novo aumento que o DASP
Ia apresentará para aer apreciado na reuniio do Conselho de

Ministros amanhã. Uma coisa é certa entretanto: não confiamos
no DASP.

A declaração é do Sr. Carlos Taylor, presidente do Conaelho
da Confederação doa Servidores Públicos do Braail, o qual acen-
tuou já serem por demais conhecidas as pretensões dos servi-
dores, que sio a de aumento mínimo de 50 por cento.

Acentuou Carlos Taylor, qne, pessoalmente, é favorável a que
o aumento para os servidores doa níveis 1 a 5 seja na base dos
vencimentos previstos dos mesmos antes da decretação do sala-
tio-mínimo, a fim de restabelecer-se a hierarquia perdida quando
se pôs a medida em prática, pois ee vencimentos de todos os fun-
cionários daqueles níveis, na Guanabara por exemplo, foram fun-
dldos em CrS 13.440. "Podem alguns nio ficar satisfeitos mas
a medida seria saneadora. Isto entretanto é meu pensamento
pessoal" — aduziu.

Por outro lado, também o General Saturnino tange e o Alml-
rante Duque Estrada, da comlssio encarregada de eatudar o
aumento para os militares, Já apresentaram suas conclusões: sáo
pelo aumento naa mesmas baaea dos civis — 50 por cento mínimo.
Interinot

BRASÍLIA, 6 (UH) — "Tào logo a Câmara consiga número
suficiente, o projeto da efetivação doa servidores interinos das
autarquias federais será aprovado, declarou, ontem, a UH, o
Deputado Arruda Câmara. Afirmou que a única objeção ao pro-
Jeto partia do líder da UDN, Sr. Menezes Cortes. "Entretanto
— concluiu o deputado — ao que fui informado, o lider da UDN
concordou com a aprovação do projeto, desde que, para futuras

promoções, os interinos sejam obrigados a se submeter a con-
cursos".

A propósito, o Deputado Padre Nobre disse, ontem, da trlbu-
na da Câmara, que "se sentia alegre em ver na ordem do dia,
no seu primeiro número para aprovação, tal projeto, tendo a
certeza de que não faltarão, aos reclamos dos servidores lnterl-
nos". "Aqui estamos para resguardar a Justiça e para preservar
qualquer calamidade pública e, desta maneira, somos obrigados a
votar a favor da efetivação dos Interinos sob a pena de sofrermos
com o remorso a morder a própria consciência" — concluiu o
Deputado Padre Nobre.
Paridade

BRASÍLIA, 6 (UH) — A paridade com oa marítimos será a
próxima èta«- '*- '••'• «••'" •¦« "nr'nórlos vêm sustentando. As
reivindicações da claaae, no tocante às Imperfeições do enquadra-
mento provisor.i .... unidas e o novo quadro Já foi apro-
vado pelo grupo dc trabalho encarregado da matéria.

O primeiro secretária da União dos Portuários do Brasil, Sr.
Baltazar Ferreira de Andrade, que se encontra em Brasília para
acompanhar a votação do projeto que efetiva os interinos, des-
mentiu que os portuários estejam, articulando uma greve para
oa próximos dias.

Sobre a questão doa Interinos, oa portuários, bem como oa
Inúmeros trabalhadores de outras categorias que vieram a esta

I O GOLPE DA MENTIRA
| OU A MENTIRA DO GOLPE
1 SÉRGIO MAGALHÃES .Exc/uihro de UH)
£ r\ Governador da Guanabara declarou e seguinte, ne aeu
I U próprio jornal, com grande destaque: "O Prealdente de
= uma das casas do Congresso disse-me que nio pode, as vises,
I nem levantar-se para uma rápida ausência, pois ó quante basta
- para que o vice faça voltar, sem número legal, proposições
£ que lhe Interessam Ideologicamente, e que, ae devidamente
£ debatidas, seriam re|eltadas. A Isto chegou o Peja: eiInte-
= rêsse público depende de o presidente da Mesa nie Ir li fora .

£ A denúncia é grave. Envolve a Mesa, as lideranças e todos
= A os parlamentares que têm o dever de pedir verificação de
I votação qunndo existe qualquer dúvida sóbre o resultado. En-
= tretanto, o denunciante foi Uo leviano que nfio esclareceu
= qual a casa do Congresso, se a Câmara ou o Senado, nio ct-

| tou nomes nem a matéria. Mais uma mentira a serviço do
I golpe. O Presidente efetivo é quem por força do regimento
£ organiza a ordem do din, que é publicada e distribuída com
= antecedência. A discussão precede a votação. Nenhuma ma-
i teria é posta em votação sem que a discussão tenha sido en-
£ cerrada. O número de parlamentares é anunciado no inicio
£ da ordem do dia e pode ser verificado a requerimento dé
1 qualquer deles. Quando o vice substitui o presidente segue
£ o plano traçado no avulso da ordem do dia. Se não o fizer,

...........™ ..„„„.„„ .......... -..—„  ,—  -  £ se ferir o regimento, qualquer parlamentar presente levanta
capital, vão desenvolver esforços junto aos parlamentares no £ questões de ordem que são prontamente respondidas. Tudo
sentido da aprovação do substitutivo Dager Serra, que manda - -•  -- -=- - ««.n..ior«f.~,tn «...vario « nnhlip».
efetivar todos os Interinos da União e dos Territórios, admitidos
até 1.* de dezembro de 1961.

* SEGURANÇA NOS CIRCOS

MINISTROS PESSEDISTAS LUTARÃO
POR APOIO DO PARTIDO A SAN TIAGO

reunam mais dc £deverá ser respeitado, no que couber quanto - v,r*° comparecer ao encontro, bem como
capítulo V — Seções 1.88,888 da Consolida = °* lfd*r" d» m»lor Pr««Í9lo no partido. A
dn Trahalhn" A. ;..f.._°L_ °* . °nS0,,d-a" = inclusão do tema "politica exterior" no te-

serão £

O Deputado Vasconcelos Torres apresentou projeto-delei, dispondo que "em todos os recintos fechados, auditó-rios ou locais de reunião para espetáculos públicos (circosteatros, cinemas, ringues, etc), onde se
cem pessoas.
se dispõe no
ção das Leis do Trabalho". As inírações, no ,-a^o
punidas com multas de dez a cem mil cruzeiros.
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DRASILIA, 6 (UH) - o Senado se £t* reuniu ontem, apenas para pres- £tar as homenagens póstumas à memó- £

r- „ ... na dos Srs' Cunha Melo e Francisco =Gallotti. recentemente falecidos. Todos os lideres do partidS Irepresentados na Casa usaram da palavra para fazer o necro- £logio daqueles homens públicos, associando-se à Mesa ao en- £eerramento, pela palavra do Sr. Moura Andrade, as reverências =

io "Premier" Tancredo Neves esti pessoal-
mente Interessado em ver aprovada na

- reunião do Diretório Nacional do PSD, que
= se realizará amanhã, em Brasilia, uma de-
£ claração dc apoio á politica exterior bra-
£ silelra. Todos os ministros pessedistas de-

SENADO -

poi
mário da reunião se deve ã Iniciativa do
Sr. Ernani do Amaral Peixoto, que nio con-
cordou, em princípio, com a posição da de-
legação brasileira em Punta dei Este. As
resistências do presidente do PSD acabaram
vencidas pelo próprio Sr. Tancredo Neves,
mas o debate de problema foi julgado Im-
prescindível.

Os ministros pessedistas estão traba-
lhando junto a seus correligionários no sen-
tido de ganhá-los para a posição do Gabl-
nete. Também o líder Paulo Pinheiro Cha-
gas já iniciou gestões no sentido de fazer
aprovar na reunião um documento de apoio
à política do Gabinete de um modo geral.
O Sr. Juscelino Kubitschek. um dos únicos
a se pronunciar contrariamente à posição
brasileira, comparecerá também à reunião,
mas já deixou claro que não pretende se
pronunciar sóbre o problema durante o de-
bate, pois considera que uma vez assumida
a posição brasileira, cabe a todos prestigia-
Ia para não enfraquecer o Brasil no diálo-
go das nações. Os chamados juscelinistas —
deputados que seguem a orientação do ex-

presidente — se portarão na reunião inde-
pendentemente de sua vinculaçáo com JK.'O Deputado Abelardo Jurema, por exemplo,
apoiará totalmente a posição do Sr. San
Tiago Dantas, opinando, inclusive, a favor
dc uma política exterior mais categórica,
mais calma, firme. Outros, como o Sr, Ho-
rácio Lafer, por exemplo, deverão repetir
pronunciamentos contrários à posição bra-
sileira, como vêm fazendo algumas vezes.

O Sr. Amaral Peixoto, caso os debates
se tornem muito fortes, pretende recorrer
à solução de constituir uma comissão para
estudar o problema com vagar, a fim de
obter uma decisão que consulte aos mais
altos interesses partidários.

£ quanto se passa na sessão é taquigrafado, gravado e publica-
= do. O trabalho legislativo não tem segredos. A falsidade da
= acusação, pode, assim, ser facilmente provada. Se por acaso
£ o vice cometesse abusos ou irregularidades, o lugar próprio
•£ para o presidente levar a questão é na reunião da Mesa e
£ não nos ouvidos de conspiradores inveterados.

* * *

| ALGUÉM mentiu. Mentira a serviço do golpe. O Congresso
= Ae o Conselho de Ministros têm que agir energicamente con-
£ tra os traidores da democracia, os mentirosos, os terroristas.
£ Na raiz do golpismo está a corrupção, a de passade e a do
= presente. Prendam-se todos os ladrões que estão no exerci-
| cio das mais altas funções públicas. Seri e primeiro passo
£ para a ¦ consolidação do regime.
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= Skv há v i ii li u qur embriague «orno a verdade — Machado da Assii

Devera ser encaminhado, hoje. o relatório do Sr NelsonMaculan sobre observações feitas no Nordestecondições do trabalho rural ali
a respeito das £

A efetivação des interinos (projeto em curso no Congr»s<o>nao encontrará maiores oposiçôes no Senado. Deveri ser apro-vado praticamente por unanimidade.

A bancada dn PTB fechou questão em torno da aprova- I
ção do projeto que institui o Código de Telecomunicações £
como veio para a Câmara dos Deputados. Foi decidida a lide- £rança do partido na Casa. após rápida consulta aos integran- I
tes da representação trabalhista no Senado. £

LIDERES CONTRA A INFLUENCIA I
ELEITORAL DO PODER ECONÔMICO (

BRASÍLIA. 6 'UH) — O Deputado Pedro Aleixo, após con- _versar com o lider Almino Afonso, do PTB, estendeu os re- £
sultados dos seus entendimentos ao üder da UDN. no Senado, 1
Daniel Krieger, para a preparação da ofensiva legal contra £
influência do poder econômico nos pleitos e na distorsào do _\
processo político do pais. =

Os Deputados Pedro Aleixo e Almino Afonso, em nome de _
suas bancadas, convieram em que é urgente a reforma da _
iegisiação eleitoral e recolhem subsídios para levá-la avante, §j
tendo em vista o principal — evitar o domínio dos milionários' c
na eleição. £

No Senado encontra-se nas comissões, o projeto Milton 1
Campos, que introduz os sistemas dos círculos eleitorais Idis- =
tritos, e que poderá servir de base aos entendimentos. A re- _
dução dos candidatos e da área de disputa, segundo o Sr. Pe- =
dro Aleixo, é um fator de moralização dos pleitos, alem de con- £
ferir maior autenticidade regional às representações no Con- _
gresso. Também no Senado, sendo objeto de deliberação de £
uma comissão mista de deputados e senadores, está o Código =
de Telecomunicações no qual será melhorado o dispositivo que _
obriga as TVs e rádios a cederem horários para a propaganda _
politica gratuitamente, sem distinções. =

A formação de entidades das classes conservadoras como =
e CONCLAP e o IPÊS e o encarecimento progressivo e cons- £
tante dos pleitos levaram os lideres ao exame atento da mate- _
ria para ser votada a lenioo de servir ao pleito de outubro, s
Caso seja vitoriosa a volta aos distritos uma conseqüência £
da extensão da cédula oficial para as eleições proporcionais. £
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Sindicatos: "Trégua

Salarial" Não é o
Meio de Combater

a Inflação!
S. PAULO, 5 (UH) - Declarando

que teve conhecimento do projeto
sôhre a "trégua salarial por um
ano", atravta da imprensa, o Mi-
nUtro do Trabalho, Sr, Franco Mon*
toro, afirmou, hoje cedo, à repor-
taxem de UH que eKtá complctamen*
te alheio ao aasunto, não tendo neu
Mlniitério, atf o presente momento,
cogitado do problema. "Á preocupa*
ção — Afirmou o Ministro Montoro
— do atual Governo t de combater
a elevação do custo de rida e entati-
car a espiral inflacionAria, que *e
trata de uma matéria complexa, para
qual nio cabem medidas isoladas".
O Sr. Franco Montoro moctrnu-aa
surpreendido com a noteia de eon gr-
lamento de preços, que, aegundo êle.
deve tratar-se de um estudo eom
aplicação prevista em concomitância
com outras medidas.

Também o Ministro da Indústria e
Comércio, Sr. Llli.se» Guimarães, ao
embarcar, hoje cedo, por ria aérea,
para o Rio de Janeiro, falando à
reportarem dc UH, no aeroporto de
(.(iniconha*., à propósito do congela'
mento de salários durante o ano é%
63, afirmou desconhecer a mataria t
a exiitência dc «jualqurr citado es
tramitação nesse sentido.

A noticia de "trégua salarial" ei-
plodiu como ama bomba not meios
sindicais da Capital, onde, imedia-
tamente. passou a ser classificada
"como absurda". O Sr. Araújo Flaci-
do, viii.-prrnldi.nte do Sindicato dos
Metalúrgico!, declarou à reportagem
que "congelar salários e venclmen-
tos não é meio de combater a Infla-
.lo, mat tlm de levar o deuapiro
ao lar de milharei de trabalhador*!
e criar um clima de agitação aa>
ciai". Se, todavia, o iun_rlamento
de salários fór precedido do congela-
mento de preços, _ coisa não se
afieura tão má, mas, mesmo assim,
depoii de orna eqaiparaçlo toa ai-
veii lalariaii com o cmto de vida.
O Sr Bonifácio Brito Evantelíita,
diretor do Sindicato doi Bancários,
repudiou veementemente a "trégua

salarial" como loi noticiada, poil m-
ria uma medida iiolada e profunda-
mente prejudicial para as classes tra-
balhadoras.

• JANGO NO RIO - *RAAs,^retLia(US
Imprensa da Presidência da República infor-
mou, ontem, que o Sr, Joio Goulart está de
viagem marcada para o Rio de Janeiro, na
próxima quinta-feira.

.***********************.'¦*******************>

os motivos <Ainda não foram revelados
objetivos dessa viagem.

• CUTnCUICT» BRASÍLIA, 6 (UHI — O
tNIKtVmA — Presidente da Repúbli-

ca, Sr. João Goulart, concederá esta tarde
uma entrevista à revista norte-americana ;j"News-week1'. ;!

,*************************»*****************'
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| ¦ CORNÉLIA
_ No meio da confusão, o riso é ne<»ssário.
1 Ora veja o leitor esta legenda d"0 Globo"; legenda crua
= pretende dar graça maior à linda foto de D. Klia, com seus
= trigémeos. estampada na primeira página do brilhante
1 vespertino:

"Costumo-sa dizer que a história se repete e a
que vamos contar hoje guarda analogia com a de Lu-
crécia, aquela mãe romana que, chamada a exibir
suas jóias, ergueu nos braços, altivamente, oa seus fi-
lhos, mrds tarde os famosos tribunos Grachos. Não
menos orgulhosa é a expressão da brasileira D. Elza,
quando surpreendida pelo fotógrafo, aconchegando os
mais novos trigémeos da cidade".

£ O sorriso de D. Elza confirma o que dizem oi nossos
_ colegas d'"0 Globo": o seu orgulho é, com efeito, aeme-
§ lhaiite ao de Cornélia, mãe dos Grachos e de uma menina
= (além de nove outros) que casou com Ciplão Emiliano...
= Realmente, quando a rica patricia (no sentido romano),após
S mestrar-lhe as suas jóias, pediu a Cornélia para ver as suas,
s a mãe dos Grr-chos apresentou-lhe seus filhos: "Ela as mt-
£ nhas jóias"
_, Feliz comparação. Parabéns ao Comendador! .

| ¦ OS GRACHOS
£ E, diga-se com ênfase, os tempos são dos Grachos!

E. entre nós, nesta nora, os Grachos não são apenas
_ os filhos de Cornélia. São centenas, milhares de estudantes
£ que se colocam na vanguarda da luta social de nossa pátria!
£ Como são nitidos e justos, estes estudantes d'"0 Metro-
_ politano", folha que circula juntamente com o "Eriàrio da
E Noticias" dos sábados. E' um jornal de seis páginas, apenas,— mas vale por uma universidade.

,& O leitor precisa ler a reportagem de H. Marinl Pilho sô-
£ bre a revolução cubana. Não vou transcrever nada do que
£ êle escreveu. Peço ao leitor que procure ler o trabalho na
£ integra. O diacho é que exemplares de edição atrasada
= custam mais caro. Mas vale a pena.
_ Os Grachos são estes moços, os Grachos brasileiros, que
£ defendem Eduardo Sobral da balela de extremista, fantasia
£ calculada para atender à Capuava a ás manobras dos ho-
_ mens de negócios de Roboré.
£ Os Grachos do Brasil são eles, que denunciam o caos d*
_ Guanabara. Caos de que é artífice o Governador Carlos
£ (American Coffee) Lacerda!
£ Diante do caos, Lacerda quer ditadura militar I Para
£ que?
_ Dizem os Grachos:

"Para afastar o Govêrno das pressões populares, a
fim de que os grupos caducos possam sobreviver eco-
nômlca e politicamente".

| ¦ O PROFESSOR E OS ESTUDANTES
s Que diferença entre os^ estudantes d'"0 Metropolitano"
lao Professor Gustavo Corção em face do problema aocial.
£ O Corção é o caos em sociologia e em política. Evlden-
£ temente, Lacerda transpôs o caos da cabeça do Corção para
£ a Guanabara!
£ Com os Grachos está a nitidez! Parabéns ao Comenda-
= dor, só pelo fato de lembrá-los!
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PRESIDÊNCIA
UM. 0IIFP PIFRUCITO  BRASÍLIA, 6 (TJH) _ "Estivemw UUn UUCK ri.CDI_.UIU — com 0 presidcnte Jtlã0 Goulart,

eom quem palestrei amistosa e demoradamente. Desse encontro
flue provavelmente se repetirá antes do meu retorno nos próximostrês dias, tive a melhor impressão, não só em relação á politica
que éle vem desenvolvendo em seu Estado, mas sobretudo quantoa orientação que vem imprimindo na administração do País e o
que pensa sobre a politica nacional. Acho que o Presidente tem
agido com prudência, com habilidade e um apurado senso de
responsabilidade, por isso que lhe ponho crédito e acredito na
aegurança do regime" — declarou ontem a UII o Sr. Dinarte
Mariz, ex-Governador do Rio Grande do Norte.

O ex-Chefe do Executivo potiguar informou que na próximaeonvençao udenista irá batalhar para uma consulta ao povo sftbre
regime parlamentarista, aduzindo:

— Advoguei essa consulta à opinião pública porque adotamos
¦m regime democrático e, pessoalmente, defendo a democracia
como resultante da vontade expressa da maioria. Pode ser que•asa maioria esteja realmente satisfeita com o parlamentarismo.Mas também pode ser que essa maioria faça-lhe restrições. Dai
taperioaa, indeclinável consulta. De minha parte, embora nunca
tenha sido defensor do parlamentarismo, confesso que éle me
eurpreendeu. Mas nio me separo, com pensamento que éle veio,
¦enão para uma crise aguda. Nâo vou maldizé-lo. Não sei se veio
para o bem ou para o mal do povo ou da Nação. O povo deve
•pinar, portanto.

BRIZOLA: CALMA NO RIO GRANDE
BRASÍLIA, « (UH) — O Gevernador Leenel Brltola afir.

mou, ontem, aos jornalistas credenciados no Palácio de Pia*
nalto, que a reforma agrária ore um Imperativa de censciln-
cia e que para tal já dera o primeiro passo no Rie Grande
do Sul, distribuindo terras aos camponeses sem terra, mas
dentro dos dispositivos constitucionais. Dlsst o Gevernador,
recordando a entrevista que tiver* com o Presidente da Re-
pública minutos antes, que a situação no teu F/tado é d*
plena calma e tranqüilidade, advertindo os jornalistas ce que
a demora verificada no seu encontro com • Sr. João Goulart
não decorreu de nenhum tato sensiclonal, frisando que am-
bos costumam palestrar longamente.

— Todot falam em reforma áf rifla: bispos, deputados de todot
ot partldot, governadores, toclAlogot, militares, todot not' — dis-', 
%*• o rhff> do Kterut.io gaúcho, acrescentando: "O que ocorre

; no Rio Grande do Sul é om pracetso rrlvindlcatõrlo chamada
> "acampamento Indiano". O problema — continuou — sxtét agora,' Umitara-se ao debate, afim pronunciamentos, tempre favorareli
; a reforma agrária. (Itlmamente tem-fte desenvolvido com grande' 
Intensidade a organlzaçfo de unlftes e associações de agricultores

; tem terra, de pequenot agricultores e proprietário!, Existem inalf
de mil destas entMadei no Rio Grande do Sul e, em determina-

: dot pontot do Ettado, Inicialmente alfumaa centenas dc agri-
cultores sem terra com as suas famílias e pertences reunem-sc «
organizam-se em acampamentos Improvisados. Not dtat que te
sucedem o acampamento vai aumentando e todos rezam o ttt_n
variai T*iet por ala ¦ en«iam aptlos ao go.frno pedindo terra
para trabalhar • produzir.

aaaaa—a—eeoaaaee—oeeoeaao——aao—oo—oao eeeeeeeenei••ai

GABINETE

• CtWMJADC ° Deputado José Joffily vem se empenhando
rKUrlArt — pela nomeação do Comandante Sá Carvalho

para a superintendência da Frota Nacional de Petroleiros, tendo
já obtido o adiamento da nomeação do Comandante Mader Con*
çalves, que fora indicado para aquele posto pelo Ministro Ga-
briel Passos.

• DFTDADDÁÇ ^ ^'' ^a',r'e' Passos, Ministro de Minas e
rtlKUDKAj — Energia, fará hoje, ás 15 horas, uma con-

fcréncia, na Rua México. 3 — 16.° andar. Na ocasião falará sftlire
a Petrobrás e outros problemas.

• f\ TAtA nCiránn Ainda nào teve solução o caso cria-
W U.JU UlLUAUU — do pelos asilados portugueses Gen.

Humberto Delgado e Cap. Henrique Galvão. O Itamaratl, a pedi-
do do Embaixador de Portugal e do Ministério da Justiça, estuda
o problema, mas ainda não apresentou qualquer solução. A prin-
cipal dificuldade é que o Gen. Delgado náo é asilado, mas resi-
dente no Brasil, tendo entrado com visto de turista e conseguido
depois permanência, tendo hoje Carteira Modelo 11). E, nessas
condições está a salvo dan restriçõet ao direito de asilo Em con-
seqUêneia, acredita-te que nada mais acontecerá além da adver-
tencia feita pelo Ministério da Justiça aot asilndos, para qua se
abstenham de quaisquer pronunciamentos de naturesa política.

Não Foram Contratadas as Obras da

Barragam de "Cachoeira Dourada"

RHAHII.IA, 5 — Serão recebida» na próxima i»eita-feira, em
Goiânia, a« prupoitas dns «rupos tfrnicns concorrentes à reall-
laçan da ser.un<ln etapa dai obras civis ila represa de "Cachoeira
Dourada". Compreendem estas ohras 1110.000 metrot cúbicos ie
escavação, ISO.iiihi metros côblcoi de concreto e 1.30O.0WI metro»
ciitiico» de harrauens de terra — devendo estar conrlutdaa em
fins de IMl. Os grupos scrailorcs a serem Instalados permitirão
pela aua capacidade a nperav*o da linha de transmissão em
2211 kv. até (iolàiiia e Brasilia. sendo possível entlo suprir aa m-
ressldades lotais de enereia elétrica «le Goiânia e da Capital da
República. O projeto prevê a instalação de um terceiro grupo de
M.IM Kv. e seu custo total deveri atingir aproximadamente trtabilhões de cruieiros. Comentando versões recentemente veicula-
das, o Governador Mauro Bnrrrs lem ressaltado a completa Isen-cio da Central Elétrica ile (ioiis em face dos concorrentes porela mesma convidados, cujas propostas serito apreciadas por uma
Comlssio Julgadora integrada por um delegado dai FISr.ai Ar
madas, um engenheiro do Ranço Nacional do Desenvolvimento
Kcnnnmlrn e o lliretor Técnico da Cia., engenheira Almir <e
Oliveira Telles. hr.mcntem.sr. a»«lm, as noticias vindas de Sao
Paalo, oue davam o grupo Bebastllo (amargo como antecipada-
mente contratado para a realiiac.to dos Servi.n> de Caehoelra
Dourada.
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O I MH0 • Mais de Mil Empresas Querem Dólares
SAN TIAGO: FRONDIZI
CONSOLIDA A VITÓRIA

\

iMundoDipí
NègòdiòH

" i atitude do Presidente Fron- 0
r\ diil fõj convergirem para a *^

Arqqntlna as atenções de todo o 
'0

continente, A vitória diplomática 0 . {
PINHEIRO do Brasil, Indiscutível, na conft* 0 ?'

rénc!a de Punta riel Este, tem 0

JOÃO

CONVERSA
, CARIOCA

Missão do BID Partiu Para Recife: Examinará
os Projefos de Habitação de Pernambuco e DF

a Argentina assumo a liderança da "linha flexível
j. ,on5olldar o êxito de Punta dei Este" Foi isso

seqüência agora na grande vi* 0
tórla política que o Presidente 0
Frondlil conquhta para seu Pais. 0

procuran* 0
do consolidar o êxito de Punta dei Este" Foi isso o que nos 0
disse ontem, em conversa . informal, o Chanceler San Tiago 0
Dantas, apreciando, não oficialmente, sem caráter de entre* 0
vista, a corajosa atitude do Presidente da Argentina, que, to* 0
dos nós esperamos, saia vitorioso de mais essa contenda. p

Foi primoroso o discurso do Presidente Frondlzi, pronun* 0
ciado na Província de Entre Rios. Primoroso na forma i no |
fundo. Lúcido na defesa da integridade do sru alto cargo. 0
Obietlvo na análise serena das causas da pressão reacionária. 0
Desapaixonado na critica aos Estados Unidos, quando ressal- 0
va do obscurantismo das tendências retrógradas, no passado, p

trás informações, dt abso
luta primeira mão, graças
aos sedutores esforços do
nos'io enviado particular
àqueles festejos. enviado,
como já perceberam os lei*
tores experimentados, do
gênero feminino — Inferes-

s santa lady-ernoner com cam-
l po dc ação numa das mais

,;;.-., velhos problemas, o continente que se renova na es* | » 
^'ffiJfâ^à&V*

perança de melhores dias. % J r

Foi altamente oositivo o discurso do Presidente Frondlzi. <|
Que em torno dele possam unir-se as mslhores correntes da j?
América; no Brasil, nos Estados Unidos, e na Argentina, que 0
flrmementa acrtditamcs possa livrar-se dos últimos remanes* i|
centes de uma casta militar ultrapassada e sem raizes popula- jé

figura do grandt Roosevelt, t no presente o Presidente 0
Kennedy. 0

Todas essas manifestações, mais ou menos violentas, que ^
se sucedem tumultuadas e imprevisíveis em todo o continen* Ú
te. são parte dc um processo único de transformação política, 0
econômica e social. As velhas oligarquias reacionárias e cor* 0
ruptas começam, por força das novas idéias, a ruir, deflnlti* 0
vãmente. São as camarilhas militares, entoando desafinadas os 0
últimos acordes do velho hino anticomunista. Os monopólios 0

que se desfazem aflitos, na antevisão do juizo final. Os prlvi- é
léqios que agonizam; as novas elites que buscam as soluções í

par

\ Ainda o Festival
Ij*STA 

despretensiosa colu- J
j na iá deu alguns infor* }

mes sóbre a abertura do
Festival Pan-Americano de
Comédia, há pouco termi*
nado em Punta dcl Este
com fraco movimento de bl- J
llieteria. Hoje daremos ou* l

res. A luta continua, t a luta heróica de todo um continente p
que plasma no sacrifício de seu povo a Imagem gloriosa de 0
uma nove época» P

s^mmmwms» VÁRIAS ^^^^^^^ i
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Quando o galã cômico
Dean Rusk — grande nome
para o hipódromo! — abriu
as festividades com um mo*

. núlogo no qual insinuava
s que nao daria nem um tos-

táo furado, dos fllantrópi-
\ cos bilhões da Aliança pa*

ra o Progresso Teatral do
í Continente, cm má hora %
Z descoberto por Colombo, l

aos grupos de amadores J
s que imitassem o estilo dra* %A Companhia Brasileira Comércio e Indústria está min* . .,_ _..

tendo permanentes contatos com os industriais brasileiros que mático de Cuba, obteve
queiram expor seus produtos no Salão do Brasil da Exposição imediatamente a adesão do l
Internacional Permanente de Roma. O Salão do Brasil será 0i Panamá, São Domingos, {
Inaugurado em junho, no dia 1.°. A exposição já está em fun* também conhecida como *
cionamento com 60 países nela representados, e será uma cs* pátria da Democracia, Cos* *
plêndlda oportunidade para que o Brasil exiba e coloque seus ta Rica, Honduras, Salva* >r . . _  -i --i- J* aa. -J_ r. c....__.. &. -. ¦• * _. . _ ¦'_ y
produtos tm pleno coração do Mercado Comum Europeu, -*5
atendendo à curiosidade e ao alto poder aquisitivo de mais 0,
de 20 milhões de turistas que visitam Rema, anualmente. 0

f
O Sr. Plínio Canlanhode é n senvolvimento Econômico do *

dor, Brocoió. Guatemala e
Paraguai que, fanáticos do 2
progresro — e visltá*los é J
verificar o fanatismo — náo J
queriam nem por sonha ,

, , ... , , . , , , «. perder um níquel para in*
titulo Brasileiro do Petróleo, bica Legislativa daquele Es* 

| tensificar mais o seu ardor
Para as funções de diretores tado acaba dc aprovar. O Fun* § progresiÍ5tico. Mas urn dos
daquela entidadc__foram esco* 

£°:_^?««."™Jví™n,°_f.c°.nf;'§ comediantes, qúe também é
partidário fervoroso do pro*

gresso, e falamos do Haiti,
não se entregou logo. Sabia
que não entrando na currio-
la logo de cara tiraria me*
lhor proveito, maiores van* j
tagens e assim foi — me*
teu uma conversa compri-
da, dizendo gostaria de
respeitar a dramaturgia

v íj 2 cubana, na qual encontravaronautlca Neva espera Ja es* } vários to5 de contato ítar produz ndo aviões metah* ,- .,„ I
Moreira Sales e pelo Senador (.„, ac miall.(, h..,i,,.t.s ,10 . i 

com linha que sempre J
R«i Carneiro. BUndo lmtMte 

núslc „„„, sc. Ú id^ra come a mait fecunda {
gundo declarações do Sr. José 0 \ Para " "\Me!" *' Porio' X
de Carlos Barros Neiva, dire- 0
tor daquela organização. Será '0
o "Regente". |5

hidos os nomes dos Srs. mico levantará seus recursos p
Eduardo Difini e Mlguez dc através de um empréstimo 0
Melo. compulsório junto à popula* 0

ção, da ordem de 1% sóbre P
total das operações de vendas úIsaçoes. Esse empréstimo sera g
resgatado no final de cinco *

I

Tomou posse ontem no ga
binete do Ministro da Fazen* e consignações e demais tran* 0
da, no cargo de presidente do —--- --' — ----- '¦-

Banco do Nordeste o Sr. Raul
Barbosa. Estiveram presentes
varies deputados e senadores.
O novo presidente do Banco
do Nordeste foi saudado na
oportunidade pelo Ministro

anos.

A .Sociedade Construtora Ae- 0

Os Departamentos Jurídico
e Econômico dn federação das
Indústrias do Estado da Gua*
nabara emitiram parecer con*
trario ao projeto tio Deputado
Almino Afonso quo "altera a
legislação do Imposto de Hen*
tia, institui a tributação adicio*
nai das pessoas jurídicas em
relação ao capital social das
reservas". A indústria carioca
opina que o projeto "poderá
ser prejudicial ãs empresas
ooe ainda não fizeram a rea-
valiação de seu ativo, além ile
ferir o principio constituem*
nal que veda discriminações".

Uma empresa de economia
mista - a CODEPAR — será
o organismo qu*; administrará
os recursos do Fundo de De*

ca no Brasil. A fábrica deverá ^
ser no Estado da Guanabara, i,. \ tada de 70 centavos.

tio |Os industriais de gusa di
Estado de Minas Gerais estão 0
planejando a construção de 0
unia aciária com capacidade 0
para 100 mil toneladas de lin* ^
«otes por ano para aproveita* 0
mento da produção de peque* p
nas siderurgias, 0
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ULTIMA IIURA e:,ta in»
crito sob o número IIUB no
convênio entre a Associa
cão Brasileira de P i o p a
Kanda c o Serviço de Pro
tecáo io Crédito

MELHORIA 00 ENSINO DA PEDIATRIA
RESULTARÁ 09 ENCONTRO OE QUITÃNDINHA

O Professor José Maríinho da Rocha, da Universidade do Brasil,
Aponta os Beneiícios da I Conierência Sôbre o Ensino da Pediairia

-ajOSSA viagem não tem propósitos
Pi de aprovar eu pegar empréstimos,

o objeiivo é dar assistência técnica e ex-
plicar, aos interessados em empréstimos,
os critérios de nosso b. nco e a maneira
como devem «er feitos es pedido»" — de*
clarou, ontem, em entreviste coletiva t
Imprensa e Sr. Stanley Baruch, Chefe da
Missão do Banco Interemerleane de De-
senvolvimento. A missão é integrada pelo
Sr. Baruch, Diretor de Setor de Habitações
de BID, de um Consultor Financeiro do
banco, Sr. Wllllam Mckenne, um Arquiteto.
Sr. Hernan Lerrain, e do Sr. Harold Ro-
binson. Chefe da Seção de Habitação. A
Missão partiu entem pare Recife, onde dt-
vera examinar o projeto do Gevernador
Cid Sampaio, de lá seguindo para Brasilia,

para se entrevistar com e Prefeito Sette i
Câmara. No Rie o Sr. Baruch conferenelou
com o Ministro Franco Montere e com e
Sr. Clóvis Cercia, a fim da se inteirar de
Plano Federal para Habitações Populares,
e com e Sr. Artur Rios e Cevernader Car*
loi Lacerda, para examinar o Projeto do
Estado da Guanabara. O Rie está pleitean-
de um empréstimo de 10 milhões de doia-
rei, e segundo o chefe da Missão de BID.
o problema de habitação de nossa cidade
impressione per sua gravidade e eomple*
xid«dt

Oi Empréstimo*
0 BID é o administrador de parte do

clinlifiro da Aliança para o Progresso, dis*
pondo no momento de 394 milhões de do-

lares para quatro tipos de assistência: li
llaijitaçao. que dispõe da soma maior; 21
Agua e Esgoto; 3i Reforma Agraria e
Ldueaçao Avançada.

Os empréstimos de habitação sâo dados
contorme* os projetos, desde que haja aju*
da mútua e recursos internos; o próprio
pais deverá e.s.abelecer o critério de pno-
ridades. Segundo o Sr. Baruch. os projetos
ji expostos, isto i. o do Ministério do Tra-
balho e o do Estado da Guanabara, são
bastante interessantes Todos seráo consi-
derados pelo BID; os juros sáo de 2 e li'-,
t os prazos de 20 a 25 an6s. Uma pane
dos projétofl tem de ter íeita com .seuh
próprios recursos, e o governo deverá pa-
lantir r^ue os empréstimos serão pagos em
moeda nacional.

M0RITZ (SESC): "CONTAS RECLAMADAS SÂO DE OUTRA ADMINISTRAÇÃO''
EM 

carta a éste jornal, o presidente do Serviço Social do Co-
mércio. Sr; Charles Edgar Moritz, presta efc'arecimentos a
propósito de notícia divulgada pela imprensa, sóbre ofício di*

rígido pelo presidente do Tribunal de Contas ao Primeiro-Minis*
tro Tancredo Neves, pedindo medidas contra o presidente do
SESC.

Salienta o Sr- Morit7 que, em expediente datado de 20 de
nululiro de 1981, e dirigido ao presidente do SESC Regional, f.s-
tado da Guanabara o diretor da Secretaria do TC dava ciência oo
prazo de 8 dias. a fim de que o citado presidente atendesse á dlli-
¦réncia constante do ofício n.° 5.182, de 18-5-1959, daquela secre-
'ária O expediente somente foi recebido pelo presidente do SESC

'ria Guanabara a 19-1-S2, que acusou o fato. salientando já haver.
há muito, sido esgotado o prazo de oito dias concedido para o

, atendimento do solicitado sem que !he coubesse nenhuma culpa*'Diante disso — frisou o Sr. Charles Edgar Moritz — ficou a
, presidência do SESC nacional na dependência da resposta do TC
i ao oficio do presidente do SESC da GB. Estamos certo.- de que
: o egrésio Tribuna! de Contas, agora ma,s bem esclarecido a res*
' peito, haverá, por certo, de reexaminar sua decisão, conv.ndo ain-

da ressaltar que a? contas* a serem apreciada* sáo da gestão de
1952, da qual nâo cabem aos atuais administradores quaiquer rei-

' 
ponsabilidade".

Neste Carnaval, leve tudo o que quiser
sem desembolsar um centavo pelo

IL. J? '^ '"^ "' ^StW %U:^

Príncipe. Mister Rusk, um >
sabido de Wall Street, e »

admirador de Gudin, viu-se J
obrigado, para tê-lo em suas J

O Grupo Lau.o de Carvalho | inteligentes 
hostes anti- »

(Exposição, Ducal, Spart.ii es- 0
tá em adiantadas negociações 5t
com a Zenith Corporation pa- íj .
ra fabricação dos produtos f e, depois duma conversinha s
eletrônicos dessa famosa mar* 0 particular com o vivaldino, s

a cota haitian.i foi eurnen- J

f

} cubanas, de aumentar a co- t
* ta de proteção que a éle i
l antecipadamente reservara J

BARKI ROUPAS
-sem entrada!

m

i 0++++00+++0+*V+é?~éJ-+0+00éJim+000éí
%\ -sem juros! ^ *
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-sem nenhuma despesa!
-5 leves mensalidades!

Agora c muito mais fócS! Con o
Crédi-Jeve Bortci, você pode comprar
shorts, bermudas, camisas e calças-
esporte, sapatos e outros finíssimos ortigos
masculinos — ótimo» poro o Cantavoí...
ótimos para o ano inteiro — com exce-
pcionais focilidadts de pagamento!
Aproveite!

Grupo de trabalho constituído de professores rie Pediatria, ora reunidos no Çmitandinha, em
Pctrójmlis, participando da 1 Conferência súbre o ensino da Pediairia no Brasil.

0, ensino da Pediatria foi instituído no
'Brasil em 1882, por proposta do Prof.

Moncorvo, pai. ao .Ministro do império itodol*
fo Dantas. Passados 80 anos. e essa a primei-
ra vez que os professores da matéria e auxi-
liares de en.,ino l-c reúnem, e basta isso para
mostrar a importância desta I Conferência só-
bre o Ensino da Pediatria no Brasil" — disse-
nos o Prol. José Martinho da Rocha, cátedra-
lico da l"aculdade Nacional de .Medicina da
L niversidade do Brasil, falanilo-nos sóbre os
trabalhos quo têm lunar em Quitandinha, cuia
iniciativa coube ao Prol. Renato WoisJcy, de
Ribeirão Preto, cabendo á Nestle. em alto m
vel de promoção, o patrocínio da reunião do
50 professores, por uma semana, em regime
de trabalho intenso, correndo por sua conta o
custeio Integral dc todas as despesas, quereom a vinda dos professores, quer com suas
hospedagens no Hotel Qultandlnha.
Temas t Relatores

Prossegulndo, disse-nos o Prof. Martinho
da Rocha que esses professores foram dividi*
dos em quatro grupos de trabalho, que exaini-
n.un separadamente os seguintes lemas:
ITi Conceitos do Pediatria e objetivos de seu¦" ensino.

Mútodos de ensino.!3
KTI Localtznç&o do ensino p requisitos para

a sua realização, quanto ao numero de
leitos, recursos financeiros, etc.

pi Pessoal docente, sua formação, seleção e
*" regime de trabalho.

O mecanismo de funcionamento da conte-
réncia e muito simples: os presidentes, secre
tarios e relatores dc cada grupo, em reunião
final, cotejam os resultados parciais de cada
grupo c redigem um relatório que será apre-
sentado em plenário para emendas. A Comis-
sao de Redação Final esta integrada pelos pro*
lessóres Pedro de Alcântara, de São Paulo;
Antônio figueira, do Recife; Mario Olmto c
¦iosé Martinho da Rocha, ambos do Rio de Ja-
neiro. Os relatores são os professores Homero
Braga tParanà), César Pernoita llm dc .lanei
ro). Abelardo Santo*. iParai e Luiz Torres Bar*
bosa i llio de Janeiro).
Benefícios Para o Ensino

— "Posso antecipar que entre as decisões
importantes para a melhoria do ensino da Pe*
diatria no Brasil — Pais de táo elevada mor-
bidado e mortalidade infantil — estarão o
aperfeiçoamento dos programas de ensino e
sua execução mais pratica, contribuindo para
a formação de médicos gerais com sólidas no*
ções de Pediatria e de Puericultura" — acon*
tiniu o Prol. Martinho da Rocha, oue concluiu:
"Outra conseqüência importante desse conda-
ve patrocinado pela Ncstlé. será a de contribui!
para a formação de verdadeiros especialistas
no Brasil, com a criação de cursos de pós-
graduação * que seráo a fonte dos novos pio
fessóres".

Economia
& Finanças
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MAIS 
de mil empresai de

médlu e pequeno porteestão interessadas em ob-
____ ter flnan-

f i a m r nt*
em dólaree
para a aqui-
«ição no ex-
1r r i o r da
equipamen-

^^^^ toi ainda
*.- , ¦-.- não fabri-

cadoK nn Brasil,
Ksse é o resultado dr um

levantamento realizada pela
Ranço Nacional do Uesen-
rolvimenlii, através dai Fe-
deraeóes Estaduais de In-
dústría, com vista 2. um fi-
njiif-iamrnín flobal à peque-
na e média Indústria bra-
sileira. a ser feito pelo BID
por intermédio do BNDE

REPASSE
órgãos técnicos do Ban-

co Nacional do Desenvolvi-
mer.t.o Econômico estão ago-
ra clas-sificündo aa indús-
trias interessadas no em-
presumo, segundo os setores
de atividades imetalúrgicos,
alimentícios, têxteis, etc.i e
pelas retriócí do Pait. Em
seguida deverá ser feito um
relacionamento do equipa-
mento desejado, que tanto
poderá ser para renovação
cio parque, ciuanto para ins-
tala ção de indústria, a fim
de que at.ja comprovada a
necessidade de í:nanciair.en-
to em moeda estrangeira,
condicionando-se essa ne-
cessidade a náo-produçáo
do equipamento em nosso
Pais.

De posse dos elementos
objetivos, o ENDE apresen-
tara ao BID 'Banco Intera-
mericano de Desenvolvi-
mento' uma solicitação for-
mal de empréstimo. Segun-
do entendimentos prelimi-
nares já mantidos através
do diretor bras:ie:ro do BID.
Sr Cleantho de Paiva Lei-
te, o empréstimo global de-
vera ser de 24 miihôe; de
dólares, os quais o BNDE
repassará ás indústrias bra-

; süc:r3s.

OPERAÇÕES
Está informando a dire-

ção do B.sltt. que as empre-
í sus que porventura náo ti-
; veram oportunidade de »•
; manifestar, terão o direito de

: pleit«ar financiamento quan-
; do forem concretizadas an
; necí>t'iüf-í»<'> enlre o BNDE
; e o BID
j Timbém as empresas ja
t relacionadas deverão for-
l maiizar o pedido de finan-
; ciamento nessa ocasião, de
; acordo eom as normas a se-
; rem estabelecidas

Cresce a Exportação
de Minério Pela

Vale do Rio Doce
Dura*;*? o *nés ce Janeiro

último, a Cia. Ynlr do P.io
Doee exportou tl".SS7 tone-
ladas de mir.érri de ferro.
segundo comunicação íeita
ao Ministro Gaorie! Passor,

; das Minas e Entreia. pelo: diretor daquelü empresa.
: Sr. E!ie:*er Batista da Silva.
: O aumento em relação 3
i imiai r,enodo do ano passa-
j do foi de 85 !<M toneladas
¦ posto que essa exportação
: lòra de 328.663 toneladas
•í No fir.:.: de »u., mensa-
I eem, o presidente da Vale
• do Rio Doce agradece todo
i o apoio recebido pela em-
I presa aa parte d Ministro
: Gabrie: Passos, iate qua
; vem tnfluindc, de maneira
; poderosa, para c cumpri-
i mento da meta ae exporta-
i ção de minérios de ferro
! do Govémo.

»*¦****** +

AV. N. S.* OE COPACABANA, 690
Av. Ri* m\mncm, 9*. 100
R. Cm—Urm Mái*r, 14

Investimento de i
CrS 20 Bilhões no \
Vale do Paraopeba\

i
Com n dispíndio de J

20 bilhões de cruzeiros J
na ror.struçãt de um <
p6rtc para navios de !
crande raiado, na Ponta J
do Adolfo, o Brás-*.! ej- ;¦ tara em condições de *

! exportar, dentro de três !
I anos. cerca de 3 milhões ;
; de toneladas d» minério ;de ferro do Vale do Pa- i
! raopeb*.

De arõrdo com esque-
mas apresenrados pelo
Ministro da Viação e
Obras Públicas etn reu-
mão do Conselho de
Ministros, * preteréncia
pela Ponta do Adolfo ao
invés dn Porto de AnRra
dos Heis. ? motivada
pelo fato de êste último
não comportar embarca-
ções de grande calado.

FRANCO MONTORO
VISITOU A CNI

O Ministro 4o Trabalho
e Previdência Social, Sr.
Franco Montoro, esteve em
visita de cordialidade, sabá-
do ultimo, ã Confederação
Nacional da Industria sen-
do recebido peio» !ndu«-
triais Domicio Veloso da
Silveira, empossado recen-
temente nu prestaêneia da
CM. e Fernando Gaspa-
nan. da Junta Administra-
t:v» do período áe interven-
ção. o qual. naquela data
se despediu de seus rolabo-
radores imediatos

Em breve alorucáo. o Mi-••istro lamentou pão ter po-
dido. por compromisso lua-
diavel comparecer * posse
da nova Diretoria, rongra-"tllando-se cons a Casa pelo
restabelecimertc de sai
normalidade institucional.

Falaram também os Srs.
Domino Veloso e Fernando
Gasparian, ambo** enalte-
cendo a compreensão do
Sr. Franco Montoro em re-
lação k hora difícil por que
passou a entidiic*» fnsando
que. agora, a CM reassume
seu í-erdadeirr- aertjno de
órgão máximo da mdustria
brasileira.
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TRANSATLÂNTICO "VELHO" WASHINGTON, 
6

tado, 1'ean ltusk, expressou su» esperança

m ^

Ais um flagrante do gigantesco e luxuoso transatlântico bri- =
tdntco "Çueen Elizabeth", quando, em Nova Jersey, passava £
mntre Hoboken e Manhattan. Esse imenso barco mercante, g
eomo o seu congênere "Queen Mary" e o /rances "Liberte , =
jue jà se encontra na Itália com tal objetivo, deverá ser pró- =
ximamente desmontado, para ser vendido como sucata, por 3
já ser considerado "velho", em face ão número de anos que £
navega, muito embora seu estado seja satisfatório. (Foto UPI). 3

RUSK: "IUGOSLÁVIA TRABALHA §
PELA DEMOCRACIA" 1

WASHINGTON, 6 (UÇI-UH) — A ajuda =
regime Iugoslavo do =

(UPI-UHi — O Secretário de Es-
d»

qne todas as nações do Mundo Livre submetam a no-
vo exame sua política comercial com Cuba, com base
nas medidas colotivas acordadas na Conferência Inter-
americana de Punta dol Este.

Em declaração feita ante uma Comissão da Câmara
dos Heprcsentantes, que investiga o atual comércio
dos Estados Unidos com Cuba e a Iugoslávia, Rusk
disse que os chanceleres americanos haviam aprovado
a imediata suspensão de todo o comércio d» arma-
mentos e implementos de guerra com Cuba.

Acrescentou que também recomendaram ao Con-
sellio da Organização dos Estados Americanos (OEA)
mie estudasse a possibilidade d» ampliar a suspen-
são de outros artigos.

Entretanto, continuou dizendo Rusk, os Estadoi
Unidos atuaram de maneira unilateral e suprimiram
totalmente as Importações cubanas, devido principal-
mente a que o Primeiro-Ministro Fldel Castro estava
utilizando os dólares que percebia cm tal comércio
para financiar sua campanha de subversão «m outros
países latino-americanos. -"Deveremos esperai, que as restrições impostas
ao comércio com Cuba demonstrarão aos governos que
são membros da Organização do Tratado do Atlãnti-
co Norte (OTAN) e a outros Estados que são amigos
dos Estados Unidos a necessidade de submeter a novo
exame suas respectivas políticas de comercio, assim
como o alcance de seu comércio mesmo, com o re-
gime castrista-comunlsta de Cuba", assinalou Rusk.

"Nossos aliwlM". acrescentou o secretário do Es-
tado, estão cooperando no empenho de impedir que
se reembarquem para Cuba carregamentos de origem
norte-americana, através de seus territórios... O.s Es-
tados Unidos pretendem manter estreita vigilância
para assegurar-se de que nenhum carregamento de
artigos norte-americanos seja reembarcado para a
Cuba dc Castro.

-i MUNDO

econômica e militar ao _
Marechal Tito foi defendida pelo Secretário 3 OdOSÍCÕO Ianque Cerrada
de Estado Dean Rusk. 3 r * .,7.,, .„ ¦

HORAS

Ao prestar declaração ante uma comis- =
são especial da Câmara dos Representantes, =
Rusk disse que qualquer mudança dessa po- =
lítlca seria "inútil". =

_^^^^^ Acrescentou que os Estados Unidos men- £~^^^+w' terão 
os esforços para que Cuoa não receba £

materiais estratégicos. =
O presidenta da comlss-o, representante democrata A. Kit- =

chln • outros membros do Congresso, criticaram a decisão do =
flovêrne d» John F. Kennedy de manter a ajuda so regime co- =
munista do Marechal Tlte, que inclui o envio do aviões a jato. £

Rusk disse qu» a decisão de ajudar a Tito foi "valente' • =
que os resultados obtidos superaram "as expectativas mais oti- 3
mistas". 3

Afirmou que o governo da Tuqoslávia "demonstrou boa fé e =
permitiu que os Estados Unidos lhe desse o mesmo tratamento _
que 3 outros paises da europa Ocidental". =

O Secretário de Estado assinalou que não se recebeu nenhu- =
ma Informação que "permita suspeitar da independência da =
Iugoslávia. Pelo contrário, este país não somente compete com =
• bloco saviétlco nos campos comercial c cultural, nas regiões 3
insuficientemente desenvolvidas do mundo, como constitui um =
exemplo dos perigos a que dá lugar uma ligação estreita com =
a União Soviética ou uma grande dependência do bloco sovlé- =
tico". 3

TOTAL DOS DESCENDENTES DE ADÃO E EVA I

NAÇÕES UNIDAS, 6 — (UPI-UH) — A ditadura

de Fldel Castro em Cuba fot imposta por uma força
foranea, dlssa o Representante doa Estados Unidos,
Adiai Stevcnson.

Em sua primeira resposta às acusações formula-
das por Cuba na Comissão Política da Assembléia Ge-
ral, Stevenson assegurou que os Estados Unidos man
terão sua oposição a essa ditadura "até o dia feliz
em que o povo de Cuba possa lograr sua liberdade".

O Delegado cubano, Mario Garcia-Incaustegul, ha-
via dito antes que os Estados Unido» converteram a
Organização dos Estados Americanos (OEA) em um
"anexo do Departamento de Estado, para estabelecer
as bases para luturas agressões na América Latina .

Garcia dish» também que o embargo econômico
total ordenado pelo Presidente John T. Kennedy
eqüivale "a uma agressão econômica" e a uma vio-
lacão da Carta da OEA, que "proíbe aplicar sanções
econômicas para Impor uma vontade a uni povo".

Stevenson concluiu seu discurso salientando os se-
guiutes pontos:

As Repúblicas Americanas estão resolvidas a
"defender a liberdade e as Instituições democráticas,
contra a intervenção extrncontlnental tendente a des-
trul-las".

_ O rogime de Fidel Castro "nio está enfluta
com um só governo, senío com todo o continente ame-
ricano".

O "isolamento de Cuba do sistema americano
constitui motivo de profundo pesar para os governos
americanos, inclusive o dos Estados Unidos".

A Incompatibilidade Que Existe

O representante cubano, Garcia Incnustcgui. refe-
rindo-se a observação feita por Stevenson de que o
lugar de Cuba na OEA ficará aberto, afirmou:

"Acredito que a delegação norte-americana come-
Cará a ver, dentro em pouco, uma série de assentos
vazios. O governo de Cuba nio é incompatível; a re-
volução cubana nio é Incompatível com o sistema ame-

ricano. O que é incompatível com revolução cubana
m a miséria, a discriminação racial, ns governos tite-
res, a conspiração, o suborno • falta de serviços
sanitários.
A Reunido Para Expulsão

WASHINGTON, 6 lUPI-UH) — A Organização dos
Estados Americanos (OEA) nio fixou ainda a data em
qu» so realizará a reuniio para fprmallzar a expulsão
de Cuba.

O presidente do Conselho, Alberto Zulucta Ângelo,
da Colômbia, e o vico-PresIdcnte, Francisco Roberto
Lima, do El Salvador, nio regressaram ainda dc Punta
dei Este. Ambos assistiram a Conferência de Chance-
leres ali efetuada.

Carlos Cliain. chefe interino da delegação de Cuba
ante a OEA, declarou qvie sim delegação não sairá do ;
Washington, até que a expulsão seja oficialmente npro-!
vada. Acrescentou qua "é possivel" que Cuba assista I
a reunião do Conselho.
"Ilegal"

NAÇÕES UNIDAS, 6 (UPI-UH) — URGENTE — |
Cuba qualificou de ilegal a Conferência de Ministros ;
das Relações Exteriores da Organização dos Estados
Americanos (OEA), quo expulsou o governo dc Fldel j
Cnstro. O representante do Cubu nas Nações Unidas,
Mario Garcia liichaustegui, reiterou ante a comissão ;
política da Assembléia fícriil as acusações de agressão :
contra o governo dos Estados Unidos.

lIMiil

Posição do Uruguai
MONTEVIDÉU. 6 (UPI-UH) — Em uma reunião

secreta do Conselho Nacional de Governo analisará a
situação cubana e os acontecimentos ocorridos há um
corto tempo na Embaixada uruguaia em Havana.

Fontes bem informadas disseram que o Conselho
fará uma revisão total da politicu uruguaia frente no
regime cubano e que se chegaria, eventualmente, até
ao rompimento das relações.

Forças Armadas Argentinas Aguardam o Cumprimento Das Exigências Feitas
BUENOS 

AIRES, « (UPI-UH) I
— As Forças Armadas ar- I

gentinas parecem haver assu- í
mido uma atitude de "alerta e
observação", enquanto aguar-
dam que o Presidente Frondizi
cumpra as exigências que lhe
foram apresentadas em um do-
cumento secreto pedindo o
rompimento das relações cnm
Cuba. A existência riêsse ilo-
cumento foi oficialmente nega-
da, mas fontes militares insls-
tem' nela. i

O pedido dos militares parece; oficialmente é que foi chamado
compreender duas etapas: a j
primeira, segundo se afirma, é
a retirada oficial do Embaixa-1
dor da Argentina em Havana,
Júlio Amoedo, até quinta-feira'.
desta semana; e a segunda, u
rompimento das relações 110 i
prazo dos trinta dias seguintes.'

O Ministério dns Relações
Exteriores anunciou que o Em-
baixador Amoedo sairá de Ha-
Vãna hoje, terça-feira, para
Buenos Aires. A razão aduzida I

para que informe sobre o de-
senvolvimento de sua missão
em Cuba e a situado dos re-
fugiados políticos na Embaix-t-
da argentina. Amoedo sairá de
Havana, via Ml.-imi, porém nâo
se indicou o itinerário que se-
guirá dali.

Soube-se também qut, no
referido documento secreto, se
exige igualmente a renúncia de
Ministro das Relações Exterlo-
res, Miguel Angel Cárcane, em

um prato de vinte a trinta
dias, assim eomo a eliminação
dos principais funcionário» da
Chancelaria argentina, oa quais,
segundo ae acredita, inspira-
ram a poslçio desse paia na
Conferência de Chanceleres re-
centemente realizada em Punia
dei Este.

A primeira tinta parece que
esses funcionários sio o Subse-
cretário Osear Camillion e o

chefe do Departamento Politi-
co, Pablo Ortiz Rozns.

Na niuiina de ontem os che-
fes das Forças Armadas se re-
uniram, pelo espaço de uma
hora, na Secretaria da Mari-
nha, para estudar, segundo se
acredita, o discurso pronuncia-
do pelo Presidente Arturo
Frondizi, no Paraná, sábado
último.

MOBILIZAÇÃO — (Berlim)
A Alemanha Oriental er-

danou • conscrlçlo de tedos os
homens d» li • 32 enes, para
« realii£.;âo de sarvice militar
obrigatório. Par ordem d» Mi-
nlstério da Defesa, a contcricio
deverá eompletar-s» ne eurso
des próximos deis mtsei, »m
tado • terrltérl» da Alemanha
Comunista.

ADVERTÊNCIA—(Pequim)
A China Popular dirigiu

aos Estados Unidos sua 185.-'
"advertência séria" para pro-
testar contra • violação das
águas territoriais chinesas, a
leste das Ilhas Amoy, por na-
vios-de-guerra norte-americanos.

I • DB GAUCLB — (Paris) —
1 N» itu discurse da ontem,
1 • Presidente D» Gaulle anun-
B. ciou que êste ene • mtler par-
I te de exercite francês, ejue i»
fj ach» atualmant» na Argélia, es-
£ tara concentrada na Europa.
= Anunciou também sua Intenção
s de proceder ao armamento ati-
§ mice de mesm*.

I • DESMENTIDO — (Lisboa)
1 — Comunicado oficial pro-
§ cedent* d» Macau desmente
§ notícia dada em Hong - Kong
£ de que se tinha amotinado na-
H quela cidade unidade militar
§j procedente de Moçambique.

1 • ADOULA — (Washington)
§j — Para se entrevistar com

| Kennedy e seus Ministros, ch«-
£ gou, procedente de Neva ler-
1 qu» Cirilo Adoula, Primeiro-
3 Ministro de Governo Ctntrtl
3 d» Cenge.

WASHINGTON, 6 (FP-UH
— Adão e Eva tiveram, no
total, 77 bilhões de descen-
dentes. Esta cifra, estabele-
clda pelo "Instituto de Refe-
rências da População", orgn-
nismo privado de estudos de-
mográflcos de Washington,

representa o número total de
habitantes da terra, mortos ou
vivos, compreendida a popu-
lacão atual. Esta última, com
três bilhões de hRbitantes,
não representa senão quatro
por cento do total.

CATÓLICOS CONTRA TRABALHISTAS
VALETTA, Malta, 6 (UPI-UH) — A igreja católica de Malta

divulgou uma carta pastoral, na qual previne aos fiéis que não
devem votar a favor do Partido Trabalhista, a fim de evitar
que em Malta ocorra o mesmo que em Cuba.

O Arcebispo Mlchaelo Gonzi rediniu a carta, que foi lida
em todas as igr»|as."Asseguremos que o que ocorreu em Cuba não se repita

¦qui" — diz a carta. "Foram enganados e hoje sofrem grave
perseguição por parte daqueles que prometeram apoiar o re-
glme católico na pátria".

A carta acusa o Partido Trabalhista, encabeçado por Dom
Mintoff, de ser anrlcatólico e socialista, porém não o qualifica
d» comunista,

CAÇAROLAS SAÚDAM DE GAULLE
ARGEL, 6 i FP-UH) — Um

desconcertante "concerto" de
caçarolas e Instrumentos di-
versos começou nesta cidade,
a. mesma hora em que come-
cava o discurso do Presiden-
te De Gaulle em Paris. O ba-
rulho aumentava à proporção
que avançava o discurso do
primeiro-magistrado da Fran-
ça. E, para aumentá-lo, jun-
tavam-se também as businas
dos automóveis à toda íôrça.

A difusão do discurso pelo
rádio e pela televisão foi nor-
mal. Apenas ligeiras pertur-
bações, em alguns momentos,
devido a razões técnicas.

am Oran. uma emissão-pl-
rata substituiu o discurso a
partir da metade do mesmo.
E:sa emissáo-pirata interferiu
na televisão, mas as palavras
do chefe do Estado puderam
ser ouvidas perfeitamente pe-
los rádios.

Em Constantine, radio e te-
levisão foram normais.

Em Boné. igualmente, ape-
sar de, durante todo o tem-
po do discurso, se terem re-
glstrado explosões, Na Pre-
leitura de Polícia foi desço-
berta uma carga de 3 quilos
de plástico, mas essa carga
pode ser inutilizada antes de
explodir.
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POVO INDONÉSIO APEDREJA
EMBAIXADA NORTE-AMERICANA
JACARTA, 

6 (UPI-UH) — Uma
pequena multidão atacou •

Embaixada dos Estados Unidos,
•m sinal de protesto pelo uso
holandês dos aerédromos norte-
americanos para o transporte de
tropas para a Nova Cuiné.

Cerca d» cem manifestantes
colocaram um cartaz em frente
• Embaixada, com a lertenda:"• preciso eliminar a América".

Os atacante» arrancaram a
placa d» Embaixada • utilizaram
pedras e paus para quebrar ts
sues janelas.

Os amotinados protestaram
pelo uso, per parte da Holanda,
doe aerédromos norte-america-
nos de Anchorage (Alaska) •
Hawall, para conduzir forças à
Nova Culni Holandesa, que é
território reclamado pel» Indo-
nésla,
Rtsultado: EUA Proíbem

HAIA, 6 (UPI-UH) — O Go-

II

vérno norte-americano proibiu
que aviões holandeses que trans-
portam tropas desse País para
Nova Guiné Ocidental aterrem
em território norte-americano.

A notícia foi revelada por um
porta-voz ,\o Ministério de Re-
lações Exteriores. Acrescentou
que a decisão do Governo dos
Estados Unidos foi levada ao co-
nheeimento do Primciro-Minis-
tro Jan E. de Quay.

Disse o porta-voz que, "natu-
ralmente. o chefe de Governo
exteriorizou seu profundo desa-
grado pela decisão norle-ameri-
cana... que será motivo de es-
tudo".

O Governo do Japão havia
proibido anteriormente que o
avião da "KLM", no qual 110
soldados holandeses eram trans-
portados para Nova Guiné Oci-
dental, fizesse etapa em Tóquio.

0+04940+04

rrFIM DO MUNDO
QUE NÃO HOUVE

LAE, 
Nova Guiné Australiana, 6 — (UP1-BNS-UH) — Em

densas trevas ouvia-se o canto tétrico dos gaios. Os na-
tivos, trancados em suas casas, tremiam de medo. Nuvens
escuras cobriam os céus, prenunciando chuva. Para o de-
sespéro de cinco cientistas, oriundos de quatro países dife-
rentes, que aguardavam ansiosamente o momento do eclip-
se do Sol, o fenômeno teve início .sem a minima visibilidade.

De repente, houve gritos incontidos: no exalo .momento
om que se iniciava o eclipse, abriu-se o céu, vendo-se na
escuridão reinante os planetas .Marte e Vèmis. O eclipse
estava inteiramente a descoberto e os cientistas da Austrá-
lia. Estados Unidos, Suíça e Japão esqueceram a tranquilí-
dade da Ciência, aplaudindo o acaso que os beneficiara. E

! passaram a anotar Kidas as fases do acontecimento celestial,
para transmiti-lo aos astrônomos e astrólogos de todo o mundo
que nio puderam estar presentes.Pela primeira vez em 5 anos, os cinco planetas Mer-
cúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno se aproximaram tanto
entre si e, em conjunto, do Sol e da Lua, que correram ris-co de se verem "esmagados" pelo brilho solar. Foi ésse fe-
nòmeno que deu causa a tanta agitação na Índia, onde cida-des inteiras paralisaram suas atividades, coro a notícia espa-lhada pelos místicos sacerdotes de que o fato significaria otio temido "fim do mundo". Os servidores municipais deNova Deli chegaram a entrar cm greve, para o,ue "o fim
do mundo pudesse surpreendê-los junto aos seus". E, depois,
quando constataram que nada havia acontecido, um tantosurpresos foram banhar-se nas sagradas águas do Rio Gan-
gís, apesar do frio reinante, para dar graças a seus deusesdo terem suas orações surtido efeito. O mundo não seacabara!
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Novo Volkswagen
(Olhe bem...)

Não é fácil ver a diferença.

Aparentemente, produzimos hoje 06 mesmos mo-
delos de Sedan e Kombi com que iniciamos a
fabricação. Embora v. não veja todos (muitos v.
só &ente), mais de 2.000 aperfeiçoamentos úteis
separam o Volkswagen de hoje do primeiro
modelo fabricado. Os princípios básicos de sua
construção foram conservados. Mas o seu rejuvsj-
nescimento constante faz com que o Volkswagen
continue, em 1962, tão adiantado em relaçio is
outras marcas quanto o era na época do sou
lançamento,

Eis as inovações úteis introduzidas agora: .

Stdan: novo desenho das lanternas traseiras,
agora ampliadas, com a separação da luz do
pisca-pisca da luz do freio a lanterna, melho-
rando sensivelmente a visibilidade da sinalização
e elevando a segurança no dirigir; • dispositivo
-fixador das portas, qua as mantém, quando aber-
tas, na posição desejada, impedindo que se fechem
por si: maior facilidade na entrada dos passageiros,
bem como da bagagem; o hastes com molas de
ambos oa lados na tampa do cofre dianteiro.
As hastes automaticamente mantém a tampa aber-

ta 6 sem distorções, tornando mais cômodo e fácil
o acesso ao porta-malas da frente.

Kombi: novo desenho das lanternas traseiras,
também ampliadas, de funcionamento idêntico ás
do Sedan; • segundo quebra-sol, agora ambos
estofados e com mobilidade para os lados: maior
conforto para as pessoas que viajam na cabina
do motorista; • alça de apoio para os acom-
panhantes (igual à do Sedan), significa maior
conforto e segurança nas curvas e freadas brus-
cas e facilita o acesso á cabina do motorista.
Procure o aeu Revendedor Autorizado Volkswagen.

******»*»*»00000+000000-00*000000++M
VOLKSWAGEN DO BRASIL SA— S. Bernardo do Campo - S.P. © o bom senso sobre rodas
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PÂNICO NA RUA DA ALFÂNDEGA: EXPLOSÃO E FOGO NO BANCO!
Lei Dos
Homens
A "VOCAÇÃO'

Crime do Espanhol:
Polícia Investiga a
Vida do Assassino
Apesar da negativa do ope-

vário José Alberto Gomes da
Silva, que, na noite de domin-
go, matou o faxineiro do Hotel

Nesses casos geralmente é Tamandaré, José Antônio Al
uma denúncia. E foi efetiva- Varez, a policia do 12." Dis-
mente por indicação de um tnlo Policial continua investi»
informante qua a policia foi liando os antecedentes do cri-
bater no barracão de Kilas me, pois acredita que o mesmo
TYLToVeÁZiZZZ\ se (l-eu por molivos «n«ncclro.s,
tmim^VseVX^uUó- • 

"ao por ter José Alberto da-"lo" 
visto como atendia a do uma informação errada, con»

«mo vasta clientela. Era o forme disso o criminoso em seu
"dentista". Preso, aualifi- depoimento. A versão de José
cou-se como operário, ttu- gf Alberto, que diz ter sido o cri-

f/f 
"VaâhnTnte 

disse & $ da vitima- om dizcr «*«»• a m*
í" QS^an%i%TdeT. 1 l^r conducüo da Central para
cro. Apenas empunhava-se | Caxias, caiu por terra, ao se»

Minando jpor contd própria, p me motivado por uma negativa

J
em "minorar o sofrimento do gj rem feitas as primeiras diligén»
próximo". Concordou que É cias durante o dia de ontem.
cio wm curioso da odontolo- 0 Amigos e familiares do morto
í,aCmneZe°b™yr-V% í afinaram aos policiais que Jo-
'cheio 

de st. Diploma não ii-$ só Alberto mantinha negócios
nha, sabia disso, mas "tra- 

g com José Antônio. Ambos em-
balhava bem e por isso não g prestavam dinheiro a juros, c,
tinha inibicão de cobrar ca- g em dias da semana passada, já
ro". Completou Elias Rosa g haviam tido uma altercação.
tuas declarações, afirmando p 
sua grande e indomável m- 0
cllnacão: — Apesar de tudo Ú

CORAÇÃO VOLÚVa DE NEUSA FOI A
CAUSA DA TRAGÉDIA ENTRE AMIGOS
0 

CONDUTOR ét bondes Jovino Gr#t*rle «¦« Freitas «•
•noi, cisado. Rua Ifaocara, 4M. Duqua do Caxias», qua n,
manhi de domin»» meteu a tiro» • motornelo e mu fufu-

ro compadrt Danglor Garcia 131 ines. Rui Paturl, 170, Jaca-
rapaa.ua), continua desaparecido, ettende as autoridades do
13.° DP è tua procura.

Jovino assassinou Dangler
por ciúmes de Neus» doa San-
tos, que repartia seus iirl
nhos com os dois. O crime
ocorreu na residência da mu-
lher (Rua Assar*. 20, c/3, En
gonho Novo), de onde o homi
cida saiu calmamente llmpan-
do a arma. Neusa, depois de
prestar o primeiro depoimen»
to, desapareceu de casa. Se-
gundo seus vizinhos, esti com
parentes.
Triângulo Amoroso

A tragédia de há multo era
esperada pelos vizinhos, desde
que perceberam que, na au-

aência do condutor, o motor-
neiro' Dangler freqüentava a
casa da mulher do amigo. O
caso ja estava dando que fo
lar tendo uma vizinha chama-
do a atenção da volúvel Nejl-
ia. Finalmente, Jovino teve
conhecimento de que Neusa o
traia. Passando a vigiá-la, tf-
ve no domingo a prova da in-
fidelidade da companheira, en-
contrando-a, dentro de casa,
em cokiquio amoroso com o
motornetro.
Contradições

Na delegacia do 18." DP,
Ncusa caiu em contradições ao

responder ás perguntas do co-
mlssário Arllndo Cavalcanti.
Alegou que Jovino foi sempre
muito ciumento e que pelas-,
menores colsai brigava com
ela. Disse que fora obrigada a
abandonar o marido por exl-
géiuia do novo companheiro.

Sobra o que Dangler fazia
em sua casa e porque o rece-
bia de madrugada, não soube
respondei-. A vitima era casa-
do e deixa quatro filhos me-
nores. Neusa. ainda esla se-
mana deverá voltar á dele»a
cia para prestar mais esclare-
Cimentos» As autoridades acre-
ditam que o propósito de Neu-
sa era abandonar o condutor
para firmar-se com Dangler.
Este, porque casado, talvez se
recusasse a um compromisso
sério.

A volúvel Neusa, c/ue repar-
fio teus carinhos com o
condutor e o motornelro

isso que está acontecendo p
comigo, sinto que voltarei 0
atender os meus clientes, p
porque sor dentista sempre 0
foi a minha vocação. Elias 0
«ai responder a processo na p
ia." Vara Criminal, onde des- 0
dc ontem está denunciado 0
Justiça por querer ser den- 0.
iiüa ilegalmente, lace à sua 0
enorme vocação como tim- 0
íiro em assinalar, esqueceu- 0
do-se tão somente de que %
precisa estudar. 0

PUSIKMONATO — Ili.diiiiieci í|
Albino Noce emitiu promlsso- 0riu» no valor do 410 mil cruzei- 0ros em favor dn _v.u eócto Ade- %
Uno Teixeira de Carvalho ou» 0deixava a íirma. Quando os ti- 0tulos iam vencer-se Rndumccl 0
pediu-os por empréstimo, dt- gi
zendo a Adollno c,ue, com um 0amleo, Iria obter o dinheiro nc- g
ccesnrlo para o resgate, fugln- 0do com as promissórias. Inda- gj
gado por Adelino sobre a dlvi- 0du, Kndamcct negou-a alegon- 0do a Inexlsténclu de qualquer 0
prova, Diante disso, Adollno lo- 0Eolveu processá-lo, nu 22.» Va- g
ra Cilmlniil. onda o devedor lo- -g
riou ser absolvido. Recorrendo 0
para a I* OAnuirn Criminal, 0Adelino ohteve. por Intermédio %
«lc seu advogado, Sr. Nowton 0Noronha, ciua cs Desembíuga- ^dores condenassem Kiidumeci a pum ano dc reclusilo por esie- 3|
llontilo, 0

VEDETAS — Cnrmlnha Mus- -0
CRienhiia propôs nn c»r- Vara Ci- %
vel uma açfto executiva contra 0

"Sacopã-2": Peritos Brigam Para
Inocentar ou Condenar Coronei!

0 chamada "Sacopã-2" pode entrar, de uma hora para outra, i decidir, por desempate, as dl-
numa fasa de choques com repercussões imprevisível» no De» I vergéncias.

partamento Estadual de Segurança Pública, em decorrência das 1 Pelo Art. 160, o Código de Pro
"Influência»" que se chocam eom a corrente policial disposta a 1 cesso Penal determina 5 dias de

apurar e» «atos, em mus mínimos detalhe», "doa a quem doer", Praz° Para a conclusão do Mudo

am conMninela com o Delegado José Marque», da Técnica, apoia. Pericial, estabelecendo, em para

d* pela diretor da DPT, Luis Alexandre Stockler.

O "x do problema" é o laudo

pericial, discutido pelas autorida
des do Instituto de Criminalis
tica, e que diz, em síntese: O
"volkswagen" em que a viúva
Maria Madalena foi apresentada
morta pelo Coronel Bentes RI»
beiro, apresentava Indícios irre-

grafo, que tal prazo poderá ser
prorrogado, através de requeri-

Ante o impasse entre os pe- 
' mento baseado em razões ex-

ritos, o processo do "Sacopã-2" 
j cepcionais.

poderá ter um dos mais longos l O Art. 18 do CPP diz que, se
cursos da história penal da r.ua ] houver divergências entre os pe-
nabara. Assim, cada perito apre : ritos, cada um faz o seu laudo,
sentaria seu parecer à autorida- < em separado, para constar r,o
de processante (o deleüado da I auto a fim de que seja nomeado
PT, no caso) para, depois, atra-

Ox peritos, sob '•influências que se chocam", brigam para dizer
sc a viúva Maria Madalena foi colocada no "Volkswagen"

esvalndo-se em sangue.

futáveis de que a funcionária do vés de requerimento do deleija-
1RB fora colocada no veiculo, es- do ao Instituto do Criminalisti-
vaindo-se em sangue. 'ca, ser nomeado um perito para

um terceiro, pelo Instituto cie
Criminalística, para desempatar a
divergência entre os conceitos
emitidos.

DOIS 
oporàrios internado» no

Hospital Souza Aguiar, com
i queimadura» de 1.» e 2." grau»,
I • uma bancária ligeiramente'¦ 

queimada, foi o resultado da ex»
plofio ocorrida na tarde de on.
tem, na Agenda do Banco da

! Crédito, Comércio e Indústria
! do Rio de Janeiro (Rua da Al»
\ tindaga, 1(1). O estabelecimento
! foi obrigado / interromper, mo-
j mentâneemente. sua» atividade».
| A explosão se verificou ouando
! pintora» que ali trabalhavam re.

solveram fumar perto do» arma-
i rio» que citavam pintando, •

funto aos quais estavam divertes
| lata» de tinta.

Tão logo a explosão se reels-
p trou começaram a circular pela
; Cidade, a.s mais desencontradas
i noticias, todas afirm»ndo que se
i tratava dc mai; um ato de ter-
j ronsmo. Constatado o acidente
I pelas autoridades do 9 o Distrito,
| as primeiras informações torna-
i ram-se sem sentido. Ao local e*-
I tiveram bombeiros do Quartel'; General, evitando que as chamas
I se propa-ra-i-pem ái demais de-

pendências do Banco. As vitimas
i 'dois operários e urna bancária)
; foram medicados no Hospital
j Souza Aguiar.
j Fumaram Perto da Tinto

Contratado» a uma firma par-
tleular de empreitadas os pinto
res Jurandir de Oliveira Jorge
tia anos, Rua Apurai. 97. Ra

! mo?) e Fernando Alves Pinheiro
! fll anos, Rua Laurlndo Filho.
p 744. Cavalcante) reparavam, na' tarde de ontem, a pintura exten

ns dos armários e gavetas do es-
tsbelecimenlo bancária. Por vol-

| ta des 12h30m um deles, Ina-
dvertidamente, acendeu um cl-
garro, ocorrendo a «xplosío.
Princípio de Incêndio

t, Imediatamente, o fogo passou
para algumas peças do Bancc,

p atineindo de leve a funcionária
Zuleika Cardoso Freitas '32 anos,
Rua Amara! Peixoto, 373. Nova' Iguaçu), que recebeu queimadu-

] ras generalizada», nos braços. Os
demais funcionários nada sofre-
ram, pois trotaram de fugir pa-

r ra a rua, logo que viram as la-
baredr.s. Os ot-erários atincipjns
saíram queimados no rosto,
pernas e braços, tendo sido re-
movidos em ambu'ãncia para o
HSA, onde estão internados.
Impacto da Explosno

Falindo a UH, o Sr. Antônio
E. Brito, gerente do Esnco de
Crédito, Comércio e Indústria do
Rio de Janeiro reve'3u av* a-.e-
nas dois armários niqueledcs ha-
viam sido atínrídos em chvio,
avaliados em CrS 50 mil. De res
to, apenas o vidro de um dos
caixas e outras peças mais frá-
géis se partiram com o impacto
da explosão.

I * VIOLÊNCIA
0 Moradores de
| Qu e lmados
P eatfi,o viveri-
0 do momento»
i de pânico
p com as arbl-
P t r a r 1 edades
0 cometidas

P Inclusive, tm-
0 pôr aua "pro-

0 teçáo" aos comeretantea lo-
0 cal* para e qual cobram ura.
0 

"quantum" meriaal. Entra
0 os desmandos: há duaa se-
0 rn-rns, ouatro tniirdfis apre-
0 diram. a stcos e tiros, ura
é operário. XJm dos policiais
0 que htende pelo vulgo de

__

% "Chute* Berta-féJra n!*!-

pro-

ma. outro caerário Uosé Do-
mineos da 8(!v», emrrrrsnrlo
da Cervejaria Brsrpmp) foi
«premido a bial». ne'o <ruar-
dn ei (Jofto rtodrijroea de
Soiifai, terdo oup ser re-

j^ colhido fin hos^tR] de Nova

r.en*sfo, crrprletírlo de <ta^
rrmf»r'rrp d» ser-os * molha-
dos i*F'i;i Mcrlrhni. lev
pjm Oro p?t recusar a
t~çSo".
¦ Na Estrada de 8 Pedro

it A!c''nt.rra, em fp-ente
à Fs'8 1-So d» f^TnfrelhSes
Bastos, Rpinon Sinotanloj
'.«nlteim. 18 anos, Ki.idrn-
te de meeân.ço, Rue Prin-
cesa LeonoM'na, 80. Rea-
lenro.. a'iando consTsava
rom lima Bm4ca, fo! bnlea-
do nor um d e r r rmh«f 'do,

montado nnm« bicicleta VI-
tíma no HCC. atingido na
nema e.sauerda.i Ao robrar rie Mltni»' de

ta'. o aluguel de um bar-

d,lÉtvi.ncl Montez, flgurus coi.lie
cldaa do teatro, ligeiro
televisão, Ctirmliihtt pleiu-i» m- ^cober dlvlclu que correspondo n 0ino mil cruzeiros, em 24 lior.is, 0noi) penn do ter NnnH ponho- 0rnloa tontos bens quantos eme %
tlirin pun cobrir o debito. 3e- 0gundo Carminiia Mascaronhns, ^Nniicl pediu-lhe pura aviillznr 0nota promissória correspondente %ippuclii Importância, Em 10 ele 0dezembrOí porém data do ven- ^rlmonto do titulo. Nm-.cl í.áo 0íol no Iliinco Solto iVnlor, pu- 0x,\ resgatar a dlvlclu. o que 

'0
a obrigou a, pngtir por ela. %
* MOTORISTAS — Está pura - 

B.M- decidido hoje o "ímbeus 
pitai Sousa Aguiar a estudantecorpus" prevemlvo Impetrado j- . T-ilarler. do Snnsa Í1Rpela Cooperativa de Trabalha- lclla i«'aneo tie isousa tio

d..rea em LotnçAes contra o Co- B110E, Rtia 1, Bloco 3, Entrada
ronoi Ardovino Barbosa, que, 0 5, apartamento 22) que na tar-n pretexto de punir os maus %í , { . • • „
clemoutos esta ameaçando b de de domingo jogou-se de um
todos de to torturem vitimas lotação, na confluência da Av,'"'"•'""•"'""' '""¦'¦¦'"•"* suburbana com Avenida Del

ESTUDANTE
ATIROU-SE

DO LOTAÇÃO
Continua internada no Hos-

dn urliltraiied.ulr 5. Por outro %
Indo, na Justlç:i da Fav-enda, «
nu itro motoristas, c-m petiçfto 0assinada pelo advogado Leftn» ^cio Vasconcelos, Impetram re- ^5
gurança pura ronvetem fci.us í}carteiras apreendidas pelo Dl- ^rotor do Serviço cie Tramito — 0E' a defesa do direito de tia- 0balhar — disseram. ^

Castilho. A .ioveni sofreu ffH-
turn do crânio além de contu-
sues e escoriações generaliza-
das. Segundo informações de
alguns passageiros, leda ficou
desesperada face à perseguição
do motorista. As autoridades* CKIMR DO MIRANTE — O |j ,i„ ino np .«nierain somenteProcurador Maurlolo Hnbelo cl° 1J; ul' tsPcram 8,°m,„"u

vai designar o Promotor Amõ- quo ela possa prestar declara-
mo Vlconte da Costa Jiuiior i\U1 g çoes, apara acompanhar na policia o í_ _._.._

fim de iniciarem dili-
li.pia acompannar na poi c i o '/_ .. „„ „ n„i..;„ j. mn.
processo sobre o homicídio de | gciicms para a ptibao do mo»
cine foi vitima n viúva Maria 0 torista.

I
Madalena, no Mirante do ann-
tu Marta.
* MATURIDADE — Pelo Juiz y.Roriilo M.iilano. da 4." Vara da 0Pamenda, foi concedido munna- 0do de segurança a Virgílio Mo- ^rotson Horta Barbosa puni out'- 0tm o Instituto nio Branco. O 0Diretor do referido Tnstlfito ^nfto lhe queria permitir o prós- |Ssemiimento no curso sol) li nie- ^Kaçío de Virgílio era imaturo. 0Foi feita entretanto a prova du gmaturidade. gl

Ladrão Tranqüilo: da Rua Obsemva
Aparato Policial Que Vinha Prendê-So

í S 10 horas de ontem, morador» da Kua Barão de Bom
A Ketlro, no Engenho Novo, telefonaram para s Torre-
Central da Kadiopatrulha, nolicitando viatura pura prender
um ladrão que estava "agindo" no Interior do prédio 395 da-
quela rua. A RP IM, chetlada pelo vigilante 1291, foi ao local
e ali constatou que a casa estava abandonada e o proprie-
tirio, dentro dos próximos dias. Ia mandar derrubá-la para,
em seu lugar, construir ura edifício.

éle val fugir". Os patrulhei-
ros 632 e 1387, armados de
metralhadoras, invadiram a
casa novamente, mas o lará-
pio havia desapatectdo. Des-
ta feita, o gatuno deixou uma
pista: um saco cem canos e
uma abóbora foram encon-
trados nas dependências da
casa.
Buscas Infruríftras

Os patrulheiros voltaram a
percorrer a casa e nada eu-
contraram. No entanto várias

Os patrulheiros, arromban-
do a porta da íiente, vas-
culharam a casa a nada en-
contraram que idsr.tlficasne a
presença de um Utflplo. Ime-
diatamente foram nc rádio da
viatura e comunicaram ao
Subchefe A que a noticia era
infundada o que eles iam dar
a ocorrência como terminada.
Quando a viatura se prepa-
Tava para deixar o local e
voltar ao Ponto-Bast, um dos
transeuntes gritou: "O ladrão
está na Janela, corram r>ue

pessoas afirmavam que o ho-
mem que aparecera na janela
era de côr preta e estava tra-
jado com um macacão. De
repente um dos patmlheiros
observou que havia rastros
numa pequena entrada que
dava acesso ao porãf- da casu.
Imediatamente soliclt aram
ajuda de outra RP indo ao
local a viatura 52, chefiada
pelo vigilante 1758

Logo a seguir, com revól-
veres e metralhadoras, os
policiais exigiram que o la-
dráo saísse do esconderijo.
Este permaneceu quieto até
que os vigilantes solicitarany
ajuda do Comissário Sena, do
18," DP. que mandasse ao
local ao menos uma bomba
de gás lacrimogêneo, mas nâo
foram atendidos, pois, segun-
do o comissário, r.ão havia

certeza de que l lidrão ain-
da estava ali.

Quando o Deieti.e Araújo
chegou, observou que a casa
ia7 estava vazia e que fácil-
mente o ladrão poderia ter
íugido por ali e atingido a
rua. Enquanto 'sto uma pe-
quer.a multidão r,e aclomera-
va à porta do 395 As 12 ho-
ras os patrulheiro.. também
checaram à condirão de que
o Eatuno havia desaparecido,
dando por encerrada a ocor-
rer.cia. Horas mais tarde a
reportagem de L"H foi lr.for-
mada, no local, de que o la-
rápio. coaseçuinlo fuelr, íol
para a porta da ci-sa ver o
aparato policial para pren-
dê-lo.

Segurem na
\ÜANÇÁ DÂ BAHIA

Capital e Reservas:"rS 
392.289.673,10

Ruo Araújo Porto
Aleçi.e, 36 — Es-

quina de Graça
Aranha

TeleMone: 52-6146

^ raco b Rim Cel Qp].i*-n7 >.

0 Anchieta. Acmar Motp '35
% anos. casado. Av Presiden-
0 te Vsjtbí, 2 »24i fo! ferido a
^ faca v.o ntarK^pn O rpt^*i-
0 sor r.eirou a dfvída. alesan-
0 do que as enchentes r^xa-
ti r?rn o bsrrrco nes pedidos.
p | "F-p estava rie calção.
0 deitado no meu ouprto,
Ú con s I8na»'a aborte., on^n-
| ji o "Zé Carvoeiro" oulou
0 em clrr.i de mim e me rra-
0 voit a faca" - diz no HCC,
É atinado no t<i-!>x. o pludan-
^ te de c?.rrpinh5o, Leórcto
^. Fe-reir'" M»!o fesado. 38
0 t-nPK. Pavptn dn ^tuquiço).

0 Pnr»«.çtro no 26° DP.

^ ¦ "JoãOTínho d* r-aamboo".
if m-^tj e'emento do 1 c «o
?¦ 5.°, féz das suas r>" "Par

% D Cl*ia" CPrPta rie Rs.mo.sl.
0 Bsteou o r~r"ãn Orlo.ndr- ria
^ PPvn fso!'o,ro. 3R ar.ot'. P'ia
B Cirtp^raa, 111. O'--1-1 fp-^n-
?¦ do-o na nrrna direita; srn-
P pppj tomVm o fre"i.iAs Aris-
% \sr\e. Dias 'r;.*'"'-). 3í r-nos,
p nr»er?'ío. R'ia Teixe'--5 de
^ C?srro, Moro 47. pn. 401. Ra-
0 mos». erm ums b?.!a r.a ner-
0 r.a direita: o t-otnris*- P<>u-
0 lo Meire'es (solteiro. 33 p.nos,
0 Rup- D!o~o de Erito, 50-A),
á n-;e isr,,'p nara dpr nr"" ps-

ATA — Decidindo ontem &

Jibóia Causa Pânico em Coelho
Neto: Quis Invadir Residências

UMA 
iibóia, medindo 4 mttros, pis, ontem, o»

moradores do IAPC d* Coelho Ntto em pa-
nico. As Sra». Son(r da Roeha Crui • MirU
da Conctição, moradoras na Rua Bagé, 36, de»

pararam cem a cobra quarando invadir suai

m,.m residências. Apavoradas, foram ao Posto P«-
mandado de segurança impetra- P licial onde pediram provldêheias. O fato foi
í!?J5?,r yaUií Sw>ÜÍ.0n,a s- A- I comunicado ao 25.° DP, tando o comissárioque pretendia publicar sim nt» g j,j f . , . , , _%_. i..ji_ TnniAnimdu Assembléia Goinl na Revista 0 pedido a administração do Jardim Zoológico,

que mandasse homens especialltados para
capturar a jibóia. Como, no momento, não
houvesse uma viatura no Zoo para tar enviada
a Coalho Neto, a cobra continuou assustando
os moradores da localidadt por multo tampo.

O Sr. Vilter Cardoso Maia (Estrada da Caroba,
985, Campo Grande) qua transitava no local,
foi quem pegou a jibóia, levando-a para o Pôs»
to Policial, de onda, posteriormtnra, foi con-
duzida ao Jardim Zoolégiao.

 _ %>Jlllü Fonaecii Piisóob hokou n ppieteniifto, por entender que %tui publicação só pode ser tel- gta em Jornal de grande olr- «culuçno, g

i
I
0

m O FATO — o miardii-civll %(Aírton de Cnrviilhu Azev.- ^doi estavn de serviço nn zona <!" 0Mangue, certa noite, qunndo •??. pdesentendeu com um cabo do é

0 CRIME NÂO'COMPENSA

Polícia Concluiu: Corpo Que
Caiu do "Matou" Foi Suicídio
A 

Policia do .2.» Distrito Policial |i Idintifl»
cou a pessoa"qut, na madrugada da soba-

do, ctlu do um dos apartamentos d» "Edifício

Malpu" (Rua Santana, 77). Trataio aja Robor-
to Htnrique do Amaral Brauno (casado, 29
anos, rasldante A Rua Marli • Barres, SOO, apto.
509). Roberto, segundo Informações prestadas
1 reportagem por sau primo Edgar Nasclmen-
to Filho, hi muito tinha mania do suicídio
Na tardo do sábado, tio foi a casa de piren-
tas naquele edifício. Alta madrugada, sem que
ninguém notasse, saiu e foi ao 22.° andar, de
onde se atirou espetacularmente, indo seu cor
po cair na irea Interna do edifício.'O troslou-
cado era casado com D. lida de Aguiar Brau-
ne o deixa uma filha, Mareia, de seis aros.
Roberto ha tempos estava licenciada pelo IAPC
para tratamento da saúde.

POLICIAIS ATRABILIÁRIOS
INVADIRAM 0 "BAR LOIRE"

VISIVELMENTE 
embrisgidos, policiais do 4.» DP, por volta de

1 hora a 30 da madrugsdi de hoje, Invediran o ' 3ar Loire"
(Rua Paranl, 3), de propriedade do casal de húngaro», Jire e Hele-
na Skyba, «pulsando es fregueses (que não pagaram a. despesa»,
ceusande prc|ulios de mais de 50 mil cruieiros». sob a elegaçio de

qua iriam acabar com Irregularidades ali existentes.

O fato foi testcnunliado pelo | lar.: que o» policinis estariam de-

funcionário do "Correio da Mu- | sp.'iando dinheiro Infr-rrrarr.m a
nhã", Sr. Jorge Carvalho (Hua I Lil que Já haviam contratado ad-
Barata Uiboiro, "295, apto. 201.,. vogado jjara processar os atrnbi»
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APSOVADOS PEIAS INDUSTRIAS\
* RADIO-T?CMIC05

peças sob'e53í.entes
em toso o pa^s

R. CAJUtO 746 • S. FAUIO.

S ATACARAM A SENHORA
AFOÔO

liários elementos ja que o Co- ; Jacompanhado da jovem Célia de
tal, obrigada a comparecer àuuc-
Ia delemcia para provar nio ser
menor tle idade Os proprietários
do estabelecimento, que acredi-1 a registra-la — disseram

misuário 1'itrânio embora

nhei-eiidn a ocorténcia. negava-.ve

J
, t) Aprf>fntando quejm»dur»%

d* primeiro wcund.» r tareei-
tv t';iuv dtu rntradd. nntem.

¦^ no HGV. i* doméstica »\,ni!iru7i-
; am .Neve» da silva (catada, 53

anos. Rua 33 dc Julho barraco
: ».n , Favela dr &onaaref.so). \o' driftivr ur plantão condia que,

por resistir ;...«. asrtédif»» dr um
«. ;rupo dr raparrs. rt-erbru. no

corpo, uma tocha qur Ihr pro»
. duxíu a» qurimacluras Drr.tr*-

ti- "taradiníios" (oito ao todo}
! apontou: "Zeca". "Jorcc" (fi-

CO- ' ,í,0!l dr J"*° Uliruí r .lorçf. fi

nledai. foi intimado por um
H ^o-p; bandidos d»p "pun"-" de
Ú ".Tp^:"nr-'rphr> d'. Gamboa", a

l«"»ar as vi".!-!»* r.r> HGV
Í Poroue este ren>li-rvi cie «5
% o fs-lp spompanhedo nor
P um potielrt' o chefe *~\
¦% maus elementos anücou-lhe
ú violentn r-t.ro no õ':ho direi-
v to Enfim, enou-n^o as vi-
^ rimas e-am levad.as para o
| hosnit a!. "Jo^cBrinho da

Gamboa" e seu? bandidos

fu.ru-am.
i À porta de sua resMência,

o operar.o A-i da Cnsla Ma-
í; tos pra«nr!o. 2? anos. Rua Ba-
% cabu. r.(» c/4. Rocha Miran-
^; da', foi 'ia'eado por um sar»
I aento do Corpo cr Bambei-
| ros. seu vitinho. No HnCD.
É ferido na perna esquert'a,
¥. contou que sua sogra dis-
?'¦ rutira. ná dias. com a mu-
fe lher do militar, tendo este,
& or.tem, ido procurálr pa-a
g tomar satisfação, acabando

0 por alvciá-lo.
0 No HDCD. rom ferimento'0 na perna direita, o hi^-ateiro

Nelson Alves dos Santos lca»
sado 26 anos. Rua Catandu-
va. 84. Coelho Neto' Na

£ praça do bairro, baleado oor
f. um "bicheiro", cujo nome se
S recusa a declinar. Nada adi-
jf anta também, a vitima, quan-
% to ao motivo da agressão.

j * CACHORRO
0 t."m -ão preto, da raça
S "Canis" fuíiu da Rua Re-
| publica lü Peru- 72, Ap. 610.

9.

%

\ % Recompensa-se a quem en-
0 contri-lo, devolvendo-o ao

. lho dr Joio Mot.iri.Ul O ro- 5S tnlasárto do 19; DP registrou. **

PERVERSIDADE

Kx.^rritn (Reinnlda dos Santos), '$Insultou u soldado, dcsnflou-o 0
parti bnciir e esbofeteou-o, Quan» 0do o mllitur tentou luclr. o emir- ^
du cllspurou seis tiros, atingindo- ^" lielus costus, dons vicies. Nu ^
Drtenacla (13í DPI. como dc pra- %.xc. deram b clnsdca versão cir '0
leilltinia defesu, paru inocentar ^
perverso, íá

# A \,v.\ — Nu curso do proces- 5|
so, entretanto, tudo ficou cs- pclarecido. E o Juin HJr. Áureo gCarneiro) aplicou a lei com a nc- pcess&nn Beverldnde; Condenou o ^

guardn peloi ortmes de vJoISncia ^Iexerclcm du funofto), previsto no
art 32^, do Códiijo Penal, e glr.ii.r-. corporuia Riavr» (art 139, ^parágruío in. n. n. cor respon* pclent.», ao resultado da violência 0que ele ptuticou. -0

Pela violência, o gula aplicou l Hano c \ inese.»- de dolençio e pfr g
Ia» ii-Mir», a anos e 6 inc-sc»» de ú
rrdiisaii. Ao lodo. 3 unos ** 10 K
nipirs, e coma conseqüência d* é
condciingio, aplicou, ainda, a pe» 0na acessória de perda da lunçüo ^
publica .que .xerce), de acordo é»
com o art. 6t. u. I, do Côdl(0. Ú

Sem duvida, uma punlça.) t|
exemplar. S

C-crevv f^inkfiro
Era um sujeito tranqüilo.

Vivia, no lado dn espose e da
filhinlia de 6 anos, com rela»
tivo sossego econômico. Tra»
balhava numa repartição pú»
blica e, nas horas vagas, dedionva-se a transações Imobiliárias.
Dc forma que não se sentia nada bem diante dos problemas
alheios. Quando ouvia falar em traitédlas, principalmente suí-
clcilns por amor, Raimundo (chamava-se Raimundo Peregrino)
tinha um üesto de desprezo • nojo:

Umas bestas!
Os eolepns da repartição o repreendiam:

Egolslnl Só pensa em ganhar dinheiro!
Raimundo não se ofendia. E explicava:

Não é nada disso. Penso que o suicida por amor é uma
besta porque não há uma só

(funior yEMbj AMOR. VIDA E MORTE

EM BUSCA DO OURO
V I
.

0 RETORNO

mulher nn mundo digne do
sacrifício de uma vida.

Nem a sua. Raimundo?!
Nem a sun mulher?! — inter»
rogavam-no.

Oia, meus amigos! — fu»
gia êle. — Não vamos parti-
cularlinr os argumentos, não
é mesmo?

Então — insistiam — vo-
cô jamais seria capaz de se
matar?

NSo digo quo desta água
não beberel. Mas acho — ar»
aumentava eom vos mansa e
segura — quo o ser humano
só deserta da vida quando lhe
falta o dinheiro. O resto é fá-
bula,

B havia um mais Intelectua-
lizado, entre os colegas do ra»

paz, que nio podia perder a
oportunidade de citar Freud:

— Isso t grave, meu amigo,
muito grave. Porque, segundo
a psicanálise, ouro correspon-
de a excremento. E se você
coIocr o dinheiro, o ouro, acl-
ma de tudo na vida, você é
um avarento. Logo nio se li-
bertou da fase de fixação
anal...

E fa por ai afora, usando
tírmos técnicos que os cole.
gas e nem mosmo o Raimundo,
logravam entender.

O NEGÓCIO
Na última semana, porém,

um negócio Imobiliário, com
todas as perspectivas de lu-
cros fabulosos, surgiu ¦ Ral-

mundo. Tratava-se de lotea»
mento na Raiz da Serra de
Petrópolis. Maj, o proprietii-
rio, por uma questão de segu-
rança ou, talvez, de Ipexperl-
ência, exigia, irredulivelmente.
que o rapai entrasse como só-
cio. Isso implicava, lóglcamen-
te, numa soma considerável
em dinheiro que Raimundo
teria que desembolsar. Dois
milhões do cruzeiros Imedin-
tamente, aquela tranqüilidade
que resplandecia de seu rosto,
desapareceu:

— Onde t como erranjar és-
se dinheiro?

Rateu bancos á procura do
empréstimo. Caçou avalistas.
Ao fim de traS cilas descobriu,
quase desesperado, que suas
relações eram Insignificantes
para conseguir o dinheiro Ga-
nh.iva uns cinqüenta mil cru-
leiros por mês, somando o or-
denado do emprego público
com as comissões de casas ¦
terrenos. Entio, o vencimento

*$^js__\__\_WÊ_tâ___tt5&
*ti*,cZP^Sil^Kt\S^f^^ca) «í'&á»2547»!"¥^fcfc>

A mulher de Raimundo
chamava-se Lúcia. Estava a
par das preocupações do ma-
rido. Muito simplória, porém,
não cogitou de tranqüilizá-lo.
de dissuadi-lo a abandonar o
tal neçocio. embora o amasse
muito e fosse feliz com a vida
-pie éle lhe dava. Foi assim
que. após pensar e buscar sal-
das durante cinco dias. com
tal pana e desespero que che-
gou a abandonar o emprego

que lhe dava segurança e paz
na vida de pequeno-burgués,
atigurou-se-lhe como algo mes
quinho e Inútil. Dava, sim. pa-
ra pagar o açougue. o arma
Tém, a quitanda. Dava para
comprar vestidos para a mu-
lher. roupa para a fllhlnha ..
Mas èle preci iva do dois mi-
Ihões! Dois milhões dc cruzei
ros que seriam multiplicados
para dei milhões no rendosa
negócio da Raiz ds Serra. E
seu cérebro funcionava alano-
samente em bu»c-a do tesouro,
á procura de uma soluçio pa-
ra o empréstimo.

público e se esquecer de vA-
rins vendas de apartamentos
e:n vista. Raimundo saiu de
cpss na noite do último sá-
bado íTxnl^ou a Lúcia:

Olha. vou dar umas vol-
tas pnr af nara nensar me-
lho:- TA muito calor aqui em
casa

Nn r'-.a. lembrou-se dP> um
smico que morava no "Eriifi-
cio Malpu" Era um sujeito
de muitos idéias:

Quem sabe? — pensou,
temando um lotação para a
Rua dr Santana.

Chearando. entretanto, ao
edifício, soube do porteiro que
os elevadores estavam para-
dos- com defeito:

Puxa' São 22 andares!
Mas estava tào sequioso de conversar com o amico que

subiu as escadas. Na porta do apartamento, nova desilusão
estava a sua espera: tocou a campainha insistentemente, mas
ninguém respondeu Só entio verificou que estava ensopado
de suor E a cabeça parecia que lhe ta estourar Dlvistru a
escadlnha que conduzia ao terraço do edifício e. quase auto-
màticamente. subiu. Descortinou o ceu aberto, juncado de es-
tréla». E foi bafejado pelo vento que soprava livremente Sentiu-
se, pe!» primeira vez nos últimos dias, extraordinariamente
bem e em paz. Foi até a amuarada e olhou fascinado o vnzro
que o separava do solo, 23 pavlmentos abaixo Mas a angus-
tia voltou-lhe quando lembrou-se que nSo poderia ficar ali a
vida tód». Então, sem checar a tomar uma decisão, sem dfi-
nir exatamente o que se passava em sua alma. debrucou-se
sobre a amurada do terraço. E escorregou de ponta-cabeça
até ao solo...

P endereço ou corr.unicando-se
Ú com o proprietário dn ani-
p mal. pelo telefone 57-61)45.

I * ASSALTOS
Orlando Vieira Gamboa

U 'casado. 36 anos. Rua Simão
0 rie Vasconcelos 61. Praça do
% Carmo-, madrugada de on-
& tem. dirigindo o táxi GB ..
0 5-02-57 pela Rua Ana Nery,
p cm direção ao Largo do Pe»
á dregulho. foi assaltado por
% seis bandidos que. armadoi
i de revólver, obrigaram-no a
§ rumar para n Morro do Tu-
g iuti. Av. Brasil. Próximo à
p estação de Ramos, os meli-
0 antes, depois de despojar o
0 motorista de todos os seus
á pertences, fizeram-no descer,
p Mais tarde, o carro foi en-

contrado. furado de balas,
no Largo da Gamboa. Regi»»
tro no 14.» DP.
No HGV, atingido na ca-
bcç» por pauladas, o opere-
rio Sinfrônio Moreira de Sou-

r.a icnsado, 42 anos. Rue Lõ-
f» bo Júnior, 812, Ap. 204'.

Atingido por um marinheiro
cuia identidade desconhece,

que lhe roubou um relógio
de pulso e cerca de 500 cru-

zeiros. Registro no 21.e DP

| • CÁCIO
0 O soldado Cácio Murilo,
fe um dos implicados na morte

de Aida Curi. voltar* hoje.
gj às 13 horas, ao banco doa
P réus. da 2' Auditoria de

§ Guerra ouando prosseguirá
r o sumário de culpa. Mais
£ duas testemunhas scrào eu-

vidas «obre o crime de de-

g secato. agressão e fuga. dt
V que é acusado Ciclo Murilo.

| preso na Fortaleia de Santa
| Cruz.I

1T
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Têrça-Feira. 6 de Fevereiro de 1962

•"•5™*). BICO DELAMARE S.
CONSTA QUE ...

O. 
..Marilza Pereira será candidata ao título

de "Miss" Estado da Guanabara. A tiju-
cana representará uni clube da ZS.

H 
...depois da apresentação de Marlene
Schmidt. muita gente ficou animada. Prin-

cipalmente as meninas de pernas finas.

B.'. 
.engrossa o boato que coloca o si,

Eduardo Karah. na presidência do Monte
Líbano. Se candidato, o ex-diretor social ven-
cera sem dificuldade.

Ba 
barba que o simpático Fernando u-

cero de Almeida esta cultivando Iara par-
te de uma fantasia carnavalesca. Não se tra-

ta de promessa parecida com a do Sr- Ivan
Artúj° 

PERFIL «S TORNEIO
¦ Ela é ruiva. tijuca- tusiasmadas da pia-

na e atende pelo teia eram Lúcia Go-
nome de .Marllza Pe- mes Velliote o Barba-
raira. Peso e altura: va
55 quilos c 1,68. Per-
nas bem feitas, corpo
idem e um sonho no
coração: ser "Miss

Estado da Guanabara
de 1962. Marllza tra-
balha no comércio,
gosta de Paquetá, ca-
valga o famoso gérieo
Guarani c é fã incon-
dieional dos progra-
mas do Sr. Carlos tm-
perial — "twist, cha-
cha-cha c roek. Eis o
perfil de M.P. garota
que coleciona tlânvi-
Ias, discos e está
aprendendo a tocar
violão.
¦ Torneio de Jiu-Jiu-

tsu da Academia
Municipal, dos Srs.
Fernando Cicero dc
Almeida e Oswaldo
Rosa, teve taça com
nove deste colunista.
Fernando, Oswaldo
tbem assessorado pelo

Lima de Castro. _=

Diretoria e Administração: Rua Buenos Aires, 48 — Tel 23-8197
Agência Catete — Rua do Catete. 271 - Tel. 45-6844
Agência Central — Av. Presidente Vargas. 446-A - Tel. 23-8044
Agência Copacabana — Av. N. S. Copacabana. 484-B - Tel. 37-99S3
Agência Engenho Novo — Rua 24 de Maio. 993 - Tel. 49-8706
Agência Estácio — Rua Machado Coelho. 174 - Tel. 32-0707
Agência Madureira — Rua Maria Freitas. 136 - Tel. M H 1074
Agência Penha — Av. Braz de Pina. 425-A - Tel. 30-0580
Agência Pilares — Av. João Ribeiro. 3 - Tel. 29-2204
Agência Treze de Maio — Av. 13 de Maio. 41 - Tel. 52-6870

RESUMO DO BALANCETE EM 30 DE DEZEMBRO DE 1351
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Advogado Castor de
Andrade e Silva apa-

dinâmico F.dmar Ro- rece cm companhia =
sai apresentaram !u
tas e exibições de alu
nos mirins. As meni- com
nas mais bonitas e en

ria bonita esposa. O
casal está empolgado

a confortável
lancha.

ACONTECE & SUGESTÕES
O reaparecimento

de Ari Barroso na
televisão emocionou a
cidade. Ari. grande f:-
j,ura humana, esteve
afastado do nosso vi-
deo ao longo de oito
meses. Voltou com a
corda toda. ótimo.

Por que os clubes
não imilam o exem-

pio do América e aca-
bam. de uma vez oor
todas, com a famige-

rada "jóia''? Jóia a ti-
tulo de que?
¦ Por que o Clube

Municipal min vem.
de público, explicar o
caso da agressão ;. d
colunista Jorge No-
gueira? A verdade é
que o porteiro do clu-
be colaborou na co-
vardia impedindo o in-
gresso dn jornalista
na sede.

ÚLTIMAS
i ¦ Dois coquetéis marcaram este fim de
! semana na ZN: aniversário de casamen-
I to do casnl Lia-Osvvaldo Renan Teixeira
; iTijucai e o do Sr. Munir Bacil. Compare-
; eeu o que há de mais belo e mais movi-
! mentado na Zona Norte... Foi das mais
; belas a festa de casamento da jovem Fan-
; ny Gorber com o engenheiro Kubem Vi-
; nograd. A reunião realizou-se nos salões
! do Automóvel Clube do Brasil... Amanhã:
| coquetel dc lançamento do livro "Antolo-

gia da Eloqüência Universal", tle Porto So-
brinho: no salão de recepções do Plaza
Copacabana... Nosso colega Sérgio Mar-
quês diz que u uísque do Grajaii Tênis

, é dos melhores dos clubes cariocas. Vou
verificar pessoalmente... Lázaro Bartolo-
meu, famoso colunista social de Florianó-
polis, estará entre nós ainda este més. Lá-
zaro será homenageado por este eolunis-
ta... Torneio de "bridge" c dc biriba: no
Botafogo.

,1» =» =
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ELAS & ELAS
¦ Se vocês conhecessem a -morena Eloisa

(Lolói Miranda, fariam a mesma pergunta
«le todos nós: como é possível tanta beleza
numa menina só?... Telma e Thánia Póito
enfeitando a paisagem da praia dos Coqueiros.
Maria Luiza Lauria e Vaiula Pessoa, idem. .
Elogiada a -atuação da mineira Cora Lopes à
frente do Serviço de Relações Públicas da Cen-
trai do Brasil... Enquanto isso. Carniem e Car-
mela. Lorena Lopes regressam de Lima e ju-
ram: "Sair do Brasil, nunca mais!"... A me-
nor bicicleta 'e a mais famosa) que circula em
Paquetá pertence á bonita moreninha Cláudia
Miranda... Por outro lado. o menor rádio de
pilha do Bra»il é o da bela Rojane Simões, fi-
lha do bom amigo e ex-craque do Fluminen-
ae, Simões.

ANIVERSÁRIO & COQUETEL
Um aniversário que
não podia deixar de

ser registrado: o do
Sr. Eduardo Marques
Xavier. O simpático
tratador do jerico
Guarani, foi recepcio-
nado com uni coque-
tel. E, na residência
deste coiunista, depois
de receber o abraço
de um grupo de ami-
jos, Eduardo féz um
comovido discurso.

Resolvida a volta
de Hugo Pereira ao

Departamento Social
do Riachuelo Tênis.

Passou firn de se-
mana no Fragata o

casal Gerardo Martins
Ney. O simpático é o
subeomandante do 1."
BI da PM.

Parabéns aos Srs.
Nilton Costa e Os-

waldo Leporace 'dele-
gado da Polícia Pa-
quetacnse e responsa-
vel pela PVi pelo óti-
mo policiamento do
último "wcek-end".

TÊNIS À FANTASIA
¦ O Tijuca pretende

comemorar festi-
Tamente o carnaval.
E, já no próximo dia
23 teremos um tor-
neio de tênis á lauta-
sia. Duplas femininas
e masculinas, estarão
«m ação. Por outro
lado, o trabr.lho dc
decoração do clube
estará a cargo do ce-

nógrafo Rui Albuqucr-
que: Sonho Submari-
no é o tema.

¦ Bem adiantadas as
obras do estádio

aquático' do S.C. Mac-
kenzie. O presidente
Walter Goitacáz pre-
tende inaugurar firma
especializada em cons-
tração de piscinas.

VILA & EXCURSÃO
Associados da Associação Atlética Vila Isa- =

bel poderão firmar inscrição para a e:<- B
eursâo programada a Buenos Aires: no pró- =
limo dia 16. Um detalhe: a excursão será rea- £
lizada na base do crediário 'lü prestações), £
sendo que o preço total inclui passagens =
estada. Informações pelos telefones 22-7473 5
22-7024. |

Amanhã, na Casa dos Poveiros: sessão ei- =
nematográíica. "Cavaleiros da Bandeira Ne- §
fira", com Tony Curtis, loi o filme progra- =
mado. |

Aniversário, anteontem, da menina Sônia, §
filha do casal Kmilia-Armando Fernandes, s

ANIVERSÁRIO 1
Registramos o aniversário, ocorrido sába- =

do último, da elegante Maria Helena, filha do I
simpático casal Maria de Lourdes-Dagoberto §
.Rodrigues. O papai, que é o dinâmico dire- |
tor do Departamento de Cone'os e Telegra- |
íos, recepcionou amiguinhas da bonita ani- |
?ersariante em sua residência, i Kua Volun- 1
tário» da Pátria. O abraço da equipe de Lu- |
im •!• Cidad». |
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ATIVO

noDinheiro em caixa c
Banco do Brasil ...

Letras tio Tesouro 
Empréstimos 
Agências c correspon

dentes 
Outras contas 
Resultados Pendentes . .
Títulos ern cobrança ... .
Contas dc compensação .

= Total . .

CrS

221.220.366,50
44.(iO().lJOU.O(l

748.824.073.9U

769.170.726,20
229.499.441.70
114.305.410,50
461.633.994,80
540.071.062.20

3.129.325.075.80

PASSIVO

CrS

Capital e reservas 
Depósitos 
A g é u c i a s e correspon-

dentes 
Outras comas 
Resultados pendentes ..
Cobrança tle conta alheia
Contas de compensação .

Total

75.170.809,30
1.069.080.290,10

782.139.448,10
53.017.254.40

148.212.2U5.Í10
4(11.633.994.80
540.071.062.20

PLANTÃO MILITAR batiswpe +0*

PASSAS: MSNISTÍH0 CO POVO
BRASÍLIA, 6 — Nesta cidade ninguém é Importante. O

Presidente da República dlriçic seu carro em passeios com os dois
filhos, despi eocupadamente, embora deixando apavorado o ser-
viço de sequrança. Dc vei em quando Jancio desaparece como
um cidadão qualquer, desprendendo-se das amarras da Presi-
dèncla e provoca como é natural um corre corre entre seus au-
xlliares mais chegados, até que tudo se acalma com o chefe
da Nação retornando naturalmente ao seu posto, depois de cs-
palrecer o espírito como se estivesse nas coxllhas do seu Estado,
como simples fazendeiro.

Um dia destes fomos almo-
çar na Cantina Capri, um
modesto restaurante especial!-
zado om massas, muito fre-
qüentatlo por operários das
obras e por comerciários. Ao
lado, em companhia de seus
dois filhos, eslava o Ministro
Gabriel Passos, tranqüiliinien-
te, saboreando um ravioli. O
garçom o reconheceu, cumpri-
iiienlou-o amàvelmente; mas
ns.o alterou o tratamento que
dedica a todos os seus fre-
gueses,

Aliás, dos Ministros o Sr.
Gabriel Passos ê o mais popu-
lar em Brasilia. embora nfio
seia homem expansivo. Seu
jeitão de mineiro, a simpllci-
dade eom que atende as par-
tes que o procuram no (.abi-
note c todo o seu comporta-
mento modesto, enfim, tor-
na-o uma figura simpática pa-

(jala o povo m'§[m
== .J0 0 0000 00000Iit
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MUITA BURRICE

ra Iodos, especialmente para o
povo.

Nesse mesmo d;a o Ministro
Gabriel Passos linha estado
com êsle repórter no gabine-
te do Presidente da Uepúbli-
ca. onde fora solucionar o
problema criado por alguns
grupos econômicos que se
opuseram á nomeação do Sr,
Eduardo Sobral para a Petro-
brás, Saiu vitorioso. O minis-
tro dc Minas e Energia conta
com o apoio maciço tios parla-
montares nacionalistas e tle
um poderoso grupo militar
que se bate pelas soluções
nacionalistas para os nossos
problemas básicos. Seus eon-
latos na área militar vão des-
tle jovens capitães até aos che-
les militares mais destacados
e sua base na opinião pública
e das mais sólidas.

DESTAQUES BE BRASÍLIA

3.129.325.075.80
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DIRETORIA

Antônio Mourão Guimarães
Diretor-Presidente

José Oswaldo de Araújo
Diretor-Secretário

Francisco de Assis Castro
Diretor

Alberto Gonçalves da Costa
Contador — CRC — GB-10.177

Manoel Ferreira Guimarães
Diretor-Vice-P residente

Celito Zebrai Caldos
D iretor-Super intendente

Sileno Durão Júdice
Superintendente

CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA
Em 2 anos — para os que têm o curso cie,- tífico cu equivalente.

Em 3 anos — (equivalente ao científico) para cs que têm o curso ginasial ou equi
valente. g]

Salários iniciais de CrS 25.000,00 a CrS 50.000,00 na indústria, antes de con
cluir o curso.

Escola Técnica de Ciências Eletrônicas
(oficializado pelo M.E.C. )

Rua Haddock Lobo, 445 — sob Tel.: 28-7667 depois das 18 ho ras.

A nomeação do Brlaadol-
ro Francisco Teixeira para a
subçhefia do EMFA não agra-
dou ao grupo de oficiais lega-
listas da FAB, que preferia o
ilustre chefe militar em fun-
ção dc comando na própria
Aeronáutica. Agora outro ato
foi assinado e que se destina
a liquidar o prestigio tio Briga,-
tleiro Teixeira: êle foi encerre»
gado de estudar e dar parecer
no EMFA sóbre a aviação em-
barcada. * * *

Do acordo com informa-
ções que obtivemos em altos
círculos do governo o próxi-
mo aumento dos militares náo
poderá realmente ultrapassar
de 40';. Do contrário seria de-
masiado profunda a sangria
nos cofres públicos. O aumen-
to dos civis será na mesma ba-
sc. Ilesta, agora, quando n
mensagem chegar à Câmara,
que seja estabelecida a parida-
de dos militares com os civis.
de capitão para baixo, como
acontece com os postos de ofi-
ciais-superiores.

Nos círculos políticos e
do governo o nome do Gene-
ral Jair Dantas Ribeiro é pro-
nunciado com muito respeito.
Todos sabem que se trata de
um chefe militar integro, en-
quadrado c defensor intransi-
gente da ordem e da lei Um
deputado meu velho amigo di-
zia-mc durante a Instalação da
sessão do periodo de convoca-
ção extraordinária da Câmara,
¦depois de conversarmos sobre

a situação política nas Forças
Armadas: "15 meu caro com
esse General Jair com a sua
dureza tle soldado legalista, a
tranqüilidade serena e sincera
tio General Segadas Viana e a
habilidade do General Osvino
Ferreira, nunca mais os golpis-
Ias poderão concretizar seu so-
nho. que sc frustrou nos dias
agitados dc agosto graças a
uma maioria das Forças Ar-
madas..."

— Quem vê o General Amau-
ry Kruel movimentando-se no
Palácio, tio 4." para o ,')." an-
dar. sempre lépido e vigoroso,
pensa que êle é ainda aquele
jovem e dinâmico capitão de
Cavalaria que fazia proezas na
cquitação, nos Regimentos da
Cavalaria da fronteira com a
Argentina. O trabalho inten-
so do gabinete militar, e a res-
ponsabilidade do cargo não
afetam em nada o espirito do
ex-comandante dos tanques. É
hoje um soldado diferente da-
quele que conhecemos na tro-
pa. Todos no Palácio o apre-
ciam e admiram sobretudo o
seu espirito de organização.
Sua influência junto ao Presi-
dente, que é seu amigo de
muitos anos, é decisiva, em
muitos casos. E sua lealdade a
Jango é daquelas que ninguém
ousa sequer pôr em dúvida.
Kruel é atualmente uma espé-
cie do Ministro dá Defesa, no
exercício do cargo de chefe du
Gabinete Militar.

Èru virtude «le lei. que pretende prote- \
ner a indústria cinemntOfrrAficn nacional, i
mus serve aponus mira estimular as fa- i
líricas a não se esforçarem cm apresen- !
tar filmes realmente de boa qualidade, .
quulquer eineinn vagabundo pode cobrar $
Ingresso como sc dc euteirorla superior fõs- J
se, desde que inclua em sua prof.iámaçfit> t
uma fita nacional, mesmo vellr.i (<). {

Resultado: tudo quanto é cinema mar- i
eu barbante, agora, apresenta, jiintamen- j
te com filme estrangeiro, fila nacional ido- i
sa e pronto! Sinal verde para cobrar ma- \
jtirndo. J

Há espeluncas que têm ein estoque seis »
desses filmes velhos. K os que os freqüen- .
tam, sáo obrigados a suportar, dezenas de J
vezes, a mesma fita nacional, em pequeno J
espaço de tempo! *

Todos agem dessa maneira desonesta {
irritante. Ainda ontem, um leitor eon- i
tava: o Cinema Fluminense, de São Cris- \
ttivão, na semana de 15 a 21 tle janeiro, s
apresentou, de segunda a quarta, o filme X"Quero morrer" e o nacional "Samba em }
Brasília" e, dc quinta a domingo, "Sigfrld", »
continuando, porém, com o nacional "Sam- s
b:i em Brasilia"! Isso para ter o pretexto t
de cobrar 50 cruzeiros pelo ingresso! ?

Quer dizer: público é escandalosainen- *
te roubado, pagando mais caro para en- (
Irar num cinema esmola mbado, sem qual- *
quer conforto e ainda c caecteado, é Irri- {
tádo, tendo que assistir o mesmo filme >
viila toda! y

fi um desaforo. E, tambem, muita biir- i
; í rice de quem inventou essa moda. Arre! J
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¦ FIM-DO-MUNDO — Em nosso comentário"bou viagem, coronel", ontem aqui publicado,
a Revisão cá da cnsa andou deixando passar
verdadeira milhada de gatos: cortou duas
vírgulas nossas; tacou um "não" que não es-
crevemos, como, no final, até unia ip/erro-
gação comeu. Por sinal, ontem, a danadinlm
deixou passar gatos até em notirtus publi-
radas na primeira página. Quer dizer... Ou
sono brabo ou muita preocupação com o

; fim-do-mundo.
; ¦ PAI »fc MAE — Na Av. Arapoji, em Braz

de Pina, lixeiros não passam há mais de
i trinta dias e um mês! Deixa, porém, ki
i ninguém vê lixo na rua. E' tudo guardadi-
; nho. carinhosamente, dentro de casa: em
! baixo das camas, em cima, dentro do fogão.

dentro dos travesseiros e até na barriga!
Por- que. hein? Ah! Aí é ki são cias! Por-
que o diretorzinho do Dep. dn bujeira Ur-
bana decretou: "E' falta de educação jogar
lixo na rua!" Por isso mesmo, moradores da
Arapoji, em cima do lixo tacam sempre o
retrntinho desse diretor, com esta euterne-
cedora legenda: "Pai do lixo". E mãe náo

_= z • Calote em Caxias!

*++0++m++++00<
Há quatro me- s

ses (quatro, meu Deus do eeu!), pro- »
__ ] fessôras de Duque dc Caxias, Estado do 2

Rio, não recebem seus salários! Passam Jfome, coitadinhas! Tudo porque o lema Jdo Prefeito de Caxias é: "o dever acima *
de tudo". Vai dai, bigodeia todo mundo! )j
Pode entrar dinheiro que não paga! Quan- >
do vão reclamar, o nhanl.anzinho revira jos olhos e diz: "Ah, devo, não nego. Pa- t
garei quando puder..." (.Caloteiro de uma J

| i figa) *
== +++0+++++++0 r-00000++000+%
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tem o coitadinho? Tem. sim. Teçam tam-
bém fotografia do governador, com estas
palavras embaixo: "Mãe do lixo". (Ah. ki
casalzinho simpático, meu Deus do céu!)

COMIGO NINGUÉM PODE ! - No 7."
andar do edifício da Av. N. S Copacabana,
7!W há uni danadinho que, quando bebe,
vira vaca-braba. E provoca Deus e o mun-
do. E agride até crianças! Quando recla-
niam. urra: "Sou parente do Froti: Agtiiar!
Comigo ninguém pode! Faço e aconteço!
Nesta terra, manda é o dinheiro!. ." Há
dias, uma senhora, cujo filho foi agredido
pelo valente, chamou RP. Apareceu lá um
guarda. Quando soube de quem se tratava,
tirou o rabinho fora, dizendo: "Compreen-
de, sou um sozinho e èle anda armado e é
parente do Frota..." (Sr. Frota Aguiar: pa-
rahéns O senhor está com tudo, hein?)

VIBAM? •— Choveu na semana atrasada,
não choveu? Choveu, sim senhor. Pois a
Rua Real Grandeza, até hoje, eslá inundada,
de ponta a ponta! Quando passa carro, o:
pleft! Olha hurrifadela da molhada em cima
de quem passa na calçada! (Virnn ki go-
vernadorzinho danadinho de bao a gente
tem, viram? Ahn!...)

HOSP. SERVIDORES DO ESTADO — A
esposa de José Moacir Pinto tle Araújo agra-
doce aos médicos e enfermeiros do 5.° an-
dar. sala 532, leito 6. especialmente à douto-
ra Teresa, a dedicação c carinho que lhe
dispensaram durante seu internamento nes-
se modelar hospital.
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O KI VALE — Na Rua Açapuvn, em Hi-
gie.iópolis, próximo aos números 232 e 244,
tem caninho berientado. A molhada, ó:
chuáaaa!... Nas besteiras! Nas içnorânciasl
Nns burrices! E tanta gente, ali, sem ela...
Ki raiva! O ki vale é que está assim só há,
25 dias, sabem? Ah! Graças a Deus! Amén!

KOISAS DELA — Desde 1957, kl morado-
res da Rua Machado Sobrinho, em Tomaz
Coelho, vém lutando pra conseguir de Dona
Light ligação de luz pras suas residências. E
sabem o ki acontece? Neca! A dnnadinha
di;: ki não tom transformador. Agora, porém,
um leitor conta: Dona Light acaba de insta-
lar, na Rua Itapuca, paralela a Machado So-
brinho, um transformador pra .servir apenas
a 16 casas, quando bem ki podia, utilizando
o mesmo transformador, ligar pra Sobrinho
também. (A Dona Light, pra dizer qualquer
koisa. Tá bem?)

I Céu

Fí af •>

a simpatia d»

ANTE5, DUWWE í DEPOIS DO CARNAVAL
BEBA E OFEREÇA OS PRODUTOS DA

CERVEJARIA ORjEjl f E
"feçam pe/oe ufltífünee:!W-34-6410
fr/íieqasa fhní v7/o

RUA MAXWEL.66 • SJJJJ

t. AGOÜA Ml CAI.OK,
{ o momenlu <lc lt-sl.ir
j um hiiii) dchüüuntntc. Kxpcrimente

i BARAGCHINI
Tamanhos médio e familia

fi r •Avmda nát farmácias,
drogarias eperfumarias

ÃBP-SPC
ULTIMA MORA esti In-

crito »,ob o numero 008 no
convênio entre a Associa-
cáo llrasíleira de Propa-
(.anda e o Serviço de Prr>
lecáo ao Cretino.

Na agência do DCT instalada
à Praça da Bandeira, a turma,
dc um modo geral, é eem por
cento. Todos, ali, trabalham
procurando atender, da melhor
maneira, o público, üma fun-
cionárla chamada Consuelo,
porém, excede a expectativa,
pois, além de competente •

preslimosa, atende, inclusive pelo telefone, ai
parles, com gentileza cativante. Sobe, portanto,
ao céu. boje, com a admiração i
todos nós.
Inierno

Morador da Av. Copacabana,
7!i:i, sétimo andar, gosta daque-
Ia que passarinho não bebe. K,
quando fica nus pileques, vira
bicho feroz. Dá em criança, exi-
be arma e urra que é parente
do Frota Aguiar e que pode
até matar ki nada lhe aconle-
ce! Vai dal, desce o valentinbo
as profundas, beijando loto rie
parente e cantando a valsa "souvalenlcprabuf-
ro"! (Flstá se vendo).
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Identificados Mais Dois Terroristas da MAC
SCHIAVO: "NINGUÉM SABE EM QUE
A FOM EMPREGA SEUS BILHÕES" i

O presidente da Associaçào dc Ensino Primário do Bio
de Janeiro, Prof, José Schiavo, declarou a UH que a FOM <
arrecada bilhões de cruzeiros por meios Ilícitos, e n&o rea-
ilza nada de positivo com rolaçáo ao problema educacional

' da Guanabara. Afirmou a seguir que o decreto n." ' 
50 423/61, do ex-Presidente Janlo Quadros, regulamentando' 
o art 168, Inciso III, da Constituição, e obrigando as em-
nrêsas Industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham

' mais de 100 pessoas, a manterem ensino primário gratuito
! p,ra seus servidores e os filhos distes, nao trouxe a menor
íi vantagem pratica.

Explica seu ponto de vista: 1 — "Já não existe verba
no Orçamento da República, dos Estados e dos Municípios
nara esse fim; 2 — As empresas, coagidas por lei a dar
maior contribuição ao Governo, aumentam os preços dos
seus produtos, para fazer face á nova despesa e, com isso,

•i o custo de vida sobe ainda mais".
Recorda que o Governo da Guanabara regulamentou a

matéria, determinando quc as empresas industriais cum-
prissem o decreto constitucional por uma das seguintes
opções: ou pela .manutenção de escolas próprias, ou por
meio de convênio com o Governo estadual, ou concedendo
bolsas de estudos em escolas particulares. "Foi esta última
opção — frisa — que aguçou as vistas cobiçosas de aven-
tureiros c gananciosos, que viram nisso meio de ganhar dl-
nheiro fácil, dando aulas pela televisão".

O presidente da A.E.P.R.J. cita a "Fundação João Ba-
tlsta do Amaral" como um desfies grupos do aventureiros.
Acusa-a de haver usado corretoieH paia arrancar dinheiro
dos empresários incautos, mediante promessa de solucio-
nar o problema do cumprimento do dever constitucional —
o quc seria feito através de convênio» assinados com aquela
fundação. Garante o Sr. José Schiavo quc a "Batista do
Amaral" não instalou, até hoje, nenhuma escola, náo dis-
põe de aparelhagem, de corpo de professores conhecidos,
nem de local apropriado para ministrar aulas, "e passou
a concorrer, de maneira esmagadora, com as pequenas ea-
colas particulares que não tiveram chance para fazer se-
melhantes contratos".

Dizendo que o ensino primário particular está amea-
çado de extermínio, acusou também a Fundação Otávio
Mangabeira dc usar os mesmos métodos da "Batista oo
Amaral", celebrando convênios com as empresas, arreca-
dando bilhões de cruzeiros das mais diversas procedências
e náo realizando nada de positivo, uma vez que a rede de
escolas primárias oficiais náo foi ampliada.

JEROIHHO VOLTOU DOS EUA: RECUPEROU 1/10 DA VISÃO

PROCEDENTE 
de Boston, chegou ontem ao Rio, o menino Ser- j

Itlo Gouvêii, de 8 ano* de Idade, que *e submeteu a quatro j
intervenções cirúrgicas no olho esquerdo, para reduilr o leucoma
congênito de que r portador em ambas as vistas. Seu tratamento
foi custeado pela Imprensa carioca e as operações foram reall-
radas na clinica nftalmolnglca do "Mass General Hospital".

| Estados Unidos, o menino ga-
I nhou presentes em profusão.
I Nada menos de três grandes

malas foram necessárias para
I trazer os brinquedos recebidos
| por Sérgio. Indagado sóbre o
l que mais o havia impressiona-

do em sua viagem, respondeu
o garoto ""The snow" 'a ne-

I veí, para mostrar que já sabia1 algo dc inglês,

DIPOIf 
ém Oevarnatfer Laçara1*, • Ch.f* me Paliei*, Sr. Jas* te-

¦••Ias Viana, foi quam flcew mal» irritada aem a atltué* ém
Ministra «te Justiça, Sr. Alfred* Nattar, dtcllnand* at «emes ém
Implicada* mm «to* d* terrorismo n* Guanabar*. Num tr*che d*
su» deaiaracie, antam, aei jorniilst», dir, t*xtu»lm*nt«, o Sr. 5*
fadas Vlan»; "V ««pantoi* eit» pr*clplt»cta *m apontar nom*«.
Pr*«lplt*c** qu* psrac* comprevar que a Governo F*d*r*l M
dalx* l»v»r par lnform*nt*i lnt*r*»»*dos em p*rturb*r « ord*m
pública." ¦ m»l» adianta: "Na ba»* da baata m lenta a Intran-
agilidade a aplnláe pública da Pais."

Adotando a te»e dc que "a me-1 aeora sã» utillitdos pei* "Mili-
ihor defesa é o ataque", o Sr. i ci» Antlcomunltt*", Uto *, o» pi-
Segadas Viana mandou distribuir! *h*m*nt** da ptredts, am»»«ai

anenlma» * atentada* tarrarhv
tai.
Ficha d* Nsre
Terrorista

CORONEL (Ri; HORTOLINO
TEIXIIRA CAMHOS, reside na
Rua Pontes Corrêa, 23a, telefo-
ne 38-1164. E' anlií'o dirigente da
SAB. acusado pelo Ministro Nas-
ser como o homem que convl-
dou Luiz Botelho e Rubens '.Ver-
lanu, o último seu afilhado de
casamento, para se alistarem na
MAC Desde sábado, quando foi

, denunciado, encontra-se desapa-
Enquante l»»a, *m trabalho • i recido E' provável que esteja e«-

parta, UH c*nt*evlu já id*ntifi-. condido no seu sítio, no Eitado
cèr mal» quatra «lamento» apen- do Rio.
tado» «amo participante» da fru-j Como se recorda, nos idos de
pa num tam camo expoentes Ca-1 47 a 51, o Coronel Hortolino,
cil da Matada lerar, P«n« Boto aliado a Cecil Borer, dirigiu s Se-
a a Cerentl Hortolino Tclxtlr* eledade Amigos do Brasil, de ca-
Campe», tende *ju* êtte último ' ráter subversivo e financiada par
encentra-** desaparecido de na» I capitais interessados em comba-
tlclirla d»»d* 1951, quande foij ter os movimentos de reivindica-
•xtlnta a SAB I Socl»d*d* dei ções populares. O Coronel Horto-
Amlaa» de Braiil (?) «ntldsde Uno é carioca. Nasceu em 1903.
neil.fa«l»t«, «ula» metade» d« < Foi soldado dn 2." Regimento de
*(«• eram Idintlce» «»• que I Infantaria. Reformou-se em 1945.

à reportagem credenciada junto
a seu gabinete declaração oficial
afirmando quc irá caçai nio só
os elementos denunciados pelo
Ministro Alfredo Nasser como
partlclpsntcs da MAC. como,
também, procurará localizar e
ouvir os denunciante* que pro-
porcionaram a Identificação do»
terroristas. Nesta primeira tira-
da de sua declaração á impren-
sa, o Sr. Segadas Viana coloca lo-
go em dúvida a atitude do Mlnls-
tro da Justiça.
Participante! Natiitai

t homem de grande fortuna,
sempre ligado a Cecil Borer *

?utm 
não abandonou quando o

amlgerado Inspetor caiu no oi-
tracismo a quc foi lançado pe-
lo Presidente Juscelino KubiU-
chek que providenciou inquérito
destinado a levantar, em 1957, ai-
guris de seu» numeroiut crimes.
"Ardovino'» Boy"

SERHANü 'conforme foi imli-
cado no relatório do Ministro
Naniteri chama-se na realidade
Joié Geraldo da Costa Serrado.
T«m 27 anos. t: caiado e re»í-
dente na Kua Henrique Kleuss,
16, ap. 102. t ninliado do Capitão
José Chaves I.ameirto (conheci-
do golpista da FÁB, integrante
ativo da República do Galeão,
participante de Jacareacanga e
Aragarçan. Quando Lameirão,
vez por outra, afasta-se da Unha"revolucionária, e passa a distri-
bulr cheques sem fundo na pra-
ça, é o Serrano quem percorre

| delcgucias e redaçõe* tentando
j contornar os escândalos. Serrano
| pertence a "Cruzada Anticomu-
| níista" do Almirante Pena Bolo.
j foi funcionário da Companhb SI-
jderún-íca Nacional e, atualmente.
| trabalha como "secretário" do•Coronel Carlos Ardovino Barbo-
j sa. t perito no manuseio de ar-
I mas militares, especialmente me-
I tralhadoras.
I O Tenente Vicente
| f.sje elemento é das mais abso-' luta confiança de Borer e até
| 1957 era "alcagoetc" profissional,
i circulando pelos corredores da

DOPS, participando de diligên-
ciai, espancando e efetuando pri-
mes £ indicado como elemento
de ItgsçSo. espécie de "pombo
correio" enlre Cecil Borer c o
Almirante Pena Boto, que ontem
garantiu, jurou nao o conhecer.
Primeiro sargento da Armada
até 1957, quando te reformou nu
cargo de 2." tenente, dedicando-
se, dei.de então, de corpo e alma,
aos movimentei liderados peio
Almirante Pena boto. informa-
se, ainda, que teve atuação desta-
cada na uiví.são da Grafica do

, IAPB, em Uel Castilho, atentado
chefiado pessoalmente pelo en-
tão candidato Lacerda.
Coiroli Desmente

O Coronel Carlos Cairoli, Chefe
dc Policia do Departamento Fe-

I dera! de Segurança, a propósito', das declarações do acusado Aluí-' tio Gundlm. Capitüo da Reserva,
I de que era seu amigo Iniimo,
| tendo, Inclusive, sido seu hóspe-

dt, na Capital Federal, afirmou
I a reportagem de UH que ésse
I cidadão em outubro último,
i apareceu em Brasília, dizendo-se
i oficial da reserva e «cm meios
! para se hospedar nos caros ho-
! téll da cidade. Bem falante, féz
! alguns contatos rom oficiai- de
! gabinete do Chefe de Policia.
i tendo, de fato. conseguido pas-
I sar uma noile em uma "repúbii-

<:a" do DFSP.
| Já teve Início o contra-stu-
i que dos terroristas da MAC. vi-
1 sando intimidar os jornalistas

oue se lançam de peito aberto
è luta de mostrar ao público.

b luz do dia. seus grandes ini-
migos. O Jornalista Arnaldo !

I Vieira Júnior, está na alça de i' mira dos terroristas. Isso por- 
'

• que Rubens Werlarig acredita !
i ter sido denunciado por èle as ¦
! autoridades. Werlang e o res-

ponsâvel pelo lançamento de
, tuna bomba de gá* lacrimogè- !
! neo. durante a instalação do III

! Encontro Sindical, no Pp.iac.io
j Tirarientes O petardo explodiu
; quando discursava o Presidente

da Republica.
Na deíeia do Ministro da

I Justiça. Sr. Alfredo Nasser. o
lidei do PTB na Assembléia Es-

, tadual, Sr. Saldanha Coelho.
: disse ontem da tribuna que "e
i flagrante a contradição do Gu-

vernãdor Carlos Lacerda, em

suas declarações sóbre o MAC,
antes e depois da revelação doa
nomes implicados nesse movi-
mento terrorista".

Concluiu o lider trabalhista:
— A cidade espera que as ne-

gaças do Sr. Lacerda não eh«-
guem ao ponto de transformar
0 MAC num movimento benefi-
cente da administração cario-
ra .. Suas declarações de on-
tem i imprensa já indicam quco inquérito do MAC terá o ma»,
mo destino daquele do "Jogo do
bicho", no qual o Sr. Carlos L«-
cerda conseguiu provar que o»
banqueiros do jogo sio filan-
tropos que merecem busto d*
bronze no saguão da Fundação• Octávio Mangabeira.

TERRORISTAS AGIRAM DESCALÇOS
G llamarati ainda náo apresentou excttsas á União So-

viét.ca pelo atentado que sofreu a sede da delegação da-
quèie pai» no Brasil Comenta-se que a dificuldade msior
encontrada pelas autoridades é informar, como é de praxe,
as providencias quc es'.áo sendo tomadas para apurar ot
Jatos. O inquérito foi evocado pelo Chefe de Polícia ao seu
gabinete e não se acredito que t Polícia carioca vá apurar
alguma coisa.

Por outro lado. sabe-se que trfcs homens- descalços fo-
rarn os autores dn atentado sofrido pela Missão Comercial
Soviética, lendo atirado as. bombas de um corredor exii-
tenle enlre o prédio onde se acha instalada aquela repre-
senlaçáo e o de número 201 da Rua Alice, ocupado por um
pensionai" para moças,

Tal é a conclusão do laudo elaborado pelo peruo Cos-
me de Sa Antunes c já entregue ao Chefe de Polícia. Diz,
ainda, o documento que as bombas lançadas eram quatro
amarradas, de cartuchos de dinamite, tipo 40, comumente
empregados em pedreiras.

Embora sua recupciaçfio haja
sido parcial, nfio se pode negar
o êxito do tratamento que res-
titulu ao menino um décimo da
visão normal, levando-se cm
consideração que estava ile
condenado à cergueira perma-
nente.

D. Rosário Gouvcn, ínãe dc
Sérgio, declarou que. durante o
tempo que permaneceram nos

m
COMERCIÁMOS INICIAM CAMPANHA PARA AUMENTO: 60%

— Decidimoi mnbiH/ar toda a
num» lainp.uili» Intensa para o aii-
mento de 60'* e furem oi «pêlo »oi
empreicsdorei, no sentido de que so-
luflnnem u raso o mttis rápido pos-
SÍVfc!» poU o coinrreiãrtu ja não
ptulf mais viver com os salário*
atuais — foi o que afirmou à re-
piirUfcm lie I,'l.TIMA HOIIA o Sr.
Jaime Carreia, presidente do Sindi-
tato dn* Empregado* no Comércio,
rrferindo-se à assembléia realloda
na última testa feira, quando ficou
decidida a reivindicação para o novo
acordo que deverá ner assinado no

' próximo dia 1 de marco. Acreicen-
tou que procuraria conduzir o mo-
vimento com bastante calma, para
que novo* problema* nio sejam cria-
do», adiando uma solução que í
urgente.

DÍnkc que fizeram "um levanta-
mento profundo" do aumento do
custo de vida, com batr no* pre*
ço* cobrado* nas mais diversas re.
giões da cidade (ZS, Z.N, Centro e
Subúrbio*), e entregaram os revul-
tado* a dois atnários competentes,
que concluíram pelo aumento de
«O*», desde a assinatura do último
acordo.

Kevrlou que Insistira com os pre*
sidentes da Federação do Comércio
Varejista e da FederaçSo do Comer*
cio Atacadista, respectivamente, Sr.
Osvaldo Pacheco e Sr. Artur Mar-
tins, no sentido dr qne, ainda du-
rAiite esta semana, reúnam a classe
paru que tome conhecimento da
reivindicação dos comerciárlos. Acen-
tuou, no entanto, que realixario di-
versas outras assembl^Itts, para fa-
zer com que todo* entrem em con*
tato com a realidade da ¦iluacão
e contribuam para ;t luta que po*
dera não ser fácil sem o apoio de
todos os que trabalham para o co*
mércio.

Feira de
Leipzig

4 a 13 de março de 1962
Oferta universal de todos
o» ramos da técnica e da
indústria dt bens de con-
sumo de mais de 50 países

M
O mais vantajoso centro
comercial para Ette • Oeste

Oportunidade de compara-
ção — em Âmbito mundial
— da capacidade técnica
moderna

EMPRÉSTIMOS ?
Acima do 2110 mil, a qui»m possuir

prédios nu apts. Solução em 4S h."S, VIEIRA" — li Senador Dan-
las, l!i. s/401. Tel.! 33-43}',, dai 12
às 18 h.

M
Cachorro Perdido

Gratifica-i* bem a qu*m
encontrar cio de raça "Ca-
nis", côr preta, datspara-
cido daida saxta-feira úl-
lima. Tal.: 57-6045.

HÓVEISFÓRMICA
DIRETAMENTE DA FABRICA

Informações e
Carteira Oficial da Feira :
Representação Comercial da
República Democrática Alemã -
Rio de Janeiro.
Av. Rio Branco. 26-A • 3." and
Sáo Paulo:
R. Benjamin Constam. 170-3.»
ou também ao atravessar a Iron-
teira da República Democrática
Alemã.
E taça uma BOA VIAGEM
com o melhor serviço
de bordo... o tradicional
Serviço da Swiasair.
Consulte
tua Agencia de Viagens ou a

ir * * *• F-t ",,vl|,,i>
_ 

" ll Ustlcns,
Vi! mticc«M e !
[9j 

* .-i.njiinto*. t

HJfff -omercifii*
I tar. n banco*. I

mm ^m% »-siTÍt(irÍ'ti»,

^^^*»^^^f\ceii..itni*i encomendas .iW ii
/ 1 JfrfTTTTI

ÍM«» 

*r TV
(•iraiuria rm

Féftnli»

I

Rio: Av. Rio Branco. 99-16*
Tel. • 23-1950

IS Paulo Rua Dom José de
iBatros, 13 — Tel. 37-biw

Mia» P.r»
r.lil.n» im
Krnic»

Iml. r Com. dr Mòvti»

MODERN-FORM LTDA.
Fábrica-
Campo d* Sio Crlstov**, 234

Telefona: :H-4734
Loja: Ru* Riochu*lo, 171 —

Centro
Loja: Av. Alaulfo d* Palv»,

144 — Leblon

MUITA ALEGRIA! MUITA ECONOMIA!
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EM CASA
um bloco de

ofertas especiais
para seu lar!

Com uma televisão, um rádio de pilha, uma geladeira e um
ventilador - V. faz em sua casa. mesmo, o melhor Carnaval
do mundo! Venha agora a qualquer loja da Casa Neno e
entre no bloco familiar "O Carnaval é lá em casa". V.
brinca... V. pula... V. se diverte... e na 4.a feira de
Cinzas sua casa está prontinha para outros carnavais'
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FLASHES
DO FILME
FRANCÊS

TRfcS 
romances de Jean Ginno serão trans-

portados para a teln nos meses vindouros:
"ün rol sans divertissement" (que será diri-
gldo, talvez, por Edouard Molinaro), "Les
Hussard sur le tolt" (que deve ser realizado
por Luis Buiiuol) e "Les grands chemlns",
que Christian Marquand deve realizar com
Jean-Claude Brlaly e Maurice Ronet como
Interpretes. ¦ Françolsc Sagan escreverá
para o realizador Claude Chabrol, c especial-
mente para o cinema, uma "Vida dc Landru"
(o "Barba Azul"). ¦ .le.in-Claudc Pascal
encarnará, talvez, a Francisco I. em um afres-
co cinematográfico consagrado à vida de um
dos mais sedutores reis de França. ¦ Mar-
cel Blunal dirige "Le monte ebuge", cum
Robert Hossein c Lea Massurl. Ê o primeiro
trabalho cinematográfico dc Bluwal, que veio
da Televisão. ¦ Francis BlnnchC i o realiza-
dor a o principal intérprete (cie tem a cola-
buracão técnica de Kauul André) dc "T.irtu-
rin de Tarascon", adaptação do célebre ro-
mance de Alphonse Daudct. ¦ Algumas con-
lidéncias de Fernandel ao jornalista Phllippe
Bouvard, do "Figaro", quando da passagem de
seus 30 anos dc cinema: "O cinema loi nie
procurar no "music-hall" por causa de minha
cara, que era. reconhece-o, um tanto especial.
Note, de passagem, que sou agora uma beleza
ao lado do que era há alguns anos atrás. Devo
agradecer ao bom Deus por me ter feito esta
cabeça. E também a minha nine. Mas meu èxi-
to maior devo aos «lentes. Ê uma fortuna!
por um nada corro ao dentista. Para o caso
dc acidente, mandei lazer três moldes do ma-
xilar. Om c guardado em Paris, outro cm Mar-
selha e o último em Remia. Isto é muito ini-
portante". ¦ Com Bcrnard Blicr c Danicllc
Delorme, Georgcs Lautncr eslá realizando "Lc
septieme jure".

I
i

I

II\ Ava Gardner Aceita Desafio de Perón
s Juan Perón, o ex-ditador da Argentl-
i na, cujo casamento secreio com sua se-
J cretária Isabelle Martinez foi recentemen-
X te anunciado, meteu-se em encrencas com
} a célebre artista de cinema Ava Gardner,
} em Madri, segundo publicou a Revista ao
» Líbano, em sua edição francesa.
X "Conseguirá Peron fazer calar aelim-
{ tivamente a vulcânica Ava"?. pergunta a . ,,
» reportagem, referindo-se aos moradores da \ 0\ "avenida dos milionários" da capital es- 5 0
X panhola. O ex-ditador acusou a artista »p
i que mora no mesmo prédio que elo. um « 0
\ andar abaixo, de dar recepções todas as } 0
s noites, que sc prolongam ate dc maaru- | p
. gada, penurbancio-lhc o sosseso c impe- j ^

} dindo-o de viver sua "lua-de-mel". O . 0> mundo aristocrático da capital espai.lio- 5 ^

ii
I

mundo aristocrático da capitai espanlio- ^ ^Ia comenta uma eventual queixa que Juan J pPerón teria feito na Justiça, contra Ava ' x
Gardner. Mas o jornal "ABC", de Madri,
retruca com declarações da atriz norte-
americana, que protesta contra seu vizi-
nho por não poder viver como ela quer.
em companhia de seus numerosos amigos
espanhóis. "Perón pretende continuar sua
ditadura aqui"?, diz Ava. "Comigo nao.
pois sempre fui democrática e respeito a
vidú de cada um".

* Ava Gardner nào ligou as tmperunen-
cias de Peron, apesar da.s ameaças de seu.'
guarda-costas. Continua a receber seu.-

i
I

í amigos em alegres noitadas, aceitando !|
i desafio do ex-ditador. "Não seria outra } p
? a causa que provocou o conflito entre os J p
X dois?", indaga o repórter indiscreto da re- « p
. vista '"Secreto". . p.1
M£R____l '" ' ~l
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CAINDO
DE

TOUCHÉ

DOMINGO 
já é am dia meio "liuleversan

te", e no último resolvi chatear-me dc 0
veu indo ver "Caindo dc Touché" naquele 0
buraco que passa por teatro, na Av. Altân- 0
tica, o Jardel. A revista, segundo a emprè- p
sa, foi "staged by" Walter Pinto, de onde se 0
conclui que o empresário, que de\c andar p
pelos cinqüenta anos, ,já aprendeu ao menos 0
duas palavras em inglês. Ainda não apren- 0
deu, entretanto, a"stage" coisa aliuima. Há 0
um acordo tácito entre os principais criti- 0
cos do Rio.de não comentar as atividades 0
do teatro-revista, pois nada tém que ver com p
teatro ou revista, logo fugindo de nossa ai- É
cada. De vez em quando, porém, convém dar 0
uma olhada para ver se há algo dc novo.
Não há.

Bem, as mulneres mudaram. Continuam
feias, á exceção de uma mulata ::lta (Hilda,
parece) e de uma branca gorducliinha (Van-
da, parece). Quanto à última, talvez eu tc-
nha que pedir desculpas aos leitores, pois o
meu gosto no assunto tem, ocasionalmente,
uns resquícios renascentistas. Vanrla e Hilda
talvez valham, para quem se contenta só
em olhar, as quinhentas pratas cobradas na
bilheteria.

Há uns passistas comuns, que. conslde-
rando-se a companhia, chegam a parecer
divertidos, as presenças profissionais de Rui
Cavalcanti e Sandra Meneses (inteiramente
inaproveitados); no mais, é a rotina de eros-
auras pornográficas, anedotas -olue homos- ¦-,
sexuais e lésbicas, piadas sóbre lotações (até p
quando, ó Senhor?), o número 'exótico" e
uma cantora que conlundiu "A Noite do Meu
Bem", de Dolores Durau, com aluuma ária
de ópera. Ah. sim, há Valentim, lisura nova
(para mim, ao menos), que parece fascinado
com a platéia, não conseguindo dei--.ar de
contemplá-la. E' facílimo não reciprocar.

O texto é mais uma vez de .Meira Gui-
marâes e dois cavalheiros que desconheço.
sem falar 110 nome de Walter Puno que, se-
guindo a tradição do "tcatro-revisía". recebe
percentai,em nos direitos sem ter escrito
uma linha. Exemplos (publicávris) de hu-
mor: "Desodorante com clorofilj. O cloro
fila o cc": o homossexual diz que vai tomar
banho com fumo dc rolo e especifica o ta-
manho com as mãos. E assim por diante.

A vedeta é íris Bruzzi, cuia única cre- vdencial para o cargo é uma certa semelhança 0fcultivadíssima nela jovem) física com Tônia 0Carrero. p

I
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Kl.IV.HO <2MflM) — "SS vou de mulher". Re- |
vista Joana D'Arc e F.iila/.io. í
RIVAL (22-2731) — "Quero es»» mulher ss»im I
mesmo". Reiist» p
DA PRAÇA (J7-003) - "As artimanha» dr Sca $
pino" De Moliére. Ao ar livre. %
SANTA ROSA M2-8QII) _ "A Asilado (Opo Apa- 0
sipilapodopn). Comedia de (ãuilhfrme Figueiredo, ú
GINÁSTICO H2.I32I) _ "Castelo na Suécia". Ú
Comfdia dc Françolse Sajan. Pelo elenco da Ú
Companhia Tõnia-Celi-Autran. 0
COPACABANA (57-1S1.) - ".ocí pode «er om f
««lasalno". Comédia de Aitonso Paso. Com So- |f
sana Preyre.
CARLOS GOMfcS (22-7M1)

Sina.
MAISON DE FRANCE <52H(17«)
Comédia". Pelo elenco do Teatro dos Sele.

P"O Degório i di %
no pé". Revista. Com Grandt Otrlo e Vera Re- É

Festiva) de 0

NACIONAL DE CU.V1SÜIA (2_-0.(i7| 1 "O dono |1
1

da Casa". Com Jaime Cost
DE BOLSO (27-3122) _ "A mãe do belo Antô-
ato". Com Derey Gonçalves.

*, TIJUCA (2»-I-_S) - "Sem mondo li f0ra". De
Mário Braslni. Com lourdes Mayer.

JARDEL tl7S7l2) _ "Caindo de touché". Revis-
ta. Com íris Brui/i.

rmED'S I57-97SS) _ Buate. "Cop.-To.n". Ea- ^petaeuln da madrujada. Produçio de Carlos _!
Machado. §

N1GHT AND DAT ,«711», - ••.>_ri-_a„, Rj„- gfcapelneulo da m_iilii_..la de Carlos Maebado, ^

Wm Leon Eliachar~X_f VE 0 ESPETÁCULO
CRÔNICA COM TRÂNSITO LIVRE

i I

0 
CORONEL Ardovino tem dois apentej de publicidade pode-
rosissimos: a televisão e a violência. Usa os dois com o

mesmo critério e divide o seu tempo entre um e outro. S<m
televisão c sem violência, Ardovino é um homem apagado. Mas
éle gosta de estar aceso, ocupando manchetes de jornais, nem
que sejam pra falar mal dele: gosta de ler o seu nome em
letra de fôrma. Para isso, us.i e abusa do «eu ' public-reia-
tlons" q"t é o cassetete. Na próxima edição do dicionário dt
Aurélio Buarque de Holanda acho que êle devia colocar a
palavra -".rdov.no como sinônimo de cassetete: uma ccW* sem-
pre lembra a outra. Mas isoo não- vem ao caso, norqu? pertr-ico
a outros carnavais, quando foi espancado o jornalista José
Alv-iro no baile do Copacabana. Agora o Coronel tomou juiro e
uma bo." dose de bom senso, descobrindo, em tempo, que «
muito mais divertido brincar no salão, segurando uma mulher
polo braço, do que um cassetete. Já é um progresso. M^s o
carnava! agora é outro: o transito. 'Este sim, é o verdadeiro
carnaval de rua, que não morre nunca. Nlnquem i-inoia » ba-
guina e o Inferno que é o trânsito do Rio de lanelre. Fc«t*nre
engarrafando a boa vontade dos seus sucessivos diretores. Nln-
guem pensou, até agora, que o maior problema do trafego no
Rio ou »m qualquer narte do mundo é a educação. Sem edu-
cação ninguém obedece o Código de Trânsito, este, inclusive,
|á um tanto obsoleto. Tão obsoleto que permite fornecerem
carteiras de habilitação a verdadeiros assassinos, com flchs na
Policia, t cobram alguns cruzeirotes pelo estacionamento proi-
bido « uma ninharia pelo avanço de sinal. Ora, sem educac.o
e sem ônus para o transgressor, é esta orgia eterna que se vê-
a Inspetoria nem sequer fica com o dinheiro arrecadado em
multas, ora conseitar os sinais enauiçados e pra pagar me-
lhor aos seus funcionários. Um ingresso de cinema custa
120 cruzeiros, um avanço de sina' custa apenas 50 (náo estou
muito certo, porque nunca avancei): claro que o motorista echa
muito mais divertido avançar o sinal do que ir ao cinema, fim-
hos deseducam, mas o avanço é multo mais barato. E' tudo
uma questão de lógica. Não adianta fazerem onda dizendo que
vão rebocar os carros parados nas áreas proibidas se nào há
reboque e os "sabe com quem está falando" andem espalha-
dos, principalmente nestas áreas. Isto evidencia e reforça o
meu ponto-de-vista de que o problcmi de trânsito e uma quês-
tào, principalmente, de educação. E' ai onde esttarho * chefia
do policiamento ostensivo entregue ao Coroml Ardovino —
que não manja nada de trânsito e muito menos de educado.
Em f.>ce das arbitrariedades dó Coronel, os motorls*.is profls.
s'onais estào ensaiando uma greve. Isso não soluciona coisa

alguma. O policiamento do trânsito só será bem sucedido no
dia que o próprio Coronel entrar em greve. E, com licença,
amigos, que o sinal já abriu « estão buzinando <.i atrás. Na
certa • o Ardovino.

rn Foi interrompido o "Show
™ 

713", apareceu um ''si' le"
anunciando "Entrevista", En-
trou o Ibrahim Sued oue le-
vou cinco minutos pra ler
uma pergunta. Um estudante
cubano, assessor de Mlró Car-
dona, respondeu em perfeito
castelhano, desembaraçado, rã-
oido, com ótima dicção, colo-
.•ando os pronomes nos 'uün-
"es certinhos concordância
oérfoita, raciocínio lúcido, n-
'rases bem construídas, sem
titubear um só momento e
!udo de improviso. O Ibrahim
leu nutra pergunta, mesmo
som entender nada do >:ue n
outro respondeu o entrou '<¦¦-
Iro rapaz tão desembaraçado
quanto n primeiro e fa'ou ei
•entemonto. Vendo o ibrn-

hini perguntar o os estudantes
responderem, confesso cine fi-
finei eom uiiia inveja danada
clns escolas de Cube.

JTJ Muito lonuo o anúncio do
UJ* detergente cine patrocina
n "Boa Noite Brasil". O nniin-
e.o deve ser curto 0 eiinv:'i-
eciilc: tnni;i!ilio não é do-
cumchto. E n prova está ai
ejue o Raimundo Magalhães

Júnior, com tíiela a sun eslatu-
va miniatura é o homem que
mais traduz no Brasil. Ura
anúncio multo comprido pis"
fazer o espectador mudar do
canal. Pode, não; faz'mesmo,

RI Jlário Braslni insiste nos
seus 'Cinco Minutinhos de

Saudades" diários. A coisa ó
tão enjontiva e tão som graça
que parece que o Braslni tfcm
uma meta a cumprir: nino
minutos em cinqüenta. Conse-
fitiiu.

ÍTT Lamartine Babo apareceu
mim programa dizendo

que carrega suas músicas nas
eosias há quarenta e tantos
anos. 15 nós que carregamos o
Lamartine há quarenta e tan-
los unos também? Nâo é mui-
ln pior, ouvi-lo sempre fnzcn-
do o mesmo nan nan-nnn-nan
nannan-naii nannannan nan-
nan-nan nan-nan-nan nftn-nan?
Essa, nan!

P.S. — Reparem a "bossa"
dos números ao Indo de cada
tópico, Cada número indica o
canal em que foi visto o pio-
grama.

(tla$r lies e os OUTROS
NfSTOR DE HOLÀUDA

Tipos da Cidade (XV)
ARI 

BARROSO jamais sa zangou, am toda a
sua vida. Quando quer faier rir aos am|.

: i gos, finge que esti irritado. Adoeceu do figado,
i ficou proibido de usar álcool, o tratamento lha

: i En-

ARDOVINO
Violência sem limite

XLAMARTINE
Nhan-nhan-nhun

Ij
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ROTEIRO m ciHmAW
LANÇAMENTOS
% VIAGEM AO FUHOO DO MAS. [Voya9« lo lha bollom of th'

seaj — "StÍín:e--.etion" e ctven.u.tn. Wí It PigHton, Joon
Fotitoinn, Psttr torre. No Pclõ:ÍQ e Madrid. 2, 4, 6, 8 • 10
ho.LS. Livre.
m OS PIRAIAS DA COSTA (I pitai delia cosia) - Aventurai

dt bucaneiroí. Cnm Lcx Borlcer. No Plaia ilO da manhã.
meio-dia, 2, 4, 6, 8 e 10 horn»), Asiória e Atteca (2, 4, 6, 8

10 horas) * Olinda r Mascote.
m O MUNDO FABULOSO DO CIRCO (Taby Tyler) - Eipe-

táculo circence. Kevin Corcoran. No Bruni-Flamengo, Bruni-
Copacabana, Eskye (Tij.), Regência, Bra t Mia, Impera, or. D* 2
horas em diante. Livre.
m ROUBOU, MAS FÉZ! (Thore wa« a craoked mon) — Comédia,

Norman Wisdom. No Roxi. 2, 4, 6, S • 10 hora*. Livre
0 TESOURO SUBMARINO (Sotrmber «torm) - Aventurai mariti-

ma:. Mark S.eveni e Joanne Dru. Odeon (3.10, 6.10 e
9.10 horas). Em proaroma duplo com "Ot dois ladrões" (133,
4.30 e 7.30 horr...). livr*.
% TREZE FANTAJV.AS 113 gh.tll) - Minério e terror. Char-

lei Herbert e Jo Morrow. No Império (3.10, 6.10 e 9.10 ho-
rosj. Proibido até 18 anos. Em programa duplo com "Duns hi*-
lório»" (1.20. 4.20 e 7.20 horoí).
0 O MENINO MÁGICO (Magíc boy) — Deienho animado ia-

ponés, de longa metragem. No Metro-Passeio, Metro-Co-
pacabetna c Metro-líjuca, Pax, Ricomar • Polácio-Higienópolis.
7, 3.40, 5.20, 7, 8.40 t 10.20 horas. No Metro-Passeio, sessão
também ãs 12.20 horas, livro.

Continuações c Reapresentaçòes
PAGA OU MORRE (Pay or die) - "Gongileri'

gnine. No Flórida. 2, 4, 6, 8 e 10 horoí
anos
m O MARIDO BELO III marito bello) - Comédia

Mareei Io Mastroianní, Gíovanna Rall
1.30, 3.30, 5.30, 8 e 10.30 horal. Livre.
% MAIS UMA VEZ, ADEUS... (Goodbye, ogoin) - Baseado no

romance "Aimex-vout, Brahms?", d» Frantjoise Sagan. Com
Ingrid Bergman, Yves Montand • Anthony Perkins. No São Luiz.
1.30, 3.3S, 5.40, 7.50 • 10 horas. Proibido alé 18 anos.

0 A MARGEM DA FELICIDADE (Forlunot) - Com Mlchele Mor-

gon e Bourvil. No Art-Polacio-Tijuco 1.20, 3.30, 5.40, 7.50
10 horas. Livre.

m I55E RIO OUE EU AMO - Nacional. Jardel Filho, Tónio Car-
rero e Odete Lara. No Vitória, Rian, Carioca, Santa Alice,

Rív.era. 2, 4, 6, B e 10 horas.
m SANGUE E AREIA (Blood and sand) - Do romance de Blasco

Ibanei. Com Tyrone Power, Rita Haywurlh • Linda Darnell.
No Copocabana. 2, 4.30, 7 e 9.10 horas. Proibido ate 10 anos

m O MUNDO DE SUZIE WONG (The v/orld of Suiie Wong) -

Romântico. Nancy Kwan e William Holden. No Ópera,
Kelly, Coruio (Coo I e Brltnnia (Tijuco). 2, 4.30, 7 • 9.30 ho-
ras. Proibido até 18 anos.
m SPARTACUS (Snnrlacus) — Com Kirk Douglas e Sir Lou-

rence Oliviir. No Jussara, Guaraci, Ramos. 1.30, 5
horos. Proibido até 14 anos.

Oriente.

Com Sylva
8 e 10 ho-

Ernest Sor-
Proibido alô II

italiana.
Vittorio De Sica.

8.30

# PAIXÃO DOS FORTES (My darlii.n clcm(.ii'lne) - "Wi-slcm"
elessíco de Jol-n TorH. tin Cap!tul_o .3.10, 6.10 e 9.10 ho-

ras). Em oror.rnma duplo com "E • espetáculo continua" (1.45,
4.50 e 7.50 lloraí).
% A FHINCL5A E O PIEP.EU (Romon Holvdayl - Com Audrey

Hcpburn • Gr.gory Peck. No Mcsbln. 1.30, 3.40, 5.50, t
e 10.10. Livro.
0 FAVELA — Isabel SarlI. Na CÍn«ac-Tricnon (de 10 da ma-

nhã em diante), Roial, Mello (Penha Circular)
De 2 em diante. Proibido até 18 anos.
m AS PÍLULAS DE AMOR (te pilole di ercole)

Koscina. No Paissandu • Poris-Polace. 2, 4, 6,
rai Proibido alô IS an?s.
OUTROS CINEMAS
Centro
0 FLOft.ANO — "Bando de renegado;" (3, 6.05 t 9.10 horas)

"Êíte mÜhüo e meu" (1.20, 4.20 e 7.25 hotús.
m PSESIDENTE - "Alerta no ciu" (2.50, 6 e 9.10 hora») «

"Cupim" (1.30, 4.40 e 7.50 horos).
% SAO JCSé .- "O moinho das mulhorss de oedra" (3.20,

6.15 e ,9.)0 horas) • "O 
golpe" (2, 4.55 o 7.50 horas)

0 RIO BRANCO - "Os esquecido;"
0 MARROCOS — "Alma de carrasco" e "Amor de sua vida".
0 PATHÉ — Festival. Somente h#je: "Ot libertinos". Proibido

oté 18 anos.

Zona Sul
• POLITEAMA - "Quadrilha do interno" (3, 6.05 e 9.10 ho-

ros) e "Pintando o «ele" (1.25, 4.30 e 7.35 horas).
0 BOTAFOGO - "Treie fantasmas" (3.10, 6.10 e 9.10 horai)

e "Nem Sansão nem Dalilo" (1.20, 4.20 e 7.20 horas)
% GUANABARA - "Quadrilha do inferno". 2, 3.40, 5.20, 7,

840. e 10.20 horas.
0 NACIONAL — "Amor na sombrn".
0 ALVORADA — "O 

grande golpe". De 2 horas «m diante.
m IPANEMA — "Atheris, a mulher «erpento" e "Gatilho» do

mal". 2, 4.30, 7 e 9.30 horas.
0 PIRAJÁ — "Tortura da suspeita" m "Tão iovem, tão m&".

2, 5.20 • 8.40 horat.
m MIRAMAR — "Viagem ao fundo do mar" e "Garotas e «am-

ba". Sessões a partir dt 2 horas. Livre.

0 LEBLON — Festival. Somente hoie: "Fraulein". 2, 4, 6, 8
• 10 horas.

Zona Norte
0 MARACANÃ — "Quadrilha do inferno" • "A sombra do

gato". 1.30, 4.50 e 8.10.
0 TIJUCA — "Treic fantasma»" (3.10, 6,10 e 9.10 horoí) •

"Dupla do barulho" (1.25, 4.20 e 7.20 liorci).

0 NATAL — "Quadrilha do inferna" e "Colégio de brotos".
5 e B heras.

Subúrbios e Zona Rural
m MADUREIRA - "Treie tuntasmos". 1.30, 3.10, 4.50, 6.30

8.10 o 9.50 horos.
0 MONTE CASTELO - "Norman, o recruta biruta". 1.30, 3.30,

5.30, 7.30 c 9.30 hora».

BRAZ DE PINA — "Tortura de duos almas" » "A revolta dos
bcrlitiroc". 2, 5.20 e BAO horas.
CACHAM&r.— "Ncrman, o recruta biruta" e "Chico violo não
medrou". 3, 6.10 e 9.20 horas.
L^OPO-DINA — "Norman. o recruta biruta" • "No rota
do inferno". 2, 5.S0 e 9.40 horas.
MARAJÁ - "Quadrilha do inferno" e "Carnaval Atlántida".
3, 6.10 fl 9.30 horas.

MELLO (Bonsucesso) — "Flechas de fogo" • "Matar ou cor-
rer". 3, 6.15 e 9.30 horas.
PIEDADE — "Com o dedo no gatilho".
ORIENTE — "Deseio infernal".
PARAÍSO - "Pollyanna".

ROSÁRIO — "Os esquecidos".
MÉIER — "Os esquecidos'".
SANTA CECÍLIA - "O. boal-vida".
COLIfEU - "A idade da tentação".
SANTA HELENA - "Sempre á noile".
..MJRIAí (Hig.) — "Um rosto na noite" e "Trôs máscaras do
destino",
REM — "O 

galante vagabundo" e "Copacabana, zero hora".
MARABÁ — "O rio sc mancha de sangue".
COIMBRA — "Boncquii.l.a chinesa' 'e "Maluco genial".
SÃO PAULO — "Pistoleiro solitário" e "Robur, o conquista-
dor do mundo'". 5 e 8.10 horas.
MOCA BONITA (Padre Miguel) — "Norman, o recruta bi-
ruta" e "O palhaço o que é?". A partir de 1.30 hora.
HERMIDA (Bangu) — "Legiões de César*'.
MAPAJo (Jacarepaguá) — "O rei do laço".
BARONESA (Jacarepaguá) — "O mandacaru vermelho".

Niterói
"A morte de um amigo". 1, 3.40, 7, 8.40 eCENTRAL -

10.20 horas
ICARAt — "tsse Rio que eu amo". 2, 4, 6, 8 e 10 horas.
ODEON — "O moinho das mulheres de pedra" 2, 4, m,
8 e 10 horas.
ÉDEN - "Trei» fanlatmoi". 2, 3.40, 5.20, 7, 8.40 » 10.20.
IMPERIAL — "A««a««!nalo" » "Dan(ando o lwi«l". 2, 4.45,
7.30 e 10.15 horas.
AlAMíDA - "6»se Rio que eu amo". 2, 4, 6, I » 10 horas.
SAO BENTO — "Paga ou morre". 2, 4, 6, B e 10 horos.
CASSINO — "Pollyanna". De 2 horas em diante,

Petrópolis
CAPITÓLIO — "Aconteceu naquela noite".
DOM PEDRO — "Missão na China" e "Porque somos jovens".

|} PETRÓPOLIS — "Quadrilha do inferno".
CSP6RANTO - "Sparta.us".

Duque de Caxias e Outros
PAZ — "Férias de omor'l.
POPULAR — "Treie fantasmas" e "Pânico nue emudece".
SAO JOÃO (S. J. Meríti) — "Mosqueteiros do mal".
AZUL (Nilópolis) — "Pagr.ram com o próprio sangue".

HEPQRTÀÊIM JÍOftOSÜÓFrcA ^ ***W
PARA QUARTA-FEIRA, 7

% O TEMPO E OS
FENÔMENOS

Vcnus, em sexfil com o Sol e quadratu-
ra com Neluno, domina o Horóicopo, Tem-
perafura omena. Ar sèto Tempo estável
de dia. Céu nublado de noite e mar agitado
nas costas nordestinas.

0 NO BRASIL
Funesto dfsastre marítimo. Morte de che-

f* sectário. Importantes assuntos de pe.ró-
lec. Desmoronamento de sdificios ou açu-

DE FEVERE RO DE 7962
des. Calma ¦ situação politica. Escasso o

# NO MUNDO
Terremoto pela manhã no Extrema Oríen-

te e maremoto co norte do Japão. Movimen-
to revolucionário num país sulamerícano
Melhores as relações entre os EUA ¦ a China.

0 OS FLUIDOS
Benéficos, ajudam os casamentos, ai via-

gem, o uso de roupas novas, o inicio dns
constnj-jóes que seriam sólidas e o trato-
mento da saúde. Terão bons resultados os
trabalhos psíquicos • espíritas.

INFLUÊNCIAS PLANETÁRIAS
CARNFIRO - 'Noscidos

entre 12 horas de 21 de
marco • M horos de 21 de
abril). Esp.rifo inventivo.
Êxito nas invMtigaçáes e na
crítica literária lucro ros
.negócios referentes a inejn-
descentes e o minérios. Rei-
ponsabilidade coletiva.

TOURO - (Hnscidos entre
14 horai de 21 de abril e
16 horas de 2? d? maioj

Brilho nas realizações or.it-
ticos e administrativas. Aju-
da ines^eradr noi ooeroçoe»
comerciais. Prosperidade no
en*T-*nharia • comércio de
tecidos.

GÊMEOS - 'Nascidos en-
ire 16 horas de 22 de maio
e 18 horas de 23 de junhe)
Aplicação aos negócios Al-
suntos lucrativos. Kabilido*
de nas reformas e no inter-
câmbio social e político. Sn-
tisfaçáo poro parentes e co-
legas.

CÂNCER - (No«cido« en-
tre 18 horas de 23 de junho
• 20 horas d* 23 de julho;
Dificuldade passageira nelo
manhã. Tarde e noite favo-
rávttt ooi negócios S np».-
lia nos meios politico; Fo-
vores de p*tioas idosa»
Sorte. Originalidade.

ItAO — (Nascidos entre
20 horas de 23 de ju.ho •
22 horos de 23 de agosto).
Adaptohilidade ao ambiente

Promoção no carreiro, Soú-
de equilibrada. Af"to cor-
respondido. Assuntos filoso-
fie os ou espiritualistas Lu-
eros comerciais.
VIRGEM - (Nascidos entre

22 horas de 23 de ngân.o •
0 hora de 23 de i*tembroj
Coração sereno e afetivo
Vocação para a arte. Boas
relaçã:s sociais e politica»
Dificuldade nos negócio»
com pessoas estranhas Noite
favorável.

BALANÇA - (Nascidos
entre 0 hora de 23 de se-
tembro e 2 horas de 22 rie
oulubro) Decepção pelo
manhã superada a seguir
Ajuda inesperada. Tonteira
passageira. Prosperidade no»
neqócíos. Originalidade na
arte. Brilho paro romancista

ESCORPIÃO - (No«cido«
enlre 2 horos de 22 de ou
tubro e 4 horas de 21 ri»
novembro). Talento nos em-
preervdimentos científicos
ExilO nos inventos • investi-,
qr.çóp». Descoberta de coisas
de vaíor. Altivti, Crítico
construtivo. Lucroi.

SAGITÁRIO - 'Nascido.
entre 4 horas de 21 de no-
vemoro e 6 horas dr 21 d*
deiembroj. Favorabílidade
acentuada de tarde e dt n i.
ie. Prestígio para socerdo-
tet » magittrotlos. Fxpansan
comercial. Bom conceito

Afeto correspondido.

CAPRICÓRNIO - ÍNoscido«
enlre 6 horas de 21 de de-
xembro e 8 horas de 20 de
janeiro). Manhã favifável o
todos os empreendimentos
comerciais e agrícolas Cxi-
to nos estudos e nas invés-
tignçóes. Boas relações sin-
dicais. Lucros.

AOUARIO - {Nascidos ei-
tre B horas de 2íj de jonei-
ro e 10 hores de 19 d» fe-
vfreiro). Progresso nos otí-
vidadas culturais e mccáni-
cas. Exi.o nas pesquisas Lu-
cro no indústria e n-s nné-
rios. A*ua;ão enérgica •
serena. Sor:e no palirca

PEIXES - (Nascidos enlre
10 horos de 19 tle fevereiro
e 12 horos de 21 de mor-
ço). Traição e calúnia1,.
Descontrole nervoso. Noti-
cius adversas. Ajuda ines-
perada. Sorte na profissão.
Noite de satisfação geral.
Reação benéfica.

PERGUNTA E
RESPOSTA

SEM SOR.
Caia-Eras ,-e ",.,_.:

guaxes) — Êxito na profis-
tóo a seguir. Muito ;n*e'í-
ij'.nte. O primeiro iem*s>re
He 6? favorece os assuntos
sentimentais. Será felii no
casamento com o noivo.

PàtaQum Fm em tass
HORIZONTAIS:

Fruto do cacaiteíro.
Indígena brasileiro, de côr acobreada.
Buraco onde so abrigam coelhos e ou-
tros animais.
Vigésima-quarta pbrte do dia natural.
Incorreção, engano.
Clube ou lunar de reunião para jogar,
dançar, beber, etc.
Possuir.
Maior, chefe.
Diz-se de uma variedade dt gado in-
diano.
Fazor subir; exaltar.
Capital do Peru.
Curral (especialmente para carneiros)
Marca, indicio.
Achar graça.
Fazer movimento de rotação.
Lâmina f.na de latão, que imita o
ouro.
Eslampilhar.

VERTICAIS:
Pedaço de vidro quebrado,
Rebordo de chapéu.
Forma abreviada do prefixo COM
Encontrar por acaso ou procurando.
Grilos dc agonio <
Oue corre facilmente.
Oue lem caráter próprio.
Tagarelar, ser intrometido.
Incentivar, estimular.
F!u!do volátil e inflamável.
Coloração.

PALAVRAS

CRUZADAS N.° 31
13 — Oue é articulado de viva voz.
15 — Moléstia.
1B — Veneno bacteríano ou animal.
19 _ Tipo representativo de uma sociedade.

21 — Caldo com alguma subslúnsia sólida,
o qual constitui o primeiro prato de
uma refeição.

23 — Relação, lista.
25 — A acusada.
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CRUZADINHA
HORIZONTAIS: 1 - Doido

6 — Satanás. 7 — Rebordo
de chapéu. 9 — Medida
agrária, equivalente a cem
metros quadrados. 10 — La-
vror a tcíra. 11 — Ncme
próprio feminino- 13 — Grí-
salho. 15 - Possui. 17 —
Mulher de pequena estatura.
18 — Epiderme. 19 — Oue
produz som.

VERTICAIS: I - Oceuno
2 — Vitjtli titia; cuidado 3
— Pêlo que cobre o corpo
de ceitos animais. 4 — fir-
meza de espirito. 5 — Ca-
da uma dos seis divisões de
cada antiga tribo ateniense
6 — 0 maior deterlo do
Mundo. 8 — Fio de talão,
ferro ou cobie. 10 — Almos-

fera. ij Con*raçáo He"a" e "o". 14 — Alguns
16 — Argola de cadeia. 18
— Poeira.

i > > ^T^™
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RESPOSTAS DO
N.° ANTERIOR

PC - HOR.: parada — tupã
uca — cedo — Amapá —

amostra — as — par — ia
era — ir — írrogar — mia-

do — rito — pde — nato —
amparo. VERT.: pudor —
anos — rã — duma — aca -
temário — onarato — capim

arar — asar o — tiro —
Egila — idem — orar — Ada

na.
CRUZADINHA - HOR : dó-

cil - sob — rol — ária —
já — troar - oioar — dê —
Roma — olá - par — Oscar.
VERT.: dor - óbito — ir -
laja — súbo*to — largar —
arar — orana — zelo — mor
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¦# tem feito bem Imenso.
Í tão, êle ie senta num bar, en-
É tre oi companheiros, e «rran-
^ ca a primeira gargalhada:
^ — Gar,io, traga-me uma
Ú garrafa de água mineral.

% Não é, jamais foi, bêbedo.
% Sempre, como todos nós, um
0 bebe dor. £ imensamente
Ú grande a diferença. Bébedo
Ú e o alcoólatra. Inveterado, o
% oue bebe sempre, mesmo sò-
i ilnho, o viciado. Ari Barroso bebla para ficar
É alegre, no rol dos eamaradns, quando se forma-
# vam grupos à mesa do bar. Tanto que, depoit
i de o médico lhe dizer que o fígado estava
§ achando ruim, êle iamals pegou num cálice d*

licor seouer:
— Garção, traga-me uma garrafa de água

mineral.
E anda, por ai, faiendo rir aot amigos, por-

que é dos homens mais engraçados • d* maior
personalidade, e está vendendo saúde.

Um dia, na televisão, Ari Barroso conde-
Í nava certos sambas:

Há letras que corrompem, que desedu-
cam, que sáo prejudiciais á juventude. Sam-
bas ensinam a beber. Um délet diz: "Afogue a
saudade no copo de um bar". Isto é condena-
vell

Parou. Arregalou os olhos. Caiu em ti:
Desculpeml tsse tamba • meu. • • "Rlt-

que"...
Outra vez, respondeu a uma cronista d*

rádio:
Dona Mag. atacou meu tamba. Dittt qu*

os versos são medíocres, porqu* eu falo em
"mero passageiro" e ela afirmou qu* "m*ro"

~, e peixe. "Mero", peixe, é substantivo. O "me-

P ro" que empreguei é ad|etlvo. Quer dlz*r: tlm
pies, estreme, genuino, puro... Depoit, coma

P eu falo em "beijo que mata", don» Mag. d*-
á elarou que beijo não mata. Outr* bobagem:
Ú mata, sim. Mata por asfixia, mat* transmltlnd*
Ú> micróbios, mata por ettnfwigulamento, mat* t*
% o namorado meter uma i'aea nat cottat da na-
p morada durante o beijo, * mata por mau hálito,
0 porque, quando eu era rapazinho, tiv* um* na-
^ morada que me beijou e eu "morri" devido »•
«| seu mau hálito. ..

Há muitos anos, quando seut fllhot «ram
^ solteiros, um jovem do Leme andou querendo
^ namorar a Mariuza. Nosso bom Ari nã* fott*-

do rapaz. Então, chamou o Flávio:
Náo quero ésse namoro.
Bem, papai, Mariuza não dá a menor

atenção ao galã. Pode ficar descansado. Mat,
se desse, que teria demais? Sáo dolt ievans.

Náo senhor, tsse rapaz bebe.
Mas, papal, o senhor também nl* b*b*T

E Ari, Irritado:
Bebo, mas não estou querendo n*m*rar

a Mariuza...
Assim é Ari Barroso, o homem qu* t*m •

mais sadio bom-humor desta praça, um bom-
% humor que, não raro, êle transforma em zanga,
p ainda para fazer rir. E 4 assim que, agora,
^ corado, mais gordo, mais forte, com o figado li-
ú vre da doença e do uísque, ile chega no bar,
^ á procura de gargalhadas (porqu* a música dat
^.gargalhadas é a qu* soa melhor * teut ouvido*

e é das que melhor ile sabe compor), tonta-
se a um canto, bate na meta o grita:

Garção, traga-me uma garrafa ée igu* -
mineral!..,

1

... E OUTROS TIPOS
RÁDIO NACIONAL — Determinados cava-

llieiios. liK.idos a organizações estrangeiras, es-
tão assediando produtores de programas da

p liádio Nacional, com as propostas mais vanta-'0 josas. Cada vez que uma audição ialar mal d*
0 Cuba, do "paredon". fuzilamentos de Fidel Cas-
0 tro, cada vez que atacar aquele Pais, mesmo era
p tom humorístico, o autor do programa receba
0 10 mil cruzeiros de gratificação. A maioria do*
0 produtores, indignados, reagiu. Há pequeno
0 grupo sem escrúpulos, porém, que está rece-
0 bondo essa propina e ganhando fortunas, a le-#p sar a boa-lé e a confiança da direção da emis-
0 sora. A denúncia é das mais graves e exiga
0 medida enérgica e imediata do Superinten-
0 dente dns Empresas Incorporadas ao Patrimô-
0 nio da União, o Maior Roberto da Gama Abreu,
p lí estou certo de que o ilustre militar saberá

agir com todo o rigor
VILMA CUNHA A vedetinlia, agredida

p pelo nadrastro, operou-se. Dentro de quinz*
0 dias, deverá estar livre das ataduras, e, mais
P algum tempo, voltaráIi

ao palco. O monstruoso
crime já foi cometido há vários meses, mas,
até agora, seu autor, o padrasto desumano e
lacinoroso, continua em liberdade. Contra a
maldade, os "Ardovino's Boys" não funcio-
nam...

ENCHENTES — Alagadas as ruas de Copa-
p cabana, junto à praia, nns recentes chuvas. Por

motivos alheios á vontade do Departamento de
Esgotos dn Kscola dc Samba Unidos de Bro-
coió. nem tfltlas as garagens de edifícios foram
invadidas. E' que a maioria das entradas dc au-
tomóveis fica acima do nivel do meio-iio da
beira-mar. A água, na Avenida Atlântica, trans-
pós a calçada e ganhou a areia. Verdadeiros
rios correram para o mar. Assim, se depender
do GB (Governo de P.rocoió), o Oceano Atlân-
lico não vai secar nunca...
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i TERESÓPOLIS NO ROTEIRO DA MONTA-NHA — A cidade grande, cá em baixo, esma-
gada pela canicula, e Teresópolis, lá na mon-Innlia. na ainenidadc de sua temperatura, noverdejanto esplendor de suas matas e dosseus jardins, o velho Paquequor (rio do so-nho de toda a adolescência que leu "O Gua-inni", do formidável José dc Alencar) rolan-
do da Seria dos órgãos Há em cima a suces-sao de pedras fantásticas, o "Escalavrado", o"Dedo de Deus", o.s "Dedinhos", o "Nariz do
Prado", etc.) sóbre lajedos imensos e pedrou-
ços dc formas graciosas, e aqui e ali forman-
do encantadoras piscinas naturais de água»
límpidas, até entrar definitivamente na cidade,
e dai em diante, oli, problema dos grand s
conglomerados humanos, passar a ser um i io
sujo, barrento, jamais fazendo-nos lembrar tio
romance imortal do imortal cearense. Tere-
sópolís, que andava alguns anos atrás na base
do meio decadente, ganhou muito com a nova
estrada. Está se desenvolvendo vigorosamen-
tc, outra vez, a bela cidade serrana. Mas ca-
rece dc uma melhor administração, é a pri-
meira impressão oue dá ao visitante. A cidad*
está com suas ruas sujas, algumas delas mal
Cheirosas, O oue é de se lamentar quando se
sabe que Teresópolis é uma cidade que tem
seus encantos turísticos e o seu prestigio co-
mo centro de veraneio. Foi um fim-dc-somana
reconforliinle. para o velho Comendador, o qu*êle passou em Teresópolis. O clima que per-
mito dormir dc cobertor, o banho dc cachoci-
ra e de piscina natural no velho Paquequor no
Parque Nacional da Serra dos õrnáos, e visita
aos restaurantes, bares c confeitarias da praça.O "Alpina" lá eslá, firme, com os seus respei-
táveis "frios" e outros quitutes 'alem do cho-
pe e cervejotas); a confeitaria húngara Oiún-
«aro é fogo, sabe fazer oocos de fato...)• '".rikey", com mmi enorme movimento; *"Cnnllua Rivicra I iilnua". rom seus "gnlle-
los". suas especialidades dc "massas" cir.: o"Collbri", que é uma espécie de "bistrô" que,
além dc alguns poucos pratos especiais, ser-
vissem também umn "pallsserle" dn rasa; o"Primo": o "Rover" (casa de base alemã..1;
e até o "Hiíe Grande", Churrascaria rujo bil*

P não faz jus (cm lainanlioi ao nome da rasa,
0 mas que tem muito movimento entre o públi-
0 ro que acredita em rliurrasrarias... Vm dota-
0 lhe animador, nas observações do Comenda-
0 dor: de um modo geral, os restaurantes e eon-
0 feitarias dc Teresópolis não abusam nos pre-
0 ços. principalmente sc compararmos os pre-
0 ços lá de cima rom os dos restaurantes rario-
0 ras. São razoáveis os preços. O que é um
P nsperto animador
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Beltza: o Qua é Preciso Tar tm Gata
Exiitem alguma* colaaa

que aio IndlspeiiHiivri* de ae
ter cm casa, ne voe* preten-
de eufdar de sua beleza, Aqui
vai o princip-d: uma luva de
fricionar o corpo; uma boa
escova de cabelos; um pente
sólido; uma espátula de bor-
racha para ativar a circula-
çfto do rosto; pedra-pomea;
linba encerada para os dentes; pinça de sobrancelha*; ma-
terial para aa unhas (lima, lixa, trsourinha, alicate, escovi-
nha, bastSo de madeira, acetons, baae e vernlx); escova ma-
cia para retirar o excesso de maqullagrm; ama eacovinha
para aa sobrancelhas; sabonete de acordo eom o tipo de
sua pele; lenço de papel; algodão; base de maquilatem; po
de' arroí; rouge; batom; lápis de sobrancelha; rimei; água
de colônia; "ahampoo" para os cabelos; sombra para oa olhos.

Oa produtos de beleza requerem algum cuidado, que nào
dava ser esquecido. Quando comprarem seus produtos pro-
curam os de tamanho grande, apesar de custarem mais caro;
no final, saem mais barato porque rendem multo mais. OI
cremes • verniz de unha devem ser guardados, durante o
verta, na geladeira, para evitar .que .rancem ou se aolldi-.
fiquem.

Se o seu batom se quebrar em dois, náo o jogue fora:
aqueça aa duas extremidades e junte-as outra vez com
firmeza.

Se você quer ter bons cabelos deve escová-los todos os
dias, principalmente antes de deitar. Um cabelo bem esco-
vado náo perde o "mlse-en-plis" do cabeleireiros Escove-o
durante uns dez minutos por dia. Abaixe a cabeça ligeira-
mente para a frente e passe a escova da raiz ate as pontas
do cabelo. Lave a escova sempre que acabar de utilizá-la,

Quando fôr lavar seus cabelos procure um bom "sham-
poo" de acordo com o tipo de seu cabelo. Para os cabelos
gordurosos procure os feitos à base de leite. Para os cabe-
los secos, compre-os á base de ovo.

Quando não puder lavar seus cabelos e eles estão muito cn- _
gordurados, pulverize-os com sal fino (o de cozinha) c escove E
depois muito bem. Ficarão leves e brilhantes e a poeira sairá gcompletamente com o sal. S

É comum depois de um dia exaustivo, os olhos ('fiarem com 5
uma aparência de cansados. Se este é o seu problema, faça o **j
seguinte tratamento: se está com muita pressa, pingue água S
boricada- se tem um tempinho, faça compressas de três minu* £
tos com água gelada; se tem um pouco mais de tempo, pin- í
gue água boricada e faça compressas de água quente; se não %está com nenhuma pressa poderá fazer compressas de água idestilada com uma colher de caie de sal. Se você é daquelas 9
que gostam de preparar seus próprios produtos, aqui vao 3
duas receitas: ponha uni pouco de chá na água fervendo, quan- s
do êle estiver inchado, retire-o, e coloque-o entre duas gases s
e faça as compressas, ficando com elas uns dez minutos. Po* —
nha 40 gramas de pétalas de rosa vermelha em infusão num S
iitro de água. Darão excelentes compressas. Su você tentou
todo* esses processos e sem muitos resultados, aqui vai a últi-
ma, mas que não deve ser levada em abuso. Junte a um cálice
de água de rosas umas quatro gotas de suco de laranja.

Se você quer ter permanente sua pele em uoui estado, deve
se lembrar sempre de: retirar todo o maquilage sempre an-
tes dc dormir; cuidar da pele segundo o seu tipo; dormir pelomenos -sete horas por noite; nâo fumar nem beber em de-
masla, evitar comidas quentes, comer o mais possível liuias,
legumes e leite; não fazer pequenas limpezas toda vez que
passar por um espelho.

Para evitar as rugas • mesmo para fazer com que elas nãoaumentem faça o seguinte: Fricções — que podem serfeitas com uma escova redonda de borracha. Faça pela manhãe à noite, não esquecendo do queixo, testa e pescoço. Evite avolta dos olhos. Tapas — pequenos tapas feitos com a ajudade uma espátula de borracha. Isso é indicada para aquelas quepossuem a pele resistente. Beliscões — pequenos beliscões da-dos com as pontas dos dedos, partindo da testa até o cantoexterno do olho e da boca até o canto do nariz. Ginástica —
feche a boca, juntando os dentes e tente pronunciar movendoapenas os lábios "ui" avançando bem no "u" e estendendo omáximo para trás no "1".

As rugas aparecem mais depressa quando se tem uma pelemal tratada, t. preciso, principalmente depois dos trintamanter a pele sempre bem limpa. O raaquilagem durante o diae um protetor da pele, mas è preciso que seja inteiramente re-llrado à noite. Depois do rosto lavado, passar leite gelado numdia e água de rosas noutro • óleo de amêndoas no terceiro.Taça esse tratamento apenas por três dia».
No verão é preciso tomar cuidado» especiais com a pele.Pode expor o seu rosto ao sol, mas deixe-o bem protegido. Setem problema com o sol é porque tem a pele muito sensívelNão use qualquer óleo ou qualquer produto de beleza. Se fôrmorena de pela oleosa — i gramas de tanino, 5 gramas de gli-rerina, 10 gramas de água de rosas « 10 gramas de aicool. Selur morena de pele seca — 3 gramas dv tanino, 10 gramas deglicci-ina, 10 gramas de água de rosas * 5 gramas de álcool. Setor clara de pele oleosa — 15-gramas de água de flor de laran-

jeiras, 15 grania» d« lanilina e :i gramas de tanino. Se fór cia-ra de pele seca — 10 gramas de agiu de flor de laranjeiras10 gramas de lanolina, 10 gramas de vaselina * 3 gramas détanino. Aplique qualquer um desses produtos antes de ir a
praia e nau depois que iá chegou.

Se você tiver tendência a sardas, aplique antes de ir a
praia a seguinte mistura: Ull gramas de óleo de amêndoasdoce, 30 gramas de lanolina a 30 gramas de cera de abelha.

Têrça-Feira, 6 de Fevereiro áa 1962

ESTRADA DOS BANDEIRANTES: CRIANÇAS PEDEM UMA ESCOLA
A PROXIMADAMINTI treientos lavrado-1 Impossível a Inscrição em outros educand*
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rts de Jacarepaguá resolveram fazer I rios, em virtude de flrande distância qu* o»
! separa do* mal* próximos (Km 12 e Km 21),

fazendo com que seja demasiadamente ele' vada a quantia dlspendida com a condução.
No oficio encaminhado ao Covernador.

. os morador*» da Estrade dos Bandeirantes
: Informam |á possuírem um loc»l para *' Instalação d* escol* (doado pelo então Go-

vernador Sette Cântara), localizado no le-

um* última tentativa, junto a* Governsdoi
do ¦•tado, no sentld» d* qu* seja construi-
d* uma mcoI* na Estrada do* Bandeirantes,
Km 14. •er* Isso, enviaram um* mensagem
Indicando qu* mal* d* quatrocentas crian-
ttl om Idade escolar vém aguardando des
d* • ano pastado, p*r uma escola no local,
4* and* • dificuldade do locomoção torna

I teamento numere 17.171. At* o momento.
, todavia, inúmeras oestéet foram f.tta» jun-
1 to â Secretaria de Educação sem «jue fto-
j nhum retultedo positivo tenha tido obtido,
! motivo pelo qual resolveram apelar direta-
I mente par* • Chefe d* Executivo, per* tm»
¦ apenas edifique * faça * cobertura d* o*-

cola.

ARTES PLÁSTICAS augusto Roo*,GUfs
LEA0 EM FORMA — Carlos Leão, arquiteto, fazendeiro e de-sciilnsta, passou muito tempo sem projetar casas. Agora vol-tou com ferocidade às suas atividades profissionais, projetandocasas modernas, que não sáo apenas para se ver. mas sobretudopara se morar dentro delas. Uma das últimas foi a de HomeroSousa e Silva, em Cabo Frio. ,
DEFINIÇÃO — Um caboclo do Amazonas, definindo as suasmoradas, que «So construídas sem paredes: "são casas quenão têm dentro".
TENREIRO — Tenreiro. que é no Brasil o grande criador domobiliário moderno, está decorando a casa de Adolpho Bloch(Manchete) em Teresópolis. Um dos problemas do decorador foiimaginar móveis em novas dimensões, pois só a varanda da casalem 50 por 4 metros. Alguns bancos para a varanda sào de gran-des toros de madeira, uns lidados aos outros. Adolpho Bloch develer também grandes paredes para decorar, pois, entre outras aqui-sições, inclui 10 quadros de Bandeira e outro tanto de Manabu

Mabe.
PRATA DA CASA — A Universidade do Ceará eslá presti-

giando a prata da casa. Há alguns meses realizou, com gran-de publicidade, uma exposição de Bandeira. Agora chegou a vez
de Aldenir Martins: em julho próximo a Universidade apresen*
tara uma retrospectiva do artista, com a presença de artistas e
intelectuais do Rio e de São Paulo.

EDELWEISS — Edelweiss está relendo e comentando a vida
de São Francisco de Assis, a fim de pintar um painel sóbre

a vida do,santo. O painel destina-se à fazenda onde P. Carlos
Magno pretende instituir um centro de atividades artísticas.

BIANCO — Um quadro de Bianco. na própria fonte, isto é,
Rua Prudente de Moraes 1131, casa 1, custa entre 80 e 100

mil cruzeiros. Desenho, 30 mil.
MARLIN NEGRO — Na Rua das Marrecas, impera o "Marlin

Negro", casa de artigos de pesca. Decoradores e grã-finos
estão comprando porta-caniços para transformá-los em jarro* •
cestos e outros apetrechos, para fazer quebra-luz.

Música ARNALDO ESTRELLA

PASC0AL CARLOS MAGNO
¦o* noticia — Pascoal Carlos Magno «cabi d* **r nomeada

Secretário Coral do Conselho Nacional d* Cultura.
O organismo do cúpul* d* Cultura, criado no govêrno Jánlo

Quadros, jazia — náo há exagero na expressão — no setor morte
d* administração federal.

Par* azar d* Música, J. Q. deixar*-»* convencer por arjumen-
to* conselheira!* e subordinara ao "Conselho" o Serviço Nacional
da Música, nascido d* iniciativa • do esforço da Ordem dos Mú*
•icos qu* o Idealizara subordinado diretamente ao Ministro d*
Educação. Resultado — o "Serviço", malgrado ttr sido nomead*
«eu dlrttor o Ilustre compositor Francisco Mlgnone, p.rsonallda-
d* vi* d* regra atuante, foi enterrado no jazigo do "Conselho".

A mltsâo do novo Secretário Geral será verdadeiramente de
ressuscitar o "Conselho". Isso explica por que * escolha recaiu
no Embaixador Pascoal Carlos Magno. Só uma personalldad* do
dinamismo o d* capacidade realizadora do criador da "Aldel*"
poderá fazer r*n*sc*r a fé no Conselho Nacional da Cultura.

B preciso qu* Pascoal saiba qu* o "Serviço Nacional d* Mú-
sica" está sem verbas; urge obtê-las a fim de que não se tom*
um s*rvlço-fantasma.

ORDEM DOS MÚSICOS HOMENAGEIA JK
O artigo de sexta-feira passada, subordinado a este titulo,

saiu lamentavelmente truncado. O programa da "Ordem", para
1962, exposto pelo Maestro Siqueira, foi omitido. Reproduzo-o,
em seus pontos capitais: inauguração do "Reembolsável"; cons-
truçào da "Casa dos Músicos" o de uma "Colônia de Feria»"; se
guro coletivo; cópia hellográflca; cursos de aperfeiçoamento: pré-
mios de viagem ao Brasil e ao estrangeiro; publicação de uma
Revista de Música, órgão oficial do Conselho Federal; construção
do Palácio da Música.

Esla seção nada tem a ver com o assunto, mas náo pod* si-
lenciar diante da nobre mensagem que Oscar Nlemeyer enviou
aos participantes do Congresso a realizar-se no Chile, no qual
será debatido e tema: "O homem no mundo atual". O pronuncia-
mento do insigne arquiteto honra a intelectualidade brasileira e
testemunha o significado altamente humano de sua atividade pro-
fissional.

A 12." Sinfonia de Shostakovich foi estreada na *ala de Con-
certos da Filarmônica tle Lcnlngrado, com os já tradicionais in-
t<>rprctcs do autor: a Orquestra Filarmônica de Lenlngrado e o
Regente Mravinskl.

Para os dlscófllos — Em disco Supraphon. o celebre Quarteto
¦metana gravou o* quarteto* op. 127 e 133, de Beethoven.

"Abre ala minha gente
fi

"MT FAIR

3 LÁDY" NO
I BRASIL

k9 ¦ i Pi*?sTiTii«w.r*»n7i'iw¦ I^^BISBSSk ¦ BI»U^-UUl^A*»>f»-»>s-iI»-MI£»f»»»»*

»H"AV' *mTmW'' mm ¦¦¦H
ikW \ K+* *áA l+WmaWSÊ*\

m » ^ I jAOafOCcOCflfS RwnwTssM." • jKmst •- ¦-*¦?
• Já foi comprado por um «"P™^.*^*^,-0.^".

to para a apresentação e montagem de My Fair Lad>

no Brasil Segundo o contrato, o famoso musical seria en-

cenado em português com artistas brasileiros, mas eom a

obrigação de seguir literalmente o guarda-roupa e os ce-

nários, vindo um representante para supervisionar tudo.

Também o texto traduzido terá que passar por uma apro-

vação. No ano passado, 
"My Fair Lady" foi levada na Ar-

gentina, dentro déste contrato, e ao contrário do que muita

gente possa estar pensando, o sucesso foi absoluto.

A montagem do musical no Brasil, ainda não está Sn*

teiraraente acertada, mas muito bem encaminhada. Para

começar foi feita a escolha do personagem principal Henry
Higgins (Rex Harrisoni e o convite encaminhado, «nem
melhor encarnaria este personagem em versão naxaonal.
Acho que a escolha foi acertada: SILVEIRA SAMPAIO.

Surgiu no entanto um impasse: o famoso SS não parece
muito inclinado a abandonar a política e o café pelos bas-
tidores de um teatro. Há tempo, Silveira Sampaio abando-
nou * Medicina pelo teatro, mas. agora, acha que sua po-
sição é irreversível. Em todo caso a proposta é tao tenta-
dora que êle não deu resposta definitiva Quem deixou a
Medicina, poderá tambem abandonar o café...

• A vind* do Senhor Fran-
c*sco Tranto para repre-

1 s*nt*nt* g*r*l da Alitália no
= Brasil m*r*c* ser recebida
5 com um suspiro de alívio

§~ 
Como muita gente sabe, ess*

_ companhia • s t « v * pássim*-
s m*nt* *ss***or*d* no sau se-

tor d* relações públicas. O
Senhor Tr*nto já foi r*pr*-
sentant* da eompenhi* em
São Paulo e seu trabalho foi
d* grande «ficiánol* *m to-
dos o» setores. Su* volt* ao
Brasil • um bom sin*l. Es-
poremos.. .

§~ 
a Está voltando a moda de buates e bares nas cidades de

= veraneio Houve época, de 1940 a 1950 em que buates
| em cidades de veraneio faziam sucesso. Depois desaparece-
5 ram Agora com ehá-chá-chá e "twist" a coisa volta a pe-
\ gar. Sábado, em Quitandinha. não era possível entrar no
I '-Jirau", repleto e com fila na porta. Em Itaipava um pe-
I quenò bar chamado "Biat'" também com muito nova ge-
§ ração, enquanto em Nogueira o "Moulin Rouge'' funciona-
= va em sua segunda semana de sucesso. Já se sabe do mo-
1 vimento da buate "Tortuga" em Cabo Frio. Donde se con-
§ clui que o veranista de 62 já nâo sobe a serra para des-
= cansar, mas para fazer mais movimento ainda E não *
= só s nova geração que lota estes lugares.

= 9 Mais um* voz será Alceu
Penna o decorador do

5 Bail* dos Artistas, no Hotel
I Olaria. O toma escolhido foi
\ 

"Domine", ma* será um do*
1 mina muito variado pois ca-

uma c*r*cto-
set* s*lò*t.

d* salão terá
rística, e sáo
Como sempre tor* um* fe*-
t* om benefício d* Associa-

çáo dos Artistas Brasileiro*.

CARNAVAL.
de preços

e condições

• Françoise Sagan. cuja nova peça vai ser pròximamen-
§ te criada em Paris '"Les Vioions aussi..."i escreverá

para o cinema uma "Vie de Landru". Enquanto isso seu
mando pinta. Trau-se de um artista de pouco sucesso.
mas de grande tirocimo profissional

K CONVERSA EH CONVERSA
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VENTILADOR ELETROMAR
Modelo Ventar 10", dc meta.

de entrada 100,
14 mesta pira pagar
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A primeira dama do Pais. Sra Maria Teresa Gou- ;
iart, terá gue tr a São Paulo brevemente quando ;
inauourarQ o huspita: da Legião Brasileira de Assis- ',
tència que lera seu nome. — Na Europa anuncia-se !
um filme que seria rodado sob a direção de Ruger I
Vadim e que conlariu a vida de Baby Pignaiari. mas ;
na Europa eles qostam muito de promover a vida de
Pignaiari, quando èle nào faz nada digno de noticia,
inventam Enfim, pode ser — Precisa e objetiva, eis
como a criíicíi paulista recebe a exposição do Sr.
Renato Arche' na televisão, sóbre diversos assuntos
relacionados com o seu Ministério t a Conferência de
Punta dei Este — Silveira Sampaio lambem esteve
em Punta de! Este e já regressou. Seu programe de
televisão paulista "S S. Shoic" continua e no ano
passado foi premiado. Marlene Schmidt. "Miss"

Universo.' na sua visita ao Brasil, recebeu pela firma
patrocinadora a quantia de 500 dólares diários, cerca
de ISO mil cruzeiros. — A "boile" de sucesso atual-
mente em São Paulo e o "Djalma". do nosso muito
conhecido Djalma Ferreira, mas dizem gue os preços
são salgadissimos. — A peça "Pedro Mico" foi tra-
duzida para o inglês, sem modificação no seu nome
original, ficando "Pedro the Monkey". — Ei Chuck
Woodward quem noticia em Sáo Pauios "Duas jovens
muito conhecidas do "cafe-societi/" paulistano c ca-
rioca, reeditaram cenas de cinema mudo: Manuela de
Abreu 'filha da fadista Ssther de Abreu) resolveu
melhorar a maguilagem do rosto de Lee Almeida
atirando-lhe uma torta de creme. — O Embaixador
Carlos Alves de Souza inaugurou em Paris as novas
instalações do Escritório do Departamento Comer-
ciai da Embaixada, gue passa agora a ser comandado
pelo Embaixador em pessoa. — Parto Sobrinho lan-
çando dia T o seu livro "Antologia da Eloguéncia
Universal".
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sua "BIG"
ALTA FIDELIDADE

•ntrad o 10.000,

Mensalidades de apenas

3.850,
¦ o'tc lalantes 'p-c».s sssédi*»
. ogudo») c/ T» EE1ES out co.
«o separodo Sódio com o
válvulas, 9 foixa*. d* coot,
ctOigcr-do aufo**otnom«n*
t* o 'Od*0 • O «IctrolO no hm
do ultimo Ouço loco-Ouco»
PHILIPS moa ¦ 1961 outotioties»
LP, (16, 33,<5, 78 «PM), co*
dUDOtittvOl «tptCiQll POI*
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VENTILADOR
VIBRATIC
Com p*.

100, de entrada
24 mmi para pagar

VENTILADOR ARNO
De meta, 1!".
modelo Super.

100, de entrada
24 meses para pagar

VENTILADOR
ELETROMAR
Modelo Ventomar,
16", dc mes*.

100, de entrada
24 meses para pagar

VENTILADOR ELCO

De meta, 14".

100, da entrada

24 mmi para pagar

Poftíòffio $
CENTRO • IUA USUGUAI/MMA, 134/1*4 - AV PASSOS, v7 - AV MAíECHAl ROtlAHO. «

MADUREIRA , SUA CAROLINA MACHADO, 41&M90 — MEIE» . IUA AlOUlAS COIDDIO, «•

NITERÓI, RUA DA CONCEIÇÃO, 13 . 79 - CAXIAS. AV. NILO PEÇANHA, t4í

N. IGUAÇU. AV. GOV AMARAL PEIXOTO, 7S/79 - J. J. DE MERITI. IU* DA MATIlZ, íô»

VOLTA REDONDA, AV. AMAÍAL PEIXOTO, 188 - RAMOS. ÍUA U8ANOS, 1035

CENTRO DAS EACJUDADU. EST. VICENTE 0E CARVALHO, 7»
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MARÍTIMOS E FERROVIÁRIOS: GREVE DO DIA 8 É PROVOCAÇÃO GOLPISTA

K

NAO 
temos nenhuma r/reve nacional programada j

para o dia 8. Aa relvlndlcacõet da nossa catego- j
ria, bem como as dos foguistas, mestres de pequena
cabotagem, taifelros, carpinteiros navais e eletricistas,
loram encaminhadas na tarde de ontem ao Presiden-
ie Joio Goulart, de quem esperamos uma solução jus-
ta" — declarou ã reportagem de UH, na tarde de
ontem, o Sr. Waldlr Gomes dos Santos, do Sindicato
Nacional dos Marinheiros.

Flano Golpista
"A famosa greve acompanhada de um hipotético

plano nacional de sabotagem, articulado pelos mari-
timos, portuários e ferroviários — continuou o líder
marítimo — não passa de uma grosseira provocação
de conhecidos órgãos da imprensa a serviço dos golpis-
tas e dos piores inimigos do Pais, que tentam confim-
dlr a opinião pública e criar um ambiente propicio à
Instauração da ditadura preconizada pelo Governador
Carlos Lacerda. O mais grave de tudo isso — con-
cluiu — é que homens do Governo, como o Ministro
Alfredo Nasser, tenham-se deixado envolver pelos gol-
pistas, chegando a ponto de ameaçar de repressão
os movimentos reivindicatórios. colocando-se, desse
modo, a serviço daqueles que outra coisa não querem
tenão a violação das liberdades sindicais e democrá-
ticas".

Grtve Dot Náuticos

Também o Sr. Raimundo Castelo, que está no
exercício da presidência da Federação Nacional dos
Marítimos, ouvido pela reportagem, declarou: "Os

marítimos não têm nenhuma greve geral programada.
Apenas os Oficiais de Náutica se decidiram pela para-
llsação do trabalho, a partir de zero hora do dia 8 do
«torrente, reclamando o cumprimento 47.781-60.
Trata-se de um movimento restrito, pelo cumprlmen-
to de uma lei. Movimento que já havia sido adiado

por 30 dias, em atendimento a apelos do próprio Go-
vêrno, que até agora não solucionou a questão".
Tabela Salarial

O que deliberamos na última reunão do Conse-
lho de Representantes da Federação — acentuou o
Sr. Raimundo Castelo — foi pleitear do Governo a
eliminação das irregularidades existentes no atual sls-
tema de remuneração. Desejamos que seja restabele-
cida a hierarquia salarial antes existente, e para isso
reivindicamos a aprovação da seguinte tabela salarial:
ai comandante. ürs 63.000,00: bi imediato, 1.° ma-
quinista, 1.° comissário e médico. CrS 42.000,00; c>
piloto, 2,° maquinista, 1.° radiotelegrafista, 2." comis-
sário e prático da costa, CrS 38.000,00; dl 2.° piloto,
3° maquinista, 2.° radiotelegrafista, 3.° comissário,
mestre de pequena cabotagem e conferente, CrS 
36.000,00; e) enfermeiro, carpinteiro, contramestre.
condutor-motorista, arrais e eletricista, CrS 33.000,00;
f) cabo foguista e cozinheiro, CrS 30.000,00; g) ma-
rinlieiio, foguista, 2.° cozinheiro e padeiro. CrS 
28.000,00; hi moço, carvociro, 3° cozinheiro, taifelio
e camareiro, CrS 26.000,00; 1) ajudante de cozinha,
CrS 24.000,00.

"Essas reivindicações — concluiu o presidente em
exercício da Federação Nacional dos Marítimos — fo-
ram debatidas e aprovadas em diversas assembléias
gerais e acabam de ser encaminhadas ao Presidente da
República e ao Conselho de Ministros. Estamos, por-
tanto, em fase de entendimentos com as autoridades
competentes. Não há, portanto, nenhuma grave geral
decretada".

Ferroviários: Apoio ao Governo

Também a Diretoria do Sindicato dot Ferrovlarloi
dt Ltopoldlnt, acuttda de eittr articulando o tnuncit-

do movimente grevista que paralltari» ot transportai
naclonalt no próximo dia t, Itncou uma nota pública,
na tarde de ontom, na ejual ttlltnta: "Repelimos enèr-
glctmente at grotttlrtt orovottcôet tio determinados
órgioi da Imprense carioca • tndoreçtdii à brava
claitt ferroviária, sob a alegacio do que etta classe
honrada o digna etttrla Interettada am perturbar a
vida dtmocratlct do Pata, tem o detenctdttmtntt da
uma greve gertl ttm motlvot e iuitlflctclo".

"O Govirno que il tttá — salienta a nota — tom
o decidido apoio dei ferroviários, onquanto to minti.
ver fiel ao teu programa nacionalista e democrático,
não dtvendo exlttlr qutlquer dúvida a iut respeito,
poli t ratão d» ter de tut oxltténcla legal deve-it, In-
conteittvelmente. entre outrai frentet dt rttlttinclt.
ã brtva e heróica luta doi trtbtlhadorei e titudtntet,
que foram defender a potte ao eleito, contra ot rttl-
duot negatlvlitat e ultraptitadot quo mali uma vai
tentem detrtipeitar t dtcltio soberana das urnai".

Ação Dos Terroristas
"Entendem os ferroviários — prossegue a nota —

ser sintomático que tais provocações,surjam e ganhem
corpo exatamente no momento em que grupos terro-
ristas, estimulados pela incapacidade de certos «etores
governamentais, agem impune » ostensivamente, tu-
multuando o caminho democrático do Brasil. Os fer-
roviárlos lamentam profundamente que o Govirno,
que sempre discutiu francamente com os trabalhado-
res, não os procure ouvir nesta hora, e passe a dar
curso a declarações torpes de setores que sempre pre-
garam e continuam pregando livremente o incitamento
ao golpe o à ditadura militar, tentando envolver nos
seus caprichos da golpistas fracassados a gloriosa Fôr-
ça Armada Brasileira".
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ENTREGA DE CERTIFICADOS
Hoje, no auditório do

IAPETC, il 17 horat, terá en-
cerrado, solenemente, o Curió ,'Menino de Aperfeiçoamento ;doi Impetorei de Klico, com
a entrega dos respectivos cer-
tlflcadui de habilitação.

Alívio,
Frescor

¦ IqWlsW H

0 LIDER DO DIA
Jair Soares

de Azevedo,
Diretor d o
Sindicato dos

. Comerciários
do Estado
da Guanaba-
ra, vem pres-
tando relê-
vantes ser-
viços à causa

dos trabalhadores cariocas.
Luta, no momento, pelas se;
guintes reivindicações:

1. Aumento salarial de 60%,
com um mínimo de Cr$ 8 mil
e vigência a partir do dia 28
corrente.

2. 13.° salário.
3. férias de 30 dias.
4. participação dos traba-

lhadores nos lucros das em-
presas.

5. aposentadoria especial pa-
ra balconistas.

6. direito de greve.
7. aposentadoria para o ho-

mem com 30 anos de serviços
• com 25 para a mulher, em
qualquer idade.

8. horário único.

e Higiene
\EM 
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FARMÁCIA MUNDIAL
Sortimento completo de produtot farmaciutlcot am ga-

ral. incluilvt Platmi. Soroí, Clobulintt, Albumlna Humana,
d» Cutter t vacinai centra pollomlellte. — Perfumaria* Fl-
nat. — Farmacêutico permanente para atender ao rocaltuá-
rio da dano médica.

ABERTA AOS DOMINGOS E FERIADOS
Rua Senador Dantai, 111-D
(Junto Tabuleiro da Baiana)

Tel. 22-3191

Kua São José, 111
(Pròx. Ltrgo da Carioca)

Tal. 224952

ssista o CARNAYaL"DE CAMAROTE JJ

No centro! Not bairros! Nos clubes!
Nas ruas! No Municipal!
No Copacabana! As Escolas de
Samba! Os Ranchos! Os préstitos
das grandes sociedades!

^^"^^^mW^mW' > * ^WÊÊÊmmSC^^Êi \^/^MW/~mJ^k'--':^immm ^ÉBsÍe3í««^l\ U¦ I

^^^SafitNSB 
BR \ V W\ WÈ ifllB "'''^'^mW 1

m ^^^ll V, -H Wm ^¦ü ^B 
'/'/jr_w

^L\ Wm\ *'" '*^^ m*. m^^^^^^SSS^J^^^^^1'"^!' -TTmr--jnyn i iitfmmrii.ij""^,^^^^WIÍHK
a^sa^ia^ia^ia^ia^ia^ia^ia^iaHia^iiT^ ^^^^^^^Va,»\^H »\b^B ' "V^BâHftswSa Am t -atuir ^ÊWÊ VÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^mmm^iA^ 

^^^mm*.-'-. 
y^J»sHs»R '¦'¦'lílmmm

•atfsssssssssw^^^^ ^^sissl •"•"**-¦•*** \sjT. <•»• 'SP-' ;h RPilill IPmHlB Wf. -jffijJK-^ywii
HBJ^y^'',':'*'- ' '¦''¦'-'*i<jj:----'::--,jrJ^B ^mmW(sêt&&B&fi$fà&& WAV ftr$ ^wl^W^^sWWS^^!^Av^^??í^^?^^S^^^^^JÍ^WW^^Wm\ J»^:":">i™^:*>^ra::':^^^KS

iiSsl m^Ê^A^^m^^M^^^mmWm mmMt/M à—U msÈÈwm -. ** ' 
' 

-Jjfadí Wmmm ^^^^ÊBSmlmm\?^%?&'A/' UOW bK9Í%:ibbbbbbH&$Z %3$m\.W/Mmmmmm\llSW9mmm\^'r"-ii^^i^ffii ? Síüi Kl Mm mmhWiÈ *&&m mjWWWWm^c^BÊÊ

^H PB Wr^^^^mmmmmmWmmmWSmWa^SiSf'. « ÍTiJ», mm% 
'-¦ 

mV^/'mmm^>/'Mlam

mmmmW ^*^^^^ __. 
^^^^^^^*^*^ÍKsaarytgaaaaaaaaaa»l ^^^^MmmmmmTÊtÊmmmmm^^

E|M APCAft O^" ^^^1 BM«lBBtijBklà*Bvia*srkstK_

^M WB^^^^^^^^^^^^BEi ^mWff/'''''¦'¦¦''¦ '''/^^È/^LW
mMW/mmrl^^^''*'' 

' '¦""^tÜíf^íi^Mmm mmf^^^mmv mmmmWbi :-': ' ' ¦ 'i^B^i^l

mm\ym/. J K^^^MÉ.ÍSSSSSt MmmmWÈ 
'- ¦ ¦ '¦¦-mW'mmm\

i^B:Sv /''¦:'¦¦¦ ¦ "'? WkfrdmT H%/> '--'Jaisl^^H

m\\mm^È^^':>'/'¦ " - /%. ^1«B iiISB ¦*¦ mmm^ÊSk^mm^^^íè'44ê^/// } K^^ÊÍ/mW

I ^mWWÊ&ASSÍ&íZs jJ0"*%M aV'*l I ^^Sl"e

mj^^ \^UL. Vil ^^S10.000, Wm
^^tD Á 

"T"| 
Qaníefla. externa

C«n»r»: RUA URUGUAIANA, 64
Praça Tiradenfes, 46

S. Cristóvão: R. S. Luir Gonzaga, 132
Ramos: Rua Urano*, 1.100
Olaria: Rua Uranos, 1.294 e 1.332
Maduraira: R. Carvalho de Souza, 2Í2-A
Cc-mpo Grandt: R, Ferraira Borge», 14
Caxias: Av, Duque ém Caxias, 27

wm
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QUAUDADI I OARANIIA SIMPII fUSINTU

RONDA SINDICAL

OO 
problema da prorrogado dot acérdoi talarlali om ;vigor ou a axtantio da iua validada por dolt anot, io :

; mínimo, quo attive nat coglttcõtt do Covirno Jinlo Òuidrot
como recurso para contar a marcha inflecionaria. Impedindo \\

; a oterna corrida entro prtcot o lalirlot, volta, agora, a ttr ;>< foctllitdt por técnlcot do Mlnlttérlo do Trabalho, que pen- *
! iam tugari-la ao Centelho de Minittroi. Se prevalecer tal
; formula, todot ot ajuittt ctlebrtdoi iita ano valeria par
; doll anoi.

; tsj Embora tivesse o seu voto vencido, o Conselheiro Ro-
jj •*¦** berto Eiras Furquim- Werneck pronunciou-se de modo
; incisivo contra os favores pretendidos pelos devedores re-

lapsos da Previdência Social. O parecer foi dado no processo
308.660/61, no qual as empresas mineradores de carvão so-
licitam grandes facilidades para a consolidação de suas df-
vidas para com o IAPETC. Frisou que tais firmas costumam
valer-se dessas facilidades para obter certidões negativas de
quitação com a Previdência Social, sem cumprir jamais com
os compromissos assumidos.

HO 
Sr. Jocundlno Coniaga da Silva, pretldente d* Sin-

dlctto dot fmpregadoi em Etcrltorlot do Empriitt de
Ntvegtcio, fiz gravlttlmit acuiaçõet to Sr. Seraplão do
Naiclmento, protldtntt do Sindicato dot Oflclaii da Niutlct,
incrlmlnando-o de dividir a família marítima, além de arrat-
ti-lt it aventurai da umt grtve, que tó interessa aos Inl-
mlgoi do regime, comandtdot pelo Governador Lacerda. E
tcrttctntou qua ei marltlmot ttrltm dlvldldoi, segundo es
pltnot articulado!, em trii categorlat dlitlntti: embarcadoi,
pessoal de escrltòrlot c clttitt anexai a operirlot nivtli.

? 
Estivadores conseguiram, ontem, o seu primeiro grande
triunfo contra os armadores estrangeiros, que desenvol-

vem intensa campanha contra as conquistas sociais daqueles ',
, trabalhadores. Técnicos do Lóide Brasileiro pronunciaram-se* contrários às sobretaxas reclamadas pelas empresas aliení-
(, genas para fazer frente is despesas de aumento salarial obti-
: do pelos estivadores. Ficou ainda provado que tais firmas

estão sempre interessadas em prejudicar a economia nacio-' nal, liquidando com as nossas exportações.

Ferroviários de todos os Estados pediram ao Presidente
João Goulart a nomeação do Sr. Gastão de Almeida para

o cargo de Diretor de Relações Públicas da Rede Ferroviária
i Federal S. A.

Hoje, ás 16,30, no DNT, seri realizada a mesa-redonda dos
empregados em escritórios de navegação a Moore Mcor-

mick Navegação. Assunto: aumento salarial.

Realizam-se, hoje, prorrogando-se até o dia 8, as eleições
para a escolha dos novos dirigentes da Associação dos

Empregados da Cooperativa dos Rodoviários.
' hê+4*4*4P++4++4}+4>4^^

GOVERNO DO PARANÁ
Secretaria de Viação e Obras Públicas

DEPARTAMENTO AER0VIARI0

AVISO N.» 3/62
Acham-se abertas concorrências

públicas para a venda de uma aerona-
ve Douglas DC-3, tipo C53, série 4.910
(Army 42-64-58), que ie encontra no Ae-
roporto Afonso Pena, em Curitiba; • de
um aparelho Beechcraft, bimotor, C-18-S,
que se encontra em revisão no Parque
de Aeronáutica dos Aíonsos, no Rio de
Janeiro.

As propostas em relação à aquisi-
ção do primeiro obedecerão ao teto mi-
nimo de quinze milhões de cruzeiros, e
de três milhões as relativas ao segundo,
devendo ser entregues atê às dez horas
dos dias quinze e vinte e seis de feve-
reiro do corrente ano, respectivamente.

Maiores detalhes com o Departa-
mento Aeroviário. à Rua Marechal Fio*
riano, 1.251. telefone 4-5950, Curitiba,
Paraná.

Em 25 de Janeiro de 1902.

WILSON BUFFARA
Engenheiro Diretor
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Lacerda e Seus "Books" Desviam Milhões da Previdência Social!
ç********

VENÀNCIO
ESTA DE
VOLTA

uÚ' 
' '^¥ - '

Wilson do Naicimcnio

ÊITI 
«ani* éa ••tuna cuMari, h*|e. éa rttarna èt atWlda-

atas de mu axMknta trelrvadwr. dando-lhe, dt púfclke, •
asflmu»» • • •*•>• n*«**slt*des pava tiut il* passa triunfar"iMi 

Unha • «Mar n* mund* de nobr* ttportt a Inflar dadtitaqua 
qut marte* p*la sui •flcMncla pra-

flsiionil, paio stu amor as puro sangut d*
eirnlrii, pala ida csrrtci* • p*l* •ntuilaim»
qu* tam pila profltsã*, anfuslism* qu* ni*
d*cr*ic*u «mbara a fai* mi tlv**** perdura-
d* par mult* l*mpo, mim qu* a d*Uflá-l*.
Falam** d* tr*lnad*r iaaa Veninele, qu* an-
tam ptlt manhã rtcamtçou a trabalhar, attn-
d*nd* uni poucos pupilai, • prlmalra dêlai

ammmmmmmmw, um filha d* Cadlr a Bn-taut-cn, da namt Lin-
„ota vinda da Pereni a qua possivelmente aaré • prlmtlr* •
_,, apresentado ptla |avtm "entrelner", um d*« melhorei
alun** d* m turma, m*«* qu* «*m***u cama aavalarlaa a
n_.au* aualMadaa qu* p*d*m tarni-l* um ia am naaaa furta.
oTqua ali eanha»*m José Vonintt* padam madlr 1i se» »••
ur aelss rafaríneUl tltflosit aut Ih* tai*m, »**wl*tam*r.t*,
-Vis m*str*s awtantlca* na "antralnament": lavy Parraira *
Crnanl da Preste*, praflialanato da panada aaampUr, ha-
L, aua ata a araulha malar da nakra esperta «• Bratll * a
lurl. iná-lma. da prefbii* na Pala. Rafltatranda «•?_•_¦_•*
•£ota 

a faiamaa a valta d* Jaaé V*n»n*l*, para r*«*mandi-»a
iim aapaclal «arlnh* a mult** praprlatirla*. quarama* pra*.
ti> hem*naflam a um trabalhador madaata, d* «ampravada
hVntitldad* * qua prteUi a*r ajudada para abtar a sus****
merecido. Nlnfluém trlunta iam amlfj.i, mu»* mana* na tyr-

J ¦ Vanânala hi da «ant.r iam êl.i. ••* serte. "rsh«"

velhel

CADA 
lamina qua pana a uma na»* laia éa "baahmaliar** é «barta na Ria, num» arai* d* ièaa

franca qua * «ata altura deixe mal |i na* * aav*rn*dar Lacerde * **u grupa (visivelmente e*nv

pr*m**Maa «am a bandalh*lr*l maa ai daput.d*! estadual, ajuai**•.**•. ^. 
'"¦•" **• • •»»"*•

(*¦ «tal**** vêm ai a ilo* «ia "antrar bam») • • aréprte fadar Jisdklirhy «wj*« **mp*n*rrt*e,
tada* MlWmat. Ma si* venais, • p*d*rl*m **ta«*r um parad*ka a* atantada i mar*lld*d* puMka,
•M* ni» a façam a «Intuam **b* parqua.

_____T 
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Contando com a comprovada
conivência do Sr. Carlos Lactrda
(o honeito Sr. Cario» Lacerda
•h! como oi homem enganam...
a é bom que oa eleitorea fanáU-
coi da UDN vlaitem as loja* do
jogo elindtitlno para ver qua
(alamo* a verdade) oa banquei
ros clandeitlnoi estão aprovei-
tando o máximo e ji na última
cemana algum guardai faziam,
inclusive, a policiamento dai ca-
mi da jogo para organliar e
trimlto doi apostadorar' ..
Nio demora * tarano* o pidaaia
Governador vendando apostai da
ponta, dupla a "plaeê". como
centro da atração a propaganda
do "Tesoure Lotdrteo" au outra"tesouro" qualquer, que evlden-
temanta nio há da pertencer ao
povo... Mu se o caso fosse apa-
nai esta, ainda vi li. O pior, en-
tretanto, é qua com tantas tolas
de "bookmakers" aberta*, direta-
mente protegidas pelo Sr. Car-
tos Lacerda — que nio permita
nenhuma providência contra
seut caros amigos os banqueiros
— aumentam, semanalmente —
e Ji atingem vários milhões da
cruzeiros! — os prejuízos do* co-
fias da Previdência Social, que
como e da lei e todos o sabem,

Um direito i uma percentagem
de 8 por ceoto lòbrt as apostis
noi pradoi de corridas. Como
os "bookmakers" nio pagara lm-
postos — salvo a gorjeta gorda
ao Governador e seus "cupln-
chás" — e encontram tanta fa-
cUidade para abrir casas qua
vendam o Jogo da* corridas,
claro está qu* o movimento da
Gávea e da ilha tem de diminuir
e com tal diminuição cat, tam-
bem, a arrecadação da Previ-
dincia Social.

V sabido também qu* nio
adianta reportagem em Jornal se
d Citado etti dominado por au-
torldades corruptas. Divulgar-se
os nomes e os endereços das to-
Jas da "bookmakers" é capaz de
s*r até auxilio de publicidade a
todas elas. Há, entratanto, dois
caminhos para se Impedir a pro-
llferacio do jogo clandestino, o
roubo da Previdincia Social a
o atentado i lei que se verifica
no Rio, sob a égide do Br. Car-
tos Lacerda: o primeiro é dos
próprios Joekeys Ciube a eles
teriam da enfrentar a "parada"
com coragem, dificultando ai
atividades do* "bookmakeri"
através varias e importantes me-
dldas, que náo contaremos de pú-

blico mas que colocamos á dis-
policio doi dirigentes do turfe
nacional. E o segundo caminho,
ainda partindo dai próprias en-
tidadei intereisadai lelai nio po-
dem abrir agências, mas a*"books" quantas queiram...) 4
* de um apelo formal ao Govir-
no Federal, no sentido de inter-
vir com a sua policia na defesa
doi interesses do turfe, da cria-
Cio nacional, dos cofrei vergo-
nhosamente lesados da Previdén-
cia Social a da decência da ad-
ministrado pública O Preiiden-
te da República, o Primelro-Mi-
nistro e o Miniitro da Justiça
(além do Ministro da Agricnltu-
ra, que é o supervisor maior dai
coisas da criação nacional) po-deriim agir severa e enérgica-
monte, Impedindo e depretia oe
abuso* e a vergonha que se ve-
riflcsm no Estado eom o J6goclandestino abertamente protegi-do pelo governo lacerdista. E
istei homens do Poder Federei,
que afinal de contai «ão políti-cos, hão de entender, quantomais não seja, que a "caixinha"
vai funcionar e muito contra eles
próprios! Será que nio enxer-
gam lno?
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A. ARAÚJO: "0 8ARR0TILP0 ATRASOU MEUS P0TR0S"
— fOtrtO bastante da corrida ds Vesperti-

Una, na noturna de quintav-íairs — fo-
ram as primeira* palavras do Iovem treina-
dor patrício Artur Araújo, na manha de
ontem, ,quando interpelado pelo repórter de
UH. Mas nao ficou só nisso, e prosseguiu:Tenho inscritos mal» dois: Kaiser, um
animal qu* nio costuma confirmar seus ex-
eatontas privados, e Sake. que vai competir
num tropel dos mais indigestos.

Perguntamos pelas montaria*. Araújo de
pronta foi esclarecendo:

A que reputo com maior chance, que
é Vespertina, terá a direcfto do freio D. P.
Silva. Kaiser, como de hábito, vai com Ho-
decker, • Sake com C. A. Sousa.

E, prosseguindo, A. Araújo falou-nos dos
potro*:Foi pena que nfto pude estrear meus

potros. O garrotllbo baixou nos meus
e nao queria sair. Felizmente, tudo vai ma-
Ihorandõ e na próxima semana podereiapresentar um deles para correr.

Féi pequena pausa a depois continuou:Tenho uma filha de Pontet Canet
para a próxima semana. Trata-se de Society-
OI ri. que se vem mostrando bastante jeitosa
e que náo tardará para vencer.

Perguntamos pelos exercidos da Sociaty-
Oírl e quantos potros «le tem aot seus cui-
dado*. Araújo completou:

Tenho um total de onze entre potro*
e potrancas. O que vinha "pintando" corr*-
dor era o Borbotom. mas com o garrotllho
ficou para meados de março a sua estreie.
A potra.ica Society-Girl passou o quilômetro
em 66 "2 5 com sobra* e vai competir com
relativa chance.
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QUARTA-FEIRA NA ILHA
,,. PAREÔ - 1 **"••?'•• -

Ai 14*0 hora* — Cr» HO.000,00
1SCORPIAO

1-1 Zisia, J. Corrêa .... 5»
í_2 Marierital. A. Santos 88

Malva Louca, O. Ro. 86
1—4 Fauvette. D. P. S. 58

I Dlna, A. M. Cam. aí
»_« Manaáo, CE. Carv. 58

Pin Up, J- Marinho M

]• DARIO — 1.300 metrei —
Íi 14/40 hera. - Cr» 140.000,00

"ALDMARAN"
1-1 Asturias, A. Olivare* 57 7

J CJ*r*mon, L. Wand. 57 2
1-3 Karian*, C. A. Sou. *5 4

Riionho, J. Corrêa 57 10
1-5 Euclidla, H. Cunha 55 8

Gavilan, B. Silva .. 57 8
* Zum Fox, J. Costa 87 *

4-7 Nolana, D. Netto .. 55 9
Xalum, Nio Corr* 57 5

t Oh! Johnny, V. Vel. 57 1

J.« PARiO — 1.400 marra* —
Ai 11,20 hens — Cr» 120.000,00"CAPRICÓRNIO"
1—1 Lymelus J. Tlnôco 58 5

í Lyra, P- Lima »« »
1-3 Zarasa. A. Barroso 58 3

4 Mila, C. A. Souza 38 8
1-5 Pibe, D. Netto .... 38 1

8 Patury, J. Souza .. 38 4
Pena Branca, D. Ml. 36 7

4~8 Patuska. E. Silv. .. 58 2
> Ingrid Bela. W.O.S. 86 6

10 Corrupiio, N. Nicl*. 58 10

V PARIO — 1.400 metras —
Ai 14,00 heras — Cr» IM.000^0

"URSA MAIOR"
1-1 Hurlinflham. A. Sa». M 1
3—2 etapl*. R- A. Pinto 36 6

* Gran Cônsul. J. Silvs 7
. Ksbum, J. Tinoco 5» 4

8 Bst Mastcrson. N.C. 58 3
4—6 Foudre. A. Barroso 52 5" Margarita, N. C. ... »• í

».• PARIO - l.atO metr** --
As 14,40 hora* — Cr» UO.OOO^»"SIRIUS"
1—1 Brenha, A. Barroso M »

' Bonança, J. Corrêa 56 7
1—2 Guaira, J. Negrello 56 1

3 Nova Delli, S. Gomei 56 •
3—4 Fiona. A. Azevedo • 56 2

5 Coroa, L. Silva ... 86 3
4—6 Mickey, H. Cunha . 8* I

7 Mi» Spider, B. San. 86 4

é.« PAREÔ — 1.400 metras —
Ai 1740 herai — Cr» 140.00MO

"VIA LÁCTEA"
1—1 Estrilo, A. Santos . 52 10

• Expresso, A. Hod. 50
2—2 Intrometido, P. Lima 53

3 Bom de Bico. J. Sou. 52
Ueitroyer, N- C. .. 50

5 Beto, J. Silva  52

ADVERTÊNCIA A MARCHANT
JUAN 

FRANCISCO MARCHANT i, W>*fèv*lm*n t*, wm do* m*lh*r*s jequeli em acie ne Irasll.
Sua* t^alMado* Mciil*** tie cantadas inerecl d*m*nt* tm presa • v.rs* * ntei-lti serie uma

total lanorlncla de* «triea* d* furte. Há, entretanto, reparei cada v*i m.ls s*vtrot d* peve apes-
fadar * tto* «bservaderee i manatra dttplktnt* da correr da af*m*d* brld** chlltn* • as celncl-
danei** ** aveastom d* tal farm* av* na* hi p*r *nd* fuflr i evdáncli: d flcllmente pederie ser
exalksdce, moarna am a* apatontla para arraa ti He** ln**ne*blv*li nur.. piloto d* tentti quallda-
tto*, a* "a«*rt*rm»n**s" d* a^tormlnaste* p*r*lh*lr*t, grand** f*v*rlt*i, chivts tutintlcsi d*
¦atwta* avtorma* • qv* **rr*m asasse* d* mal* na* mi** d* Ju*n Marchant para turprttndtr p*tte-
rlerment* * atúMk* comi ********* aapatacMlaras.

« Orton, D. Netto ... 50
4—7 Daman, J. Corrêa M

8 Cirenaico, A. Bar. 81" Boticário, N. C. .. 54

7.» PAREÔ — 1.400 m*tr*i —
Ai 18,18 htras — Cr» 120.000^0"SAOITARIU8"
1—1 Acelerador, J. Med. 88 4

i Grão Califa, J. Mar. St 7
2—3 Zéo. CR- Carvalho 86 8

4 Bainbolaio, I. Souza 56 f
I—5 Embalado. B. Sant. 86 t

Tio Ricardo. R.A.P. 56 10
7 Esteio, P. I.ima ... 58 2

4—H Mosco. A. Barroso 58 1
Gay Love, S. Cruz 54 3

10 Satanaz, Á. Azevedo 58 5

OCORRÊNCIAS NA CORRIDA DE DOMINGO
Foram anotadas tt seguintes Inttáentfs at livro da ocorrências,

em rclaçio à corrida dc domingo:
s.o Parto — 1. Silva (Incrédula) declarou q*«, aua montada le-

to depois da partida até a entrada da reta final, ta a* drftndrn-
do da arrla que recebia,no forlnho, qnando desvtando-se dos id-
rersirist da tua frente passou a correr certo. F. Mau (Iaf«) de-
claron qut, na fita, por estar entre a circa t a montada d* í.
Marchant (Hellus), acabou por sobrar na partida.

*¦• Pira* — L. Santos, (tk Vem) declarou qut. na partida, raa
montade te atiro* para fora, ohrlrando-o a recolher para ato
cair. C. A. Bonaa (Alceu) declarou que, aa reta final, taa aaon-
tada tt atirou para fora. embora sempre corrlfida. I. Oliveira
(Mato Oroete) declarou qae, aa partida, sua montada fico* num
funil, entrt Geod Bt* (D. Netto) e Ji Vem (L. Santos), dal ter
obrigado a recolher o «car para ot últimos postos.

¦****S**'»-»*»»*»*»*^

Para náo tratos multo long*
bastará falar dot casos d* Car-
bonffera • Miss Norita, a pri-
meira dada como imprestável
na pista pesada pelo pllíto e
que na sua ausência, montada
por jóquei inexperiente venceu
disparada na raia em que se di-
zla náo sabia correr e a Miss
Norita, vindo de atuaçio visl-
velmente anormal num dia em
que pagava apenas 10 cruieiros
para triunfar facilmente dias
apds «m companhia mais fort*
e em distância que não era a de
seu agrado. Substituindo "Be-
quinho" no "stud" Paula Macha-
do (coudelaria da maior confian-
ça dos apostadores e Isso ji ê
uma velha tradiçáo!) Juan Mar-
chant nio convenceu ninguém
com a corrida de Brlgio, que
estreara ganhando disparado
para uma semana depois sob a

"tocada" do bridão chileno nem
siquer dar um "ar de sua gra-
ea" na competição. Muito pior,
todavia ocorreu no domingo
com o tordilho Acapu. Excelen-
temente preparado por F.mani
de Freitas o Acapu iurgia co-
mo uma dai "barbadas" do pro-
grama. Mas logo no pulo de
partida o Juan Marchant com-
pllcou as coisas, fêz um per-
curso vergonhoso, abriu muito
na reta e ainda assim, encon-
trando seu cavalo com raro ape-
tite nos últimos 300 metros en-
controu um jeito de torneá-lo
levando-o para dentro e per-
dendo a corrida. ?anha Dor Ka-
makura que corria atrás ainda
de Acapu nos 400 metros finais!

E' lamentável que um loquei
da categoria de Marchant se
preste a estes pipéis, mórmen-
te envergando uma blusa da tra-

PROGRAMA DA 8AVEA
l.e
1.»

páree — is 2040 haras —
10 metros — Cr» 130.000,00

Kl.
1—1 Judiciária, D. Netto
2—2 M. Tam»r, C. A. t. .

3 BegAne. J. Sousa ..
3—4 Xaropada, A. Aiev. .

• P*tra, A. M Cam. .
Marinha, J. March. .

T M. Louca, C. R. C.

-7 Garrafin. N. correrá
8 Torié. V. Veloso ." Safari, 8. Henrique

GINÁSIO ERNÀNI CARDOSO
(DO ¦MOINHO NOVO)

RUA MARQUfS DE LEÃO, 0
fEsquina d* Arquias Cordeiro) — Tel.: 90-7772

DIURNO e NOTURNO
PRIMÁRIO — ADMISSÃO — OINASIAL

ACilTAM-SR IXCIDINT88 DO PIORO II I
0INASIOS ESTADUAIS

páree — a* 1140 horis —
00 m*tr** — Crf 100.00040

Ki.
1—1 Xerém, J. Vieira ..

2 Ranieri, N. Correri
1—.1 Uramuru, D. Netto

Ukss*. N. Correrá
Belini. A. Portilho

S Motocar, A. Barroso
Procurador, I. Sousa

7 T. Rainha, A. Santos
S Ranchlpur, A. Azev.

SEMI-INTERNATO
JARDINS Dl INPANCIA-PRIMARIO ¦ OINASIAL

CONDUÇÃO PRÓPRIA
A«*t*»m-a* Tr-av*f«*ntias para todas a* series dos Canet; •*•*-

Hal-Cttntlfteo t Técnico do ContaklUdade.

COLÉGIO ATHENEU BRASILEIRO
Rn* 24 im Mais, 7t7 — T*ls.: 2t-19«4 • 2«-él74

2.* pír** — i* njüt mara* —
1.3O0 iMtr** — CrS 1*0.00040

Kl.
1—1 Esquimó, P. Font. 66

2 Labatout, J. Tlnôco 84
2—8 Lampeio, D. Netto 50

4 Lo Schiavo, V. Vel. 48
3—5 Saxofone, C. Morg. 56

8 Benzeder, A. Hod. 34
4—7 Vlión, E. Faria ... J6

f Preclous, O. Moura 86
0 Deurak, A. Azev. 64

4.* pire* — a* 214* •<•*•* —
1 000 merree - Crt) 100.00Í40

Ks.
1—1 Vividor, O. Moura 00

S Versátil, A. M. Cam. 88
Estadista, D. Moreno 00
Jlmbo, D. N*tto .. 80
Oarlbaldi, P. Lima 98
gana, C. A. Sonsa «0

1.0
pireo —

10 metrei —

1—1 Krone, J." Sereinha,

3245 heras —
Cr* 100.000,00

Kl.
M. Santos 7
C A. S.

2—2 Córsega. A. Santos
| Lagenária, P. Lima

3—4 B. Linda, A. Port.
8 Joaneira, A. Azev. .

4—6 Kao Kao, C. Morg.
Limaria, E. Furquim
Vanesia, L. Acuna

diçio • do respeito da do "stud"
Paula Machado. E nio faz mui-
to tempo que ele deixou de ser
jóquei dt outra coudeliria im-
portante, como a do Sr. Peixoto
de Castro, tão irregulires eram
as carreiras dos defensores da-
qucla jaqueta. Não queremos
chegar ao ponto de incluir Juan
Marchant entre os conhecidos
vigaristas de nosso turfe, mas
não há dúvida nenhumi de que
ie êle continuar neste ritmo se-
ri dentro em pouco Impedido
de montar pelos próprio» apo*-
tadores e proprietários. Dispü-
eência. pouco ciso com animais
favoritos ou erros, sejam quais
forem as Justificativas que
apresentem piri Marchant. a
verdade é que o povo está can-
sado de ver perder com êle
"barbadas" enormes que depois
confirmam plenamente.

Hoje fazemos apenai uma ad-
vertêncii i Marchant, chaman-
do também a atenção da Comil-
lão de Corridas para as luai
atuações. E o fazemos em no-
me dos turfistas, para que **i-
bi o jóquei que aqui também ae
enxerga — e muito bem iliis
— quando um jóquei ie empe-
nhs realmente para ganhar um
páreo, "finema", em turfe. pa-
ra nó» e' para o público vale o
do filme fiscilizador dis corri-
das qua poderia ter olhido com

*0 | miis atenção pelos comissários,

-f__Bs*RlaBr PARA f__fll.IHHItsB NÁ0 sfHflIbbbbbbWJjSM D1ZER AbHII^BSHQUE E' MH¦•____HHV de _¦*______¦¦ -^lisiH W graça ! ¦ ___H

ROUPA PRONTA PARA VESTIR

3.980,

4.* pirt* — it 23,10 h*r*t —
1.300 m*tr*t — Crt 100 000.00

Kl.
1—1 Katuihka, A. Bar. 8 34

2 N. Bossa, T. Maia . 2 8!
2—S Vespertina, D. P. S. i 86

4 M. Taylor, A. Hod. 1 84
3—8 Deasy. A. Olivares 86

6 Jóncia, I. Oliveira S2
-7 Kina, L. Santos .. 88

Arrudinha, J. M. S. 66
Octavia, N. Correri 82

7.» pir** — á* 2845 hor*t —
ISO* metros — Cr» 100.000,00

1—1 Xenxém, J. Ramos 1
- Xiba, J. G. Silva 8

S—2 Destrover, A. Santos 3
3 M. Cisplo, I. Souza •

K. Rao, L. Santos 3
S Ágio, J.' Bsfflcs .. 4

M. F. Lady, J. M. S. •
7 Kaiier, A. Hodec. 3
S Canzonlcrt, N. C. T

no interesse
turfe.

da moralidade de

É umi Mta &• roupa. Uitadinha.
tevíuima • cai bem om qualqur
tipo de corpo. É ilbènt autêntico.
Nas cores ds moda: beige e gelo.

WtAGAZIN

Compre logo mais d»
uma roupa e papa*
tudo pêlo PrazoLouvre.

LOUURE
Rita da Carioca, 12 o

(ontro Urup^wsM o Ortigj»)

-.-1.VÍ--

Tão gostoso e saudável
para seus filhos!

Corrídt de Sábado

DES0UITES
Ml. MAWOVR MAR**

AnalaçSo* — Casamento* a*
Rsteiter — 18 aaas 4* prática.
Av. RI* Braaee, tlt — 8.* aad.
— t. S*s — ftlefeae: 43-1U1.

¦^««¦¦¦¦¦¦BBgg***^*!********»**»' i i ' ami

LARANJEIRAS - BANANEIRAS - ABACATEKOS - NAN6UE1AS - NANOEÉOS
- FRUTA DE CONDE - MARACUJÀZEIROS - FRUTICULTURA E HORTICULTURA

EH GERAL - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANUAIS - GALINHAS, ETC.
Vendemos, na préipere município d* Itabenf, a 4$ minutei «Ias barcas a
•0 minuta* «ta Praça Msui, maanirlcaa ireis de 3.000 a 50 000 ml, IM as»r
canta financiadas, poise na pagamento «ta 1.* prtttaci*. — Inrermaf*** * itmia:

MERCANTIL RIO 0E JANEIRO S. A.
AV. RIO BRANCO, 120 - 12.° ANDAR - SAIA 1.220 - TREFONE: 32-9211

ABP-SPC
ULTIMA HORA esti inscrito sob o namoro 008

no convênio entre a Associação Brasileira de Pro-
paganda e o Serviço de Proleçào ao Crédito.

i.» Mal* ••eliresi
i jnetre*.

Pire* — P
awt na altura de* *00
TamMm (J. M*r*h*nt), c*rreu
cortindo-lht • lur • *brl_tnd*-*
a reeolher • •* *tr***r.

a.* Pir** — J- Marchant (Bri-
a**) d**lar*u *.u* am pltm
curva f*l ip*rtid* par ctmpe
tltteret tjue sarrlam par fe"
ni* podendo «Mim, exlolr *ua
mentida <*m* d*vl*.

*.• Pir** — D. N*tt* (Zorvrn-
aa) d**lsr*u au*. na partida,
Al**!* IO. P. Silva) tal um pou-
e* sara dentre, **>raa*nd«-* a
resiolher. A. Asevede (J*clflui)
declarou cjue na antreda da re-
ta, Alesle (D. P. Silve) tal um
¦•ue* para dentro tende desta
forma eariaia* t r*c*lh*r ¦ iut
mantida. Úndétlma (J. M. San-
ta*) «tlr*s»-** p*r* d*ntr* levan-
d* nttte m*vlm*nt* a t*mp*tl-
dar* AMtl*.
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porque o
refrescante
inigualável

C/BmmHMêX

DOMINGO

8." Pirt*
1*1 d**l*r*u

trada éa

J. Silva (Incredu
au* su* montadi

i partida até a an-1
rata flntl, I* ** defen-

•rala «u* retekila a*
<*)*V#A#*) •••jsr l#wooj>sp#

advarsirst* • ama
* **rr*r **< to.

Dn. HILDA MARTINEIU
TretimenH da* C*4rre*

Amoalineo • Da*
Mem*rr4W*i

SEM OPERAÇÃO
kua Roomeo silva. 14.
I.* andar — Til«tant: 03<40ti

é feito
com o
genuíno
guaraná
natural da
impressionante
selva
amazônica!

s-oncorde
não há nenhum rsrfrsgera
que se compare
Guaraná Brahma ' Veie» a
base do genuíno a^aarama dk
Xmazônia, o saboroso Gsssirani
Brahma é mais pare *
agrada muito mait! A
instante, voei * sesi filho

Cru
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HOJE À NOITE EM BUENOS AIRES NOVA EXIBIÇÃO DO SANTOS CONTRA 0 RIVER PLATE

Tem um sujeito na Argentina

que sempre que o Santos aparece

por lá para jogar, êle mete a mão na
cabeça e fica desesperado:

0 presidente do Racing ?
Não: o homem do placar.

0>00**+0+*0000-+000*0+000mT000+++++++++l+ ++

Viu os terroristas ?
Tudo "Office-Bof'.

)Utjirjurrrn*fn*i*ff '

Não está ainda certo, mas parece
que a próxima exibição do Santos em
Buenos Aires é no Teatro Colón.

A • -ü
pw « Acho o tipo da
j E quando ouviu j bobagem o PTB ca-
» dizer que Lacerda j rioca começar a
$ despista nesse ne- \ exigir a construção

! gócio dos terroris- * do Metrô na Gua-
: tas, fêz um gesto: j nabara: esse Go-

Melhor pra \ vêrno que aí está
iêle não é despis-1 não é capaz de

í tar: é fazer a pista J construir nem um
centímetro.*0000000<0000*0000000000<000+

A FOTO DO DIA

.,v-*.; ~Çs< * '""rt,*?'* ..'rWWMWM^M^MW^*^^ *' -*%¦* *í~?**'-.^^
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CONSTRUIR O METRÔ PODE SER DIFÍCIL, MAS
ENTRADA Ê O QUE NÃO FALTA.

-Ü • -fr -
E como é que será esse Me-

trô carioca, Arapa ?
Fácil: só cobrir o que já es-

tá construído aí nas ruas.
"PÉ-FRIO"

Na hora em que estou comemo-
rando o 

"fechamento" 
da minha

acumulada de cinco cavalos, vejo
Lacerda ao lado, com pules de ven-
cedor na mão. Sinto um frio: é o
mesmo cavalo meu. Sinto outro frio
- a voz do locutor:

- Neste páreo, o vencedor aca-
ba de ser desclassificado por falta
de peso.

Os terroristas são agentes do
Borer., Penaboto e Ardovino.

Surpreendente, não ?

m

f::

f?.j

9
ü
m

u

Este torneio de Buenos Aires j<
deve ser ganho pelo Santos, por i
"goal-average".

"Goal-average"? Qual a mé-
i dia do Santos?

-1 gol por 10 minutos.
E quando soube que caiu o teto de uma

igreja em São Paulo, sorriu:
— Vai ver que o Lacerda entrou prá

rezar.

NOTICIA DE FONTE SEGURA

Santos Oferece Dez Milhões a Gerson
v ¦

e Paga Qualquer Preço Pelo "Passe"
NOTICIAS 

vindas de fontes bem ligadas an problema, Infor-
mam que o Santos teria oferecido 10 milhões de luvas a

Gerson, por dois anos de contrato, e, pagaria qualquer preço
que o Flamengo fixasse pelo "passe".

A proposta atende diretamente aos interesses do jovem e
eficiente jogador que, ainda soubemos em Niterói, estaria dis-
posto a transferir-se para o clube santista.

SÓ NO BRASIL
Gerson, apesar de continuar com a proposta fabulosa da

Itália, insiste em não se transferir para la, pelo mesmo motivo
que Já alegara: sua genltora não viaja e êle não quer se afãs-
tar dela. Mas Gerson revelou há tempo, tanto aos jornais
como a vários amigos, que para um clube do Brasil, aceita-
ria propostas excelentes, principalmente para São Paulo, por-
que estaria perto de sua mãe e as viagens não seriam de-
moradas.

FADEL DESCONHECE
Ainda ontem, conversando com Fadei Fadei, colocamos o

problema a seu alcance e o presidente rubronegro respor«*en:
— "Confesso que desconheço inteiramente esse interesse

febril do Santos em Gerson. Também, foge de seus cálculos,
no momento, qualquer preço a ser fixado pelo passe, pois não
estou interessado em abrir mão do concurso de Gerson. No
momento o Flamengo quer reforçar e reformar sua equipe, re-
novando valores sem abrir mão dos craques que já possui. E
um assunto que não posso resolver assim cm cima da hora,
principalmente não conhecendo oficialmente o Interesse novo
do Santos".

Para concluir, Fadei Fadei informou que telegramas do MC-
xico elogiam a conduta dc Gerson. Tem se comportado admi-
rávelmente bem. È um modelo de disciplina, e, tanto assim,
que foi perdoado da multa que sofrerá por ocasião do seu ato
indisciplinar no inicio da excursão, pois Flávio Costa está pie-
namente satisfeito com o-procedimento correto de Gerson.

CBD VAI RECEBER HOJE Â VERBA DO IBC: 30 MILHÕES
João Havelange receberá boje. no Gabinete do Ministro da

Fazenda, um cheque de 30 milhões de cruzeiros, relativa; ,i
subvenção conseguida do IBC para as despesas da se>jgão
brasileira que disputará o Campeonato Mundial do Chile. Ao
contrário do que se anunciava, contudo, a CBD não terá
qualquer obrigação de lazer propaganda do café. muito om-
bora seja intenção dos seus dirigentes fazer tude que !-:/a
possível para divulgação do nosso principal produto.

Ontem, às 8 horas, Havelange conseguiu aindn que o Pri*
meiro-M-nistro, Tancredo Neves, despachasse autorizando os
Ministros de Educação e Fazenda a liberarem a verba dc
Orçamento da União, num montante de 20 milhões de cru*
zeiros, também colocados à disposição da CBD

WÊÈÊL I *• I ^1P^£ ° ¦* * ** >v' - -
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Gerson continua sendo alvo de interesse do Santos. O craque
também concordará, porque diz que só sai do Flamengo para
outro clube brasileiro. A Itália, enquanto sua genitora nõo via-

jar, fica fora de cogitações.

FLU APERTA CERCO EM TORNO DE RODRIGO

J. BERTOLA PEDE TEMPO EM MONTEVIDÉU
PORQUE DIRETORIA DO NACIONAL MUDOU

EM 
sua última comunicação com o Fluminense, o Sr. Juan Bertola — representante tricolor em

Montevidéu — revelou que está trabalhando junto aos dirigentes do Nacional, visando à trans-
ferêncla do atacante Rodrigo, que já se encontra agregado ao contingente das Laranjeiras.

Bertola explicou que a dire-
toria do Nacional íoi empossa-
da recentemente, o que moti-
vou um atraso nas negociações,
mas que, ao curso das próxi*
mas horas, a transação se po*

sitivará, com vantagem para
o Fluminense que, assim, con-
seguirá o craque pretendido,
por preço razoável.

O diretor Walter Vasconcel-
los declarou-nos que o médio

Nelson, do Olaria, pelo menos
por ora, não interessa ao Flu-
minense, uma vez que o pre-
ço dc seu passe é muito alto.

— Por 5 milhões — acen-
tuou o Sr. Valter Vasconcel-

Fadei Fadei Orienta Chefe da Delegação do Flamengo no México:

POR 10 MIL MARES CADA PASSE
PODE VENDER OS QUATRO CRAQUES

ENVIANDO 
novo telegrama para o México, Fadei Fadei infor*

mou o chefe da delegação que, por 10 mil dólares o passa
de cada jogador, pode ceder Jadir, Babá, Oton e Fernanc/j,
desde que os próprios craques tenham realmente interesse em
transferir-se para o futebol mexicano.

Confirmando o que já decla-
rara a UH, Flávio Costa opinou
favoravelmente à cessão daque*
les jogadores, pois há um pia*
no de renovação e reforma da
equipe. Muito embora os qua-
tro jogadores sejam úteis, as
condições financeiras são boas
para os profissionais e para o
clube, e permitiriam à direção
técnica tratar de contratar ou*
tros valores. 10 mil dólares por
passe, sai a quase quatro mi*
lhões cada um, atingindo no
total quase 16 milhões de cru-
zeiros

JOGOS E REGRESSO
No comunicado que ontem

chegou às mãos de Kadel Fa*
dei, enviado pelo chefe da de*
legação, Ox Drumond, foi mu-
dada a data do próximo jogo
do Flamengo. O time jogará
dia 8, c não dia 7 como esta*
va antes anunciado, na cidade
de Monterrey. No próximo do*
mingo, dia 11, os rubronegros
vão enfrentar a seleção mexi*
cana, que será adversária do
Brasil, na Copa do Mundo. Dia
12, segunda-feira, a delegarão
iniciará viagem de regresso.

"RIO-SAO PAULO" í 0
OBJETIVO: ESTA NOITE
AMÉRICA x CORINTIANS
S. PAULO. 6 (UH) — Ame-

rica e Corintians disputarão,
na noite de hoje, no Parque
São Jorge, a partida amistosa
que iam realizar na tarde de
domingo, mas que tiveram
que adiar por causa do mau
tempo, em preparativos para
o Torneio Rio-São Paulo.

A equipe carioca retornará
ao Rio de Janeiro após o jogo
ou amanhã, pela manhã.

Na manhã de ontem os
americanos treinaram indivi*
^lalmente no Parque São Jor-
ge, em cujai dependências es*
tão concentrados Como a de-
legação viajou levando apenas
um uniforme, pois ia jogar
domingo e retornar ao Rio de
Janeiro, os dirigente.** do Co-
ríntians se prontificaram a ce-
der material de treinamento.

Desde domingo que as duas
equipes estão escaladas e, sal*
vo alterações de última hora,
iniciarão a partida de logo
mais assim:

CORINTIANS: Aldo; Augus-
to, Eduardo, Oreco e Ari; Fer-
reirinha e Da Silva; Espanhol,
Manuelzinho, Nei e Ferreira.

AMÉRICA: Ari; Jorge, Djal-
ma, Leónidas e Wilson Santos;
Amaro e João Carlos; Gilbert,
Mauro, Marco Antônio e Nilo.

O Juiz será o paulista Ro-
mualdo Happi Filho.

devendo chegar nesta capital,
dia 13, pela manhã.
MIRANDA, TONINHO,

ETC.
Quanto ao interesse em Mi-

randa, Fadei informou' que o

"Bolonha" (Itália) tem priori-
dade e pagará 11 milhões pelo
jogador do Corintiians, com
prazo para contratá-lo até dia
30 de abril. Se o Bolonha de-
sistir terá que pagar indeni-
zação de 500 mil cruzeiros ao
Corintians. De modo que o Fia-
mengo ficou fora do páreo.

Toninho continua interessan-
do e também Rodrigo, tudo de-
pendendo agora da próxima
volta de Flávio Costa.

los — o Fluminense deveria
tentar a contratação do joga*
dor Kllon, do Grêmio, que é

.um dos melhores na posição,
no Brasil, além de ser um
craque consumado.

OSVALDO RETORNOU
O atacante Osvaldo, que es-

teve em São Paulo, onde as-
sistiu o enterramento de seu
pai (falecido sexta-feira), vol-
tou, ontem, ao Rio, apresen-
tando-se ao Departamento Téc-
nico para reiniciar seus trei-
namentos.

No individual, desta manhã,
nas Laranjeiras, Osvaldo esta*
rá presente, sendo possível,
igualmente, que Rodrigo se
exercite, mais uma vez. entre
seus futuros companheiros.

AINDA SEM CAMPO
Possivelmente, a partir de

amanhã, o Fluminense estará
fazendo seus coletivos no gra*
mado da "Shell", na Ilha do
Governador, uma vez que seu
campo está passando por uma
sério de remodelações e o do
América não mais poderá ser
utilizado pelos tricolores, uma
vez que servirá para os trei*
nos do time local, que já se
encontra no Brasil.

ESPORTES A NOTICIA EM
CIMA DA HORA

COMISSÃO TÉCNICA DECIDE AMANHA SÔBRE
ROTEIRO DO ESCRETE E CARGO DE FEOLA

Serão tomadas amanhã, na CBD, mais algumas delibera,
ções importantes com relação à seleção brasileira. Assim, ãj
10 hora!;, Feola, Paulo Machado de Carvalho e Aymoré Morei-
ra estarão reunidos para decidir diversos assuntos ligados ao
escrete, cm particular aos amistosos em estudo contra as sele-
ções peruana, venezuelana, equatoriana e colombiana. As II lio-
ras, a diretoria da CBD estará com Paulo Machado de Carva*
lho, quando deverão ser homologadas as decisões tomadas
na reunião anterior, com Feola e Aymoré Moreira, Einalmen*
to, terminada essa reunião, Paulo Machado de Carvalho dará
uma entrevista coletiva à Imprensa, quando trará a público
as declarações da Comissão Técnica, bem como esclarecerá
algumas dúvidas. Na oportunidade, deverá definir a posição
de Vicente Feola em relação ao escrete, alé o momento des*
conhecida por completo.

GUANABARINAS
AMISTOSOS COM A AUS-

TRIA — Serão ttabertas hoje,
diretamente com o Embaixador
da Áustria no Brasil, as ne-
gociações para duas exibições
da seleção austríaca, no Kio e
em São Paulo. As datas pre-
vistas são de 21 e 24 Oe abril.

RUSSO: CRS 35 MIL MEN-
SAIS — Conforme UH anlecl-
pou cm sua edição dc sábado,
o América contratou, o meia
Russo, que pertenceu ao São
Cristóvão. O jogador receberá
CrS 35 mil mensais, por um
contrato de um ano, ao fim do
qual receberá passe livre.

DANIEL PINTO SAIRÁ MES*
MO — Conforme informações
de amigos de Daniel Pinto, o
técnico deverá deixar mesmo o

Bonsucesso, a qualquer mo-
mento. pois eslá contrariado
com atitudes do Presidente For*
nando Meirelles.
MADUREIRA EM MINAS GE*

RAIS — O Madureira viajará,
na próxima sexta-feira, paia
Minas Gerais, onde jogará, sá*
bacio e domingo, em llio Bran-
co, e terça-feira, tm Ubá. On-
tem. pela manhã, o.s madurei-
renses treinaram individual*
eninte.

SÁBADO: BONSUCESSO X
JUVENTUS — O Bonsucesso
jogará, amistosamente,, sábado
próximo, em Sao Paulo, con*
tra o Juventus. No próximo dia
18, os rubroanis atuarão ein
Campinas, frente ao Guaiuni
local.

ESTADUAIS
PORTUGUESA QUER PAULO AMARAL — São Paulo,

5 (SP-UH) — A Portuguesa de Desportos está interessada
em contratar o treinador Paulo Amaral, que deverá deixar
o Vasco da Gama em março próximo.

URSS CONVIDOU O GRÊMIO — Porto Alegre, 5 (SP-
UH) — O Ministério dos Esportes da URSS enviou um te-
legrama à direção do Grêmio, convidando-o para quatro par-
tidas em gramados soviéticos, entre 5 e 20 de abril. O Gre-
mio teria todas as despesas pagas, além de elevada soma em
dinheiro, viajando diretamente para Moscou, num avião n
jato da "Aeroflot". Um dos adversários do Grêmio seria a
seleção soviética que irá ao Mundial. O convite deverá ser
aceito, dependendo do início do campeonato da divisão de
honra, marcado em principio para 15 de abril.

BANGU EM MANAUS — Manaus. 5 íSP-UHi — Depois
de disputar um Torneio Quadrangular, em Belém do Para,
o Bangu, do Rio de Janeiro, jogará nesta capital, nos pio-
ximos dias 7, 9 e 11, contra clubes locais. Em seguida, os
cariocas seguirão para a Guiana Holandesa, Parnmarlbo,
onde atuarão, dias 13, 15 e 19.

PORTUGUESA NA BAHIA — Salvador. 5 (SP-UH) —
A Portuguesa, do Rio de Janeiro, dará prosseguimento á sua
temporada em gramados baianos, jogando, na próxima quar-
ta-feira, na cidade dc Ruy Barbosa, contra a seleção local.
Dia 9, os cariocas atuarão em Jacoblna, também frente ã
seleção local.

ESPORTE AMADOR

DESCANSO HOJE EM
FRANCA — Hoje, é dia de
descanso para os participan-
tes do Campeonato Brasileiro
de Basquetebol, que se desen-
rola cm Franca, São Paulo.
Amanhã, os jogos programa-
dos são: Ceará x Pernambuco,
São Paulo x Santa Catarina e
Guanabara x Rio Grande do
Sul.

NATAÇÃO: BRASIL SE-
GUE DIA 13 — A delegação
do Brasil ao XVI Campeonato
Sul-Americano de Natação se-
guirá para Buenos Aires no
próximo dia 13. Os brasilei-
ros viajarão em aviões da
FAB que deixarão o Galeão
às 6 horas.

TENTATIVA DE RECORD:
NATAÇÃO — Os irmãos ,Iac-
quês e Rui Veloso tentarão
bater o recorde do "medlay",
4x100 metros, hoje, na piscina
do Guanabara. O melhor
tempo de Jaeques é de 5m39s
e, há pouco, Jorge Gomes
Amorim, obteve, em São
Paulo, 5m31s.

GUANABARA X BOTAFO-
GO "B" — O Guanabara en-
cerrará seus compromissos no
Campeonato de Estreantes, em
Pólo Aquático, jogando, dc-
pois de amanhã, contra o con-
junto do Botafogo "B". Se o
Guanabara vencer, terá seu ti*
tulo invicto.

PONTO DE VISTA- *ÍMBT HUUfHC'

"Rio-São Paulo" e "Taça da América do Sul" Neste Mês j
rv TORCEDOR carioca está sentindo falta de bom fute- ;
VJ boi. Encantado com os triunfos sensacionais dos qua- l
dros brasileiros no Exterior, está ansioso, contudo pela lvolta dos seus Ídolos. E, a todo instante, recebemos per- i
guntas de leitores que querem saber quando vão ter nova- Jmentf! bons espetáculos de futebol no Maracanã. J

; A coisa já foi publicada detalhadamente, mas vamos {
lembrar á torcida que irá começar, já na outra quarta-feira, •dia 14 deste més de fevereiro, o Torneio Rio-São Paulo. •
grande certame (que deveria ser a maior competição do •
calendário nacional, na ausência lastimável de um Campeo- •
nato do Brasil, que terá que sair mesmo em 1963), será ;
disputado neste ano, em razão das circunstâncias, isto 6. •
da convocação do plantei do Mundial a 20 de março pró- ;
ximo. segundo uma fórmula especial. *

l Haverá duas fases bem distintas: a primeira estadual. *
constará de um turno só, reunindo os cinco "grandes" ca- 1
riocas, — Botafogo, Flamengo, Vasco, Fluminense e Amê- '
rica — por um lado e os cinco paulistas, reduzide s a qua- l
tro pela desistência forçada do Santos - Palmeiras, Co- 1
ríntians, São Paulo e Portuguesa — por outro lado. S

J O primeiro jogo no Maracanã será América x Vasco, J
quarta-feira, dia 14 deste més, à noite, seguido de um Fia- •
Flu. quinta-feira dia 15 Flamengo x América, sábado dia J
17, Botafogo x Fluminense domingo dia 18. etc . sendo •
último prélio um Flamengo x Botafogo, quinta-feira dia ;
1." de março. •

A segunda fase do Torneio, de caráter interestadual. •
reunira de 4 a 13 de março, também em um turno só, os •
dois primeiros classificados cariocas e o.s dois primeiros *

paulistas. S
; Quanto ao Santos, que hoje mesmo Joga novamente •

em Buenos Aires contra o River Plate, encerrando sua ex- •
cursão sexta-feira, dia 9, contra o Gymnasia y Esgrima. de •
La Plata. estará empenhado, a seguir, na disputa dos quar- 5
tos de final <grupos de três) da IIT Taça da América do •
Sul dos clubes campeões. I

í O quadro de Pele jogará contra o campeão da Bolívia 2
'provavelmente The Strongest), a 18 de fevereiro em La 2
Paz, e a 22, em Santos, e contra o campeão do Paraguai, 2
o Cerro Portenho, de Assunção, a 25 de fevereiro cm As- 2
sunção e a 28 em Santos. 2

2 Mas a Taça da América do Sul já começará amanhã, ;
dia 7 de fevereiro, ,em outro grupo de três, cuja cnbeça-de- ;
chave é o quadro da Universidade Católica, de Santiago. ;
eampefio do Chile, e com um jogo entre o Emelec de •
Guayaqull, campeão do Equador, e os Milionarics de Bo- •
eotá. eampefio d:i Colômbia. Enquanto sábado dia 10. ini- 2
ciarão as hostilidades no terceiro "grupo de três", com um 2
prélio em Montevidéu entre o Nacional de Montevidéu. 2
vice-campeão do Uruguai (o Pcíiarol, campeão uruguaio, 2
classificado, de oficio, como detentor da Taça, para as so- 2
mi-finais) e o Sporting Cristal, de Lima, campeão dn Peru, 2
prosseguindo com o Racing, de Buenos Aires, campeão da 2
Argentina, contra o Sporting Cristal, em Buenos Aires, no 2
dia 14, etc. etc. 2

2 Uma grande competição, com certeap, que valora a pena 2
ser acompanhada com a mais viva atenção, poí» abre ctv- ;
minho para o titulo de Campeão do Mundo de -ritmes. ;

o Santos é candidato confesso, sem qualquer excesso de •
otimismo. •
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VASCO VOLTOU ONTEM E BELINI
DISSE QUE VEVÉ FOI SENSAÇÃO

A 
delegação do Vasco retornou, onlem, após tensacional tem-

porada no Norte e Nordeste, ganhando tódat at partidas,
algumas por goleada, e sofrendo apenas dois gols em seta"matches".

ano passado Vevé, autor,
aliás, de dois dos três gols do
triunfo sóbre o "Sergipe", na
despedida, domingo.

Trouxe Saulzinho contundi-
dido, com o braço enfaixado, e
muito entusiasmo para o "Tor-
ncio Rio-São Paulo". A gran-
de sensação da excursão, se*
gundo Belini. foi o juvenil do

FEOLA DIZ QUE VAI
COLABORAR COM A CBD
sao Paulo, 6 (SI'-UH) — o

lícntco Vicente Feola desmeutiu,
ontem, ;¦ noticia publicada por
um matutino carioca, Arfnmdn a
qual náo se aujeltarla a iniba-
Ihar r «m» auxiliar tlr Aimoré
Moreira no preparo da bcIi rAo
brasileira que disputará o Mun-
dlal du Chile, O Irrlnaorir ram-
peão do mundo de 1158 acreirrn-
tou que cMÂ à ijispnsjrfin da
CBD t que iincr colaborar com a••« l< t a» da maneira que acharem
melhor.

ENGRENOU
f

Todos se mostravam bastan*
te satisfeitos, não somente com ¦
os resultados obtidos na via- p^Ofj|ra?F
gem, mas, c principalmente,
pelas exibições do quadro e
que autorizam aci editar numa
excelente campanha no "Tor-
neio ItioSão Paulo".

Os prepartivos para o certa*
me interestadual serão reini*
ciados, quinta-feira, no campo
do São Cristóvão.

Os craques cruz-maltinos te*
rão, portanto, dois de liberda*
de, como prêmio ao excelente
desempenho no Norte e Noi-
deste.

A delegaç/lo do Vasco d<i
Gama retornou, ontem, ••"
brilhante campanha no
Norte e Nordeste, con-
quistando sete triunfos em
outros tantos jogos e com
apenas dois gols contra.
Helini disse que a grana*
sensação /o/ Vevé (foto)
ao lado, juvenil do an"
passado e promovido f "
Paulo Amaral éste an"


