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ALINIO DE SALLES

Anistia geral para os crimes políticos na Arge111111 cl
Frondizi enviou o projeto ao Parlamento -
Atingirá igualmente os que cometeram de-
litos de direito comum com intenção política- Regressa a Buenos Aires o primeiro

exilado peronista
BUENOS AIRES, 6 — 0 presidente Frondizi enviou ao parla-mento um projeto de "anistia ampla e gerai para todos os delitos

politicos-militares ou delitos de direito comum conexos, cometidos
com objetivo político". Essa anistia, esclarece o projeto de lei,
atingirá igualmente os sindicalistas ou os delitos de direito comum
cometidos por sindicalistas com intenção política. Esclarece o pro-
jeto: "Por outro lado, ninguém poderá ser interrogado ou convi-
dado a comparecer à justiça por delitos indicados nesta anistia".
Finalmente, o projeto derroga todas as medidas que estabelecem
inabilitações políticas ou sindicais.

O projeto ele lei de anistia, esclarece o presidente Frondizi, tem
como objetivo principal instaurar a pacificação nacional.
Segundo opinião dos observa-

dores políticos, não há dúvida al"
guma de que o parlamento, cuja
maioria é fror.dizista, aprovará
esfe primeiro projeto de lei do
govêrno. A anistia 'política e re-
ferente aos delitos de direito co-
mum cometidos com objetivo po-
lítico permitirá que os principais
auxiliares do ex-presidente Pe-
róu reapareçam na vida política
da Argentina, notadamente John

William Cooke, antigo deputado
peronista e atualmente herdeiro
político de Ferón, bem como Guil-
termo Kelly, chefe da "Aliança
Nacionalista", guarda armada cio
peronismo.

Por outro lado, a suspensão das
inabilitações políticas e sindicais
decididas, cm 1955, pelo governo
provisório, restituirá ao circuito
político ou sindical mais de ....
300.000 antigos dirigentes pero-

Não haverá acordo de
desarmamento sem controle

Pontos principais puni o comunicado final da
reunião do Pacto Atlântico — Chamado a Co-
penhague. o embaixador americano em Moscou

nistas que eitavani proibidos de
qualquer atividade política ou
sindical.

Ignoxa-Ee ainda te a anistia
atingirá igualmente o ex-presi-
dente Perón, atualmente exilado
em Ciudad Trujillo. Existem vá-
rios processos contra Perón, re-
lacionando-se os principais com
malversação de fundos públicos
e desvio de menores. É possível,
no entanto, que, se os parlamen-
tares não se opu-erem, a anistia
atinja igualmente o ex-presiden-
te, o qual, nesse caso, poderia re-
gressar à Argentina, se assim de-
sejasse.

"A mensagem enviada polo presi-
dente Frondizi ao parlamento, no dia
primeiro de maio, satisfaz plenamen-
te a opinião pública", salienta "Li-
nea Dura", semanário do movimento
peronista que circula hoje com um
retrato dc Perón na primeira págl-
na. Comentando a mensagem do pre-
sidente Frondizi, acrescenta o refe-
rido semanário, quc é redigido
por membros do "comitê" exe-
cutivo do "Comando Tático Peronis-
ta": "Rude tarefa espera o novo go-
vèrno, cujos objetivos de libertação
econômica c recuperação nacional
somente podem ser atingidos com o
auxílio maciço de todo o povo. Para
quc o pais sala do abismo econômi-

(Continua na 10» pagina)

MAIOR A AMEAÇA RUSSA PARA O MUNDO
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Eisenhower, em discurso, salienta a
intensificação dos esforços do Krem-
lin nos terrenos econômico e da pro-
pagando — Dirigente russo acusa,
em Buenos Aires, os Estados Unidos
de impedir o desenvolvimento dos

países latino-americanos, com sua
política comercial

WASHINGTON, 6 - O Presi-
dente Eisenhower declarou, hoje,
que, no momento, a Rússia repre-
senta, para o mundo ocidental,
ameaça maior que no ano pas-
sado, especialmente no terreno
econômico.

O presidente americano disse
que o perigo de alguma ação mi-
litar russa contra seus vizinhos
mais débeis talvez tenha diminuí-
do um pouco, mas os governai.-
tes do Kremlin, intensificaram
pronunciadamente seus esforços .. ,,.„ ,.,,,,
no terreno econômico e da pro- abandonaria seu Propósito de do-minar o mundo e a ameaça ms-

grama de comércio recíproco, quetem encontrado forte resistênciano Congresso, era essencial paruos esforços americanos em favorda paz mundial e que os paísesmenores Unham do ser econômi-eamente mais fortes, para resi..-til' aos esforços desenvolvidos pe-la Russia para dominá-los. Ob-servou que êlcs deviam estar emcondições do comerciar com osLstados Unidos. Em caso contra-no — frisou —, teriam de co-merciar com a Rússia e acabirdentro da órbita do bloco oomii-
nista.
Rússia deixou bem claro que nâo
• i 1» •_ ¦ ______ .*.. t ., _.

!pnganda-
O primeiro mandatário dos Es-

lados Unidos fêz essas declara-

sa 'nao e ociosa
acentuou. jaetância" —

Referiu-se, em seguida, à eiior-

COPENHAGUE, 6 — Bruscamente, a
cessão da Organização do Tratado do
Atlântico Norte passou do meio-se-
grado á obscuridftde completa. A
quarta sessão secreta, a desta tarde,
íol caracterizada, pelo compromisso
feito por todos os ministros partlcl-
pantes do nada revelarem dc seus de-
bates.

A reunião da nranliã, quc durara'
duas lioras, foi coiisugriiclíi a uma só-
rio de discursos sóbre as relações les-
tc-oeste e o preparo da ContcrOnala
de Cúpula, A dn. tarde, quc durou
Igualmente duas horas, tomou, ao
contrário, a forma de ura» discussão
livre entre os ministros. Foi prova-
velmento essa liberdade dc expressão
que levou á decisão dc se guardar
segredo absoluto sôbre os debates.
Spaak, na qualidade de secretário-
Kcral da OTAN, foi encarregado dc rc-
dlglr o comunicado final cujo proje-
to será submetido aos ministros na
maiiliã de amanhã, mas o debate sò-
bre o comunicado não alterará o
acordo que Já se fêz. A scssfto dc
amanha cedo deve scr rápida, para
permitir o exame do comunicado fi-
nal.

Não obstante o sigilo quc se vem
observando sôbre os trabalhos da
Oonferincln soubemos que "há umn
larga base de acordos Já bem assen-
te". Isto nos foi revelado, em parti-
cular, na delegação nlemft. Nn dele-
jtnçáo francesa, ouvimos, porém, quc"níio acabou tudo ainda".

Na realidade, pode-so dizer que hú
acordo em certo número dc pontos,
a saber: 1) não haverá desarniainen-
to sem controle; 21 o desarmamento
nuclear e a limitação das armas elas-
llCAS devem ser ligados; 31 nada se
poderá admitir que afete a segurança
ocidental; 4) uma combinação local
eventual Jamais se poderá dar a náo
let quc soja Inscrita num con-
Junto mais amplo. Fora desses prin-
elplos ó que as nuancas alndn exis-
tem. Os ministres se dividem cm dois
grupos: o da conciliação c o dn pru-
dência. Os "habitues" das eoiifertn-
cl.is anteriores ficaram espantados
rum o progresso realizado na liber-
dnde (le debate, Isto o, nn franqueza
com n qual enda participante tem de-
íctidldo seus pontos dc vistn. Mas In-
siste-.se, nos meios Informados, cm que
o fnto desses pontos de vista cirrbo-
rn múltiplos, Jamais se terem oposto
radicalmente é bom sinal. Os escan-
illnnvos não defenderam teses Iticon-
cillávelii com ns dos Estados Unidos
ou dn Alemanha. Entre cs assuntos
evocados esla tarde, a questão ria pn-rldade. Icvantndn por Moscou, entre
a rcpresciitnçJo oriente.! e a orldín-
tal na projetada Conferência

no Rnpacki, mns Isto nâo significa
quo a questão do "dcslmpedlmento"
tenha passaüu em silêncio. Longe dis-
to, pois so estabeleceu concordância
sobre as condições "slne qua non"
de todo acordo local. Devc-sc notar
que logo no começo da sess&o, Pi-
ncau, o ministro francês, leu a últl-
ma nota russa; mas se sabe qu. essa
nota nada contém de novo. Spaak,
defensor da ação rigorosamente co-
mum das potências atlânticas, suge-
riu quc, nas suas relações com a
Russia, os quinze poderiam delegar
esla ou aquela potência para lhes
servir de "porta-voz".

Desses elementos, aliás lncomplc-
tos, e de outras impressões recolhi-
das nos corredores da Conferência,
depreende-se a quase certeza do queos quinze ministros não Insistirão sô-
bre as questões de processo de modo
a retardar-se a explicação "suprema",
e quc o comunicado final não será
um comunicado de "guerra fria".

Podemos antecipar, num esforço de
reportagem, os pontos seguintes, ti-
dos como principais do "comunicado
final" da Conferência da OTAN:

1» A consulta política no selo da
OTAN devo ser fortalecida;

2) — O Conselho Atlântico acha quedevem fazer todos os esforços para

(Continua na 10a, página)

CONQUISTA
DO ESPAÇO
O Departamento da
Defesa americana de-
ciaiu continuar um

projeto secreto
WASHINGTON, 6 - O chefe dc

Projetos do Espaço do Departa-
mento da Defesa, sr. Roy AV.
Johnson, revelou que aquele De-
parlamento decidiu continuar os
trabalhos num projeto "urgente e
secreto" de navegação do espaço.
Falando ante a Comissão de As-
suntos Espaciais da Câmara John-
son disse quc êsse projeto tem
"relativas" possibilidades de êxl-
to. Mas não quis entrar em por-
menores.

Predisse ainda que dentro de 30
meses, os EE. UU. lançarão um
feomem ao espaço; e que colherão
fotografias da outra face da lua,
nunca vista pelo homem, por meio
dc um satélite artificial.

Finalmente, Johnson predisse
qne a arma definitiva do futuro
poderá ser um raio da morte, quc
tornará a bomba dc hidrogênio
antiquada. (U. P.)

A narrativa da viagem dc Durval Rosa Borges à Antártida, como enviado especial é;
ÍÍCf\VYt*lt\ rin Ufanlin" _r_ An ffVièSÀ» liv__rrn«_.:i.X „.« \~Z O  _ ._._!_.»- Ai ,'Correio da Manhã" . dc "Visão", prosseguirá amanhã, 8, com o relato sôbre os ho-
mens quc liçaram os seus nomes à descoberta das terras geladas do Pólo Sul. Scott.

Amundsen, Hillary, Fuchs, Byrd — todos êl s eles mereceram especial citação por pai -
te do nosso enviado. E a lembrança dc suas façanhas, c o que elas representaram es-

tão sintetizadas na reportagem quc será publicada amanhã

ções num discurso pronunciado'mi mãoúin-iViS' ™^Ti ..." ,cinTrm rfiimlSn rin rmi.oi.i__ rio Piv..l IS..m3ul."'»L*i militar montadaem reunião do Conselho de Pro
paganda Comercial, discurso no
qual advertiu que as tarifas adua-

ineiras elevadas e as quotas restri-
tivas da importação seriam rui-
nosas para a segurança c a prós-
peridade do país.I Afirmou, também, que seu pro-

Pleven vai pedir investidura
Aceitou o chefe do Partido da Resistência a incumbência de formar
govêrno — Os socialistas votarão a seu favor, na Assembléia, mas não

ingressarão, no gabinete

pela Rússia com armas de dos-truiçao mais poderosas ainda, queas de um ano atrás e mencionouo perigo da invasão econômica
política e propagandística dosrussos.
.Finalmente, o presidente ame-ricano pediu a reorganização dosplanos de defesa nacionais, coisa— segundo afirmou — essencial

(u. p.) dos EstndosPara a seguranda
Unidos.

PARIS, 6 — René Pleven acei-
tou, esta noite, a incumbência de
reiniciar sua tentativa de formar
governo e pôr fim à crise de três
semanas, existente desde que foi
derrubado o gabinete de Felix
Gaillard.

Armado com o novo apoio dos
deroocratas-cristãos e dos inde-
Pendentes 

da direita, o chefe do
artido da Resistência informou

ao presidente René Coty que con-

Advertencia da Bolívia aos EUA
A nação poderá desmoronar economicamente e cair numa ditadura fas-

cista, se a ajuda americana não fôr aumentada substancialmente
LA PAZ, 6. O presidente daBolívia, Hernán Siles Zuazo, de-clarou, ontem, em entrevista co-letiva concedida aos jornalistasamericanos que acompanham ovice-presidente Richard Nixon,

dos Estados Unidos, quc a Bo-
lívia poderá desmoronar, econô-
micamente, e, em seguida, cairnuma ditadura fascista, se a aju-
da dos Estados Unidos não fôr
aumentada substancialmente nos
próximos oito meses.

O presidente boliviano afirmou
que a Bolívia precisará de umaajuda dc 200.000.000 de dólares,
nos próximos quatro anos, "para

de;conduzir a nação a um estadoCúpula, ou mesmo ultertormrnte. folL , ,..objeto dc um,, parte dos trabalhos, ieconomicamente saudável .
/o contrário, n&o se tratou do Pia-I A'ajuda americana à Bolívia

Ameaçada a Grã-Bretanha
de ficar sem transportes

Interrompidas as negociações entre o govêrno
e os ferroviários — 50 mil motoristas

de ônibus em greve
LONDRES, fi

tre o governo
As

ascende, atualmente, a 18 ou 20
milhões de dólares anuais.

Siles Zuazo disse ter sugerido
a Nixon a compra, pelos Estados
Unidos, do saldo de estanho que
a Bolívia não pôde vender no
mercado internacional em conse-
qüência das restrições impostas

gelo 
Conselho Internacional do

stanho, e que Nixon, depois de
lhe explicar que seria difícil tal
aquisição, ofereceu "cooperação à
Bolívia mediante o novo Fundo
de Empréstimos de Fomento".
(U.P.).

QUEIXA DE "EL DIÁRIO"

LA PAZ, 6. "Foi o auxílio
americano que promoveu a fa-
lència da Bolívia", opina em edi-
torial "El Diário" ao dar as boas-
vindas ao vice-presidente dos Es-
tados Unidos, Richard Nixon. O
extenso editorial expressa o de-
sejo de oferecer uma versão sin-
cera do sentimento nutrido pelos
bolivianos para com os Estados
Unidos, numa crítica construtiva
sôbre a ação diplomática dos Es-
tados Unidos na Bolívia."Nós, bolivianos, diz o ar-
ticulista, não temos nenhum mo-
tivo para alimentar respeito ou
gratidão pela política do Depar-
tamento de Estado, nos últimos
tempos, porque, apoiando moral
e materialmente o anterior go-
vêrno, o Departamento de Estado

conversações cn- trabalho, por falta de ônibus, seos representantes dc acham ante outro inconveniente: amais dc melo milhão dc ferroviários chuva,foram. hoje. Interrompidas, ao menos p»i»' maniii ns tr™. <..ihtrrr..npr.sli , i nmomentaneamente, agravando os te-c \Ub,,r , estiveram ,S,_Z! institucional e econômica da Bo

S ..c,„adr.,,qiV .;ÜS mar.he Wra a Kcst.™..dor ou"ontem SI _.| 'vüi. A benevolência do Depar-
« . ,•,?!Sm™ _f° scus lra"sí!0rl« da greve dos ônibus, mas um chu-jtattiento de Estado continua cn-

__, 
'IA 

. i f.Si' visco (sue começou a cair pouco an- tegòricamente expressa na ajuda
ntMcfift.^tadlcali ín- 

Píí?í"AÍ_íííi?-r*_?"!t€" d0 m.el0*dla csfrtou ° ™(vlslnsmo! econômica que permitiu se man-
SKí»tÍi_ _.Pm. <i. má eutre1 dof C!!T1 

_$ ni«, 5 M ?r«*»*ífH tivesse no poder, durante quatro

gu 
oom o%»nt.ed_^on|^ôbrSfSSB JSBSWM*™^ regime totalitário que,

il.hl.i;.íí í? ?í fst,u1t'.'. s,..Brli"' nue pediam lugar nos carros parti-i «rescindindo abertamente de Par-
5i__£^''Au«_^_u^ Ü-P'- í lamento e de Constituição, go-peranças do negociar um nrArdo ga»
tufatório sôbre suas reivindicações de ——— 
aumenta dc s.-iiArlos.

Os dirigentes sindicais recusaram-1
»e a riucr se haveria greve, no caso
dc nio se encontrar uma soluçío, mas
em círculos autorliadoi se disse quc;a paralisação ferroviária c uma cl.»- i
ra possibilidade.

Londres eiKontra-ae, já. perturbada'
pela paralisação de 50 000 ônibus, ini-
ciada ontem, para exigir aumento de
Mtlârios, Uma greve ferroviária, que
atingiria, tambi-m. o sistema de trens
subterrâneos, paralisaria completa-
mente a cidade.

Londres não ví |\aralís._dos simulta-,
neantente seus transportes ferrovia-!
rios e de rua desde a greve geral de
1US.

A rtuntlo de hoje. entre Robertson:
«> os dirigentes sindicais, fot eonvo-'
rada para nue Robertson pudesse tn-
formar sôbre a atitude rio gov.rno df AsricUiiura dosante as exllenelai dos situlu-atos. Ro-.*—_ j ».,,,„. indicou
bertson havl., oferecido a apresenu- L
çSo de um plano rie auprtssAo dos

tinuará em seus esforços, apesar
da recusa dos socialistas de in-
gressar em seu gabinete.Pleven havia solicitado garan-tias de total apoio dos chefes dos
partidos não cfomunistas. Hoje, re-cebeu a aprovação dos democra-
tas-cristãos e dos independentes,
embora estes últimos decidissem
manifestar apenas sua ""presun-
ção favorável" e não uma promessa firme de apoio-

Coty pediu a Pleven, em três
ocasiões, nas duas últimas duas
semanas, para tratar da forma
ção do gabinete. Em duas delasPleven tentou livrar-se do com
promisso, por não haver conse-
guido dos partidos o apoio quejulgava necessário.

Nessas duas oportunidades, Co-ty persuadiu-o _ ir adiante, por
vernou com violência, levando
avante um programa de desapró-
priacões econômicos c repressão
golítica. A ajuda americana que,respaldando esse governo, tornou!
possivel a falência da Bolívia., él
agora indispensável, para que d
povo boliviano tenha pão. A cau-j
sa converteu-se em efeito e o
contribuinte americano que sub-]
venciona a Bolívia não está pres-|tando uma generosa cooperação al
uma nação amiga, mas pagando, |em dólares, a inépcia de seus
próprios diplomatas".

E o editorial prossegue: "Os
Estados Unidos estão pagando,'
também, um preço moral por és-,
te erro: o descrédito de sua po-lltica externa na Bolívia, Nós,
bolivianos, bem recordamos que,
durante o govêrno anterior, a
grande nação da ordem, da lei e

(Continua na 7a. página)
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considerá-lo o único homem ca-
paz de constituir um govêrno. O
presidente crê que a política cen-
trista de Pleven seja aceitável
para a direita e para a esquerda.

Pleven conferenciou durante

todo o riia de hoje com dirigen-
tes de todos os partidos, inclu-
sive o seu.

A decisão-chave era a do Mo-
vimento Republicano Popular

(Continua na 10a. piigina)

ACUSAÇÃO RUSSA
BUENOS AIRES, 6. O vice-

presidente do Prcsildio do Supre-
mo Soviete da Rússia, Miknil Pe-
trovich T-arasov, em entrevista
concedida ontem aos represen-
tantes da imprensa na embaixada
local do seu país, acusou os Es-
tados Unidos dc imporem nos
países latino-americanos uma po-litica comercial que impode o seu
desenvolvimento econômico nor-
mal, ao limitar o comércio exte-
rior dos mesmos países com a

(Continua na 10a. página)

EXPERIÊNCIAS NUCLEARES
NO SAARA

Ataque da Rádio Moscou à França, em emissão ãesd-
nada à África — Protesto contra a cooperação

atômica franco-alemã
MOSCOU, 6-Em emissão destinada á

África, a Rádio de Moscou atacou vlo-
lentamente a França, declarando que o
mesmo pais tinha a intenção dc rea-
lizar experiências atômicas iio Saara"em colaboração com os militaristas
alemães". Salientou a emissora:"Quando a França somente cm 1000
deveria ascender à categoria de po-tíncia atômica, repentinamente se
soube quc êsse pais iria realizar bre-

| vemente experiências nucleares. Isto
í é conseqüência do fato de ter a Fran-

ça provavelmente recebido auxilio de
Bonn a fim de realizar, sem o conhe-
cimento dos aliados dos dois paises,uma cooperação atômica. Nessas con-

jdiçôes a Alemanha Ocidental, proibida
,de fabricar armas atômicas pelosacordos de Paris, poderá acobertada
pela França, fabricar as suas armas
nucleares c realizar experiências .Em
troca do auxilio concedido à França
para a fabricação das bombas atômi-

Lady Docker

DÁS EUROPAS

"O BRASIL SÓ EXPORTA CAFÉ?"
Corrida pelo arroz e pelo açúcar — O retrato do més (Condessa de Dal-
keith) e a briga do mês (Rainier vs. Sir Bernard e Lady Docker) — A

volta de Alexandrovitcb — Pc-de-meia em 1958

WASHINGTON. 6 -

ri ¦ . LONDRES (De Ribeiro Pcnn;
Ê^SliSn°__ correspondente do Correio d. Me-

nha — Via Panair) — Importado-
res britânicos andam desesperado,
tentando comprar arroz e açúcar.
Principalmente arroz. A seca no
Oriente tornou o arroz escasso em
terras onde è o alimento de todo.1-
os dias. O Paquistão colocou seu.-

| agentes em funcionamento e ande
h procura de arroz a qualqtic.
preço c em grandes quantidades.

Sempre ouvimos dizer, no Brasil.
que o arroz apodrece nas estaçôe:
todos os anos. Sc náo nos engana-
mos, em Goiás o fenômeno è pe-
manente e o sr. Jânio Quadros
numa de suas declarações, há cois;

;dc dois anos, disse quc construirir
¦estradas para o escoamento d-
j produção daquele cereal.

Isto vem a propósito da pergun-
ta que nos íèt um importador in-

iglé.s: "O Brasil só exporta café?"
jExplicamos-lhe que não, que r
i Brasil exporta também samba e
ibaião... Mas o inglês náo estava
com o senso dc humor afiado e

{estourou: 
"Há 15 dias estou ten-

,. , ... tando comprar arroz e açúcar do
5 iM!^V____il___^^f_3____Uv__^_^_l_Ml^_f± íí? _fSlBt___Ü e não consigo nem cola-!

Ampliação do comércio
dos Estados Unidos

e

Disposto o secretário da Agricultura. Benson, a
vender excedentes agrícolas à Rússia — Presi-
dente da Comissão Nacional do Partido De-

mocrata fala em renúncia de Eisenhotcer
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cas, a Alemanha obtem o direito de
efetuar experiências no Saara, a des-
peito do perigo de tais experiências.
(FP).

COOPERAÇÃO FI.ANCO-ALEMA

BERLIM. 6 — "A Alemanha Ociden-
tal financia, não somente n guerra
francesa na Argélia, mas também se
esforça, por outro lado, para partici-
par da exploração da Afrka", decla-
ra cm comunicado o ministro da Ex-
terlor da Alemanha comunista. O mi-
nistro acusa os círculos de negócios
da Alemanha Ocidental dc manter"desígnios imperlalistas" com referên-
cia às riquezas africanas e afirma poroutro lado: "A cooperação militar
franco-alemã em Colomb-Bechar, os
projetos de experimentação de armas
atômicas no deserto norte-africano e

treinamento de especialistas atóml-
cos alemães nn Líbia constituem mor-
tal ameaça para o povo argelino".
(FP)
PERIGO COMUNISTA NA ARGÉLIA

BOSTON, 6 —• O embaixador da
França nos Estados Unidos, Hervé Al-
phand, dedicou á questão norte-
africana o discurso que pronunciou
no banquete do "World Affalrs
Councll".

No que concerne á Argélia, Alphand
expôs as razões pelas quais a França
não pode conceder a independência
aquele território, o qual. recordou o
embaixador, foi ligado à França mui-
to antes do Texas e da Califórnia te-
rem sido Incorporados entre os Es-

i tados da União". Alphand assim
ienumerou essas três razões:

1» — Nenhum dos movimentos rc-
fbeldcs, particularmente a F.L.N., re-
ipresenta a população argelina. A dis-
cussão, declarou o representante da

{França, somente pode scr
jcom os representantes livremente elei-
[tos pela população após uma cessação'das hostilidades.

2» — A Argélia não estaria em es-
tado de se governar por «I mesma

somente

DESEJO GERAL NA ARGÉLIA

HAIA, 6 — "Queremos que êsse pc-
sadelo que é a F.L.N. termine".

Tal é o desejo geral na Argélia, se-
gundo Henrl Sandberg, correspondente
em Argel do jornal independente"Der Telegraaf. .

Em um artigo intitulado "O nrge-
Uno nada quer saber dn liberdade re-
belde", o jornalista escreve que se os
argelinos tivessem quc escolher entre
um rompimento com g França, e um
futuro" feliz c próspero com a Fran-
ça, "pelo menos 75'i dos argelinos se
pronunciariam pela prosperidade, a
paz c a amizade com os franceses".

— "A Frcnle de Libertação Nacio-
nal não representa absolutamente o
povo argelino, como se parece acre-
ditar correntemente no estrangeiro.
Êsse povo, de resto, não forma unia
unidade. Quercls a prova do quc
afirmo? Em cada 10 vitimas do terror
da F.L.N. não existo senão um eu-

(Continua na 10a. página)

RECESSÃO
ECONÔMICA
AMERICANA
Fechadas sete fábricas
de automóveis esta
mana — Psão será i

duzido o imposto
de renda

se-

DETROIT. 6 — Sete fábric.s
de montagem e de carroçaria., daencetada indústria de automóveis fecha-
ram esta semana, e pelo menos
outn,s cinco trabalham com ho-
rário reduzido. Em compensação,
uma fábrica informa ter admiti-
do mais 225 operários, e outraOra, "somente podem ser verdadclr

ramente independentes nações que jque està trabalhando em regime
sejam politicamente adultas, e bas-1 •
tante fortes economicamente". ide 6 dias por semana, pagando

!Qualquer outra forma dc independén- cxlr,'0|a'n.an0-
ida não énenão uma ilusão. As fábricas fechodas por esta
í 3.o — "A França não pode abando- i semana sfio as "Dodge" e "De So.

E.tado* UnidOsJde dólares. A vlRência des.a íel nio.. .«&.«««,__. j.
hoje, áim-foi prorrogada pelo CongresíO oaraií»»--* _° cluc me informam i que

A condessa de Kalkeith, por John Mcrton
o Brasil nâo tem esses artigos parque o importador acabe indo ba-:da Academia Real: o retrato da

pelo menos nesta,ter noutra freguesia. É o que está condessa de Dalkeith, de autoria
de John Mcrton. Mas logo velo a

lm-liOI prorrogada pelo Congresso para
prensa, sua disposição pessoal de am- alem de 30 de junho próximo.

tervicot n»o êssencUd n,,._eí,r pilar o comércio dos Estados Unidos.i Hoje. Benson expressou esperança,ra exportar,
o. ain-TentM iv,. ido? m« f™ «br,.. «"> P"**"'™ agricclas. com os países, em que o Congresso aprove a pror- ocasião". acontecendo, por exemplo, com a
in.on.ad.tsdi*-eram nue hoie náo c,° bl*K0 rufst'' df!,«ro das Umitaçôet rogação da lei e disse que os fundosj O desconsolo do importador nos madeira e com outros produtos, 'polêmica levantada pelos pintores.
f*i nenhum oferecimento firme quan- d<,s ,c!s americanas. .para o desenvolvimento do programa jffo dar uma voltinha por Leaden- O consolo é oue "O senhor nas- uns díicm que é um. droga num
to a tais aumenta, e se nejou * fi- Bens*» prognosticou uma próxima'estabelecido na legislação se estavamjball Street e conversar com outros ceu na Bahia..." jestllo quc faz jús a uma parede no
ssr * data em que o oftwtmtnto v;3',tm s»*' ¦ Moscou, no curso da esgotando, arrercenur.do que «"'!*.importadores. A opinião é genera- i palácio de Henrique VIII, junta-
^^X^.K-a.s .uniram- £-to ^^^.^ SS ^Si^ ftH» 3 

"___ ^ ^l ° 
KmAT0 "> ** ^^ "4 -tras^reciosidaies d.

»f ^ f^r, f«í «r » S rmvJittarme Mtai^ ip.omes nfc> deu -. de. cont«culr^i Bnill do que conseguir um "vis- epoca... Outros ocham que o re-
• ser tonW > O sft.-rttirio ét Agricultura fé» »c_r_c.. com « Estados Unidos, sô-ito* para à Rusau... Qualquer «n- LONDRES — Nâo houve jornal trato e a oitava maravilha do

Enquanto Is», os mutlos l.ndri'v. e»*-S dc.lsr.ç**s a propósito da leíibre compra de produtos afticolas ex-,sa. A complicação é tremenda. A e revista que náo publicasse a mundo. Não há meio termo,
que ja tèm tw* dc r-s«v--,,,**sc « wvPíMie» ***- qsic pwrotte go país-A-en-ccntlente» Obsenou que. se a lel;bun.cracia envolve tudo. «mirra obra-prima de pintura (portralti,; Aqui rto, a titulo dc curiosida-
minhar i_ia cht.ííi a kus k.aus t. .»:*• scus cxsrcdcatcs de produtas ajri-' (Continua na 13.* páginaj jos negócios « acaba fazendo com,premiada com o certificado "A"i tContinua na 7*. j*__U__>

nar a Argélia". Tal ação. teria comol
conseqüência, criar, na» comunidades:
muçulmanas e europ_las, "uma ver-j
dadeira guerra civil", e "deixar a F.j
L. N. dona do terreno .jerla quase j
certamente, instalar, na África, uma:
primeira dns chamadas repúblicas, po-
pulares quc, rapidamente, dominaria
seus vizinhos". <FPi

'Continua na 7». nAeínai
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BANCO DA AMÉRICA
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Temo» o prater de comunicar aos amigos » clientes qu» *jn*-
nhS iniciar* «vias operaçftes a no«a

AGÊNCIA METROPOLITANA N.° 2
1 Avenida Nossa Senhora de Copacabana n. 1 120
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio de 1958 1.° Caderno

O Ceará sem planejamento
Voltei ao Ceará no começo dei este ano, uma boa safra de café.

abril. Demorci-me alguns dias em Mas a falta de técnica levou para
Fortaleza. Estive no interior. Num
jipe, percorri algumas centenas
de quilômetros, através das pia-
nicies litorâneas, das caatingas e
das serras. Revi os trabalhos agrí-
colas que superintendo. Convcr-
sei com dezenas de fazendeiros
e técnicos. Assisti a uma reunião
no palácio do Governo. Observe'
muito e muito perguntei. Reli
bastante. Cheguei ao Rio de Ja-
nenro certo, absolutamente certo
de que o Ceará precisa de um pia-
nejamento integral, que lhe mo-
difique totalmente'toda a estru-
tura econômica. O Ceará é muito
mais uma vítima dos homens do
que da meteorologia. Soluções
parciais não resolvem. Engenhei-
ros, agronônomos, educadores e
médicos precisam debruçar-se sô-
bre os problemas e solucioná-los
cm conjunto..

O que está ocorrendo atual-
mente no Ceará e no Nordeste
prova que toda a economia tem
bases falsas. Falha nas crises por-
que não se adapta ao meio. Ins-
talaram uma agricultura de cli-
ma úmido numa região periôdi-
camente semi-árida. Procuram
solucionar os problemas parcial-
mente e com métodos estaduni-
denses. Se os meios são diferentes
as soluções não poderão ser idôn-
ticas. O Nordeste é "sui-generis".
É muito diverso do oeste dos Es-
tados Unidos e das terras semi-
áridas da Argentina. Só um pia-
lamento integral e brasileiro so-
lucionará o angustiante proble-
ma das secas. Solucionado, o
Nordeste não será um fator ne-
Kativo. Tornar-se-á próspero e ri-
co. Muito fará pela comunidade
brasileira. Sem planejamento in-
ttgral e brasileiro continuará a
ser humilde e pobre, elemento
cie pobreza e não de prosperida-
de e riqueza.

A organização da agricultura
6 falha. Está errada. As planícies
litorâneas, amplas e suficiente-
mente chuvosas, têm imensas
possibilidades agrícolas. Em re-
gra, se encontram abandonadas.
O homem nada fêz, nada está fa-
zendo de construtivo. Não me-
lhorou, Devastou. Destruiu as
florestas primitivas. Não reflo-
restou. Não há um plano de re-
florestamento. Embora a zom
possa tornar-se um grande po-
rr.ar, as frutas são raras e carís-
simas. O Ceará compra laranjas
no Piauí e farinha de mandioca
no Pará. A Bahia manda-lhe car-
ne seca. O Rio Grande do Sul.
Minas Gerais e Mato Grosso, re-
mcícm-lhe charque. O leite che-
ga-lhe de Minas Gerais, Rio de
janeiro e São Paulo. É uma ver-
gonha! No entanto, quando há
técnica e vontade de trabalhar, a
terra se revela fértil. Visitei, em
Pncajus, o maior cajueiral brasi-
leiro. Tem 60 mil fruteiras. Terá
100 mil no próximo ano e 300 mil
num lustro. Está verde e fecundo,
í; um oásis de trabalho técnico e
de produção num deserto de ro-
tina nojenta e de esterilidade. É
uma demonstração do que será o
litoral cearense quando a técnica
ior tomada em consideração. E
será, aliás, muito melhor, pois o
litoral poderá ter intensa pecuá-
ria leiteira. Poderá ser uma Dl-
namarca. Algumas granjas dos
arredores de Fortaleza dão uma
idéia ainda pálida do que se po-
derá realizar.

As fazendas da Caatinga, a zo-
na menos chuvosa e mais aspe-
ra, mais difícil, algumas exce-
ções à parte mergulham na mais
profunda e calamitosa rotina.
Métodos antiquados e desumanos.
Algumas tem açudes. Raras os
aproveitam devidamente, A mo-
lobomba ainda é uma raridade.
Em regra não existem máquinas
agrícolas. Descuidaram inteira-
mente os pastos arbóreos, embora
destinados a solucionar inteira-
mente o problema forrageirn,
mesmo nas maiores estiadas. O
gado deixa multo a desejar. Ain-
cla não criaram a fazenda padrão
da Caatinga, como não criaram a
do litoral. O que sc faz é d Ia
diable. Não admira, portanto, que
a situação dos fazendeiros cea-
renses seja calamitosa. Não sc
ajudaram. Foram tecnicamente
esquecidos pelo Ministério da
Agricultura c nela quase pilhéri
ca Secretaria cla Agricultura cea-
rense.

As fazendas das Serras em re
pra não estão cm melhores con^
dições. Na serra de Baturité há
alguma técnica, por exceção, em
raras propriedades. Quase tudo,
porém, continua sendo obra da
natureza. A natureza, por exem-
pio, se encarregou de produzir

la a broca do café, Os ca_e_ats _uo
mal plantados e pessimamente
cuidados. A produção por unidade
de área é ridícula. Ainda não_ se
pensou em controlar as erosões.
A Secretaria da Agricultura cea-
rense ainda desconhece inteira-
mente o problema. No entanto, a
erosão está destruindo grande
parte dos melhores solos cearen-
S6S.

Ó reflorestamento dá os pri-
meiros passos. Reduzida produ-
ção de mudas. Precária atuação
junto aos fazendeiros, última-
mente há uma mudança de ru-
mo. O Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas vai en-
frentar vigorosamente o proble-
ma. Articulou-se, com esta fina-
lidade, com o Serviço Florestal
do Ministério da Agricultura. £
uma esperança.

O Banco de Crédito do Nordes-
te é uma desilusão. Fracassou.
Está fazendo muito menos do que
o Banco do Brasil, embora seja
um banco específico do Nordes-
te. Os fazendeiros ainda não lhe
devem favores. Conversei, a pro-
pósito, com o seu presidente, o sr.
Raul Barbosa, antigo governador
da província. E falei francamen-
te. Disse-me êle que está amarra-
do pelo regulamento. E como está
amarrado pelo regulamento, em
vez de aumentar o crédito nesta
crise, reduziu-o. E o Banco foi
criado para o Nordeste, para ate-
nuar-lhe as crises. É o caso de
dizer-se: Deus que livre dos meus
amigos que dos meus inimigos me
livro eu.

Sem estrutura econômica sadia
não poderia o Nordeste resistir

in mASIL TEM DEIXADO (MUITO) DE
NA MAQUINARIA ADMINISTRATIVA DO CIME

Chefe do Serviço Brasileiro de Seleção de Emigrantes na Europa:
"Nosso 

país enfrenta na Europa dupla competição" — Agricultores,
só com crédito e financiamento — Mas há resultados positivos —
Espanha, novo celeiro de mão-de-obra — Brasileiros para o CIME

"O Brasil enfrenta na Euro-
pa uma dupla competição: a dos
países (como a Austrália e o Ca-
nada) que buscam emigrantes
com fins demográficos e a da-
queles que, como nós, promovem
o que chamamos tmipração de
cortueniència, com finalidades
econômicas imediatas". — A de-
claração é do cônsul Antônio
Francisco Azeredo da Silveira,
chefe do Serviço Brasileiro de
Seleção de Emigrantes na Euro-
pa, numa entrevista ontem ao
Correio da Manhã.

"A imigração", disse o côn-
sul Silveira, "depende fundamen-
talmente da comparação de fato-
res econômicos e sociais dos pai-
ses de emigração com iguais fa-
tôres no outro extremo, isto é, no
país que recebe o imigrante. No
caso da Austrália e do Canadá,
a qualificação profissional é ape
um detalhe em seu processo de
seleção de emigrantes, enquanto
que, para nós (com uma popu-
laçao de 65 milhões de habitan-
tes em crescimento vegetativo da
ordem de um milhão e 200 mil
por ano) é fundamental que o
imigrante seja um fator de pro-
duçao a curto prazo, um supri-
mento da mão-de-obra técnica
que nos falta, para aproveitamen-

pós-guerra obriga a se socorre-
rem da Itália — que ainda hoje
é o celeiro da mão-de-obra euro-
péia."Para se ter uma idéia da mag-
nitude dessa competição é sufi-
ciente dizer que as migrações in-
tereuropéias, no ano passado,

à estiada atual. Se. tivesse havido to jmediat0 nesta fase de desen
um planejamento integral e bra- ...
sileiro, 1958 não seria uma catas-
trofe. Seria apenas um ano pior.

DR. COSIA JÚNIOR
CLINICA DE TUMOR_S

CANCEROLOflIA RADIOTERAPIA
Rua México, 98, 4». - Tcl. 22-1387
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Pimentel Gomes

Cr$ 22.500.000,00
para o Conselho Coordenador

do Abastecimento
O ministro da Fazenda autori-

zou o Banco do Brasil a colocar
disposição do Conselho Coor-

denador do Abastecimento a im-
portância de CrS 22.500.000,00,
correspondente à dotação orça-
montaria do vigente exercício,
para atender às despesas de
abril a dezembro do corrente
ano.

volvimento econômico- Isso nao
obstante o fato de reconhecermos
os benefícios que nos traz a ma-
nutenção do fluxo contínuo da
imigração européia, à qual esta-
mos vinculados por nossa própria
origem histórica, social e cultu-
ral".

DUPLA COMPETIÇÃO

Outro trecho: — "Como se não
bastasse a competição dos dois
países mencionados, cuja infra-
estrutura do trabalho absorve fà-
cilmente o imigrante não-quali-
ficado, o Brasil tem pela frente
outros competidores ainda mais
poderosos na disputa das dispo-
nibilidades européias da mão-de-
obra especializada e qualificada.
Estes são a França, a Bélgica, o
Luxemburgo e a Alemanha Oci-
dental, cujo surto industrial no

_K _fl____F a_____r --^jjf: 7%

Cônsul Azeredo da Silveira
Emigrantes sSo como fumaça

atingiram à casa das cem mil pes-
soas. E êste ano a França já ini-
ciou a seleção de operários para
as suas indústrias mecânicas e
metalúrgicas, justamente em dois
dos campos que mais nos interes-
sam".

VANTAGENS E DESVAN-
TAGENS

O cônsul Antônio da Silveira
explica que uma das vantagens
que tem os países europeus de
imigração é a proximidade da
mãe-patria, que dá ao trabalha-
dor alienígena a certeza de po-
der regressar à sua terra sem
maiores dificuldades. Outra van
tagem importante é o salário ofe
recido tm países como a França,
substancialmente mais elevado
que no Brasil. Por exemplo: "Na
indústria metalúrgica, a média
dos salários na França eqüivale
a 65 a 80 mil liras por mês, com

6 DE MAIO DE 7926

NA INAUGURAÇÃO DO PALÁCIO TIRADENTES
OS MINEIROS NÃO FORAM Ã MISSA...

A solenidade realizada há 32 anos para comemorar 6 1.° centenário

do Congresso — Presente ao ato, o Correio da Manhã acompanhou

todos detalhes da inauguração da nova Câmara — O presidente da

República nâo compareceu -- Curiosidade: quem presidiu à solenidade

foi o vice-presidente, mas na ata constou como tendo sido o ministro
do Interior

"Parece que os deputados brasilel-
ros nílo sSo multo católicos mllitnn-
tes. Ontem celebrou-se na Catedral
a missa mandada rezar pela mesa da
própria Câmara enr ação de graças
pela conclusão do palácio novo da-

dentes. No dia S, quando se rcall-
zaram os prlmelrds atos da Inaugura-
çao, houve além da missa, celebrada
pelo arcebispo coadjutor, d. Sebastião
Leme, bCnçüo das diversas dependen-
cias do edifício. Depois da missa, ru-

fc^É_B*MHffl_ryB fflLJffinnr [JlwgB WÊ

-vfrflM.-' <*¦¦¦»»»&.--l^^ájf-P1*^!*1,*•' **. 
^^_¥_^_^___\\\_Lr

Palácio Tiradentes em sua primeira foto publicada pelo
"Correio da Manhã", em 7 dc maio de 1926

qucla casa do Congresso. Não havia
protocolo» quanto à Indumentária,
ao contrario do dia soleníssimo de
hoje. Os deputados podiam compa-
rece. A igreja nos seus modestos Ja-
quetócs ou paletós sacos. Entretan-
to bem contados somente sc regis-
trava a presença, na Catedral, de 60
delegados do povo. E curioso ainda í
observar que os mineiros primaram
pela ausência..." Assim iniciou cm
6 do maio dc 1926, o seu noticiário
sobre as solenldades da véspera da
inauguração do atual Palácio Tira-

BANCO DA
PREFEITURA

Agência
MARQUÊS DO HERVAL

Av. Rio Branco, 185 — loja 1
Agora funcionando para o pú-

blico, dns 8 ns 18 horns
44832

RÁDIOS * DISCOS
ORQUESTROLAS

UTILIDADES DOMÉSTICAS * GELADEIRAS
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E LÂMPADAS DE PÉ • MATERIAL ELÉTRICO
EM GERAL •

Rico e variado
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maram todos para o palácio, a pi, cs<
tando à frente o enlão presidente da
Câmara, e um dos responsáveis pela
construção do prédio, deputado Ar
nolpho Azevedo. Os presentes per
correram c elogiaram o prédio cm to-
dos seus detalhes, não regateando
elogios a obra então levada a eíclto.

FARÁ NAO FUGIK A TRADIÇÃO

Mas a inauguração mesmo só sc
daria no dia seguinte. E, para não
fugir a tradição a construção não cs-
tava completa ainda. Faltava, como
ficou registrado naquela edição do
Correio: "Ali nem tudo ficou total-
mente acabado. O calçamento cm
torno do edifício não concluído. Pro-
cedeu-se a um revestimento de areia
escura". E em outro trecho: "Na
parte interna, do primeiro ao 3o. pa-
vimento, tudo ficou realmente con-
clutdo". Mais adiante, no entanto,
encontramos novas referências a par-
tes não acabadas: "E' o restaurante,
o arquivo e pouca coisa mais. E ain-
da há ali o barbeiro c manlcura, o
engraxate e posto ric assistência".

TODO MUNDO GOSTOU. MENOS UM
MINEIRO

Os conretitànos, conforme se refe-
riu o repórter do Correio da Manhi,
eram gerais e entusiásticos. "A voz
riifcrepante. que se ouvia pelos cor-

Na "A TORRE
SOMENTE EM HOMENAGEM AO

IA DAS
EIFFEL"
IA ES

9

Uma tlt exclusiva *m que i apresentado o mel» belo e variado sortlmento de finíssimo» ar.
tigos de

PRESENTE PARA SENHORAS:
MANTAS DE LA-PERFUMES FINOS-TECIDOS EM PADRÕES INGLESES E ITALIANOS— TUEED - VYELLAS - CASHMIRE — FOUL LARD DE SEDA E OUTRAS NOVIDADES.
Homenagem is Espâsat e Is Mies no dia destinado à FESTA DA MULHER, no que ela pos-sul de mais sublimei'•A TORRE EIFFEL"
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redores, era a de um deputado minei-
ro. Entretanto, o sr. Simões Filho
dizia que era uma questão de lune-
tas.

— E para que tudo mudasse, flcan-
do cm polo oposto, bastava que fós-
so o novo líder paulista o autor dês-
sc monumento."

INAUGURAÇÃO SOLENE

A Inauguração solene deu-se no dia
seguinte ao da bênção, ou seja, 6 de
maio de 1926, data aliás em que sc
comemorava ainda o primeiro cente'
nárlo do Congresso brasileiro. O no
vo palácio, aliás fazia parte das
festividades da efeméride, tendo
sido construído sobre as ruínas da
antiga Cadela Pública. A mesa da
câmara era composta dos deputados
Arnolpho Azevedo, presidente; Octávio
Mangabelra e Eurico do Vale, vice-
presidentes, Hcttor de Souza, Ranul-
fo Bocayuva Cunha, Domingos Bar-
bosa Monteiro de Souza os secreta-
rios. O presidente da República era
o sr. Bernarde., que não compare-
ceu. Em seu lugar esteve o sr. Ed-
mundo Veiga. O vlce-presldcntc Es-
táclo Coimbra, também compareceu.

CURIOSIDADES HISTÓRICAS

A Inauguração deveria ser proce-
dida pelo ministro do Interior, Afon-
so Pena, em nome do presidente da
República. Como estivesse atrasa-
do, presidiu o a t o o vlcc-presi
dente. No entanto, na ata então
lavrada, cm pergamlnho e a nan
qulnr, figura o nome do ministro co
mo tendo dirigido a solenidade. Na
ata figurou em primeiro lugar a as
slnatura do sr. Edmundo Veiga. Ob
servou-se, durante o discurso do pre-
sidente da Câmara, deputado Arnolpho
Azevedo, que apesar de ser grande
o número do senadores presentes, êle
apenas se dirigiu aos deputados.

Fêz, cm sua oração, alusão ao pa-
pel desempenhado pelo Congresso em
seus cem anos de existência. Ao melo
do discurso, saiu do recinto, auras-
do. o sr. Corrêa Defrcttas, ex-depu-
tado pelo Paraná.

OS LIDERES

A seguir falaram os lideres da Maio-
ria e da Minoria. O primeiro, depu-
tado Viana do Castelo, ocupa a tri-
buna da direita, onde faz breve dis-
curso. A seguir, fala o líder da Mi-
norla. sr. Plínio Casado. Estando
adoentado (gripe, conforme se lê no
noticiário dêste Jornal da ípoca) e
estando do lado direito do plenário,
encaminhou-se para a mesma trlbu-
na ocupada pouco antes pelo líder da
facção contrária, a tribuna da dl-
rtlta.

Comentou-se: "A tribuna da es-
querda náo foi inaugurada."

para veis, respectivamente, a 11 e
15 mil cruzeiros no Brasil, onde
aos imigrantes especializados
qualificados são oferecidos sala
rios médios iniciais que variam
de seis a dez mil cruzeiros — se
bem haja casos de imigrantes ai-
tamente tspecializados que come-
çam com salários de 20 e até 30
mil cruzeiros".

Outra vantagem imnortanle que
levam os paises europeus (e a
Argentina também) sobre o Bra-
sil é a facilidade de câmbio espe-
ciai para as remessas de nume-
rários pelos imigrantes. "Os che-
fes de família — observou o côn-
sul — geralmente emigram sò-
zinhos e durante algum tempo
têm de mandai* dinheiro para
suas famílias, que aguardam o
momento oportuno de emigrar
também. As facilidades para re-
messas são concedidas geralmen-
te por um período de 18 meses".

Por outro lado, o cônsul Azere-
do da Silveira disse que o Brasil
tem também as suas vantagens.
As principais que mencionou:
maiores possibilidades de pro-
gresso pessoal para o imigrante e
o medo de guerra na Europa."Muitas vezes ouvimos na Eu-
ropa esta frase comovente: "fino
vou emigrar por mim, mas por
meus filhos".

SELEÇÃO
— "A imigração", observa o

chefe do Serviço Brasileiro de Se-
leção de Emigrantes na Europa,"é uma operação monolítica de
cinco fases. Se uma falhar, toda
a sua estrutura pode vir abaixo.
Temos sob a nossa possibilidade
três dessas fases, gue são o re-
crutamento, a seleção e o embar-
que. As duas outras — recepção
e colocação — estão a cargo da
repartição central, que é o INIC.
Na Europa trabalhamos à base
de uma lista de 30 profissões in-
dustriais, divididas em três gru-
pos: mecânicas, metalúrgicas e
elétricas. No extenso campo da
indústria mecânica, recrutamos e
selecionamos desde ajustadores e
íerramenteiros, torneiros a téc-
nicos em refrigeração industrial;
na indústria metalúrgica, busca
mos modeladores, caldeireiros,
técnicos em fundição, etc. Na in
dústria elétrica, as nossas neces-
sidades de mão-de-obra especia-
lizada e qualificada não são me-
nores. Precisamos desde o ele-
trotécnico geral, altamente espe
cializado, ao perito em manuten-
ção de equipamentos elétricos.
Uma lista muito extensa, como se
vê".
DÉFICIT DE MAO-DE-OBRA

Observou, a seguir, que, com
o surto industrial, principalmen-
te a criação de nossa indústria
automobilística, as nossas neces-
sidades de mão-de-obra experien-
te aumentarão ainda mais. ("Sò-
mente nas indústrias mecânicas
aumenta em 10.000 por ano o de-
ficit de operários qualificados". —
Prof. ítalo Bologna, diretor regio-
nal do SESI em São Paulo, 1957).
Temos logrado resultados positi-
vos em nossos serviços. Com a
colaboração efetiva do CIME me
lhoramos o sistema da informação
ao emigrante, tarefa importantís
sima na fase do recrutamento;
aperfeiçoamos o serviço de sele
çao profissional e adotamos not-
mas administrativas que redunda-
ram na tramitação mais rápida
dos papéis de embarque dos emi
grantes.

Traduzindo tudo isto em cifras,
no ano passado foram enviados
para o Brasil 830 operários ai-
tamente qualificados, ao custo
administrativo de menos de 100
dólares. Em 1956, vieram sòmen-
te 87 trabalhadores especializa-
dos no preço de aproximadamen-
te 800 dólares- A título ilustra-
tivo, é interessante notar que, no
ano passado, a imigração italia-
na para a Austrália ¦— um dos
países mais bem organizados em
matéria de imigração — elevou-
sc a um total de 6.167 pessoas,

Continua na 12a. páEina.

IMPOSTO AUT0MÁÍIC0
Apareceu agora no Rio Grande

do Sul um brasileiro, chamado
João da Silva, que sc propõe a
resolver todos os problemas na-
eionais através de vários proje-
tos, que enviou ao senador Mem
dc Sá, para deles tomar conheci-
mento. Abrange tudo, desde a
moeda até à ortografia, propondo
soluções personalíssimas.

O nosso caro amigo Mem de Sá
não leu com a devida atenção o
trabalho do seu coesiaduano, ma-
nifestaiido, logo ao encarar a pri-
meira proposição, certa descreu
ça na possibilidade de transfor-
má-la em lei do país.

Participei da mesa- redonda na
qual a matéria foi discutida, e.
francamente, opinei pela publica-
ção prévia das sugestões de João
da Silva,

O senador Kriegcr achou que a
publicação prévia realmente era dc
considerar, porquanto chamaria ao
debate os técnicos.

Resolvido o impasse, vamos ao
projeto número um do cidadão
gaúcho. Institui o que cie chama
Imposto Automático, que consiste
na supressão de todos os tributos
diretos c indiretos, federais, esta-
duais e municipais. Em vez dessa
vclharia, estabelece a cobrança au-
temática dc 10% ao ano sobre o
valor nominal do dinheiro papel
cm circulação, a começar imedia-
tamente.

A providência c de ordem gc-
ral, mas não impede que o gover-
no determine multas grossas para
reprimir abusos, vícios, desordens,
jogos prejudiciais (menos as
apostas em corridas dc cava-
los, para vão afetar à criação dc
animais), bebidas nocivas, etc. A
arrecadação proveniente de tais
multas será entregue às Prcfeittt-
ras para ser aplicada cm favor dos
doentes, velhos, órfãos c necessi-
tados,

Para pagamento da dívida cx-
terna tolal, o Congresso pode cc-
der ao consórcio que tomar a si
esse pagamento, por 99 anos, a Pe-
trobrás, todos os poços dc petró-
leo já descobertos _ mais os que
vierem a ser conhecidos.

Por outra lado, o governo deve
desinduslrialicar-sc e vender já,
por meio dc concorrência pública,
tôdas as empresas estatais, cujos
funcionários, entretanto, não go-
zarão de aposentadoria.

Serão fechados, sumariamente,
todos os Institutos a título de eco-
Uomia, Se o país viveu até a as-
censão dc Getúlio Vargas ao po-
der sem essas instituições, pode
perfeitamente acabar com cias. E
já vão tarde — dia o autor.

Para facilitar a execução do Itn-
posto Automático, o projeto pro-
videncia sobre a impressão anual
das cédulas do dinheiro, com os
dizeres bem claros dc que cada ano
valerão menos 10%,

Não sofrerão descontos as moc-
dinlias metálicas, que entretanto
serão perfuradas no centro para
serem amarradas.

Nas novas notas, a vírgula dc-
cimal será substituída pelo ei-
frão, c supresso o zero dos ccn-
lavas, como também as letras Cr.

O plano do rio-grandeusc João
da Silva é complicado; daí a uc-
cessidade dc sua publicação prévia,
a fim dc provocar a opinião dos
doutas.

O meu receio — confessou dc-
pois dc vencido o senador Mem
dc Sá — . que o ministro Alkmim

Os cegos readaptados
precisam de oportunidade

Cegos queObjetivos do Congresso Nacional de
será realizado nos últimos dias dêste mês —
Apelo aos industriais c comerciantes para que

empreguem cegos em seus estabelecimentos
O cego é um elemento útil à so- do I.° Congresso Nacional de Ce-

ciedade como qualquer outro mem-
bro da comunidade. Êle possui ca-
pacldade e aptidão para trabalhar
e quando adaptado perfeitamente a
uma tarefa comercial ou industrial
desempenha-a com a mesma efi-
ciência de qualquer vidente.

Êste é o objetivo do I.° Congres-
so Nacional de Cegos que se reali-
zará nos fins deste mês no auditó-
rio do Ministério do Trabalho pro-
movido pelo Serviço de Readapta-
ção de Cegos da Prefeitura. Durai.-
to as reuniões do conclave serão
conclamadas as indústrias e estabe-
lecimentos comerciais de todo o
Brasil a empregarem cegos em suas
organizações.

REPRESENTAÇÕES DOS
ESTADOS

O I.° Congresso Nacional de Ce-
gos será realizado nos dias 29. 30 e
31 deste mês. com a presença de
representantes de instituições pú-blicas destinadas a promover a rea-
daptação de cegos nos diversos Es-
tados. bem como de delegados de
outras organizações particulares
que prestam idênticos serviços as-
sistencials.

Nas reuniões se procurará de-
monstra, que o cego não somente
pode. mas quer se entrosar na vida
cotidiana das empresas, a fim de
que sua readaptação seja comple-
ta e que sua capacidade de traba-
lho seja aproveitada. Muitos cegos
já estão hoje em dia trabalhando
porém cm pequena escala e o obje-
tivo do congresso é justamente cha-
mar a atenção das autoridades e
dos homens de negócios para con-
cederem aos cegos uma oportuni-
dade de se integrarem na vida so-
ciai diária como uma peça útil.

MAIS DE DUZENTOS MIL
CEGOS

Falando à reportagem sobre o
Congresso, o prof. Jorge de Lacer-
da, chefe do Serviço de Readapta-
ção de Cegos da PDP (e a quemcabe a organização do conclave).
declarou que o esforço que será fei-
to êsse fim de mês com a realização

MINISTRO
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P*-* a? 
''*^*w™^^_W$__

iVfíS&fPAH ''.**** ¦¦_*¦&__•'¦¦ ífS_È'_^_M_K__________l

H_í_7^%_l

MHSStffS^R ______*R_E___PI_r i^*s_r%_3_____i i_B -
a-R£_a_5fò-3_l l__F'¦¦ ¦Í__£K_______ HrlH__»S^]_S__n__B _____PSr' ''"^K*i"__K?^_______B

WÊÈÊÊT WWü__Üâ__ Ki àéêaÈmmMéÊ&M
Jty**r*Jj^^_Pi«i_MVwí ,#_____r^______P__M_* IB

gos é para voltar a atenção da na-
ção para mais de duzentos mil ce-
gos. "Muitos deles partlciparfio das
reuniões e então através da expe-
rlênôla de alguns e da demonstra-
ção da capacidade de trabalho que
possui um cego readaptado pro-
curar-se-á impressionar dessa for-
ma às autoridades públicas e ne-
goclantes, no sentido de se dar a
cada um deles uma oportunidade
de emprego de acordo com suas in-
clinações e capacidades".

COMISSÃO TRABALHA
Uma comissão presidida pelo

prof. Jorge de Lacerda já preparou
o temárlo do Congresso e que em
resumo visa como objetivos os se-
guintes pontos: a) criação de um
serviço especial em instituições ofj-
ciais para efetuar a colocação
de cegos readaptados; e b) assis-
tência social aos mesmos.

O Congresso terá inicio às 9 ho-
ras do dia 28 e será encerrado às
mesmas horas no dia 31.

A comissão organizadora, encl-
mada pelo prof. Jorge de Lacerda.
está constituda de representantes
do Ministério do Trabalho, do Ins-
tituto Benjamim Constant e de
instituições particulares de assis-
tência a cegos. São os seguintes os
membros: Ezildo Queiroz, Adalber-
to Lira Cavalcanti, Luis C. Araújo
José Gomes da Silva, José Lira Pe-
drosa, Antônio M. da Fonseca,
Francisco Gonçalves dos Santos.
Luis de Azevedo e Atila Goulart
Carneiro.

FESTA DA IMPRENSA NO
Cinqüentenário da A. B. I.
O presidente Herbert Moses,

em colaboração com o Lagoinha
Country Club, fará realizar um
jantar americano, no dia 7 do
corrente, às 20 horas, na sede do
Lagoinha Country Club à Estra-
da Joaquim Mnmede n° 125, on-
de será prestada significativa ho-
menagem aos homens da Im-
prensa.

Será apreciado pclo
Tribunal de Recursos caso

S. Paulo-Mato Grosso
Decidiu o Supremo Tribunal Federal que a ação

não está prescrita, devendo ser apreciado
o mérito da causa

A segunda Turma do Supremo
Tribunal Federal julgou, ontem,
o recurso extraordinário movido
pela Companhia Viação S. Paulo-

queira adotar as sugestões inova-
dor as..,

Entre os demais projetos de
João da Silva, morador na cidade
do Rio Grande, destaca-se o da
simplificação ortográfica, que dei-
xa longe o formulário do general
Klingcr.

Estamos numa época dc gran-
des iniciativas. João da Silva quer
colaborar. Tem as suas metas a
atingir. Não vejo como negar-lhe
êsse direito. Parece-me, porém,
que bateu cm porta errada, pois o
senador Mem dc Sá ainda não
saiu dos conceitos clássicos cm
questões de finanças, moedas e ou-
trás quinquilharias. Ê homem que
continua a acreditar na lei da ofer-
ta c da procura, que um seu cole-
ga danou-se por não ter. encon-
Irado na Coleção dc Leis do Es-
tado Novo,

Ali Right

Mato Grosso e a Transparaná,
contra a União Federal. O caso
prende-se à encampação feita
pela União dos bens das referidas
companhias, sendo que a impor-
tància avaliada dos mesmos não
foram entregues às suplicantes,
antes depositadas no Banco doBrasil, para pagamento de divida
que o Banco Alemão Trnnsaüân-
tico tinha com a Bata Zlin.

Em conseqüência de tul falo,
desenvolveu-se rumorosa quês-tão, que leve início na 2.» Vara
da Fazenda Pública, desta capi-
tal. Ao apreciar o feito o juiz
julgou a ação procedente, apenas
em parte. Conhecida a decisão
do magistrado daquela Vara, rc-
correram os interessados para o
Tribunal Federal de Recursos jul-
que resolveu decidir pela prescri-
cão da ação proposta. Subindo,
finalmente, os autos para o Su-
premo Tribunal, este decidiu, na
sessão dc ontem pela não prescri-rão da ação, determinando que o
Tribunal Federal de recursos jul-
gue o mérito da causa. Foi rela-
tor da matéria o ministro Vilas
Boas.

Dr. DUILIO BELTRÃO
Clinica de Senhoras

Comunica a. seus clientes c amigos
a nrudanoa dc seu consultório para a
rua Evarlsto da VelRa, 16, 6|1.108 —
Tels.: 32-938. e 38-2473. 68560

Procedente de Caracas, chega1
hoje ao Rio c aqui cumprirá vasto'
programa, inclusive visitando o

í presidente da República c minis-
i tros de Estado, Sir Pavid Ecclcs,
ministro do Comércio da Grá-Brc-
tanha. Sir Eccles, cuja permanên-!
cia entre nós será de cinco dias,

I exerceu cargos ministeriais desde
I a volta do Partido Conservador ao

nnxnmxn—i nos rtiurtovARtos* , poder no outono dc 1951, quan-HOMENAGfcM DO!. UNCIONARIOS | j£ foJ nomeado ministro das
Obras Públicas e Conselheiro Pri-
vado. cargo em que foi responsa-;Apôs os discursos, retiraram-se os

convidados. As 16 hs , íecharam-sc as
portas do palAclo. No gnbinete do
deputado Arnolpho Arcvedo heuve
ainda pequena -solenidade:
peles íuncionárlos da Câmara de um
mimo ao presidente daquela Casa.

COINCIDtNClA

Uma coincidência

vel pela preparação do local da
coroação da Rainha Elizabeih II,

a entr-R. tendo sido armado Cavaleiro Co-:
mandante da Real Ordem Vitó-j
ria. como recompensa pelos servi-;
cos então prestados à Família
Real.

Viajando em companhia da es-
é que, tendo si- posa. o ministro britânico também

: do inaugurado por um governo mi-; se faz acompanhar dc seu secre-
neiro. o ralado Tiradentes festejou; tário particular, sr. David Steel e
mais este aniversário sob outro go-!amanhã concederá à imprensa

i Tírno mineiro. E nesse mesmo diai uma entrevista coletiva, na ABI,
! (1.26) publicam o correio editorial quando fará importantes declara-
; sob o titulo "Regime de trrespoa__-, cões sobre as relações comerciais
! veis**. começando assim: "E* » ex- entre o Brasil e a Inglaterra.
: tracrdlnaria simplicidade coar que o' O homem de Estado que nos vi-
| atual governo costuma, quando mui- sita (feto) assumiu o _ar*s*õ Que

to bem lhe convém, desmanchar com ora ocupa cm janeiro do ano pas-i' uma esponja as iu*- re.pon.M-iiida- sado. quando da formação do go-
; des. at.rar os seus erro» t ermes no vèrno MacMllIan. Também iá!

lombo dos teus auxiliarei e fugir na ocupou a pasta do Ministério da
;-angeate.- i Educação.
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máquinas

para construções
Vibradores elétricos e a gasolina
Betoneiras de todas as capacidades
Chapas vibradoras para pisos e pistas
Viga vibradora para pistas e estradas
Guinchos de embreagem de alta segurança
Mesa vibradora p/qualquer peça pré'-moldsd«
Misturadora de asfalto (frio) e argamassa
Máquina Multibloc
Equipamento para fabricação de tubos de
concreto vibrado (Desmoldagem Imedinta)
Equipamento para fabricação dc postes
ocos ou maciços, vibrados e pré-moldadoi
Silos de cimento
Vibro-compressor
Vibro-acabadora
Distribuidora de concreto

Material* de qualidade
6 nossa especialidade

MONTANA S.A.
IN'INH»II* t COMlbCIO

RIO OE JANEIRO)
SÍO PAULO:
PORTO ALEGREi

Ru* Vise de Inhaúma. 64 4.»
Rua Cons Crispiniano, 20-4.** •
Rua Pinto Bandeira. 528 - Tg. '

End. Teleg.BELO HORIZONTE: Rua Curitiba, 792
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. C. P 3598 Tel 43-8381
CP 3058 TeL 37-4111
MonUnal" ¦ Tel. 6931
"Montanal" • Tei 4-3909
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio de 1958

RIO-BAHIA — ESTRADA DO INFERNO — (V)

Asl aítamento como meio de combate à inflação
Interessantes considerações do presidente da Associação Comercial de Governador Valadares — Prioridade para as estradas
em que os políticos têm interesse — A Rio-Bahia sofre a carência de prestígio político — O caminhão terminou com a buro-

cracia do transporte ferroviário

GOVERNADOR VALADARES, abril dos por rapazes e moças, velhos e ura dos primeiros atos do seu Govêr-— Ainda nesta cidade tivemos o pro- senhoras matronas, desfilando pela ci- no seria asfaltar essa rodovia. E ago-nunclamento do presidente da Asso- dade. Nessas oçasifies o trânsito fica ra, para nosso espanto, fomos infor-
oiação Comercial de Governador Va- impedido para automóveis. Jmados que foi pedido também prio-ladares, sr. Ermlrio Gomes, que tam- De cidade pecuária está se trans- ridade para estrada Rio-Bahia LIto-

. '/¦ .vA formando num grande parque indus- rânea, ou seja aquela estrada que-" trial. A própria Associação Comer- saindo de Niterói, vai por Campos,
ciai está se incumbindo dc incutir 'Vitória, até Salvador. Não se justi-
nos jovens a necessidade da industria-|í'C!> tal medida, para uma estrada se-
lização de Governador Valadares, jcundária, quando a nossa Rio-Bahia
através de conferências. Com umaié a aue vem prestando serviços, real-
população de 53 mil habitantes (ini- jrr.ente. O asfaltamento da Litorânea,
ciou-se em 1938 com 3 mil) tem como'l1"1 Já so vcm processando, é um
principais fontes de produção, gado,]acinte a nós que não estamos ligados
feijão, café, madeira c mica. No de-'a política de apadrinhamento,
correr do ano passado exportou 254
milhões de cruzeiros somente em mica
E' fácil, pois, perceber a importância
da Rio-Bahia como escoadora da pro-
dução de Governador Valadares.

(Do enviad-o especial do "Correio da Manhã")
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8r. Ermirlo Gomes"Falta prestígio político para a
Rio-Bahia"

bém é vice-prefeito da cidade, sô-
bre o lastimável estado da estrada
Rio-Bahia. Antes, digamos que Go-
yernador Valadares é uma cidade que
tem vinte anos de existência, mas quo
já se tornou adulta. Cresceu assus-

PRIORIDADE INCOMPREEN-
SiVEIi

— O problema da Rio-Bahia —
disse-nos o sr. Ermlrio Gomes — afe-
fa fundamentalmente a nossa cidade.
Esta estrada é a nossa principal, se-
não a única via de escoamento dc
nossos produtos, inexplicavelmente o
governo vem dando prioridade às li-
gações entre as grandes Capitais, como
sejam a BR-.I, Belo Horizonte-Rio;
BR-31, Belo Horizontc-Vitória e Be-
Io Horlzonte-Monlevade, que perten-
ce ao trecho da BR-31. Esqueceu-se

POLÍTICA, SÓ POLÍTICA
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Mesmo depois do nivelamento

até para o jipe c difícil
tadoramente nesses últimos dez anos,'o governo da necessidade de dar prio-
tomando aspecto dc metrópole. E* eu- ridade também para a Rio-Bahia. E'
nhecida como a "cidade das hlcicle-
tas". Aqui quem não tem um jipe
tem tuna bicicleta. A tarde, quando
ns chuvas permitem, é de se ver o
espetáculo que representam milhares
e milhares desses veículos, conduzi-

E explica o presidente da Associa-
ção Comercial o seu ponto de vista:

E' que para a Litorânea e outras
estradas mais, existe o jogo do pies-
tigio. Deputados que residem naque-
Ia zona ou que ali têm sitios e fa-
zendas, têm interesse que a Litorânea
seja asfaltada. Infelizmente Governa-
dor Valadares não conta com nenhum
deputado de prestigio no atual go-
vêrno e sofre a falta do prosperidade
política. Além disto, tomos Brasília
que absorve o resto. O elemento mais
convincente para que se asfalte a Rio-
Bahia, é o dc que, realmente, esta
rodovia está prestando inestimável
serviço, ligando o Norte ao Sul do
Pais. Mas, o que vimos atualmente é
que a estrada não suporta mais o
movimento do tráfego que se está
verificando. A sobrecarga é anormal.

MEIO CONTRA A INFLAÇÃO

E prossegue o sr. Ermirlo Gomes:
A necessidade de boas estradas

está crescendo de dia para dia. Hoje
não é mais possível se ficar preso as
ferrovias obsoletas. O caminhão eli-
minou a burocracia do transporte fer-
roviário, com a vantagem dc permi-
tir maior movimento de capital, em
menos tempo. Existem produtos nos-
sos que ainda são exportados por
trem. Ora, o serviço é tão moroso e
incerto que o negociante, em alguns
casos, só pode reclamar que houve
demora ou que está havendo atraso,
após decorridos sessenta dias. Já o
caminhão é diferente. O negociante
vendo a mercadoria e recebe cm che-
que deseontável no Rio ou cambiável
aqui. Isto possibilita um movimento
de capital em 48 horas. E' possível,
assim, maior dinamização do dinhei-
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Depois das chuvas as plainadeiras
nivelando a inércia

ro. Isto é, menos dinheiro em circula- mento da Rio-Bahia. Como está é que
não é possível continuar.

* * *
ção e maior vulto de negócios. Vi
mos, pois, como o caminhão é um
meio de diminuir a própria inflação,
que está a merecer melhor atenção Deixamos Governador Valadares
do governo. .pensando nas palavras do seu vice-

- O problema do asfaltamento da]»»^0; °__c™"^50* ™ "lelhor sl"
Rio-Bahia — finalizou o presidente 

'" '''""  "' ""'  '

da Associação Comercial de Gover
nador Valadares — é uma necessida-
de premente. Nós é que sentimos em
nossa própria pele o estado atual des

tuando o problema, a Rio-Bahia a es-
trada do inferno, seria um meio de
combater a inflação alastrada graças
a política do sr. José Maria Alkmim.
Todos sabem. Todos sentem. Só êle

BRASIL ADQUIRE NAVIOS NO ESTRANGEIRO
QUANDO A MARINHA PODE FABRICÁ-LOS AQUI
"As carreiras de construção do Arsenal de Marinha estão vazias
e esquecidas", declara o engenheiro-naval, capitão-de-mar-e-guerra
Ubaldino Castel de Azevedo — Há dois anos que a Marinha de Guerra
podia ter iniciado o trabalho de renovação de nossa frota mercante,

se o governo tivesse tomado medidas objetivas
A Marinha de Guerra do Brasil,para que o Arsenal viesse a parti-

já poderia ter realizado alguma |cipar do programa de construção
coisa nestes últimos dois anos na Ida frota mercante, tendo sido en-
concretização de um programa de tão apresentado um estudo bem ela-
construção dc navios para a nossa j borado para a construção de navios
frota mercante, se algumas provi-! de 2.000 toneladas a fim de promo-
dências de caráter objetivo hou-j ver os necessárias entendimentos
vessem sido determinadas pelo go-'sobre o assunto.

«ÍSSíJpm0 ^U>adnlfsn°dUB marT Se o presidente visitasse hoje o"P.°£ag^ Marinha verificaria que

ções industriais estão esquecidas,
e como tal não su cogita de inte-
grar o Arsenal num programa de
construção de navios mercantes a
ser custeado naturalmente com os
recursos financeiros que doravante
poderão ser fornecidos pelo Fundo
da Marinha Mercante. Entretanto,
fala-se muito na vinda de estalei-

guerra, engenheiro naval Ubaldi
no Castel de Azevedo, como suges- as carreiras de construção estão

construção naval que permitiria o Lc°s aforam ?ancldos?e a ofici.ã
SSFffiSSS? brasiíoir-f ft «' *> ° ri°"StSSta «táVoSfar"ca"Íe 

K,61™ «V°Jft. suas atividades reduzidas. Num Ar-surgimento do Brasil nesse setor sena, qu(J já eonstnliu 3 contrator.
pedeiros de 2315 1805 T-Desl. da
classe "Marcílio Dias". 5 contrator-
pedeiros de 1805 T-Desl. da classe"Amazonas", 6 corvetas de 628
T-Desl. da classe "Carioca', peque-
nas unidades e está prestes a con-
cluir os navios hidrográficos e o

industrial.

INSTALAÇÕES ESQUECIDAS

Prosseguindo, disse o entrevis-
tado:"Após a visita que o presidén-
te da República em 4 de junho de contratorpedeiro "Ajuricaba", não
1956 fêz ao Arsenal de Marinha do 

'¦ 
constitui estímulo aos seus servi-

Rio de Janeiro, acompanhado de dores contemplar a situação atual
várias autoridades, exceção do mi- em que não há navios a construir
nistro da Viação, pôde êle apre-'cm suas carreiras. Por outro lado a
ciar "in loco" o maior centro da força de trabalho vai se reduzindo
indústria naval na América do Sul, dia a dia sem que as autoridades
inspecionando os diques, carreiras encontrem uma solução realística
de construção e as oficinas. Na para preenchimento dos claros do
exposição sucinta feita pela admi- pessoal. Não obstante o inúmeros
nistração do Arsenal foram exami- serviços prestados pelo Arsenal ás
nadas as disponibilidades indus- indústrias nacionais, resolvendo di

ta rodovia Agora então quando o está alheio a tudo c 8 todos' Vivejtriais e as necessidades de invés- fieuldades que de outro modo não

parque industrial vai ser grandemen- voando, lá pelas alturas do dólar, timentos de caráter mais urgente seriam superadas, as suas instala-
te aumentado, com a instalação dc
novas e grandes indústrias, precisa-
mos urgentemente atacar o problema
de frente e nos bater pelo asfalta-

ESTRANHEZA
SAO PAULO, 6 — 0 recente

pronunciamento do Sindicato da
Indústria de Artefatos de Borra-
cha de São Paulo, favorável ao
monopólio estatal da borracha,
causou estranheza.

Como se sabe, na presente con-
juntura, as classes conservadoras
batem-se pela extinção do mono-
pólio estatal em algumas ativida-
des da produção. Aíp)

estranho ésse esquecimento, quando j
se sabe que o sr. Juscelino Kubits-
chclc, quando ainda era candidato à!
presidência da República, percorreu i
todas as cidades por onde passa a'
estrada Rio-Bahia, c prometeu que

• • •
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Aconteceu
...HÁ80ANOS...

.....no em que nasceu...

Mi\
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Ruo Miguel Couto, 7 • ao lado da Rua do Ouvidor

^towfepodev^L
vinho branco

mas patabebec-

seco
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Vvas selecionadas da

pniTC!r»ls próprios.
Cuidadosa preparaçío.

Tradição vinícola d»

Pcterlongo
E um vinho branco delicioso ...

Sirva-o sempre —

é servir bom-gosto I

Vinho Branco

Psçe-o ao seu fornocedor

Um produto do Rio Grande do Sul, engarrafado no origsm

Representint» no Rio d» Jww'ro: CUNHA UMA REPRESENTAÇÕES UOA.

Rua S<5o Btnto, 6 - for*_ 43-3456 • 43-7852 - Coi»3 Potttot, 988

DR. MANUEL MATTOS
CORRÊA DE MENEZES

No inicio dd fida pública,
/ai magistrado jio Ceard (on-
dc multo moço, com pouco
mais dc .20 anos. exerceu o
cnrr.0 dc C.ie/c dc Polícia)
dai alguns considerarem-no
"cearense". Nasceu ?ia Ba-
Ma, entretanto, tendo sido
criado 'io lnstórtco Solar dos
Aguiarcs, seus ancestrais no
Canela, cidade do Salvador e
pertence a tradicional tronco
baiano: o :eu pai, Comenda-
dor Dr. Luiz Barreto Corrêa
dc Menezes /oi Chc/c dc Poli-
cia no Paraná, em São Pau-
lo c na Corte .iiaj/islrado e
deputado na Bahia, /nadador
(com Ruy Barbosí__ entre ou-

troa) do **Dldrio dà Bahia";
o twô materno, Conselheiro
Libcrato dc Mattos, presidiu
várias Piouíiicia.., entre as
quais a tía Bahia, onde tam-
bem /Oi Presidente da Assem-
blcia c Presidente do Tribit-
uni da KelafSo. tendo oca-
slão portanto, dc che/inr os
três podérc.:.

Pouco depois dc formado,
casou-se com dona Maria Au-
gusta Moniz, irmã do pro/es-
sor Gonçalo Monir c do tn- !
Iiiino c jurisconsulto Momz 

';

Sorirc. K depois dc sua pas-
sagem pelo Ceará, retornou d
Bahia como Diretor dc Inlc-
rior c Justiça, para, em
seguida, ser .lomeado Con-
sclhêiro tio Tribunal dc Con-

_ tas do Estado onde também
ejrcrccii, nites, o cargo dc
Procuiador-Gcral.

Em 1920 7io gorírno J.J
Scabra, ocupou a pasta da
Fazenda, da qiml UOttOU a ser
titular cm duas administra-
Cõcs, depois dc 1930. Foi,
ainda Secretário da Justiça,
Presidente da _V.ycnibl<íia
Constituinte cm 1934 c, cm
seguida, Presidente da .tssem-
Meia Legislativa; Interventor
e Governador interino {ten-
do ocasifio dc acumular as
Secretarias da Farcndn, Jiis-
tiça, /tgriciiltura c Educação,
sem quaisquer proventos alf***i
do ordenado comum ric Sc-
cretdrio, que, aliás eram
iguais no do seu cargo c/ettvo
ric Conselheiro do Tribunal
ric Contas .

São sciis filhos: Osvaldo,
.Ademar, Olpa c Evnndro; ha-
vendo (ido mais ume filha,
Alayde. /«Iccidn. Netos, 8;
bisnetos 2.

Chega aos 80 anos. cercado
da estima do respeito c da
fldníiraçfio dc todos quantos o
conheceram c acompanharam
o ."tua vida, que st constitui

! em exemple.

6, maio, 1878. Segunda-feira. "Dc

i cóus. serras, montes e horizonte
nublados por nimbus c cúmulua.

1 Tendo soprado aragem branda de
noroeste pela manh5 e sul-sudoes-
te regular à tarde. Com chuvas à

' noite".
» * *

Sua Majestade, o Imperador,' "acompanhado de seus semana-
rios", ia até ao Observatório Na-

1 cional. a íim de acompanhar a
passagem de Mercúrio sobre o Sol:

| "apesar dis nuvens, puderam ser
marcados os primeiros contatos, o

I interno a meio-dia 21 minutos e
15 segundos e o externo a meio-

, dia 24 minutos e 4 segundos".
Sob a presidíneta do Exmo. Se-

nhor Conselheiro de Guerra. Vis-
I conde de Tamandar*. reunla-se o

Conselho Militar, com « outros
membros: 1:.-:."¦ * de Laguna. De-
larr.are, Bario de Givia. Barío Ce

Angra, Soares de Andréa, Bcau-
repaire Rolian c o conselheiro vo-
gal Raposo. E, 1 inda no expedien-
te da Guerra, registrava-se a subs-
tituição, no Comando das Armasj
da Província do Rio Grande do"
Sul, do Marechal de Campo Barãoi
de Jaguarão pelo seu companheiro"
de posto José Luiz Menna Bar-
reto.

* * *

Falava-se do sucesso do livro
"Motta Coqueiro ou a pena dei
morte", da autoria de José do Pa-'
troclnlo. E da presença do "ilus-^
tre príncipe africano Miguel Ma-
nod Pereira da Natureza, do con-,
seiho dc Sua Majestade Fldellssl-^
ma", que, na véspera, havia pro-
nunciado curiosa conferência no|
Teatro dc Variedades: "Sua Alte-
za, de casaca e calças pretas, co-i
lote branco à Luiz XV e luvas de
azul celeste, exibia a insígnia dei
diversas ordens com que tem sidol
agraciado e, nos bicos dos colari-,
nhos, apresentava duas estréias.]
distintivos de uma ordem chinesa".

incêndio, num casarão da Gá-
vea: "... o escravo Vicente ter-
se-la deitado com uma vela ou'
cachimbo acesos..."

A público, vinha o Decreto 6.885,
de 27 dc abril passado: "Atcndcn-
do ao que Me requereu Charles
Bihcl c de conformidade com o,
parecer do Conselheiro Procurador
da Coroa, Soberania e Fazenda,
Nacional, Hei por bem Conceder-
lhe privilégio por dez anos para
fabricar e vender — Cantis — de(
sua invenção segundo descrição c
desenho que ficam arquivados. (a)(
João Lins Vieira Cansansão de Si.
nimbú, do Meu Conselho, Senador,
do Império, Presidente do Conselho'
dc Ministros, Ministro c Sccretftrlo,
de Estado dos Negócios da Agrl-
cultura. Comercio c Obras Públl-
cas, assim o tenha entendido c faça I
executar. Palácio do Rio de Ja-
nelro, cm 27 de abril de 1878. 57.°|
da Independência c do Imcrlo",

¦"O Excelentíssimo Senhor Barão'
do Lavradio encarregou o Senhor
Doutor Peregrino Freire, membro (
do Instituto Vacinieo, n ir hoje. As
7 horas da manhã, à Casa dos|
Imigrantes, proceder à vacinação
dos cearenses que carecem desse,
meio profilático. a fim de evitar
que, naquela aglomeração de in-,
dividuos, se desenvolva alguma"
epidemia dc varíola".

Entre as ofertas do dia: "Por|
cômodo preço, para senhora ou
homem viúvo ou casal sem filhos,
sendo pessoas decentes, um lindo
chalé pintado c forrado a capricho |
com todos os serviços de Água,
g.ls, esgotos c dc criados, e em,
frente um belo jardim; rua Larga,
126". E "caixa de seis ricas cami-
sas de pura bretanha francesa, pa-
ra homem, fazenda muitíssimo su-
perior, com colarinho virado ou|
de pé. a 14 mil réis".

No Teatro Fínix Dramática. "Os
Sinos de Cornevílle", cm tradução
de Eduardo Garrido. Num Circo,
da rua do Lavradio, o desafio de
"O Homem Canhão". No Varieda-
des, as festas da atriz Maria Lu-
dovtna da Silva, com "O Suplício
de Uma Mulher", de Dumaj Filho,

Hospedaria para 800 abriga 4.200 flagelados
Medidas de emergência tomadas pelo INIC — Possibilidades de traba-
lho encaradas com reservas — Para Brasília só irão solteiros — Faltam

recursos e transporte é o pior — Observações no Nordeste
assolado pela seca

"O primeiro problema que en-isentemente abrigadas cerca de Nordeste. Chefe dessa Comissão
contramos no Nordeste íoi o ex- 4.200" — disse-nos o sr. Aníbal'disse-nos o sr. Anibal Teixeira de
cesso de contingentes humanos Teixeira, do INIC, que acaba de Souza ao regressar da região as-
que chegam à Hospedaria Getú- chegar do Ceará. Ali foi fazer ob-
lio Vargas, em Fortaleza, cons- servações para aquele órgão, que
truída com capacidade para 800 acaba de criar uma Comissão de
pessoas e onde se encontram pre-'Coordenação para Operações no

solada pela seca:

IGREJA ABRIGA

Para onde ir?
Difícil responder

Cresce consumo de café
nos países comunistas

Declara o ministro da Viação da Iugoslávia que
o Brasil pode colocar seu produto nesses países
— Rapidez e maleabilidade no comércio — O

cslalinismo infelizmente vive
"Há grandes c crescentes possibi- produtos africanos ameaçaria a po-

lidades para a incrementação do con- siç5o do Brasil naqUeiC!i mercados,sumo do café nos paises comunistas, „, , _
com os quais o Brasil, para colocar Disse alnda 1uc ° Bras" corrc 4stc
o seu produto, precisaria assegurar
um intercâmbio de bens, na base de

"Procuramos ampliar, em cará-
ter de emergência, a capacidadeI
da Hospedari? Getúlio Vargas, e
isto se tornou possível, de ma-j
neira precária é verdade, graças
à utilização de uma igreja cm
construção nas vizinhanças da
hospedaria, onde passaram a se
abrigar centenas de pessoas até
então ao relento".

PLANO DE EMERGÊNCIA

E ajuntou:"A compreensão e boa vontade
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Carreira dc construção do Arsenal
Navios mercantes poderiam ser

fabricados

ros estrangeiros aos quais serbm
dadas todas as facilidades para que
se estabelecessem no Brasil, es-
quecendo-.' o que o mercado do

sempre patentes náo só dasauto.^-^-%£* «Jg
ridados, como das Forças Arma- tnmbóm S[, lmportem operários cs-das, sao alentadoras. O Exercito, trangciros".através de autoridades militares
locais, cedeu-nos 800 barracas,
que nos possibilitaram a utiliza-
ção de acampamentos provisórios
para abrigo de numerosas famí-
lias flageladas. Tivemos ainda das; P i t ã o-dc-mar-c-giterra Ubaldino
forças de terra doação de pane- Castel dc Azevedo: - "No meu
Ias e diversos utensílios de co- Proprósltp de sugerir a utilização
zjn]la | rias instalações du Arsenal de Mn-

SUGESTÕES PARA CON-
TRATOS

Continuando, declarou-nos o ra-

Continuando, disse: "A ativida-
de do INIC na área do Polígono
das Secas efetiva-so de duas ma-
neiras: a) em caráter dc cmer-
gência, através da ampliação da
capacidade das hospedarias na
zona flagelada e nas localizadas

(Continua na 14.» página)

rinha para a construção do navios
mercantes, julgo que se poderia
adotar plano semelhante àquele que
norteou o programa dc construção
dc 20 navios da classe "Lólde
América" para o Lóirie Brasileiro,
dos quais 14 unidades foram cons-
traídas nos EE.UU. e 6 unidades

(Cintinua na 13a. página)
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aDIA DAS MÃES*

acordos comerciais" — declarou ao
Correio da Manha o sr. Pcko Dapce-
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(Cintinua na 13a. página)

Jóias finas, Pratarias
antigas, Brilhantes,

Pedras preciosas.
Artigos finos para

presentes.

líscolba o seu presente na
maravilhosa coleção da Casa

David Band Filhos
JOALHEIROS UNIDOS S. A.

509 Av. Presidente Vargas
(13.° andar)

Tel. 43-5109 - 43-5136
Filial no hall

do Copacabana Palace Apartamentos .

PRECISA De

Ministro Peko Dapcevic

ivic. ministro da Viação da Iugos-
lávla, que. de regresso da Argentina,

ípassou dois dias no Brasil.
"Em matéria de comercio é neces-

jsárlo agir com rapider e malcabill-
Idade" — acrescentou, instado a res-
ponder sobre se a concorrência dos

PRESIDENTE VISITARÁ
TRIBUNAL MILITAR

O Superior Tribunal Militar
receberá, no próximo dia 13, às
15 hs_, a visita do presidente da
República. Na ocasião o primeiromais a comídia "Viagem i volta/.magistrado do país será agracia-

do mundo (a pé)", com o atorydo com a medalha de "Alta Dis-
Vosques e ato variado. J;ünção" da Ordem do Mérito Ju-

No Cassino, **0 Demlmonde"! rídico Militar, com que íoi agra-
Presentes Suas Maje.tadcs-No «eu 1 ciado pelo Conselho da mesma
(com S grande) camarote, é claro.{!Crdcm.

A entrega da condecoração se-
GUIMA (-"*¦* ^ta P^'0 ministro-presidenie-

alm. Otávio Figueiredo de Mc-
deiros, em sessão solene.

I

CONSULTE-NOS SEM

COMPROMISSO.

Temos permanente esloque

de rolamentos, das me-

lhores procedências,

para autos e indústrias

em geral, PELOS PREÇOS

0E TABELA.

DISPOMOS TAMBÉM DE GRAXAS
ESPECIAIS, ESFERAS, RETENTORES,
MANCAIS E ROLETES.

¦HKMi MESMA
Concedemos DESCONTOS ESPECIAIS P*ra empréias

èe ônibus, lotações, transporte, oficinas de êutGS

e indústrias.

Rio Ruo tío Passeio. 42 56- Ruo Gol Polidoro. 74» Niterói: R. Y.sc. do Rio Bronco. 521/23
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DO ESTADO BO RIO
Não haverá dissidência na UDN
Colaboração do Estado com a Justiça
Eleitoral

J. R. M.
Continua confusa a politica flu-ituralmente, escapado ao articulis

minense, especialmente por náoita o denominador comum entre

CORREIO DOS ESTADOS

ter a UDN, até agora definido
qual a sua posição. O sr. Paulo
Araújo nâo pôde ainda marcar a
data para a reunião decisiva, por
estar aguardando algumas respos-
tas aos telegramas que ' enviou
aos Diretórios Municipais.

Em conversa com a reporta-1

udenistas e trabalhistas, que é o
afastamento do sr- Barcelos Feio
da politica fluminense.

VERBA PARA O HOSPITAL DE.
NITERÓI i

Na tribuna, o sr. Adolfo Oli-
gem, declarou o presidente ude- veira comunicou à Casa ter ido àj
nista que espera convocar a reu- j Convenção trabalhista em Volla
nião de seus correligionários den-\Redonda, em sua qualidade de:
tro de poucas horas ou, pelo me-!líder do governo e de represen-;
nos, para os primeiros dias da tante do povo.
próxima semana. I Em seguida, referindo-se a dis-(

Revelou, todavia, que, seja qual j curso pronunciado, na véspera,!
fôr sua decisão, a UDN caminha-jpelo sr. Vasconcelos Torres, no'
rá para o pleito unida, não ha- qual êste reclamava liberação cie
vendo possibilidade de dissidên- verba para o Hospital Antônio|
cia.

NA ASSEMBLÉIA LEGIS-
LATIVA

O prefeito dc Belo Horizonte cm face da situação calamitosa
que se encontra a cidade, em conseqüência do racionamento injus-
tificável de Luz c Força, cancelou sua viagem para o Rio. O che-
fe do Executivo dc Belo Horizonte desde cedo vem mantendo con-
tato com autoridades estaduais e federais, visando a solucionar
o angustioso problema da população. Depois de consultar seus
auxiliares imediatos c após movimentada reunião, deliberou Celso
Azevedo enfrentar o problema com a máxima segurança, sollcltan-
do solução drástica para a questão que dia a dia se torna mais
grave. A tarde, o prefeito reuniu em seu gabinete, vereadores, aos
quais tez minuciosa exposição da situação, prestando contas dos en-
tendimentos, já havidos e outras medidas a serem executadas com
urgência, visando a normalização dò abastecimento de energia çlé-
trica a Capital. '•

Deu conhecimento dos termos dos ofícios, entregues à direção
da CEMIG e ao governador Bias Fortes Anunciou que seguirá
para o Rio, a fim dc avistar J. K., quando fará entrega do oficio
solicitando imediatas providências e sugerindo a encampação da
Cia. Força e Luz de Minas Gerais. Sugere, ainda, que o serviço seja
entregue à CEMIG. Cita que a Cia. Força e Luz confessa incom-
petência para o fornecimento de energia a Capital. Dos 70 mil
Kws, a Cia. Força e Luz, fornece, apenas, 20 mil Kws. e os restan-
tes 50 mil Kws. sáo fornecidos pela CEMIG.

PARANÁ'
ESTUDANTE — Instalou-se, recentemente, em sessão soienc

realizada no salão nobre da Faculdade de Direito de Curitiba, o
III Conselho Nacional dos Estudantes promovido pelo UNE Deve-
se esta iniciativa ao acadêmico, José Richa. presidente da União
Paranaense dos Estudantes, sendo esta a primeira vez que o Para-Pedro, de Niterói, declarou que o!

titular da pasta cias Finanças es-
lava aguardando que o Tribunal;

Ide Contas efetuasse o necessáriol
Na Assembléia Legislativa a | registro, para liberação,

sucessão foi o assunto predomi-; No próprio dia em que o repre-1
nante na sessão de ontem, tendo iscr.tante pessedista reclamava, o;
o udenista Fausto Faria comen-jTribunal devolvera o processo àl
tado a Convenção trabalhista rea-1 Secretaria das Finanças, de ma-
lizada em Volta Redonda, à qual!neira que o Hospital receberá o
compareceu em companhia do sr.;dinheiro imediatamente. O Conselho Regional de Mediei- exigências legais, ofereçam prova
Adolfo Oliveira. Depois de elo-; "a do Distrito Federal, órgão inte- dc estar regularmente inscritos no
giar os trabalhistas e scu can-iRETRATOS PARA ELEITORES,grante do Conselho Federal de Conselho Regional, sob cuja júris-
didato, sr. Roberto Silveira, Medicina, será instalado segunda- dição sc achar o local de sua ati-
orador afirmou que a UDN não! Tendo o Departamento de Di- feira, 5, em solenidade que se rea- vidade. Embora a carteira profis-
se deixará levar pelas ofertas do vulgação do Estado se colocado Üzará as 18 horas, na Av. Rio siona! emitida pelos conselhos re-

Conselho Regional de
Medicina do Distrito Federal

ná, serve de sede para uma reunião estudantil de tão grande im-
poiii.iicia, lAsp.)

AtíuUPOiüO PARA JACARÈZINHO — No gabinete do gover-
nador, furam debatidos entre o chefe du Executivo Estadual e uma
coniisião de representantes da Administração Municipal de Jaca-
rèzinho, importantes assuntos relacionados com r.qucla comuna
do Norte do Estado. Todos os aspectos da conjuntura econômico
política que atravessa a comuna Jacarèzinho, foram debatidos.

Entre os assuntos ventilados na audiência, inclui-se o da cons-
trução do novo aeroporto da sede municipal, verdadeiro imperativo
do aesenvolvimento da cidade e da sua crescente expressão na
economia do Estado. Atendendo a êsse imperativo, o governador
Lupion determinou ao Departamento Aeroviário, as providências ne-
cessadas para o imediato inicio das obras, na área de terreno de
2.5u0 por 300 metros, doada por indústrias locais para tal fim.
(Asp.)

LUZ E FORÇA PARA PALMEIRA - O governador Moysés Lu
pion, em cerimônia realizada em seu gabinete, contando com a pre-
Sonca de uma comissão composta de personalidades da administra-
çào municipal e município de Palmeira, sancionou o projeto do
Lei, de autoria do deputado Ernesto Moro, aprovado, recentemente.
na assembléia Legislativa do Estado transformando-o na Lei n."
3.810, que concede auxílio de quarenta milhões de cruzeiros àquela
Prefeitura, para as despesas com a instalação de uma extensão de
Luz e Força, de alta tensão, da Cia. Força e Luz do Paraná no rc
lerido município (Asp.)

RIO GRANDE DO SUL
CONSELHEIRO FRANCÊS EM PúRTü ALEGRE — Para cumpriramplo programa junto aos poderes públicos estaduais e classes

produtoras, chegaiam nesta capital os srs. Roberto Vergnaud, con-soliuiro comercial da embaixada francesa e Paul Poumaiilou, de-legado do Serviço de Cooperação Técnica daquele país.Após seu desembarque os ilustres visitantes foram recepciona-dos pelo sr. Adalmiro Aloura, bem como pelo re, -esentante do go-vernador e pelos membros da Embaixada diplomática francesa des-te Estado.
Declararam à reportagem, os porta-vozes franceses, que estão

particularmente interessados a iniciar entendimentos a fim de ex-portar para seu pais, vinho de fabricação brasileira. (Asp.)

DE SAO PAULO
Inquérito não basta
Ministro em Santos
Construção naval
índios e bombas

SÃO PAULO (Sucursal) — As
depreciações ue estações ua E- n

em comparecer, em data a ser
marcada, a uma solenidade pro-uenirat co uiasu incueceram a movida pelo Centro Acadêmico

atenção ae üepüiádos e vereado-
res, nas sessues cia Ascmbiua i_ie-
gisiauva e Câmara Municipal,
quando foram réciamacias mear
cas positivas ua direção da íer-
rovia leuerai paia por nui ao oes-
caiaoro que caracteriza os seus
serviços nos suouruios pauiiSj.as.¦ inquciitus rigorosos mio bas-

Alexandre de Gusmão, da Facul-
dade dc Direito de Santos, quando
proferirá uma conferência sòtne
o tema "A atual conjuntura eco-
riômica do Pais", lníormani os es-
tudames santistas que após a pa-lestra haverá deoates com pessoas
presentes ao auditório, inclusive
amigos presidentes da Associação

PSD nem terá candidato próprio
Aparteando o orador, o sr- Vas-

concleos Torres salientou que a
UDN não se manifestará de ma-
neira positiva em torno do assun-
to, e tanto assim que não se fi-
zera representar oficialmente na
Convenção.

Prosseguindo, citou, o represen-
tante pessedista, artigo publica-do num vespertino carioca, em
sua edição de ontem, no qual se
afirmava que a UDN teria candi-
dato próprio. Declarou ainda, o
aparteante, que o PSD poderá vir
a fazer ainda aliança com a UDN.

O sr. Hamilton Xavier entrou
também no debete para declarar
oue multa coisa ainda está sen-
do entabulada sem que o sr. Faus-
to cie Faria saiba, não podendo,todavia revelar . que seja.

Ocupando, a seguir, a tribuna,
o sr. Hlpólito Porto leu o artigo
cio vespertino carioca, para defen-
der a possibilidade de acordo en-
tro o PSD e a UDN, provocandoaparte do trabalhista Luiz Pinto,
de Valença, que disse haver, na-

III EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
E INDUSTRIAL DE
SETE LAGOAS

BELO HORIZONTE, 6 (Da Su-
cursai) — A 8 clc junho próximoserá inaugurada cm Sete Lagoas a
III Exposição Agropecuária e In-
dustrial daquela cidade, certame
que vem despertando grande cn-
lusiasmo entre os criadores. A in-
dústria terá desta vez, uma par-
ticipação maior que a anterior.

jornada médica"
em varginha

BELO HORIZONTE, fi (Da Su-'
cursai) — Nos dias 16, 17 e 18
próximos, n Associação Médica de
Minas Gerais promoverá uma jor-nada na cidade de Varginha, a
fim de debater vários assuntos
científicos-

Participarão desta jornada mé-
dicos desta capital, do Rio, de
São Paulo e do interior do Estado.

à disposição do Tribunal Regio-|U''nnt'o 11? 2'7> 8* an(lai'> grupo 803. gionais habilite o médico ao exer
nal Eleitoral, para tirar retratos! Como seus congêneres dos Esta- c.icj°. da Profissãc em todo o ter-
de eleitores, por determinação drrdos, o C.R.M.D.F. terá por atri- rltorlo nacional, ficará obrigado,
governador Miguel Couto Filho,' buição reger as questões dc ética no caso de mudança permanente
foram tiradas, em 12 meses de1 médica no Distrito Federal, bem para outro Estado, a se registrar
atividade, oito mil e seiscentasjcomo zelar pelo prestígio e bom no Conselho correspondente. Vcri-
fotografias, ou seja 34 mil e. 400" conceito da profissão c dos que ajíicando-se o caso de abandono
cópias. i exerçam legalmente. Dentro do que temporário ou definitivo do exer-

Manifestando o acerto da ini- preeeitua a nova lei, os médicos só cicio da profissão, manda a lei que
ciativa, o presidente do Tribunal'poderão exercer a medicina em o médico restitua a carteira à se-
oficiou ao chefe do governo agra-;qualquer de seus ramos ou espe- cretaria do Conselho onde estiver
decendo a colaboração prestada.!cialidades quando, satisfeitas outras inscrito.

A USIMINAS
SERÁ CONSTRUÍDA
EM IPATINGA

Técnicos japoneses escolhem o
local para a 

"Volía 
Redonda"

de Minas
BELO HORIZONTE, 6 (Da Su-cursai) — Estiveram reunidos os

membros da missão técnica japo-nêsa e diretores da Usiminas, tra-
tando de problemas da construção
da usina siderúrgica do Vale doParaopeba, cuja montagem terá
início a janeiro próximo. Em nova
reunião, realizada pouco depois,
discutiu-se a sondagem do terre-
no em que se localizará a pode-rosa siderúrgica-

EM IPATINGA

»E; iWIJVAS
Água radioativa em Belo Horizonte
Pelos escritórios comerciais
Hannaco e mineração
Pugilistas no xadrez

W.Ki
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tam ', salientou o acputauo LU'Z Comercial de Santos, representam
ttoberto Vicügal, que encareceu u tes dc firmas cafeeiras e jotnalis-necessidade oe ser otcreciao um tas. Reina grande expectativa na
transporte elicieme aos usuários maior praça caíecira do Pais em
da Central- O sr. Franco Montoro torno dos problemas que serão fo-
encaminhou a mesa requerimento ealizados nesses debates, onde a
no sentido ucs er consumida uma situação do cale. por certo, assu-
comissão de depatados, prcieitos mira singular destaque,
e presidentes oas edüidudes cias
localiaac.es suourbanas serviaas INDUSTRIAS AUTOMOBILIS-
pcia ferrovia, que sc dirigirão ao TICA F. NAVAL
presidente oa República para — Foi iniciada ontem a X Se-
apresentar-lhes aa.uos reais do, mana de Estudos cios Problemas
problema a fim de ser regulariza- Mineio-Metalúrgicos do Brasil,

; da urgentemente a situação, ole- certame promovido sob o patroci-' recenao-se aos trabalhadores um nio do Centro "Morais Rego", as-
transporte "ao menos razoável c soclação de alunos e ex-alunos c

j digno de seres humanos". Na Cá- professores do Curso dc Enge-
I mara Municipal, o sr. Mário Te- nheiros de Minas e Metálurgistas' les afirmou que "o movimento íoi da Escola Politécnica da Univer-
| espontâneo, /epreseiuancio táo sô- sidade de São Paulo- Na primeira
mente um aspecto da situação in- reunião, o sr- Sydnoy A. Latini,
sustentável em que st encontra a secretário-executivo cir GEIA, fo-
população, que ja reage, não mais calizou a indústria automobillsli"
aceitando a maneira desumana ca, sua situação atual, planos exis-
com que é tratada". tentes, abastecimento de matéria-

prima, fabricação dc auto-peças e
APURAÇÃO DE equipamentos, assunto que será,

RESPONSABILIDADES I também, objeto dc segunda palcs-
tra do mesmo conterencista, quo— A Comissão dc Inquérito de- analisará o financiamento da in-

signada pela direção da E. F. Cen- dústria dc auto-peças, aquisição
I trai do Brasil, constituída por dc equipamentos, mão-de-obra cs-
dois engenheiros e um funciona- pecializada, "know-how" estran-
rio, já está trabalhando ativa- gciro, financiamento da vencia de
mente no sentido de apurar a res- produção o política tributária. A
ponsabilidade pelos lamentáveis terceira conferência, a realizar-se
acontecimentos da manha de sá- amanhã estará a cargo do mini?'
bado. Procura-se, inicialmente, tro da Viação, sr. Lúcio Meira.
verificar se o trem que deixou a que tratará das possibilidades
estação recebera ou não autoriza- c planos dc implantação da
ção para tanto, o que parece está industria de construção naval. Na
positivado, pois se assim não fòs- sexta-feira, encerando o certame,
sc, o sistema de controle acusaria os engenheiros Eduardo Pylcs,

| a irregularidade, provocando, in- Donald Camargo c Anquises Car-
clusive, o descarilamento da com- neiro Lopes falarão sobre o su-

! posição. A responsabilidade por primeito dc sucata às aciarias na-
esse fato, que fêz explodir a rc- cionais.
volta entre os populares, caberia
ao chefe da estação de Artur Al-
vim que, aliás, foi duramente
atingido, a pauladas, durante a
manifestação dc protesto. O Irá-
fego dos trens sc desenvolve cm
ordem, sob proteção policial, que,

EXPORTAÇÃO DK LARANJAS

— Na atual safra, foram cxpoi-
tadas pclo porto de Santos, quase
meio milhão dc caixas dc laran-

outras frutas cítricas, até
SSES^ISS 15&S Wíindp,;»im CiMri.H.icIa,: .,
protesto mais ruidoso dos milha-
res de usuários.

TRIGÊMEOS NA CAPITAL MINEIRA — Belo Horizonte, 30
(Da sucursal) — O casal Vicente Amaral Machado-Luci Araújo Ma-
chado, morador nesta capital, foi surpreendido, sábado, com o nas-
cimento de um terceto dc garotas para aumento de sua prule, já
integrada por três outros filhos. A mãe, que passara bem durante
todo o período de gestação, teve também um parto feliz, rece-
bendo os três filhos com satisfação, embora saiba que nào será fá-
cll ao casal cuidar da família numerosa. O nascimento de Valéria,
Wilma e Valsita, estes os nomes das recém-nascidas, deu-se na
Maternidade "Odete Valadares", estando as crianças passando bem.
D. Lucí, que já tinha Véritasi de 4 anos; Wanla Lúcia, de 2 anos
e 7 meses e Antônio Lúcio, de 1 ano e 4> meses, é vista na foto ao
lado das trigèmcas, ainda no leito do hospital.

Os membros da missão técnica
japonesa visitaram a área reser-
vada para a usina, verificando a
capacidade da estrada pela qualserão transportados carvão c e-
quipamentos 3 também os arma-,
zéns do porto de Vitória.

O local da usina, conforme su-,
geriu o engenheiro-chefe da mis-
são, sera Ipalinga, a 18 quilorne-tros dc Coronel Fabriciano e Ace-
sita- l

A partir clc hoje, os técnicos \n-
ponéses farão novas visitas a in-
dústrias mineiras, a fim dc veri-
ficarem as possibilidades de for
necimento de materiais à grande àígusiderurgia do Estado.

O MAIS MODERNO HOSPITAL —
Médicos mineiros que estiveram
nos listados Unidos fazendo enr-
sos vi.ilos dc espcrl:ill7acà* re-
solveram Iniciar movimento para
construir o mais moderno hospi-
tal d; Minas Gerais, que será uni
dns mais completos da América
do Sul. A frente do empreendi-
mento encontram-se os médicos
Milton Machado Mourão, Amai-
do Hia», José Geraldo Albernaz
e 1'anlo Lessa Batista que orga-
nizaram sociedade que terá o
capilal de 120 milhões dc cruzei-
ros, ficando a obra em aproxi-
IlUMJatrientC 250 milhões, com ca-
pacidade para 300 leitos. Os seio-
nlstas niio terSo dividendo, mas
um desconto de 25 por cento nos

serviços do hospital que lera
nome de "Santa Monlra" e será
erigido na Avenida Parnpullm, a
Í100 metros ('o conjunto do IAPI;
do laiio direito, o hospital terá
pista para helicóptero, escola dc
enfermagem, cursos ric atualiza-
ção para médicos do interior,
serviço de "check-uii", lojeca
(para vender tudo que o doente
<• os acompanhantes precisarem),
cursos de pós.gradiMçào, centro de
pesquisas clinicas. Os médicos do
hospital darão tempo integral e
consultórios no próprio instituto
hospitalar. A foto é da maqueta
do projeto de Valdolaro, vencedor
do concurso instituído entre ai-i
qliltctOS rte Minas. H!o e SSo
Paulo. Venceu o projetista carioca.

MODIFICAÇÕES NA POLÍCIA

— As primeiras conseqüências
da nomeação cio nrvo secretário
da Segurança Pública fizeram-se . , ,
sentir ontem, qiando foram subs- encaminha das nl nca,
tituidos os titulares das oito dele- cal™K. c à Holanda ' '000

ranjas, 394.5117 caixas; pomelos,
4.859 c tangerinas, 3.175, num
total dc 402.031 caixas. A expor-
tação se processou paia os seguin-
tes paises: Holanda. 1)5.867 cai-
xas; Inglaterra. 179.537; Alemã-
nha, 50.688. Bélgica. 44.355; No-
ruega, 1.700. À Inglaterra foram

3.80') meias-

REVISÃO SALARIALgacias auxiliares da polícia pau-
lista, além do encargo dc delega-
do-geral. que pasou a ter novo ,,,.,,,,
ocupante — O Pacto de Unidade Inter-

Com as alterações, aliás, perde- sindical reuniu-Je ria noite clc on-
ram seus cargos as autoridades tem para apreciar problemas mie
que se encontram em Londres, cs- ora agitam ns classes trabalhado-
taginndo na Scotland Yard- ras. Foram adotadas providências1

para a obienção da aprovado da
MINISTRO «?M SANTOS lei de aposentadoria o trnçados

os primeiros planos para inicio do

vários
&& _

«irf?$- Rio - Curitiba

-Rio - São Paulo

DIÁRIOS Vitória

HANNACO
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Vioj» noi rápidos e confortdveis CONVAIR 440 do CRUZEIRO DO

SUL, que lha oferecem oindo o máximo em serviço d» luxo o bordo,

pr refrigerado, poltronas reclinóveis e cobine prassurizodo. Nas po>-

togens de ido e volto, 20% de desconto no volto.

ganhe em conforto e economize em tempo!

SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
— encurtando diítôneioi, unindo o Brosiü

CWTlAitAv. Rio Branco, 123 • Tel.-. 42-6060
CAITHO. Av. Nilo Peçonho, 26-A - Ttl.: 32-7000
ianta iuiia : Rua Sfa. luzia, 799-leia B * Te!.: 52-3008
AHOIANWA. Av. Rio Bronco, 277.A . Tel.- 22-S244.

BELO HORIZONTE, fi (Sucursal) [reestruturação de modo que, me-
- A arma des lagos c córregos do lhoí aparelhados, possam contribuir

Parque Municipal ca cidade ?.té há paia o fortalecimento do mercado cx-j
m tempo era tida como perigosa terno, principalmente agora quando al

paia a sairje pela alta Incidência dc dramática situaçSo do caie está a exi-!
caramujos hosoedeiros Intermediários'glr novos rumos para a ceptaçüo cie
dos transmissores da esquistossomose.'divisas para o nosso empobrecido cs-
Trabalho tle saneamento foi reali-'toque cambial. Criticou o sv. Por-
sado, cimentaram-se as margens, ca-;tillio a inferioridade com que o Orça-
nalizaram-se os riachos e aflora rio!mento da União t-nta o nosso escri-
Instituto de Tecnologia Industrial os' tório comercial dc Paris, relativa-
seus técnicos descobriram que a água mente ao escritório de Nova Iorque;
dali é radioativa. 'se os nossos interesses comerciais c

A equipe responsável pela dosco- Industriais;s5o malsjntensos ná Amó-
bcrla foi chefiaria pelo técnico Josc <*«¦ do Nortc' ''aZíl° m."lor h?V"Í8'
Marcelino de Oliveira, diretor do Ser- ««<>. Pa« «"c a0 '«ritqrio de Pa-
viço de Quimica do ITI. prof. Luiz «• ~ tllnv^ do mc'xnáo curo"c" ~

Matragano c CéUo rie Castro, chefes fc*sci" dados melhores recursos _e
das seções dc Físico-Cjulmica e Hi- malor assUtêncla para a recuperação
drologlá, e os assistentes José A. Sil-^c «P mt''('ado "uc ° BlaÜ1 vai Pei'-
va, Ivan Paulo de Almeida e Marti- ;dendo' ',ouco a "0llC0'
nlano Dias Moreira. Já foram feitas
G determinações e todos os resul-
tados foram positivos, tendo sido lnl- j Os círculos interessados no desen-
ciados os trabalhos de laboratório há, volvimento das explorações dc mi-
13 dias movidos pelo espirito dc pes- nérío aguardam com Interesse o inicio
quisa e dentro do programa l"nçado' das atividades da Mineração Han-
pelo Instituto de Tecnologia Indus- naco Lida. organizaçã subsidiária da
trial. Harina Co., que agora delem o eon-

A água do poço artesiano do Par- trôle das ações da Saint-John dcl
que, de onde foram feitas as aná-Rey Mining Co., na região dc Nova
lisej, aumenta as fontes ou bebe- Lima, A Mineração Hannaco, após
douros e enche o lago ali existente, haver Iniciado o trabalho dc prós-
Basta assim ser renovada c estará pecção nas jazidas tíe minério de
pronta para o banho medicinal. O ferro pertencentes à empresa dc Mor-
poço artesiano perfurado na adml-iro Velho está providenciando o cm-
ntstraeão Renê Olannettl, tem 85 me- barque nos Estr.dos Unidos rio equi-
tros de profundidade estando a fonte Ipamcnto no valor ric um e melo ml-
situada a uma altitude de 830 mc-.lháo de dólares. Conseguida » libe-
tros. Foi classificado — segundo ln- ração para a importação, a fi-ma,
formações do prof. Celso dc Castro \ especialista em fornecimento dc ml-
— entre as águas nitidamente radio- nêrlò dc ferro aos principais mer-
ativas, de acordo eom o Código de cados do mundo, tomou todas as pro-
Águas Minerais, que classifica ra- j vldénclas para que. ate fins deste
dloaüvas ns águas que tèm de 10 uni- mès, estejam no Brasil todas as má-
dades Mathe para cima. O resultado quinas e aparelhos rcrlnmados para
foi de 2J unidades Mache. por litro, a intensificação dos serviços em an-
bastante animador. A potência ra- damento. A Importação desses equi-
dloaüva da fonte agora descoberta, pamentos é feita sem cobcrtira cam-
deve ser considerável em vista da bial e a Hannaco cuida da aquisição
grande vasSo do poço artesiano, es- dc máquinas e veículos brasileiros
tando sendo calculada esta potência, também. Desde que haja o similar na-
com a revelação da quantidade dc eional não promoverá a Importação dc
rariloctementos que produz a radiação caminhões, lljes, sondas c aparelhos já
contida na vasão da água. 'fabricados no pais. Em junho seráo

Há algum tempo os técnicos do ITI atacados os trabalhos com Intcnsi-
descobriram uma fonte radioativa no riaric para que dentro de dois anos
Carlos Prates. acredltando-s*, assim, haja uma exportação Intensa, dentro
que um lençol subterrâneo de água do plano elaborado,
mineral passa sob a cidade. Pesquisas,
Ecológíras mais completas estão sen- LUTADORES E DEPUTADO I,
do realizadas . para verificar sc o!
lençol que alimenta a fonte do bairro | Estão sendo realizados no estádio
de Carlos Pralct idas indústrias Lu- do Paissandu as tradicionais "lutas"
nartiil é o mesmo ocorrente no Par- com "pegado-es internacionais", com
que Municipal. Com esta veiiflcaçío renda para empresários e para uma
o Estado ou a Prefeitura via cuidar Fundação Valdomiro Lobo. do depu-
do aproveitamento das fontes com tado do mesmo nome. O delegado
finalidade econômica e social.- José Ccraldo Araújo foi assistir ao es-

petâculo e achou que cs lutadores
PELOS ESCRITÓRIOS COMERCIAIS não se empenhavam como era dc-

vido; em suma. as lutas não passa-
O sr. Lulr Carlos rie Portllho. advo- vam de marmelada. A autoridade po-

gado t superintendente da Federação lielal resolveu conduzir todos os lu-
do Comércio, após viagem i Europa tadores para o xadrez, tais como Scho-
declarou em entrevista ser favorável be-, Kcstolís, Diabo Branco, etc. Dc-
i continuidade dos escritórios comer- pois de um "pito" voltaram a lutar
eiais do Brasil no exterior, salien- eom a promessa do delegado de no-
tando. entretanto, que sua eficiência vas providências, se continuassem as
depende de uma melhor assistência marmeladas.
da parte das repartições brasileiras O deputado Valdomiro Lobo não
a que se acham vinculados, como gostou da história, falou na Assem-
ainda das entidades de classe do co- Ibléla, foi ao secretário da Segurança,
mércio e da Indústria. Pondo em ctc. chegando a desafiar quem qui-
destaque a eficiência de alguns dês- sesse para uma "luta real". E no lá-
ses escritórios, depois de citar noml- Pado, um dos lutadores ("Valdemar
nalrnente o de Montevidéu e o de — o rei tía sujeira") resolveu aceitar
Paris, eom relaçlo ao último, que o desafio do deputado e houve um
aeabava de visitar, realçou o trabalho pega extra no estádio. O caso re-
ali desenvolvido pelos srs. José AI- ;percutlu na Astembléia tendo o depu-
etno Bicalho e Dirceu Dt Pasca, que tado Milton Sales pedido providências
executam tarefas que nem se encon- á Comiaio Executiva para evitar no-
tram na rotma de suas atribuições, voa \ exames do parlamentar petebii-
dar.do aos brasileiros, de um modo ta. Valdomiro diz que lutará outra
geral, assistência preciosa. O ir Luiz vez com "o rei da sujeíia" em recinto
Carlos de Portilho não considera fechado ou em público com resultado
oportuna a extinçáo do* escritórios 'financeiro totil para a Fundação que
[comerciais no exterior, mas acentua \ tem o seu nome e que é de "assis-

— O sr. José Maria Alkimin. uma
ministro da Fazenda, concordou rial.

campanha de revisão sala-
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Estádio Ferroviário — Pelos ferroviários da Estradu dc
Ferro Noroeste do Brasil, acaba de ser construído o estádio
(foto) Ubaldo Medeiros. O campo que c, possivelmente, ó
melhor dc Maio Gros«:o, foi construído exclusivamente com
os recursos coletados pela entidade dc classe dos trabalha-

dores ferroviários daquele estada

Caixa Econômica Federal
tio Rio de Janeiro

OBRAS NA AGÊNCIA CATETE
A Administração do Caixa Econômica Federal do Rio

ds Janeiro comunica ao público que, por motivo das obras
c!e ampliação da Agência Catcie, no Largo do Machado, os
depositantes desta Agência estão sendo atendidos, temporária-
mente, no prédio da Rua do Cctetc n, 227, no expediente
normal. ,

Até a reabertura da Agencia Catete, no Largo do Ma-
chado, não serão recebidas nas instalações provisórias, à Rua
do Cotete n. 227, as contas de luz, gás e telefone, nem
haverá venda de estnmpilhas, procedendo-se ali somente às
operações dc depósito e retirada nas cadernetas e contas
de cheques, c ao pcçicmcnto dos benefícios dos pensionistas
e aposentados do IPASE.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 1958.

a) JERONYMO DE CASTILHO

Secretário Geral
43327

-— *
i

a conveniência de estudar-te a «-a :ér.;s ao tuberculoso pobre".

AVISO AOS CONSUMIDORES
DE ENERGIA ELÉTRICA

Conforme comunicac.ío ao Departamento de Concessões fPrefcl-
tura do DlMrlto federal i e Drpart.imento Nacional de Iluminai*" *
Gís (SC,V.O.Pt), os logradouros abaixo Indicado» ficarão sem ener-
Ria elétrica para permitir a execução de serviços na rede feral de
distnbuiçfo.

TRXTASDO-SF. OF. SERVIÇOS QUI \ISA>f AO desenvolvi.
MENTO r. MELHORIA ri A DISTRIBUIÇÃO DE KNBSOIA ELÉTRICA,
ESPERA-SE A COMPREENSÃO DOS SRS CONSUMIDORES,

HOJE
7-3-W8 i Quarta-feira)

"SCIURBIO DA LEOPOLDINA"1
(Período das Í.Oflhs 4s 16.00h*>

ro.\sl:e.s$o
ItUAS: Berlínde. Fernande» Valdei. Cal Gallene. Humbotdt. Justl-

niano Serpa. Manuel dc Morais. Marechal Fock e Ml<uel Bur-
nier. Av. dos Democráticos (entre os postes ns. 9*3/107 a
963/123).

AMANHÃ
I-MM3 (Quinta-feira)

"StnCnBIO DA CENTRAL-
(Período das IJ.OOha às li.OOhsi

CAMP J GRANDE
RUAS: Adauto Miranda e Gabriel Bernardes Estradas; doa Csboclo».

do Cabucu e da Cachoeira; Praça Engenheira Elza Osborne.
Cia de Car ris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Lida.
Societé Anonyme Du Gai de Rio de Janeiro.
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Repleto de passageiros descarrilou
o trem tombando um de seus vagões
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"COMANDOS SANITÁRIOS" NO CENTRO DA CIDADE
0 alvará era para finfuraria mas a casa era de aves e ovos -- Irregularidades e imundícies encontradas
— "Galinhas tristes" para o abate clandestino — A padaria não era fiscalizada há 12 anos — Tudo

era aproveitado no galinheiro

O trem de prolixo UX-12, procedente do Bolford :;ô\o. quan*do, na manhã de ontem, dava entrada na Estação dc Acàrl. desear*
rilou, lendo tombado um vagão repleto de passageiros Originou*
kc grande confusão, mas, felizmente, passados os primeiros instàn-
tes, verificou-se (|iie somente uma pessoa saíra ferida sem gravi-dade. Transportada paia o hospital Carlos Chagas, verificou-se tra-
tar-se da menina Eliana de Souza, de 14 anos, residente na Rua Del-
íim Moreira, 4,r>(), em São João de Meriti, que sofreu apenas contu*
são na perna esquerda. O tráfego, em conseqüência, ficou interrom-
pido durante horas, passando os trens a trafegar naquela linha
(Kio D'Ourol com grande atraso. A direção da Central tomou as
providencias necessárias, colocando diversos homuns na desobstru-
çáo da estrada. No clichê um aspecto do local.

Numa diligência efetuada sábado
último o$ "Comandos Sanitários"
da Prefeitura em ação conjunta
com as autoridades da delegacia
de Economia Popular autuaram a
casa de aves e ovos situada na Rua
do Riachuelo, 22, de propriedade
de Antônio Cova. Ali foram veri-
ficados inúmeras irregularidade*,
acentuando-se um abate clandes-
tino de aves, sem falar na imundi-
cie e na fedentlna reinantes. Para
maior espanto das autoridades sa-
nltárlas o estabelecimento que ti-
nha alvará para funcionar coma
tinturaria estava transformado em
galinheiro e ainda o último alvará
existente na casa datava de 1956.
Carteiras de saúde e outros do-
cumentos imprescindíveis eram eol-
sas desconhecidas para o proprie-
tário. Ontem, depois de visitar as
obras que se realizam no Hospital
Pedro Ernesto, o sr. Guilherme Ro-
mano, secretário de Saúde e Assis-
tência, passava pelo estabeleci-
mento e sabedor das irregularida-
des parou para vêr o local. Nada
ainda haviam feito para limpá-lo. Sílla0 e uma pequena área. Em
Ao dar entrada na casa o secreta- tudo se notava desalinha e prin-
rio ficou alarmado com o mau eipalmente sujeira. No salão in-
cheiro e ao verificar as demais de-: terno então a coisa era espanto-
pendências não teve dúvida em so- sa, Caixas amontoadas, gatinhei-
licitar o compareclmento do de- ros infectos, caixas com ovos im-
legado de Economia Popular, sr i pregnados de moscas e o chão co-
Luiz Felipe Burlamaqui e em se- j berto de sujeira e cascas de ovos.
gulda determinou o fechamento doJDo teto as teias e grandes aranhas

quase roçavam as cabeças dos vi
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No clichê acima, lado esquerdo, o galinheiro e o local infecto onde as aves eram aba-
tidas, c, à direita, o tanque imundo onde as mesmas, depois de mortas, eram lavadas

pequeno fogão a carvão, uma sc-|mar, Nos tabuleiros onde são!
pa para sua refeição e da esposa jacamados os pães, sapatos sujos
que com êle trabalha. A um can-Ide lama e meias estavam neles;
to sôbre uns caixotes estava o depositados. Pelo chão tabuleiros!

galinheiro.

DESALINHO E SUJEIRA

A casa conta com três compar-

sitantes e entre a imundície viam-
se baratas enormes. Nesse mes-
mo local, segundo o médico Os
valdo Pinheiro, chefe dos coman

timentos, entre a loja, onde estão1 dos, o dono da casa, no dia em
as aves em exposição, um outro!que foi autuado, preparava num

"CABELEIRA" RECOLHIDO A PENITENCIÁRIA DE NITERÓI
Ainda era procurado quando já havia se apre-
sentado às autoridades de São João de Meriti —
// remoção do facínora pura Niterói -— Teve

alta o primeiro policial baleado
Noticiamos ontem o epílogo melancólico das bravatas do facíno*

ra "Cabeleira". Anunciou cie através de seus asseclas que náo se
entregaria. Eslava disposto a vender caro sua liberdade. Assim, en*
quanto dezenas de policiais, armados até os dentes, montavam guar*da ao Morro do Cruzeiro, entregava-se cie às autoridades de Sáo
João de Meriti. Tinha êle de ser removido para Niterói, o que pre*ocupou seriamente as autoridades que o guardavam, iá que era voz
corrente dc que policiais do Rio Interceptariam a caravana para
justiçar o bandido, vingando, assim, seus colegas, vítimas do mes*
mo. Por isso, o delegado Wilson Fredericcl colocou o facínora em
seu carro e saiu em grande velocidade procurando, o que acabou
conseguindo, despistar quase uma dezena de veículos da reportagem
que saíram em seu encalço.

Fêz Incrível itinerário para ir a Niterói. Subiu a serra e foi a
Friburgo, dali desceu para Itaborai e, somente então, diriçiiu-se a
Niterói. Gastou êle 9,50 horas nesse penoso percurso, quando, em
viagem normal, per Magé, fala-la em 2,30 horas apenas.

abatédouro improvisado e na área
quatro pequenos tanques desti-
nados à lavagem das aves abati-
das, completavam a imundície.

"GALINHAS TRISTES"

Ao que apuraram os médicos o,-
dono da casa somente abatia as [cies e

REMOÇÃO

Ao sabor que "Cabeleira" havia
Se apresentado e que se achava no
escritório do advogado Wilson Mir-
za, á Rua da Matriz. 239. o delegado
Fredericcl dirigiu-se no local e pio-
testou veementemente por não ter
fsldo avisado em tempo da apresen-
tnção- Disso o delegado que "Ca-
bolcira" estava pró.so e que tinha
que ir consigo. O advogado proles-
tou, dizendo que somente com ga-
rantlas sou cliente seria removido.

¦ Proteloira. da Madeiro Prc-fobricadai
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o delegado Fredericcl deu a garan-tia exigida, conduzindo o meliante
entre si e o seu escrivão. A essa ai-
tura dos acontecimentos a Rua ria
Matriz estava tomada por verda-
deira massa humana. Várias poli-
ciais cariocas se misturavam com
o povo. Quando o bandido surgiu
ouviu-se 0 eligatilhar de várias me-
tralharioras, o que fèz com que os
curiosos procurassem abrigo atrás
dc carros e rios poste. O delegado e
o escrivão, que traziam quase im-
prensado entre si o bandido, pp.ra-
ram bruscamente, Graças a inter-
venção do detetive Mansa, que or-
denou severamente a seus homens
que usassem a cabeça, o preso foi
removido para o Foro. tendo o pró-
prio detetive Manga, protegido o
facínora com o corpo.

QUATRO PERGUNTAS E TRÊS
RESPOSTAS

P:is.sado o "suspenso" c quando
os ânimos estavam mais calmos o
nosso repórter acercou-se rio delo-
gado Fre.dericci e lhe fêz quatro
perguntas, uma das quais ficou sem
resposta.

— DelORado Fredericcl, è verdade
quo o sr. teve sério atrito com c ad-
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de folha com bolos e doces mos-
travam o descaso dos proprietá-
rios pela higiene e saúde dos fre-
gueses.. Na sala do forno então
a sujeira era de pasmar. Duas
grandes bacias enferrujadas esta-
vam cheias de massa para bolo.
Por todo o lado viam-se imundi**

um pequeno girau servia
galinhas tristes''. Aquelas que,-para acomodar os romeiros nas

doentes, tornavam-se imprestá- horas de repouso. Uma poria da
veis para venda. A casa, nã sala "dava 

para pequenos cômodos
tarde de ontem, estava entregue que servem de moradia ao antigo
à esposa de Antônio que nada j proprietário e sua família c num
sabia explicar, nem mesmo o lo-lquarto rústico e pequeno um di-
cal onde éste se encontrava. Nu-|minuto forno eslava em pleno
ma tabuleta viam-se anotados osjfuncionamento para aproveita-:
nomes de várias firmas que com** mento de cocadas e outras gulose-i
pram na casa. Entre elas, casas de!mas já desfeitas. Todos os em-i

NÃO ESCLARECIDO AINDA
0 ASSALTO AO BANCO LOWNDES

Alguns jornais de ontem publicaram a notícia dc que o Ser-
viço de Diligências Especiais do gabinete do chefe dc Policia, após
intensivas diligências, havia conseguido esclarecer o assalto ao
Banco Lowndes, ocorrido em novembro dc ld.íG, e no qual perdeu
a vida o gerente do mesmo. sr. Lcopolriino Amaral. Cinco homens
estariam presos no xadrez do S D.E. c. submetidos a hábil inter-
rogatório, teriam confessado o crime, bem como teriam de1 ado
antever serem os mesmos que, em janeiro seguinte, assassinaram, na
Chácara do Céu, Irene Conceição Camaiio e feriram seu com-
panhelro .lúlio Cesar Zurquim,

Sôbre o assunto demos, ontem, com reservas, pequena noticia,
não que aqueles crimes tivessem sido esclarecidos, mas tão sòmen-
te a prisão de um suspeito. Nossa precaução justificava-se plena-
mente, uma vez que, a 27 de março de 1957. o Serviço de Diligên-
cias Especiais apresentou os indivíduos conhecidos pelos vulgos dc"Mexicano", "Colombo", "Maluco" e "Tarzan" como sendo os auto-
res dos assaltos do Banco Lowndes e da Chácara do Céu, o que
logo depois foi provado não ser verdade, uma vez que três rios
acusados se encontravam presos à época dos crimes: "Colombo''
no 13" D.P., "Maluco" na Delegacia rie Roubos e "Mexicano" numa
delegacia em Minas. No entanto, os métodos usados no Serviço de
Diligências Especiais foram tão "convincentes" que os quatro "con-
Cessaram" os crimes e até Júlio Cesar Zurquim reconheceu neles os
seus assaltantes. No dia 6 de abril a Policia Técnica comprovou o
álibi dos quatro marginais e não se falou mais no caso. Tempos de.*
pois foram presos os assaltantes da farmácia Acre e um deles decla-
rou a um nosso repórter que queriam quc êle confessasse ser autor
dos crimes do Banco e da Chácara, mas que isso éle não podia fa-
zer, pois nada tinha com os mesmos. Novo silêncio c ontem, fi-
nalmente, a noticia a que nos referimos acima.

Ontem mesmo a reportagem foi ter com o comissário Darcy
Araújo, chefe do S.D.E., que desmentiu a noticia dada como "fu-
ro". Por esta estariam presos Vilmar Cândido Ferreira, Leônidas
dos Santos Carvalho, Celemon de Oliveira, José Fernandes de
Queiroz e Alcio Pinto. Segundo o comissário estão presos apenas
Leônidas dos Santos Oliveira e um outro cujo nome não quis foi-
necer. como suspeitos de haverem participado daqueles dois assaltos.

E' possível que o comissário esteja receoso de cometer outro
erro. apresentando como criminosos homens ine mais tarde pro*
varão nada ter com o caso.

De qualquer maneira só consideraremos os casos esclarecidos
após os depoimentos dos acusados na Justiça. Até ai contimiare*
mos noticiando sob reserva. Temos razão para isso.

Coesão de veículos faz uma vítima

pasto diversas e mesmo alguns
chinas", com toda certeza ai-

pregados em número de seis es-
tavam sem uniforme, alguns des-

guns dos que compram as aves calços e outros de tamancos.
FALTA FISCALIZAÇÃO

Falando à reportagem o medi-
abatidas clandestinamente

NADA SE PERDE

Desenvolvendo excessiva ve-
locidade, a camioneta de placa
6-19-17. do serviço de entregas
da "Swift dn Brasil", ao atingir
o cruzamento das ruas Carlos
Góis e General San Martin, cho-
cou-se violentamente, com o auto
particular rie chapa 34-fiO. Em
conseqüência, Severino Deodoro
de Almeida, solteiro, de 23 anos,
morador na Rua Carlos Gomes,
93, cm Jacarepaguá, ajudante do

jeo Osvaldo Pinheiro esclareceu
Ique desde o ano de 1946 não é
I fiscalizada a referida padariaO negócio é rendoso porque na

da se perde.. Quando as aves os- ,Mo£tl.ou uma fô]ha dn autuação
de está con-

dos "coman-
dos sanitários". Agora o mesmo

tão imprestáveis para a venda ^S^éTw.MFo^com vida, logo iam para o "aba- 
Sd^a :oassaeem dctedouro" para serem entregues a Íg"±uaárSg^nr

determinados fregueses. Os ovosaeiermuiaaus uegueses. us uyos . id{ 0 . nrocedeu à diligência
pois mal apresentam sinais de
choco são vendidos por preço mó

quele
mento, disse o sanitarista. A au-
sència de fiscalização é a princi-

uíiuzam'"íoaSoÍCa^eS^,0Sal causa das^relularidacfes que
bolos.

PERÍCIA

carro de entregas, saiu ferido, so-
frendo contusões e escoriações
generalizadas. Encaminhado ao
Hospital Miguel Couto, após re-
ceber curativos, retirou-se. Os
motoristas responsáveis pelo aci-
dente evadiram-se, abandonando
os veículos, danificados, no loca'.

A Policia do Io Distritotao ter
conhecimento da ocorrênci.i, en-
trou em investigações para iden-
li ficá-los.

ne doces e|je v£m verificando, Os comer-1
Idantes são menos culpados do

€1
A EUROPA

e Argentina

pelos modernos navios

Policiais afastando populares quc, desde cedo, aguardavam
a saida de "Cabeleira"

Parada,
recido.

tão tragicamente desapa-

FIM DA CAÇADA

Terminou, assim a caçada que
mais de uma centena de policiais

confesso da tentativa de homicídio
de que foi vitima o investigador
Silvano.

TEVE ALTA O INVESTIGADOR
SILVANO

,..,...,„_,.. ,-,:,,,,,,,„ ,;„.-,.,.-. n ri,,; Ontem às lVhoras. teve alta do
5 dos quais, inutilmente, portanto Hospital Getulio Vargas, once se
sestundo alegou "Cabeleira" e tes- encontrava internado desde o dia
tamunhas confirmaram cie estava 28'de março último, o investigador
naquele Município desde o dia 30 Silvano, o primeiro policial ferido
An mês nassado na caçada empreendida para a cap-tura de "Cabeleira". Conforme no-

tlciamos Silvano com alguns cole-
gas cercavam o barraco onde o fa-

I cínora morava no morro cio Cru-
I zelrp, na Penha, quando o bandido
' numa desesperada tentativa de! fuga rompeu o cêrço policial a ba-' 

la, ferindo gravemente o investiga-
dor, quc durante vários dias esteve
entre a vida e a morte naquele
hospital.

Silvano no deixar o H. G. V. diii-
giu-se. com sua família para a mo-

que aqueles quc têm obrigação rir
fiscalizar e orientá-los, concluiu
o médico.

DOMO HÁ 15 DIAS
O sr. Bonifácio Simões é donodepois de um minucioso exame L estabelecimento cm causa econstatou que as irregularidades lA.

diziam respeito às autoridades sa-'

A pedido do delegado Burla-'
maqui da D.E.P, compareceu no
loja o perito Numa Pompilio que:

rou que o havia comprado
nitárias, pois as aves abatidas 

ffi|gtfKS*K tveíòu não^numero de doze somente foram f -. » , escrjtura e disse na-encontradas no sábado último pe- g* Z còS2 ás exigén-los comandos. Caso as autorida-|«fass£ lác™ £a oSn-des policiais pilhassem em £la-|ihe mostradas certas irregularida*grante os. homens matando avesL, feri.sm os mais ,Ufiimen.doentes ai sim poderiam agir. Os ,' D..inciuios _e hieiene c
policiais ainda efetuaram visitas\™fé *$$?Z 

p„Scr 
"ignorai

la restaurantes das proximidades, '

NA CASA DE DETENÇÃO

Agora êle se encontra recolhido
na Casa de Detenção de Niterói, e
contra o mesmo, conforme confís-
sou para a reportagem, exis»e ape-
nas uma tentativa de homicídio.
quc é a agressão à bala na pessoa
do Investigador Silvano Ferreira.
Quanto as agressões ao falecido ln-
restigarior Parada e ao guarda mu-
nicipal Ivan Lemos que lhe são
Imputadas, npga terminantemente

porém nada encontraram que pu-
desse incriminar o vendedor de
galinhas,

FECHADO

O sr. Guilherme Romano co-
municou-se com o prefeito pelo
telefone tendo o sr. Negrão de
Lima determinado o fechamento
da casa, caso assim determinassem
as, circunstâncias. Imediatamente
o'estabelecimento foi fechado e
interditado até que cumpra as
exigências sanitárias.

OUTRO ESTABELECIMENTO

Na padaria situada na rua Frei

TUDO INUTILIZADO
Pães, bolos, doces, biscoitos e

tudo o mais que foi encontrado
em condioões precárias de higie-
ne foi inutilizado por determina-
ção dos médicos e um monturo
clésse material foi feito no quin-
tal, tendo um funcionário, depois
d esmagá-lo com uma enxada,
jogado água com creolina sôbre
o mesmo.

CONVITE AO SINDICATO
O sr. Romano pelo telefone

convidou diretores do Sindicato
dos Hotéis e Similares parn com-
provarem pessoalmente as irregu-
laridades encontradas; porém,
ninguém daquele órgão de classe
compareceu ao local. Com o se-

IMOBILIÁRIA
DUVIVIER-i

S.A. 1
Rua da Assembléia, 45,

s/loja-Tel.: 42*8712

, deixe a nosso cargo
Ia procura oo imóvel
Ique deseja: visite*
;nos sem compromisso
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Flagrante da introdução de "Cabeleira" no auto do delegado
n saída de "Cabeleira"

vogado de "Cabeleira", logo após1 Aguardemos o desenrolar dos acon-
chegar no escritório deste? teclmentôs até que o marginal vo-' 

Sim. De fato fiquei irritado j "ha a cumprir pena nesta capi a

Caneca, lõfi, também uma série cretário se encontravam os mé-
de irregularidades foram encon- dicos Marques Dias, diretor de

radia rie um irmão, na Rua 21 dc tradas pelos comandos. Tão logo:higiene: Sadi Coutinho e Hum-
Abril, 38. em Quintino Bocaiúva, os médicos entraram na sala de berto Braga, adjunto e assistente,
ontie permanecerá em repouso. [manipulação viram coisas de pas-Irespectivãmente do sr. Romano.
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por não ter o mesmo me comunica
do noticia de tamanha gravidade.

O sr, sabia quc "Cabeleira"
estava no Município desde a noite
rio dia 30. e que na madrugada de
domingo para segunda-feira per-

; noitara numa casa da principal rua
\ deste local?

Pabia que óle estava no muni-
' epio- Kntretanto, como a área do

mesmo c muito extensa, não sabia
! precisar onde cncontré-lo. Como

tambcm citava interessado na sua
: prisão, soube quc o mesmo havia
pernoitado no centro da cidade,
mas não consegui localizá-lo.

E' verdade que elementos da', 
Policia Carioca pediram-lhe que
soltasse o homem porque a fies

: .>le pertencia?Esta eu nâo posso responder.
¦— O sr. deveria ter sido pòsio

Imediatamente a par da apiescnta-
p ção do criminoso?

Sim- Is.o foi uma omissão cri-
minosa. Os responsáveis forsm le-
vianos em não me comunicar o
fato. Tenho quase quc certeza se
não tivesse chegado a tempo ha-
veria, sem dúvida uma carnificina,
em virtude da exaltaçio dc Ânimos
de vários policiais do Rio. que. co-
mo è natural, queriam a todo custo
rmgar a morte do companheiro

virtude, ao menos de ser reu

0 ENTREVERO
ENTRE POLICIAL
E MOTORISTAS

*lPi-lSfNT*\NTl.

COIMVR REPRESENTAÇÃO LTDV
h. Presidente Virjj?, 417-A
17 6 mnr Fone: 23-3693

Outras noticias
de Polícia

na lü.a páginaí *_

Em virtude 'Jo Incidente registrado
recentemente cnlre a Policia e motu-
rista? quando se realizava uma as-
semblcia do SiiKv.cato dos Conduto-
res Autônomo? de Veículos Rodovia-
rios do Kio dc Janeiro, em que foi
desarmado o Letctive Serejo que te
apresentou para exame dc corpo dc
delito. íoi Instaurado no Departa-
mento Federal de Segurança Publi-
ca um Inquérito policial, tendo em
vsíta as escoriações recebidas por
aquele servidor.

Na Urde de ontem, íortn: intima*
des a comparecer a Divisa de Or-
dem Política • Social, os motoristas
Heitor Josc dc Moraes. Severino
Be.tíir. tia Silva c Francisco Bessa.
A d.-rttona do Sir.d.cato, a propósito
dessa situação, recorreu ao vlce-pre-
sidente da República que depois de
ter entrado era centato com o cheie
de Policia e com o coronel Daniio
Cunha, de Ordem Peiitica e Social,
determinou que o deputado José Tala-
rico aeon-.panhass* os aludidos meto-
tisxti *o D.F.S.P.

Nio ioram toaude* cs depoSmentc»
dos referidos motorutas ontem, o que
será feito hoje i Urde, c«t5. a pre-
s*«ça do delejado Mano Luc«ia.

pelos modemíssimos' Sp*
'ifetcwif/wnâd
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Sua melhor oportunidade para adquirir o melhor olu-
niinio! Basta uma pequena compra de PANEX para
você concorrer a êstes maravilhosos prêmios: 1.') 15
dias em N. York e Hollywood para 2 pessoas; 2.")
viagem a Bueno Aires,- e ainda mais: 1 milhão em
valiosos prêmios: geladeiras, televisores, lavadeiros,
fogões, etc. Visite hoje mesmo o loja de sua prefe-
réncia que vende PANEX.
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Dólares eleitorais
Ontem, o Conselho da SUMOC

cuviu a exposição <lo diretor da
Carteira de Câmbio sôbre o caso
criado pelo não cumprimento,
por parte rio governo federal, do
direito adquirido pelo governo
do Rio Grande do Sul para a
importação dc implementos ro-
doviários e portuários, na forma
do Certificado <lc Prioridade
Cambial dc número 305, O Con-
lho da SUMOC ouviu em silên-
cio, O sr. Alkmim, na presidèn-
cia, nada disse. Não houve dc-
Lates, Em face do direito adqui-
rido e irrevogável, nada havia
,i decidir, nada havia a sustar,
nada havia a reexaminar.

O governo do Rio Grande do
Sul, antes mesmo do julganicn-
to do mandado de segurança, já
viu o seu direito adquirido rca-
firmado ontem pelo Conselho dn
SUMOC. Resta ao governo cum-
prir imediatamente, sem prote-
Inçõcs determinadas pela pres-
são política do sr, Brizzola,
principal interessado neste epi-
sódio que desonrou 0 governo
federal não só perante a opinião
pública gaúcha, como a dc todo
o pais,

O telegrama dos adeptos sul-
rio-grandenses da candidatura
Brizzola, procurando impedir a
efetivação do direito adquirido
pelo governo do seu Estado, já
é. objeto dc julgamento dos ciei-
tores gaúchos. É mais um pro-
blcma do Rio Grande do Sul.

. ¦',' ¦'.'

Problema nacional é o do te-

lefonema do sr. Leonardo Alk-
mim, ou dc um dos seus prepos-
los, que provocou a retirada da
licença de importação dos ini-
¦plementos rodoviáriários c por-
luários, quando aquela licença
já se encontrava no guichê da
CACEX. O sr. Paulo Poock não
referiu, na exposição que fêz

;.o Conselho da SUMOC, o epi-
sódio do telefonema. Ninguém
lhe perguntou, perante o pai do
sr. Leonardo, os detalhes da
desonrosa história. Fica sem res-
posta, sem contestação oficial,
fica, portanto, confirmado, quc
um diretor dc Carteira úc Gani-
hio do Banco do Brasil obedece
á instrução telefônica dc um fi-
lho do ministro da Fazenda,

Ontem, o presidente da Repú-
blica lamentou junto ao sr. Godói
Ilha quc o governador do Rio
Grande do Sul estivesse trans-
formando o caso em oposição ao
sr. José Maria Alkmim. O si-
léncio na SUMOC c o lamento
no Catete indicam quc o govêr-
no federal quer encerrar o caso
com a filosofia do deixa-disso,

Mas, c as contradições dciuiii-
ciadas pelo sr. Godói Ilha? Ali-
nal. o sr. Alkmim mentiu ou não
mentiu? fi claro quc o sr. Alk-
mim mentiu, deixando o presi-
dente da República em postura
lamentável. Afinal, o sr. Alk-
mim c mestre — como lembra-
va, ontem, o senador Daniel
Krieger — da arte de mentir.
da arte de ilaquear, E ninguém
melhor quc o sr. Juscclino Kubi-

tschck conhece o "homem 
pú-

blico" quc colocou na Fazenda,
A última mentira do "homem 

pú-
blico" foi a dc quc enviaria um
repto — mais um — ao sr. Godói
Ilha. O sr. Godói Ilha não rece-
beu repto algum c o sr. Alkmim
silenciou também na SUMOC.

.

O Pais sabe que o caso cio Rio
Grande do Sul não pode ser en-
cerrado na forma desejada pelo
governo federal. O caso desonra
o governo. Além das perguntas
já anteriormente feitas, resta
responder: qual o certificado de
prioridade que permitiu o sr.
Brizzola obter dólares para a sua
Prefeitura e para distribuir a

outras Prefeituras do Rio Grau-
de do Sul, visando à eleição de
outubro? Pode um prefeito mu-
nicipal obter licenças de prio-
ridade dc importação? Não te-
rão saído os 2 milhões e ,100 mil
dólares que obteve o sr. Brizzola
da licença com certificado dc
prioridade concedido ao govêr-
no do Estado do Rio Grande do
Sul? Lm caso afirmativo, esta-
mos diante da mais crimiijosa in-
lorvcnção do governo federal
num pleito eleitoral.

Favoritismo ignotninioso, quc
ofende à consciência da coiiumi-
dade democrática. O País aguar-
da a palavra do governo federal.
_ preciso quc o governo náo
minta outra vez.

cialistas em humanistas. Talvez nenhum esfór-
ço científico seja hoje tão necessário como esle:
para evitar que o domínio sôbre a Natureza
seja dado de presente a homens que acreditam
que o mundo nasceu com eles, isto é, a bár-
baros .

Eis a verdadeira utilidade do Congresso da
Inútil História da Medicina.

Socorro
Está na Constituição que a União despen-

dera, anualmente, 3% de sua renda tributária
na execução do plano dc defesa contra os elei-
tos das secas no Nordeste, devendo um terço
dessa quantia ficar depositado em caixa espe-
ciai, para o socorro da população, atingida pelo
flagelo.

Esse dispositivo não tem sido devidamente
cumprido, aumentando assim a dívida da União
para com o Nordeste, a exemplo do que já
acontece em relação aos Institutos de Previdén-
cia. Afinal, só se cuida, de verdade, de obras
públicas, naquela faixa do território nacional,
quando surge o flagelo. E' a incúria habitual na
solução do problema secular.

Sofre o Nordeste, no momento, uma de
suas grandes crises climáticas. E a assistência
do governo federal não se apresenta eficaz e
nem as, verbas ali chegam com a necessária
presteza. Daí o clamor geral, inclusive pelos
assaltos de grupos de famintos às casas comer-,
ciais, nas pequenas localidades nordestinas.

Problema também seríssimo é o do atraso
no pagamento dos vencimentos do funcionalismo
nos Estados compreendidos no Polígono das Sê-
cas, como já se anuncia no Rio Grande do
Norte. Infelizmente, com a reconstitucionali/a-
ção do País partidos situacionistas, em toda
parte, têm feito do "einpreguismo" a sua gran-
cle fonte de proselitismo.

Daí resulta que as minguadas rendas que
arrecadam são duramente sacrificadas com a
volúpia das nomeações. Chega a um ponto em
que o atraso no pagamento de vencimentos c

falai, repercutindo os seus efeitos sôbre o co-
mércio, a indústria, etc.

Além disso, a vida caríssima e a ausência
de produção devido as secas, levarão também
o funcionalismo do Nordeste à fome.

A solução de emergência se acha, igualmen-
te, na própria Constituição, art. 18, Ü 2.: "Os
Estados proverão às necessidades do seu govêr-
no e de sua administração, cabendo ri União
prcslar-lhe socorro, em cano dc enlnmidnde pú-
bíica". E' o suprimento direto aos cofres esta-
duais para a manutenção e o funcionamento
dos serviços. Na hora presente, não poderá o
governo federal fugir a essa obrigação consti-
tucional.

Cumpre, pois, ao presidente da República
conter um pouco os enormes gastos que ora faz
em Brasília, a fim de poder voltar-se, também,
para o Nordeste, para aqueles brasileiros sem-
pre esquecidos e abandonados.

Duas municipalidades
O fato se passou em Nova York. Aqui no

Rio, cidade onde falta água e, de vez em quan-
do, luz, e as ruas andam todas esburacadas, não
teria conseqüências, Um funcionário brasileiro
andando pelas ruas de Nova York, tropeçou em
um buraco e quebrou um braço, Refeito do aci-
dente, foi procurado por um advogado que lhe
propôs pleitear indenização da Municipalidade.
As despesas correriam por conta dele, advogado.
Bastava-lhe uma percentagem sôbre o quorum
da indenização. Habituado a viver no Rio, onde
a própria Municipalidade faz os buracos e pouco
se lhe dá que os transeuntes quebrem o pescoço
neles, o funcionário estranhou a proposta. Mas o
advogado retirou-lhe as dúvidas:

— A Municipalidade de Nova York não pode
permitir buracos nas ruas. Tem que pagar pelo
descuido. Dentro de dois ou três meses, o senho1
receberá tudo que gastou com hospital, médico
o será também indenizado do prejuízo que so-
freti por nâo ter podido tratar, durante alguns
dias, dc seus afazeres habituais.

ECONOMIA & FINANÇAS
M A M O N A

O Escritório Comercial do Brasil nos Estados Unidos, em
seu boletim de 28 de abril último, informa que a produção nor-
te-americana de mamona aumentou cm mais de cinco vezes
entre 1956 e 1957, passando.de 1.897 toneladas no primeirodaqueles anos a 10.30(5 toneladas neste último. Acrescenta
que a produção para 1958 está prevista em 21.150 toneladas
c que as cifras referentes aos anos acima representam, res-
pectivamente, 1%, 5% e 15% do consumo dos Estados Unidos.

Entre as causas quc têm contribuído para o maior interés-
se dos lavradores norte-americanos pela mamona, destacam-
se: a) elevado rendimento da colheita que chega, em alguns
casos, a atingir 5.600 quilos por hectare; b) distribuição, peloscampos experimentais, dc tipos híbridos de maturação precoce,
grande produtividade e resistentes a adversas condições clima-
léricas e c) novo tipo de máquinas para colheita que, embora
de elevado custo, dá excelentes resultados práticos,Assinala, ainda, a publicação em referência, citando a opi-
nião de técnico autorizado na matéria, que estes fatores inecn-
tivaram de tal modo o interesse dos agricultores pelo produto
que houve, em muitos casos, a necessidade de refrear seus en-
tusiasmos, devido à falta de máquinas, escassez do meios riearmazenagem e suprimento inadequado de sementes das me-lhores variedades.

A notícia em questão não deixa de causar apreensão, prin-cipalmcnte quando se considera a situação do produto nacio-nal no mercado norte-americano e o seu papel no formar anossa receita cambial. As tabelas, abaixo inseridas, facultamconhecer o volume e o valor chis exportações brasileiras dc ba-
gás e óleo dc mamona, bem como avaliar quc efeitos pode-riam decorrer do fechamento do mercado norte-americano aonosso produto.

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE MAMONAS EM BAGAS

DESABAMENTO
Houve no Senado um eco de debates que,

parece, foram antes travados em São Paulo. Al-
guém deve ter acusado a indústria paulista co-
mu aproveitadora da barata mão-de-obra que
fornecem os caminhões cheios dc retirantes nor-
destinos. Defendeu-a o senador Lino de Ma-
tos, sendo o teor das suas declarações mais ou
menos o seguinte: — Sào Paulo preferiria ver
os nordestinos radicados em sua terra: do Nor-
deste gostaria de recebei', cm vez de mão-de-
obra, matérias-primas pnra a sua indústria; dc-
pois, venderia aos nordestinos os produtos ma-
nufaturados.

Não duvidamos da sinceridade dessas declara-
ções quc, por isso mesmo, são estranhíssimas.
Pois descrevem a relação entre São Paulo e o
Nordeste exatamente assim como antigamente
se descrevia a relação entre os grandes países
europeus e a colônias e semicolônias na Ásia ou
na América: o país exótico, exportando mate-
rias-primas; o país metropolitano, transformai!-
do-as em produtos manufaturados e vendendo-
as aos habitantes dos países exóticos. E' uma
distribuição das tarefas econômicas que, com a
industrialização da índia, da China c da Amé-
rica Lalina, tende a desaparecer. Mas o sena-
dor Lino dc Matos deseja estabelecer nas mes-
mas bases a relação entre São Paulo e o Nor-
deste...

Na verdade, não se trata, apenas, dc São
Paulo e do Nordeste, mas da zona induslriali-
zada do Sul rio Brasil c, por outro lado, o inte-
rior inteiro do País. Há, na verdade, dois Bra-
sis, dos quais um, cm franca evolução, deseja
produzir para o outro, sem evolução alguma.
Mas há um buraco nesse raciocínio. Pois o
nordestino — o homem do interior cm geral —
é obstinado: não quer ficar com o papel quc
lhe atribuem. Prefere .migrar. Seria nômade
por heredltaricdade? De modo algum. Mas em
terra de latifúndio só se estabelece a popula-
çáo, enquanto há servidão ou escravidão. Des-
dc o 13 de Maio dc U188 — daqui a uma semana
serão 70 anos — já ninguém é capaz de impe-
dlr o êxodo rural. Os homens do interior enchem
as cidades do Sul, Nos campos só fica quem não
é muito capaz dc comprar produtos da indús-
trta paulista, 567- da população do interior
brasileiro findam descalços, mas no Sul se co-
monta a fraqueza do mercado interno.

A verdade é que a industrialização força-
eti do Sul do Brasil c a conservação da presente
estrutura agrária rio interior são incompatíveis.
O solo rural não agüenta o magnífico edificio
industrial. E se a Confederação da Indústria
não resolver dai uns bons conselhos à Con-
federação Rural, o íim da fase atual seria o dc
tantas construções no Rio dc Janeiro: o desa-
bnmcnto,

governo. Direito de asilo não implica permissão
para os asilados desenvolverem ativid.de poli-
tica no pais quc os acolheu.

QUER SABER 0 DEPUTADO:

0 QUE ESTÁ SENDO FEITO EM BRASÍLIA
Importâncias aplicadas na construção — Financiamento de
empreendimentos — Venda de terrenos — Publicação dos
balanços da NOVACAP — Depósitos de dinheiros — Paga*
mento de serviços — Despe,a,com pessoal — Preço do

metro quadrado — Títulos apontados e protestados

Eleitores e candidatos
Um repórter, voltando dc Barbacena, con-

ta que no mesmo hotel daquela cidade estavam
hospedados, ao mesmo tempo, sete candidatos
à deputação federal.

Voltando de Minas no mesmo trem, um can-
clidato à deputação federal — provavelmente
um oitavo — contou quc o alistamento eleitoral
cm sua terra é um desastre. Se as coisas nâo
mudarem no último momento, Minas perderá
o segundo lugar entre os Estados, caindo para
o quarto ou quinto. Não tanto pela eliminação
rigorosa dos falsos eleitores, mas também c
principalmente pela apatia do eleitorado, apa-
rentemente desinteressado em participar na es-
colha dos seus representantes.

A história dos sete candidatos quc tiveram
oportunidade de encontrar-se nos corredores
do mesmo hotel, seria assunto para comédia dc
Boulcvard, se náo fosse táo séria aquela indile-
rença do povo. A luta eleitoral, também no Rio,
está em desenvolvimento; basta olhar para os
muros. Mas os eleitores, ocupados c preocupados
com as suas dificuldades econômicas, não pare-
cem prestar atenção. Alarga-se cada vez mais
o abismo entre a política partidária c a rcali-
dade, o quc é um perigo para a democracia. E
esta não será, de certo, salva por eleições cm
quc haveria mais eleitos que eleitores.

FINANG!AlfNIO
IMOBILIÁRIO

Elevado o limite máximo
dos Institutos

O di.olor-gcial do Departamento
I Nacional da Previdência Social, sr.
i Nobel GavaKOnl, assinou portaria
| -levando para CrS 800,000.UO o limi-
lie máximo de financiamento imobi-
i llário, nos Institutos de Apo-cnia-

Foi apresentado ontem na Cá-: 12. - Qual o preço do metro _"ria e Pensões. A taxa de Juros
mara, polo deputado Aurélio Via- quadrado de construção em Bra-i.nuais', fixada de acordo com o mon-
na (PSB-Alagoas), requerimentoTsília, quer nas obras realizadas;1»"^ do financiamento, será oi se-
de informações ao Executivo, in- diretamente pela NOVACAP ou;>?"intc: empréetlmo jtéJJrt. 

150,000 00,
' f i ¦ . .i« ... ., i i-i.» f *i-«* 1 "iii lirlfi ilu .v r r vrlagando a Companhia Urbaniza-'por terceiros;

dora da Nova Capital do Brasil; 13. — Qua! o material contra-

ANOS VOLUME — Tonelada- VALOR — VSS 1.000
Total — E. Unidos Total _ E. Unidos

1D33 21.402 1S.054 ..727 2.301
In;4 58.97. 38.10. 5.732 3 529
lr,5;> 61.410 30,245 5,694 2.675
1956 -1353 13.263 2.fHl 1,4651M7 31.780 13.563 4.361 1.763

EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE ÓLEO DE MAMONA
ANOS VOLUME — Toneladas VALOR — USS 1 ODO

Total — _, Unidos Total _ _. l/iiltlns

-953 26.740 25,104 9.223 8.861
1954 15.676 11.424 3.611 2 541
1355 24.816 19.217 4.997 3.830
in:'fi 20.093 14.052 5.055 3.454
1957 41.111 29.316 17.464 10 200

|- NOVACAP — o seguinte: [tado nos Estados Unidos, custo e!r,„ _„, xomxo „ CrS 800.000.00..
1. —

as importânciasjuma COmplcta organização bancária de Santos, deverá

61.; de mais de CrS 150.000.00 a CrS
300.000.ro, 8r;; de mais de CiS...
330.000.00 a CrS _00.f00.00, lOCé: mal:

Qual, ate a data deste'respectiva montagem; U"_- As nova- disposições .sôbre a
requerimento, o vulto das impor-! 14. — Quais as condições de Meteria; já -M6o cm Vjgor, umB Tcz
tâncias aplicadas na construção pagamento e se a NOVACAP estáL-j . ardida Portaria do diretor do
de Brasília: lem dia com os compromissos fi- dn.p.s. Ja está publicada no "Diário

2. — Quais as entidades públi-nanceiros assumidos com os consolidai" de segunda-feira última.
;cas, inclusive autarquias e órgãositralantes estrangeiros;
para-eslatais, bem como organi- 15, — Se há títulos protestado? ~
zações particulares que vem fi- ou apontados: em caso positivo, BANCO BOAVISTA 3. A.
nanciando empreendimentos na quanto montam
Nova Capital, dando o nome deneles referidas,
cada qual, a importância que cada.
uma delas empregou, o período daí
transação e, se houve .mprésti-;
mos, o total;

3. — Quanto já foi aplicado.dei
:verbas orçamentárias da União e
jde outras previstas em leis es-1
peciais;

4. — Qual o montante da ven-'
da de terrenos e quanto, efetiva-!
mente, já foi recebido pela NO-
IVACAP;

...

Constata-se, pois, que, a par da extrema instabilidade nosníveis desse comercio, a mamona, em bagas c em óleo, tem per-mitido carrear significativas divisas para o pais, quc, só em1957, alcançaram a 22,3 milhões dc dólares, rios quais 12 mi-lhões, aproximadamente, resultaram rie vendas para os Esta-dos Unidos, E' um valor nada desprezível, que tem a sua sis-nificação acrescida quando se considera que a mamona asse-
gura a estabilidade rio nível dc renda c cle emprego em deter-minadas regiões do país.

Assim sendo, não c possível desconhecer o progresso dacultura da mamona nos Estados Unidos. Sc continua a so e.\-
pandir na atual taxa dc crescimento, cedo teremos dificuldadecm colocar o nosso produto na America do Morte. Urge, poisoue o governo estudando o assunto trace uma política efetivade amparo á cultura mamoncira, compreendendo não só a ga-ranlia rie preços mínimos c financiamentos, como também adivulgação de conhecimentos técnicos, a distribuição dc sêmen-tes selecionadas e de maquinaria que, permitindo um melhorrendimento da lavoura da mamona c da extração do óleo, au-mente o seu poder dc concorrência nos mercados externosAlcançando-se este objetivo, estar-se-ia dando um passo clc-tivo na propalada política dc aumento das exportações brasi-leiras.
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I - NOTICIA. NACIONAIS
Estima-se quc a Companhia Sidc-

rúrgica Paulista _ COSIPA - cuja
usina leve a sua construçflo Iniciada
recentemente cm Plnç.aguera, perto

produzir, no pri-
ineirn ano rie

vas dc especificas para ad-valorcm.
Se aprovada a reforma em causa, pas-
sara a vigorar a partir dc 1." dc ja-r.eiro de,1959.

Calcula-se que o produto nacional

CONCEITUACÂO.DE BENS'
DE IMIGRANTE. LAVRADORES

Classificarão proposta pela Confederação Rural
Foi aprovado, na reunião de pequena área, cuja exploração

ontem, da Confederação Rural j nco comporte nem justifique a
Se a KOVACAP publica Brasileira, presidida pelo sr. |utilização dc maquinaria pesada

eu funcionamento, 38;; brUto da Holanda, aos preços dc mer-mil toneladas dc lingotes de aço. -ad0, tenha atingido, em 1057, a 33.2
bllh.es de [Iorlns, f;s!c quantitativo,

. ;i; ¦'•'• quando comparado çom o do ano d»
! 1056. revela um aumento de 7r;,,As exportações dc café do Brasil '¦

para a América rio Sul, cm 1057, atin-1 —
Riram a 711.502 sacas, no valor de ..
ti. 162 mil dólares. Kstas vendas rc-{
prcscnlam cerca dc 5r;. das exporta-
ções brasileiras do produto no ano
de 1957. que, como se. sabe, alcança-
ram a 11.319.199 sacas, no valor dc
B4D.531 mil dólares.

NOVOS ÔNIBUS
ELÉTRICOS

í balanços e, em caso positivo, em íris Mcinbcrg. o parecer da Co-
!que órgãos e em que datas; em missão especial designada para
caso negativo, quais os motivos; dar parecer á consulta feita pc-

6. - Quais os estabelecimentos lo Instituto dc Imigração c Co-
bancários em que são depositados lorjização sobre os objetos que
os dinheiros da NOVACAP c qual devem SCI" considerados como

mani-

dc alvo custo unitário; — 3". cn-
íeporia — imigrantes lavradores
conduzidos e estipèndiados poi
organizações, empresas ou go-
ventos c localizados no pais por
intermédio do INIC; e 4a. ente-

NOTÍCIAS INTER
NACIONAIS

O govêrno sueco acaba dc apresen-

O presidente Juscclíno Knhitsihek
assistiu, na manhã dc ontem, em
frente ao Catete, a uma demonstra-
ção dc "Trolley-bus", o primeiro 6nl-
bus elétrico construído com material
próprio para fabricação cm serie pela"Trolley-bus Villares S, A", com i
presença do sr. I.uls Villares c cur.

índices do custo de vida
o juro .afio bcns clc imigrantes. Essa

i — <j_ ', i\TnvArAn _-(* .... festação ria C.R.B. tem como7. - Se a NOVACAP esta cm oh-c{),.0 ntttuialn.cntc,dia com os seus fornecedores „~;Uí__,.-í.-. nn sentido

Tópicos & Notícias
Asilo e vigilância

Os peronistas, na Argentina c alhures, con-
ti-iuam a anunciar o retorno dc Perón; a prin-cipio, falavam que se instalaria no Brasil. Ago-
ra, segundo o ex-deputado Modesto Alves Soa-
chesi, apenas transitará por aqui. a caminho de
Buenos Aires, lão logo seja aprovado o pro-iclo dc anistia.

O presidente Frondizi não acredita, ou, pe-lo menos, mio acreditara, que Pcrón desejasse
voltar à Argentina. O problema não c. entre-
tanto, dc natureza subjetiva, mas de ordem le-
gal, retaclonando-s. com a amplitude, ou a li-
mitaçâo, do projeto dc anistia política, que ai-
cançará ou não, os crimes comuns. O presidèn-te Frondizi dirá que compete ao Congresso ar-
gentino decretar aquela amplitude ou fixar
aquela limitação. O Congresso, como se sabe.
é formado por uma sólida maioria rariical-in-
translgente, dc correligionários do presidente.

O retomo, ou nâo, do ditador ao seu pais.é problema dos argentinos. O nosso será úe
vlRiláncia para que PertSn nio nos pilhe com a
tua presença, _l> tem amigos por cá c esta-
mos cm ano eleitoral. A vigilância, aliás, já dc-
veria es lar sendo exercida sobre os exilados pc-
roni-tas, corno este ex-deputado Spachesi, Com
a língua solta, declarou, cm São Paulo, que o
retorno do c\-ditador é certo c quc cora cie os
adeptos se correspondem ardorosa e freqüen-
temente.

Convém _ Policia estar alerta. A Foliaa e o
1

Dissemos diversas vezes que o cálculo dos
índices do custo de vida efetuado por diversas
entidades especializadas, precisava ser revisto,
a fim dc que, corrigidos de certas ponderações
ultrapassadas, pudessem espelhar fielmente a
marcha do custo de vida. Os resultados forne-
cidos — acrescentamos — destoavam flagrante-
mente da experiência diária do consumidor, o
que ia levar a opinião pública a não confiar nos
referidos cálculos.

Mais recentemente, revista especializada se
ocupou da questão, mostrando deficiências fun-
damenlais nos principais índices do custo dc
vida c ressaltando a necessidade cle cálculos
mais pertinentes, face a importância dos refe-
ridos índices na formulação da política cconô-
inica c salarial do Pais.

Notamos, com satisfação, quc "Conjuntura
Econômica", em seu número de abril último,
anuncia modificações no cálculo do Índice do
custo de vida da Fundação Gctúlio Vargas. São
"de um lado, a substituição, desde o ano base da
série referente aos aluguéis por uma nova que
melhor correspondesse à realidade; dc outro, a
modificação da ponderação e a introdução dc
novos itens a partir dc janeiro último".

Este passo dc "Conjuntura Econômica"
precipita a necessidade dc se convocar uma reu-
nião de técnicos na matéria, com-o objetivo
de determinar uma fórmula escorrelta para
aqueles cálculos que. eliminando futuras con-
tioversias. possa permitir o fornecimento dc
riarios seguros o indiscutíveis.

adotai
providências no sentido dc mo-empreendemos; cm caso negativo, _e.n__a. a legislação que rege a

qual o atrazo c o montante da matéria, pois cm face da lei n°.
divida; 3.244

8. — Qual o montante da di- Tarifas) mais se restringiu a re
vida ou dos compromissos a des-ilação dc objetos c materiais qu
coberto da NOVACAP; devam ser considerados

9. — Qual a despesa de pessoal bens cle imigrantes.
Ide escritório e administrativo c À guisa de colaboração com
quantos funcionário mantém, in- as autoridades competentes, a
clusive postos à disposição ou rc- Confederação sugeriu a classifi-
quisitados; cação dos imigrantes em ¦! cate-

10. — Quanto percebe cada Di- gorias, da maneira seguinte: —
relor. inclusive gratificações; >a- categoria — Compreende

11. - De quc material foi cons- aqueles agricultores imigrantes
truído o Hospital do IAPI. com (iuc,vcm se localizar definitiva-

.quantos leitos e qua, o período-^ gentes 
'TTand-.

| áreas c que, na qualidade dc pro-
nrieiários, venham desenvolver
exploração agrícola ou pastoril,

lou ainda, grupos de agricultores

nor
ter

ç/orin — imigrantes lavradores tar an parlamento uma reforma lati- Luís j. Lnrrabure, respectivamente,
dlretor-presldcntc e superintendente-
técnico dessa empresa. A fábrica ter*
uma produção inicial rie 40 carros,
no valor de Irís milhòJcs e duzentos
mil cruzeiros cada unidade, sendo (Ti
por conto dc pecas nacionais. Sua
capacidade e de 115 passageiros.

contratados para trabalhai
conta o em propriedade dc
ceiros.

A divisão do imigrante cm ca-
tegorias conforme se vê linhas

deagôsto de 1957 (lei dc acima, obedeceu um esquema quc
viria permitir ao imigrante dc
grandes possibilidades se esta-

como belccer no* Brasil trazendo seus
bens de trabalho como sejam,
tratores e máquinas outras indis-
pensáveis á lavoura. O ponto de
vista da C.R.B, virá estabecer

fárla que transpõe as taxas aduanei-

l__E___J_l.W_9_L_^_|2__4__.

CARTAS A REDAÇÃO

provável dc sua duração;

COMPRA DE 20 NAVIO.
NO JAPÃO PELO LÔIDE
Tóquio. 8, O Lolde Brasileiro Ini-

ciou gestões para comprar no Japão
vinte navios de carga e quatro ou
cinco petroleiros. A empresa pediu a
Associação Japonesa de Armadores
preços e condições de pagamento pa-
ra aquisição rie quatro a cinco pe-
troleiros dc 10.000 toneladas, com ca-
lado inferior a 7.30 m. e de vinte
cargueiros dc 3.500 a I 000 toneladas,
com calado inferior a 5.18 m. Todos
OS navios foram construídos dc-
pois da gvierra, e movido a motores
Dlcsc!

A Associação declarou quc se.s
membros náo t6m navios do calado
solicitado pelo I.óirie, mas quc con-

tara a empresa brasileira sobre se mB|s repartições' do

pnra a lavoura os mesmos favo- . 
j 

. . ... , .,. Ja dü ScmInárt0i . „„., lmvla üe ,„res nao concedidos nos gran- A fJIIIIICHa UdJIll.a ü. 1'lllld. consagrada n0 Divino Coraçlo: o bom
des industriais que para aqui se 'sacerdote chamava-a sempre de "_)_¦
deslocam com suas máquinas e A propósito de um tcxto-logenda sft- alllca"; ate consta que pediu ao _•,
indústrias OUtra* l,re tt Uf_"J* d(> Nossa Senhora de Pontif.ce o título - regalias de lln-

_„„_..._..-',„.,„,_, _.._ |I.,curdcs. de Belo Horizonte, recebe- sillea; porem a petição n.o recebeu
Hta-afcjUlrA_-_r,l>l-U U-iò mos a seguinte caria do sr. Eduardo favorável despacho, sendo a razão

USINAS DE AÇÚCAR Amador dos Santos, nosso asitnante alrsada c1 falia de relíquias lnsigneí.
n ei< Avn-,™ r__-lr_ntl i. 'em Diamantina, Minas, dataria de 28 Seja o que fosse, as.entOU-SO sole-u sr. Amaro uavaicanti, re- d0 mÒ5 ,md0,

presentante da lavoura canavici-, „v. :„,.«_•? nopnomViii-iin- ,., r R Na edição oe 4 do corrente mesia pernambucana na C.R.B., tiè£se dinri0 f0l cstl,m|,-,,_ um f0.ocupou-se longamente na reu- tografta da mreja dr N, 8. cie Lour-
oue também, espontaneamente, e nião dc ontem, rio problema do des de Belo Horizonte, com a decia-
á conta própria, pretendam se jreequipamento das usinas de ração de ser n primeira Basílica de ]
localizar cm sua gleba, formando açúcar do país, principalmente **lnM e a notícia de ter sido sagra-
cooperativas, empresa ou com- das empresas localizadas na zona ?¦. comu."»a "« cerimônias prell-|
panhia; — 2". categoria — imi- nordestina. Exemplificou que1
grantes lavradores, expontâneos, dentro de 5 anos as usinas, sob
cie ciasse media, quc venham lo-
calizar-se no país para trabalhar
cm lotes próprios, situados em
colônias ou núcleos coloninis, ou
em propriedades dc media ou

Congresso Cienlííico
aceitar unidades

Sem os ruídos publicitários que costumam
acompanhar as reuniões dessa espécie, ceie-
brou-se no Rio rie Janeiro o I Congresso Pan-
Americano (e III Congresso Brasileiro) de His-
tória da Medicina. Um pequeno grupo de devo-
tados dessa disciplina cientifica, liderado pelo
professor Ivolino dc Vasconcelos e o dr. Orrii-
vai Gomes, conseguiu reunir no Rio rie Janeiro
mais de 100 delegados, vindos dc toda a parte
das Américas, da Espanha e Portugal, discutin-
do temas da história da medicina c visitando
a exposição dc antigas obras da medicina na
Biblioteca Nacional.

Não foi uma sensação, E alguém chegou
a perguntar: "Para quc história da medicina?
Que utilidade tem isto para o presente c o fu-
turo?"

Seria possível dar certos esclarecimentos
quanto à utilidade. As grandes descobertas
cientificas não se devem ao acaso. São resulta-
dos de complexos processos mentais, dc obser-
vaçáo e raciocínio. Estudar a gênese desses pro-
cesso., é de valor extraordinário para a solu-
cão dos problemas atuais.

Mas não convém insistir nisso. Será melhor
admitir que o estudo da história da medicina
ie de iodas as ciências biológicas e físicas) é
perfeitamente inútil; e que nessa inutilidade re-
side seu valor inestimável, O conhecimento do
parado das ciências è » ponte entre a técnica
moderna e o senso histórico: transforma espe-

estaria disposta a
com calado maior.

Sabe-se que o governo japonês está
pronto a permitir
navios, construídos sob o programa
de após-gtierra patrocinado pelo na-
ção. ÍU, Pi.

PRORROGADOS AIÉ 30
DE JUNHO OS AMES
ENTRE 0 BRASIL E JAPÃO
Em Circular dirigida nos inspeto-

res das Alfândegas e chefes rias dc-
pais. decla» ju o

diretor das Rendas Aduaneiras, para
?e.u conhecimento c fins devirios. que
ficam prorrogados até 30 de junho

anos as usinas,
o desgaste constante dc sua ma-
quinaria, sem possibilidade de
reequipamento ante ns riificuldn-
cies cambiais, se verão na contin-
gência de paralisarem a produ-
ção. Visando amparar legalmen-
te o reequipamento rias usinas,
o sr. Amaro Cavalcanti apelou
para que o govêrno e/tabeleça
uma taxa rie câmbio destinaria
aquele reequipamento.

BANCO DO COMÉRCIO S/A.
O mais antigo desta praça.

4703

nemente n primeira pedra, n m dn
março cle 1885, e o prelado diocesano
(sr. dom ,ioíio Antônio dns Santos,1". bispo cie Diamantina) celebrou aCoiii_i;rnçfto no dia (I de Janeiro rioisrw. semeio pregador o r. pe. Barto-lomru Slpollí, então vlslindor da Pro.vlncla (desde 1886t. o superior da ca-sa era o IrmSo dele, o r. pe. MiguelSlpol.s. O edifício e c!e estilo og.val(do sec, XIV), Ba.stante vasto, po-rim multo longe das proporções, or-natos e riquezas duma IJa.-llira, mus,é piedoso, cm toda a norte fala noconcedido àquele trmplo. a 10 de de- Coração de Jesus desde a fachada.crnbro dc 1920, pela Bula do Sumo onde se li a Divisa da Guarda deFcntlflce Bento XV ao exmo. sr. ar- Honra "Cllorla, Amor, Hepawe.o loceblspo rie Diamantina - cl. Joaquim c.raão de Jesus- Vo "Vivi[j£uir
ati as rosas superiores das vidraças ia estatua do Sagrado CoraçAo (cm ri-m/i do altar-mor) que descansa so.

riu como -ma dr.s cerln
mlnareg de sua clevaçAo.

Ha entiano na informação sobre ta!
assunto: A primeira Basílica de Ml-
nas é a do Sagrado Coração dc Je-
sus. de Diamantina, titulo que foi

' venda de lais pióximo vindouro, os Ajustes Admi
nistrativos do Comércio e rie Paga
mentos firmados entre o Brasil e Ja
pão.

Correio da Manhã

Mfe_________E __21 ___B_B__
ÜÒiA V fSÍ JTÜ-TJS -éURÒ5T

MISSÃO À POSSE
DO PRESIDENTE
DE COSTA RICA

Sllvòilo de Sou-a. Já falecido
Antes daquela data. não me coit-

ia, ella-, tenha havido a criação de
outra basílica enr Minas.

Junto a esta uma copia da história
da mencionaria Basílica, fcrnerlda pr-
los Padres I,a7°ristas, profesFúres do
Seminário Provincial rie Diamantina.
a cargo dos quais está o referido
templo".

A Basílica do Sar.raclo (oração —
.Vas crônica- da Arquteonfraria depois
do ser o que se refere A Asíorlecâo
no Colégio de Nossa Senhora das D6-
res. se lé: "Neste intimo ano de 187".
começaram no Scminãilo « fazer os
Exercícios da Ia. íexta-felra. de con-
formldarie cfm n .Manual da Guarda
de Honra. A primeira vez provAvei-
rrrente. novembro ou derembro, deu-
se um feto extraordinário que nAo
deve ppssar despercebido. Acabavam
Os alrnos de se deitarem, poucas ho-
ias depois da Benção do Santíssimo,

bre o qiiaclrantc transparente".
(Notas tirada* do livro de "Apon-

tamentoa Históricos", ás páginas 2 a
3),

O titulo de basílica so íoi concedi-
do A referida Igreja do Sagrado Co-ração pelo Breve do Sumo rontlflre
Brnlo XV ao exmo e revmo.' »r. ar-ccblspo de Diamantina, dom Joaquimílllvérlo de Sou;a, datado clc 10 ri,
deítmbio de 1920,

Nota esperlal — Sôbre a porta prin.clpal do templo, existe um eicuriocom a efígie do Sa-rado CoraçAo daJesus, contenda logo abaixo os «e.
guintes dlzeres: "Saerosant» Ba-U.r*fc-aeratiMlml Cordlj Jnu Archidloce-
ais Aclamantlnac".

REGISTRADAS
AS LETRAS DO TESOURO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS
O Tribunal de Contas

t.c 5 de maio, ordenou o rc,-,lstro da
rmis-áo de Letras do Tesouro. ao
portador, a Juros das taxas de 8.S''f

|e 9 5r» nos prato.». respccUvamcn-
te. rie 180 dias e 360 dias, aos tipos
99 e ».

O prcsidcnle da República assinou
decreto, designando a seguinte Mis-'são Kspecial para representar o go-'verno do Brasil nas solenidades dc
posse dn presidente da República de
Costa Rira — Kmbaixador Extraor-

em *es<ío d''1^'0- cm Mi-rthi _spccial. sr Pedro
Calmon: Embaixador, em Missão Es-
ptcial. embaixador Mário da Costa
Guimarães; ministro, em Missão Es-
pecial, Luií Melo Sampaio; Conse-
lheiro, em Missão Especial. Marcos
Hcusi, e. segundo-secretário. fm Mis-
são Especial, secretário da Embaixa-
da Eloiíio Marés  Gondim.

rc*

I
n
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O «mistério da Fazenda torna pú-
jblico que esses títulos de crédito se-
râo colocadcs pelo Banco do Brasil
SA. e __!<_ de Valores do Rio de
Janeiro, oíorecendo uma rentabili-
dade liquida de 8.0"--, e 9.11 respec-
itramente par- os titulo, de seis me-
«e_ e um ano. já dedundo o impôs.-

jM de rtada. cuja taxa rie 6% é cal-
culada sôbre os juros e -obrada na
fonte.

O Ministério da F.renda e_.Urece ç„o. ns 4.901 a 1 91».
qu. mtt título» sío re.«g»U»tSj au- Pagadores do Tes-uro eíet-arâo
tetnàttcamente pelo Banco _o Bra- pagams*t 5.A. na. da:.s cios respectivos çio,tenc-ajentea e itxs í.rmUidades.

PAGAMENTOS NO TESOURO
Pessoal ativo e aposentados
A Pagadoria rio Tesouro Nacional

efetuará hoje: das 9.30 âs lí.30 horas,
o pae.rnento das scsutntes folhas do
7° dia iStil:

Aposentados do Ministério da Via-

Redação AdmlnlstraçAn r oficinas
Avenida Comes freire. 411, Riu
Telefone: 52-'J0;0 (ride wiKrn.ii

. nderéço Telegr.tfiro "Correomanli.V
Baleio (Publicidade e Assinaturas)!
Agencia Central: Av Rio Branco, t'u,ru10 " nur,u """ 'ortiss;ma tro-

185, esq. Av Almirante R.irrosn ^r'»da 
* r"l" "ma faísca elétrica -ô-

I - Tel.; 53-6156 (rede Internai |br'' * extremidade da fachada que e
Zona Sul - Sucursal rnp-tahana - , m»'* P*_xlma d* Igreja atual' a si-

Av. N S. de Copacabana. 860-\ -:'"\do. *_• and*r ebamida hoje "a Ca
Telefone. 37-183.

SUCURSAL EM SAO PAULO
Av Rio Branrn, esquina 'ímmões

Telefones: 31-3070 — 33-6951
SUCURSAL EM MI.NAÇl

Rua Goiás. 65 — Belo Horizonte
Telefone: 2-A._?

SUCURSAL fM PKTRÔI'Ot.1.
Avenida IS de Novembro. IC01

Tel-fonei 34-30
PREÇO DA ASSINATURA

,v-:1,'-"-::ixT_à._R:: ™ ^is».^rs-*3ss?r^"
--„.t EMEBIOR .--- pwse_J-. Todos erldentemerte ft-,C-c_i,areCimCnt0S:ã 500« r*ram multo »r.sustado\ mas o rer-n" i -aíCÜViimenie, apurou este De*

,„!p* sipoiis experimentou completaipari* mento a veracidade de exís.»•» confiança no Sagradoi Corac-o deJe-Uéncia de uma fossa em terrena'•*":<:!! e para lhe ajr.ioer.er t.o admi- h_M;/> «lin-at. r,- _.,„ c„ sr»,.
[rirei proteçio. resolteu emp«ih«-«t'&a,di0' lua San Mar

"Prefeifura 
nâo pode

consentir"
Firmada pelo sr. Enaldo Cra*

peltnha . servia de Capela para t"da,vo Pei.xolo, diretor do Deoarta-
|a comunidade e ali acabavam de rea- mr>rti-, ala, p!mim c--:-i-:/lli/ar o- Exercício, da Guarda de Hon- ZT^ _ ._?! \ Sanu,arios-
i-a. i vllta rio grande Quadrante Ho- metemos a -erjuinie carta:
rárlo. A faísca seguiu a arcada que, Sr. redator:
•rparav. o altar da sal», queimou as l "Relati.. mente á nota publl.- cada por t~*c prestigioso órgão,ramento. de alto a ba'-.j. pr.du-.ln-

lhaços na edição d«? 8 de marco, roo o;c'_ rachaduras. arrancando ei:'ds tldjf as portas desta par- l,li;lfl ' refeitura r.ao pode con*
se do edific o, quebr-ndo tfl- sentir" e fubíltulo "Fossa em ter-da- as vidraças de amba» as fa-;reno baldio no Leblon" tenho *¦ sem todavia danificar

NC.MERO AVULSO
Dia» úteis  Crt
Domínios  Cr$

SAO PAULO
Dias ôtels  Cri
Domingos  Cfl

BELO HORI/ONTF
Dias úteis e doinln-oi .. Crf

2M :odo pela eo--s__-ao duma bela Igre-j1"1, Lchlon, tendo imediatamen-
*••• ja, ecn-ag-a.a ao Dltmo Co-sçâo. Oj'e intimado os repensáveis a ítl*

bom sf.perior. alias. »-.!« que noprimír a ditj fosía, r.o que foi

i ativo.

Cobradores .n-_r.ud... francU-o.Si."^.», "mA-T'* ''po^.''%Í P™tafJ1^e a««dido
Vieira de Sou-,. Joio Nunes, .-.éjqt,»! uma pessoa fôr» mort. p-r ur, . D^.acordP ™m Oi díspoiltivoi
Coelho fia Silva. Jos* Salvador Gl-í-aio. De-d» a edificacA,, da !-re;a ü?'™ COOIRO de Instalações Prediais
giBíe. Manoel Morlf.v. Mirio Slmfle» s. Cc.r-e.o, ounea mau prejuizo ai- de Efj-Otos Sanitário, do D. F_ já
______-_*u___i_l 6' 

S0'", ' 
S2? *« «u*Mo »«loI Pi|o ralo. nem está a firma construtora provi.agadores do Tesouro eíet-ario o s***-"'0 •-•>*">»¦ í pelas churaa fie pedra. a:ní» qii»n«o rinrí-.nrfo a in«ial-eã_ «__it_.i_

smento nos Ministérios da Educa- ~* 0s •'•««¦»" 
,»»''»«'•» P«» ,«i. a v„_nhane» selrt delas: í fato tíe ""C 

:? * ', 
tf_t^ 1^. _í.«,¦(!# ¦ A»rtr-nt_T_ _-«-.-, <)U" *"çin "n*1»"'- -'iptemeníos) iodo» ea>ni-eci<ií> ,prov..<Jn. » ser iigaaa „ réae de. „auce e Agncuitura. pessoa! n5o ,r.s„ „f,e.ivido,, mesmo q.io-g -Em is .< --r.eiro de l% o r p* esgotos Sanitários deste Departa-

n.o publicados. cupons pode enceur u ol»!-_ fia tire- mento"
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Os estudantes católicos
Preparativos para Dakar

cedor para todos os movimentos, no mundo e, particularmente, no
seja de países desenvolvidos, se-1Brasil. Perspectivas que certa-
ja dos subdesenvolvidos. Colo- mente se alongarão na próximacados nesse segundo caso, muita sessão de Dakar, à qual o Brasil
experiência em comum temos a deverá levar uma regular baga-

Estudantes católicos de todo o mundo
reunir-se-ão em Dakar em julho próximo

A última Sessão Mundial de Estudos foi realizada aqui no Rio em julho de
1956 — "Aspecto humano da vida estudantil": ponto principal para estudo

"A exemplo da Reunião
Internacional realizada aqui no
Rio em julho de 1956, os estu-
dantes católicos de todo o mus-
do irão reunir-se, na segunda
quinzena de julho déste ano, em
Dakar, na África" — declarou-
nos onlem o sr. Cosme Alve.:
Neto, dirigente da Juventude Es-
tudantil Católica Brasileira.

Outro trecho: — "Tendo em
vista o proveito que trará a nos-
sos movimentos aqui no Brasil
a participação ativa na Sessão de
Estudos, — acrescentou — pen-sou-se em enviar a Dakar um
número representativo de dele-
gados de todas as regiões do
país ligados aos dois movimen-
tos que congregam os estudantes
católilos brasileiros: a J.E.C.
(secundaristas) ca J.U.C. (uni-
versitárids. Cada centro apre-
sentará um candidato à viagem
e dentre eles sairão os dele-
gados.

O sentido educativo do traba-
lho é enorme. Todos trabalha-
rão para enviar um companhei-
ro ou uma companheira, que vai
na volta enriquecer a região com
a experiência adquirida".

REQUISITOS DOS
DELEGADOS

"Os delegados brasileiros
serão escolhidos de acordo com
uma escala de requisitos que já
se encontra elaborada. Assim, o
jovem, antes de mais nada de-
verá ter experiência do trabalho
jecista de forma a que permita
dar uma contribuição na Sessão
Mundial. Éle deverá ser capaz
de continuar no movimento ain-
da por mais um ano para poder
transmitir a experiência de Da-
kar, não servindo, pois estudan-
tes que já estiverem no final de
seu curso e portanto prestes a
eaírem dos movimentos. Como
terceiro item, impõe-se o perfei-
to conhecimento do francês, in-
glês ou espanhol".

A SESSÃO MUNDIAL
EM DAKAR

Mais adiante disse o estudante:
— "As Sessões internacionais dc
estudo da J.E.C. visam ao mes-
mo tempo desenvolver a coope-
ração dos movimentos dc J.E.C.
de lodo q mundo e promover a
realização de um movimento in-
ternaeional de estudantes, libe-
rando os indivíduos da estreiteza
de espírito e do isolarnesto que
muitas vezes os caracterizam. É
atravÁs de uma troca de idéias
com outros movimentos que nós
podemos ser levados a uma
maior compreensão dos estudan-
tes de nosso país e sobretudo dos
métodos e técnicas da J.E.C.
Mas a extensão da J.Ç.C. é
menos um aprendizado de técni-
cas que a adoção de um espíri-
to. Nesse aspecto, uma Ses-ão
num país ole missão, na África,
pode ser cnormemente enrique-

Em Formosa a equipe do Rearmamento Moral
Princípios que facilitam o entendimento entre os homens

trocar com nossos irmãos africa
nos. E não se pode esquecer a
especial solicitude de Pio XII,
tantas vezes manifestada, pela
África, como lemos no discurso
ao II Congresso Mundial do
Apostolado Leigo.

Enfim uma realidade interna-
cional cresceu e a evolução na-
cional ó cada vez mais influen-
ciada pelas organizações interna-
cionais. Isto requer todavia uma
ação internacional e responsáveis ecto hura£nó da vida estu-competentes no plano interna- da£tu e da formaç5o.,t

gem de experiências a serem da
das, tanto no campo secundário
como no universitário.

PONTOS DE ESTUDO

E finalizou:
— "Depois de ter estudado .no

Rio de Janeiro o problema da
Escola, a Sessão Mundial de
Dakar vai se interessar desta
vez mais particularmente pelo

cional'

TAIPEI Formosa — O primeiro mi-
nistro do Jap5o, Nobusuke Kishi, man-
dou um telegrama para a equipe in-
ternaeional do Rearmamento Moral,
que se encontra no presente momen-
to em Formosa, convidando-a a ir
ao Japão. "A idéia que vocês trazem",
declarou o primeiro ministro, "é a
mais necessária nesse momento cru-
oiante da nossa história". A equipe,
que é composta de representantes da
América, da Europa e da Asla, aten-
dera ao convite.

Antes do embarque foi-lhe ofereci-
da uma recepção pelo tenente-gere-
ral Chiang Ching Kuç), filho mais velho
do Presidente, e atual diretor do Cor-
po da Juventude da China. Entre os
convidados estavam os cem membros
do Corpo da Juventude que no ano
passado receberam treinamento na
Assembléia Mundial na Ilha de Mac-
kinae. ,

— "O Rearmamento Moral é a luz
da humanidade", declarou o general
Chiang, "porque fornece os princípios
e os homens com princípios morais
capazes de neutralizar e derrotar o
comunismo mundial".

TM TÓQUIO
Cinegrafistas, operadores de televl-

são e fotógrafos da imprensa japonesa
e grande multidão aclamaram quando
Kunio Morishita, em nome do Fri-
meiro Ministro do Japão, deu as boas
vindas à equipe internacional do
Rearmamento Moral no aeroporto in-
ternaeional de Tóquio. Morishita é
conselheiro político do Primeiro Mi-
nistro,

Mais tarde, Niro Hoshijlma, supre
mo conselheiro do governo Japonês c
o mais antigo deputado da Dieta
apresentou os representantes de qua-
torze nações ao numeroso público, re-
unido no Teatro do Hotel Imperial.
Estavam presentes diversas persona-
lidades, entre as quais a princesa
Chlchibu, cunhada do Imperador; o
antigo primeiro ministro Katayma e
senhora; o filho do atual primeiro
ministro; o governador Furusawa, do
Import-Export Bank; o governador

das Redes Ferroviárias Japonêsast e
muitos membros do Congresso e do
Senado.

Hoshijlma declarou: "Nós estamos
colocados entre Taiwan e o continen-
tc. Não podemos ir para a direita,
nem para a esquerda; devemos se-
gulr em frente. Precisamos da inspi-
ração de Deus para achar o caminho
certo. Dai a importância de sua che-
gada nesse momento critico. Só atra-
vés do Rearmamento Moral é quc po-
demos dar a resposta".

PAPEL DECISIVO

Mais tarde, por ocasião de uma re-
cepção dada pelo primeiro ministro.
em honra dos visitantes, o vice-minis-
tro das Relações Exteriores, Frank
Matsumoto, falando em nome do go-
vêrno, salientou o papel decisivo que

coube ao Rearmamento Moral na II-
quidação das controvérsias entre o
Japão e Formosa, entre o Japão e as
Filipinas, assim como entre o Japão
e a Coréia.

Êle declarou; "O Rearmamento Mo-
ral chegou em Manila no momento
decisivo. O pedido de desculpas de
Hoshijlma foi a chave". Referiu-se
ao pedido sincero de desculpas íeito
por Niro Hoshijlma pelos erros que
o Japão praticou durante a guerra.
Falando das "diferenças com Formo-
sa", Matsumoto continuou; "Graças
ao Rearmamento Moral as negociações
tornaram-se fáceis. Também a ten-
são com a Coréia aliviou-se devido ao
Rearmamento Moral". Concluiu êle:"Vou mudar a minha plataforma com-
pletamente na próxima eleição; vou
lutar na base do Rearmamento Mo-
ral".

Preparam-se os
trabalhadores para a

concentração do dia 13
Reunião, optem, dos dirigentes sindicais na sede
do Sindicato dos.Gráficos — Não será mais no

Catete a manifestação operária sôbre
a aposentadoria
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Mobilizar todos os trabalhadores
para uma concentração, no próxi-mo dia 13 e exigir do governo a Lei
de Aposentadoria foram os princi-
pais decisões de ontem dos dirigen-
tes sindicais reunidos na sede do
Sindicato dos Gráficos. Os opera-
rios se deslocarão de suas entida-
des para o local de concentração-
Antes estava assentado que seria
em frente ao Palácio do Catete.
Mas, segundo informações chegadas
aos promotores da manifestação, o
governo não concorda com a reu-
nião em frente ao Catete. muito
embora não esteja contra a efeti-
vação do ato.

FALANDO COM INDEPEN-
- DÊNCIA

¦ O sr. Ari Campista. presidente da
mesa-direta dos trabalhos que se
iniciaram às 10,30 e terminaram às
13 horas — disse, no final, que os
dirigentes sindicais estavam falan-
do com a mais absoluta indepen-
dência e revelando o que sentiam.

Fêz, também, críticas aos depu-

tados que têm faltado às sessões dt
Câmara, o que prejudica a apro-
vação do projeto de aposentadoria.

REUNIÕES NOS SINDICATOS
Os diretores dos sindicatos Já es-

tão se reunindo em .suns sedes para
tratar da manifestação do dia 13
de maio. Serão escalados os orado-
res com antecipação. Antes, porém,
desse ato, procurarão os deputados
e senadores a fim de pleitear a
aprovação do projeto de lei.

151 MIL DÓLARES -
para pagamento de material

para o navio "Minas Gerais"
A Carteira de Câmbio do Ban-

co do Brasil íoi autorizada a re-
meter à Delegacia do Tesouro
Brasileiro em Nova Iorque a
importância de USS 151.120,60,
para atender ao pagamento do
material adquirido para o navio"Minas Gerais".

SOVIÉTICOS SORRIEM PARA O BRASIL — O sr. Mihall Ta
asov, vice-presidente do Sovlete Supremo da URSS, acompanhado
.elo diplomata Leonid Gusmln (de óculos), passou, ontem, pelo
aeroporto do Galeão, de regresso da Argentina, onde foi assistir à
posse de Frondizi. O alto dirigente soviético reiterou as declarações
de que o seu pals está disposto a restabelecer os laços de comércio
e de amizade com o Brasil. Admitiu que a URSS venha • convidar
jornalistas brasileiros para visitá-la, brevemente.

A EPILEPSIA É HEREDITÁRIA?
Acerca da epllepsia, The Educational Divislon, Dep. envia cratuita-
mente um interessante livrlnho, Nenhum enfermo dc epllepsia deve

demorar cm solicitar um exemplar.
880 Bergen Ave.,THE EDUCATIONAL DIVISION, Dep. 611-E

Jersey City, N.J., U.S.A.
Queiram enviar-me grátis, um exemplar do livrlnho indicado

NOME 
(favor escrever cm letra de fôrma)

ENDEREÇO 
CIDADE  PAIS

NO BRASIL
— "A reunião de 1956 reali-

zada aqui no Brasil teve plenoêxito" — continuou o acadêmico
Alves Neto. — "Os movimentos
do Brasil (J.E.C. e J.U.C.)
organizaram a semana, que con-
tou com a presença dos EE.UU.,
São Salvador, Bolívia, Paraguai,
Uruguai, Brasil, África Ociden-
tal Francesa, França, Bélgica e
Alemanha, alóm dos componen-
tes do Secretariado Internado-
nal. Do estudo feito, sôbre a
situação da escola no mundo
atual e a posição do estudante
frente a esta situação, prepa-
rou-se um relatório detalhado
(que deverá fazer parte de um
dos próximos números do Bole-
tim internacional, edição para a
América Latina). Na oportuni-
dade da Sessão, decidiu-se que
o Brasil ficaria encarregado da
coordenação dos movimentos de
J.E.C. na Amériia Latina (pa-
ra isto, formou-se o Secretariado
de Relações Exteriores) e Vera
Arêas, ex-dirigente da J.U.C.
do Brasil, passou a fazer parte
do Secretariado Internacional.

A sessão mundial do Rio de
Janeiro abriu novas perspectivas
ao trabalho da J.E.C./J.U.C.

DAS EUROPAS ...
(Continuação da Ia. página/

de, duas opiniões, df dois artistas
do mesmo jornal: Emmwood e 11-
Ungworth, ambos do "Daily Mail":

Emmwood: — Orando trabalho,
soberbo exemplo (le técnica, um re-
traio íi boa moda fiorentina, cm
quo' a pintura se parece mesmo
com u pessoa pintada...

Illlngworth: — Para isso existem
máquinas fotográficas, não é pre-
ciso pintar... Isso não é arte. E
os pedestais, as rosas (IV, o arco,
o.s medalhões... Santo Deus! pn-
reco um anúncio de sabonete!

O leitor poderá formar seu pró-
prin jtiizo pela fotografia que es-
tampamos da pintura mais falada
do ano.

A BRIGA 1)0 MÊS
LONDRES — Rnlnicr, o príncipe

autoritário, é( o homem mais fá»
lado te ridicularizado) neste mo-
monto na Inglaterra e ná França.
Por causa da fantástica expulsão
da Sir Bernard o Lady Docker, de
seu prlnclpado do oporeín, O caso
é simples; o Sir e a Lady om apre-
Jp (atum convidados parn o bati-
zadir do pequeno príncipe. Aceita-
rnm o convite, mandaram um pro-¦sento no valor do 500 libras o pc-
dlvoni ctio seu filho adotivo tam-
bém fosso convidado. E foram os
íris' pani Mônaco.

Mas o pedido foi recusado. Lady
l)nc::er náo ; ostau o num rcstnu-
rante da Mõntico deu e^trilo sar-
câstlco. E se unrio a policio local,
rasgou uma bnudelroln do princi-
pado. quo estava na mesa do ros-
tatiranto (fato que Lady Docker
iic:;n). Veio a expulsão e o pro-
sento foi devolvido,

0 casal foi para a Kiviora fran-
cesa, do onde também foi expulso,
cm conseqüência de um convênio
arcalcp com o prlnclpado. E agora
Sir Bortinrd e Lady Docker ostão
tomando sol na Inglaterra mesmo.
Sol racionado, do primavera, que
apareço do quando cm quando pá-
ru uma vlsitinhn do 15 minutos.

Quando o casal chegou a Lon-
dros, vindo dn França, um regi-
mento do repórteres e fotógrafos
sa encontrava no aeroporto. Tam-
bém o rádio o a televisão. Lady
pocker, de excelente mau humor,
deu quatro entrevistai seguidas, E
disse, em resumo: o príncipe ostà
na sua lista negra. Quer ostabele-

cer o Kremlin por aqui! E quer
governar o sul da França!

E que disse Sir Bernard Docker?
Muito prático, entregou o caso a
sou advogado, que vai protestar
junto no embaixador britânico na
França. E êle, Sir Bernard, vai di-
zer "umas coisas" ao ministro do
Exterior...

PÉ DE MEIA AINDA
FUNCIONA

LONDRES — Ainda há quem
guarde tlinheiro em pé de meia?
Constatamos um caso, há anos. em
Diamantina. Um fazendeiro que não
acreditava cm bnnco e andava com
sun fortuna metida em grossas
meias dc In. Agora aparece um ca-
so aqui, na civilizada Inglaterra. O
dc Joseph McGuire, quc teve a in-
felicidade de ser apanhado por um
caminhão que o largou morto no
meio da rua. A polícia encontrou
43 libras enfiadas doutro das meias
dc Joseph — quo, por mora coin-
cldéneia, era escocês...

ADEUS A PARIS
PARIS — Sergel Alexandroviteh,

embaixador russo nesta Capital,
eslá para voltar â Rússia, depois
do quatro anos dc atividades na
Franga, onde se tornou provável-
monto o mais popular dos diploma-
tas, M:.s não volta em desgraça.
Multo pelo coni rário, a despeito dc
só to- feito.amizade com gente da
direi'.,-, nltos capitalistas, fascistas
e cii. Nunca '!cu bola para os co-
mu;vl ", na França.

Alexandroviteh foi um dos om-
bnlxndpres mnis hábeis ique n Rús-
sia já levo na Europa. E sou dedo
osln po? trás dn queda do govêr-
no csntrlsta, derrubado pcln di-
roitn e pelos comunistas por ha-
ver concordado com a mediação
amcrkaPa no "caso da Tunísia. O
campo rie atividade rio embaixador
sempre foi a nata do nacionalismo
do direita, parn Jogar a França
contra os Estados Unidos. Há pou-
co tempo visitou o general Dc
Gaulle.a ott.-.i considera iem har-
monta com o pensamento dn mn-
triz) o maior amigo da Rússia —
no momento.

Feitos um para o outro

mm in
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e o MUNI DOR de lâminas GlIlCttG Axul

Rccessão

¦Advertência..,
(Continuação da ln Dág.)

do direito autorizou, com um sor-
riso cúmplice, que os Holland e
os Sparks exibiam constantemen-
te. n destruição totalitária do nos-
sa pátria. Foram esses nomes
que, destruindo a sinceridade de-
mocrática dos Estados Unidos,
abalaram os fundamentos da uni-
dade continental, obrigando nos-
Sós povos « olhar em outras di-
reçòcs, Esta é a constatação la-
tino-americana que queremosoferecer a Nixon: se a União se
proclama líder na luta mundial
pela liberdade e democracia: se
aspira a organizar a defesa do
mundo contra a barbaria comu-
nlsta, então deve começar por
ser verticalmente fiel à demo-
trada c á liberdade, sem assumir
riscos calculadas, nem oferecer
ajuda deliberada aos soviéticos
crioulos que o marxismo alenta
na Intioamérica".

O editorial finaliza comentan-
do elogiosamente os estorvos do
ntual governo para "deter a que-
da da nação nn pendente da fo-
me e do marxismo'' e pede ao
Departamento de Estado quc
ajude a reconstruir mediante em-
baixadores de espirito democrá-
tico. com generosidade de amigos
e nâo cálculos de comerciantes.
(F.P,).

icoutmuncftp (Ia l ¦ pitRina)
to", em Detroit, bem como da"Plymouth", em Evan ville, tô-
das- do grupo Chrysler: e as ria"Ford", em Atlar.ta, Dallas, Dear-
bom e Long Beach, Outras no-
.'o fábricas da "Ford" continuam
trabalhando.

A General Motors fechou on-
tom as fábricas de montagem"Buiek-OldShiobiíe-Pontiac", em
Kansas City. Linden c Wilming-
ton, para inventário; mas espe-

íra-fe que reabram hoje mesmo.
A IKÍIM correspondente da Spu-
thgJte cão trabalhará quinta e
sexta-feira. E em Flint, a divisão"Bulck" só trabalhará quatro dias
esta semana.

Em compens ção, a divhão de
carroçarias "Fisher", na General
Motors, anunciou a admissão de

'^.i iiviiu-n.; nas taoncas risner
c Chevrolet, dc Norwood; e a di-
visão "Mereury-Ed.el-Lincoln*',
da Ford, anunciou que sua fábri-

jca de Wixom funcionará em re-
gime de seis dias íemmais. (U.P.)

REDUÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA

WASHINGTON. 6 — Fontes
; autorizadas revekm hoje que o
presidente Eisenhower e seus
principais assessores estão firme-
mente unidos na cOnvicçáo de que
as condições econômicas não jus-
tificam nenhuma redução no im-

| posto de renda.
Admitem porém certos cortes

; no imposto de consumo, assim eo-
; mo modificações na tabela dos des-
"contos por depreciação. (UJ?.)

~\ • Para abrir o apare-
* lho baJta girar a cx-
tremidade do cabo para
a esquerda.

*~) - A l&mina se encai-
*- xa diretamente do
Munidor no aparelho, a
uma leve pressão do po-
legar.

A-iOi _

0B*»|i »c usa lâmi-** ***** naidepaco-
tinho, coloque a lâmina
segurando-a pelaj ottre-
midadej.

HSíW^^t

A • Para barbear, feche™ o aparelho girando
a extremidade do cabo
para a direita. ,

5- 
Para limpar, não

í preciso tirar-*e a
lâmina. Basta um jato
de água e um sacolejo.

Um aparelho Gillette Mono-Tech
e um Munidor com a» famosa»
lâminas Gillette Aiul, em drgante
estojo de matéria plástica.
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Departamento dos
Correios e Telégrafos

Alos »lo diretor-geral
Designarão — Na Diretoria-Geral

Resolveu designar os motoristas,
abaixo mencionado^ para dirigirem
os caminhões que conduzirão os ma-
tenaij paia a DII ria Bahia, aos quais
arbitro vinte diárias para serem pa-
ps adlantamente: Miguel Casemlro
Manceira, Felix Tellea de Miranda,
Francisco Pereira Cova e Carlos* Ml-
ncrvlno, mest. dr of. motrs. respec-
livamenle; Ka Ul( (Io Amazonas e
Acre homologou a designação cia
postallsta Laís Brasil dos Santos Gui-
marSes para aubstitulr õ Apt cie Rio
BraneO"Acre, durante o seu Impedi-
mento; na DH do Piauí, homologou a
designação dos servidores menciona-
dos no ofício 381, 284 ãB.

Vendedor dc S.Hnn — Na DR de Ri-
heirâo Pieto — Concedeu perm:«s,"n:
pnra vender solos e outras fórmulas
de franquia à sra. Aparecida Mar-
que» Damasccno,

Empenho — Na DR dc Rondônia
Autorizou, pela forma legal cs

ompenhos solicitados nos avisos 172 e
173 Ü6!4|58.

Serviço Extraordinário — Na dr
rie Rondônia — Autorteou seja pior-
rogado o expediente dos servidores
mencionados no ofício 172. 211 1 üll, ar-
bitranclo-lhes a gratificação a que ia-
zem jus.

Julpanienío dr processos — Proc.
115.6*11 58 — No requerimento cm quc
Arlluir Joaquim Poilela de Paiva,
nomeado Telegraflsta da classe I,
tendo prestado concurso na DR do
Rio do Janeiro, solicita seja locall-
znrio em S. Gonçalo ou próximo ao
Colégio Nilo Peçanha foi exarado o
seguinte despacho: Indeferido. Diri-
ja-se. querendo, ao dlretor-reglonal
do Rio de Janeiro, que é autoridade
competente, para decidir sóbre loca-
lízação dentro da lotação respectiva.

Pror, n.107 fi8 — Nn requerimento
em que Olivan Taveira, nomeado Te-
Icgrafisia da classe I, classificado em
8" lugar, na Dli dc Campo Grande
solicita seja lotado na DR do Distrito
Federal ou DR de Diamantina, fot
exarado o seguinte despacho: I-ndefc-
rido. Não ha amparo legal ao pedi-
do do requerente.

Pro-.\ 1P.6.'0 ãtt — Nos requerimen-
tos em que José Ribamar Lima, Rai-
inundo Torquato Silva Souza, Rena-
to dc Paula, Paulo Pinheiro Martins
e Orlila Céem Dias, pedem nomeação
para o cargo dc Telegraflsta da elas-
tc I, » Um do servirem em Direto-
rias Regionais diferentes daquelas em
que íoram classificados foi exarado
o* seguinte despacho: Indeferido. A
escolha recaiu em candidatos com no-
tas mais elevada.'-.

Proc. 22.274|58 — No requerimento
em que Otávio Bacz, Telegraflsta da
classe I, nomeado para a DR dc Ma-
lo Grosso solicita remoção para a DH
de Campo Grande, foi exarado o se-
guinte despacho: Indeferido. O pedi-
do — contraria o disposto na Porta-
ria n« 1.722, dc 2?.'12 58.

Proc. 46.754)57 — No requerimento
em que Aslrògildo Lopes de Castro
pede certidão do ato que o impediu
de prestar a segunda fase do concur-
so clc Telegraflsta, eni face de não
po:.suir carteira de Identidade foi
exarado o despacho seguinte: Inde-
ferido, de acordo com o parecer da
Escola de Aperfeiçoamento.

PREFEITURA
NUMEROSOS PROFESSORES CHAMADOS AO DEPARTAMENTO DO PESSOAL

Promoções em carreiras do Quadro Permanente
Proc. 18,380158 —- No requerimento

em que Luiz Corrêa da Costa, pede
reconsideração do ato que negou con-
riíções para o seu ingresso na Rede
Nacional dc .Radioamadores, foi exa-:
rado o despacho seguinte: Indefiro, de
acordo com o p tecer.

Responsabilidade — Na DR do Ama-1
zonas e Acre — Homologou responsa-'
bllizando o IJDBtãlisla pela Importância i
de CrS- 655,20, correspondente ao re-!
embolso postal il" 1-10.501, extraviado.

í.ncnlijneíio — Na DR do Distrito -
Federal — Resolveu localizar, a pedi- |
do, na Apt. dc Vila Isabel a llianip.
rie tráfego Elly Oliveira do Nasci-
mento, ora servindo na Apt de Pedro
tf.

0 PONTO IV NO BRASIL
Debatidos, na sede do Touring
Club, os problemas do turismo

em nosso país
Os técnicos norte-americanos

do Ponto IV no Brasil, especial)-,
zados em turismo, que vieram aó
nosso país especialmente paraj
estudar êsse importante problema.I
reuniram-se na sede do Touring
Club. com os Diretores dessa ins-!
tituição e os representantes de
outras entidades interessadas noi
assunto, tais como a Associação!
Brasileira de Turismo, o Centro,
de Navegação Transatlântica e
outras. I

Depois de aberta a sessão pelo
Cel. Berilo Neves. 'Presidente do;
T. C. do Brasil, que deu as boas-í
vindas aos visitantes, fez ampla
exposição sóbre o que tem feito
essa entidade o seu Secretário-!
Geral. dr. Edgar Chagas Doria.
qtte historiou a fundação do Mo-
numento Rodoviário, da Estação
Rodoviária "Marinho Procópio",
do "Pouso Femáo Dias", (em
construção). "Bureau" de infor-
mações da Praça Mauá, sinaliza-!
çáo itinerária nas estradas e ou-'
trás iniciativas de real importán-
cia. O Sr. Edgar Chagas Doria
apresentou a maquctte da nova
Terminal Rodoviária no Rio, bem1
como os planos do Centro Turis-
tico cie Copacabana, obras que
impressionaram vivamente os,
lécnicos-americanos, sis. Edgar
W- Nelson e Frank Herfiet*.

Fizeram ainda uso da palavra
os Srs. George Cradock Prc-
siclenle do Centro clc Na-
vegação Transatlântica; João,
Kessler, Presidente da Abra-
tur, e Osvaldo Goidnnich, Geren-
te da Secção Gaúcha do T. C. B. e
assessor dos citados técnicos, O:
Secretário Geral do T, B. B. acen-
(liou os notáveis serviços presta-
dos à causa da assistência turis-
tica nos quc aqui chegam por via
aérea, pelo Dr. Celso Azambuja,
membro dn Diretoria da Abra-
tur.

Tara efeito de promoções poi- an_'
ttKiiidade e merecimento nas cair-
eelras dc Oíicir.l Administrativo,.
Oráficn e Bibliatecário do Quadro
Permanente ,o diretor do Departa-
mento do Pessoal cientifica aos ser-;
vidore.s componentes das referidas;
carreiras, que Já foram examinadas
e decididas as contestações apresen-
tadas de contagem de tempo de ser-i
viço. Esclarece, ainda, que oportuna-
mente o expediente scra encaminha-1
do ao prefeito para os devidos fins.;

t x x

O Departamento de Veterinária' riai
Secretaria de Agricultura está -in- -
formando que será realizado no pá-
tio Interno do Hospital de Veteriná.
ria ,à Avenida Bartolomeu de Gus-
máo em S. Cristóvão, ás 14 horas do
próximo dia 8, leilão dc 3 eqüinos,
que íoram apreendidos na via pú-
bl.ca e nAo procurado, no prazo le-
gal, pelos seus proprietários,

A renda da PDP. atingiu ontem a
importância de Cr$ 52.334.830,70.

PROFESSORAS CHAMADAS AO DE-
PARTAMENTO DO ;PESSOAL

O Diretor do Departamento do]
Pessoal solicita o comparecimento!
dos Professores de Curso Primário]
abaixo relacionados ao Setor I, sito!
na Avenida Erasmo Braga. 118-A (lo-;
ja), no dia 8 de maio. das 11,30 ho-l
raa em diante, munidos de 3 (três)]
fotografias tamanhos 3x4: Alba Ma-
ria de Araujo Reis — Augusta da
Costa — AJalse Barros de Melo — ]
Alioe dos Santos Albuquerque ei
Castro — Alma Oneyra da Silveira
Pate — Alvarina Maria Alves — Ar-:
leme Isabel Carminatl — Armlnda
Botelho Martinho Clara Buzak —;
Cely Rosa da Silva — Cclia Maria
Fiúza - Célia, Marta Fcljó Netto Ma-
chado -- deusa de Oliveira Bindone

Civia Bialogorski — Ciomar de
Oliveira Santos - Cordel' , dos An-
jos — Darcy Paes Silva — Darcila
da Silva Rloja - Darclee dn SUva —
Dalsy Costa — Dalsy Coutinho Fer-
reira da Silva -- Dea Selma Montei-
ro Soares Denlse Maria Hypolito
Soares — Diana Jncomo dos Santos

Dinah Maria Montencirm — Dion-
ne Pullig Sampaio — Dircc Vaz da
Fonseca — Diva Maria Jardim Pires
Ferreira — Edna Xavier Machado —
Helena Fernandes Mendes -- Helena
da Silveira Madrusa — Ely Santos
Magalhães Freire -- Heiida Modenesi
Souza -- Eunice Braga dc Menezes

Enize Teixeira dos Santos — He-
loisa Teiveira Garcia — Elida Mata
Z.matta — Elca da CunhaO soriü —
Eumar de Moura Vieira — Elza Gon-,
zaiez — Eva Carvalho Vaz — Ger-;
mana Angélica Rctamnl Manzan —
Gilda Pereira da Silva — Gilka Ra-
mos de Almeida — Gilman Pinto]
Pacheco — Gleyse Goulart de Souza]

Gloria de Lima Maxlmiano — Ida
Cravo Rizzo — Hilda da Costa Gey-
ming — Yolanda Brctns Romano —]
YV.Ònè Ferreira Marques — Izaura
Martins — Janet Corrêa Pimentel —'

Janete Ferreira Jorge — Jnnette Va-
ladares Lopes — Joanna Ivete Du-
na — Josenliína Gomes da Silva Net-
ta — Josete Soares Gonçalves — Léa
Eatrella Fernandes — Lecy Maria Nu-
nes da Silva — Leide Léo — Leila
Lydia de Mendonça — Lianc Muniz
de Abreu Sodré — Lydia Pereira —
Lilian Wéber -- Lúcia Diniz de Me-
nezes — Lúcia Freire de Albuquer-
que — Lucla Kuhner Rebello de Oli-
veira — Luiza Marinho de Oliveira

Luzia Emilce de Azeredo — Ma-
galy Branca Atalaia — Nair de Bar-
ros Basto — Marlene Abreu. Peixo-
to — Mally Salles Castanheira — Ma-
ria Antónia Lins — Maria Cândida
Machado — Marta do Carmo Mala de
Oliveira — Maria Cecilia Miranda
d'Abreu — Maria Custódia de Amo-
rim —- Mai ia Helena, Botelho — Ma-
ria José dc Carvalho - Maria José
de Gouvêa — Maria Lucia Fontes de
Mello Leitáo — Maria Lucla dos
Santos Cravo — Maria Lucia Paredes
Christiano Silva — Maria Luiza Gon-
çalves Ribera — Maria dc Lourdes
Botelho de Souza — Maria de Lour-
des Gomes Correia — Maria de Lour-
des Pimenta dos Santos — Maria de
Lourdes Silva Arlgoni — Maria da
Penha Tavares Jezler — Maria da
Piedade Lima — Maria Regina Maia
do Nascimento — Mareia Contrucci

Mareia de Lacerda — Marina Cos.
ta do Nascimento — Marlene Dias de
Macedo — Marly Geraldes Bastos —
Marly Guerreiro de Castro — Marly
Ribeiro - Mirian Campos Flgueirc-
do — Myrian Raymundo Serráo —
Nadlr de Oliveira — Nancely No-
gucira Vieira — Nancy Macedo Broun

Nancy de Medeiros — Natalina
Costa Ferreira — Neide de Almeida
-- Neucy Maria França — Neuza da
Conceição Pereira — Neuza de Jesus
Barreto — Neyde Barbosa César —
Neyde FalcSo Braga Mello -- Nice
Jorge — Nilva Leite de Castro —
Noemla Oliveira do Nasaimento —
Odylla Coutinho Baptista — Olinda
Angélica Souza da Costa — Proclna
de Moraes Sodré — Quiteria Gomes
da Costa — Regln.". Coeli Paranaguá
de Andrade — Regina Costa Manda-
rino — Regina Maria Botafogo —
Rosa Cunha de Sá — Rose Marie da
Silva — Sarah Keslenberg — Shir-
ley da Silva Carneiro — Therezinha
de Almeida — Thereza Maria Derna-
rie Nogueira — Vânia Botelho — Vc-
ra Lucla Pereira da Fonseca c Wil-

EMPRÉSTIMOS

No M. E. M. será efetuado hoje,
quarta-feira, 7 d emaio de 1958, das
8.15 às 16 horas, o pagamento das
seguintes propostas de empréstimos:

Código 21 — De ordem do prefeito
Matrículas:

Comuns
Pedidos:

efetivos — Código 25

029
12.496
35.K50
00.322
64.366
71.237

509
16.1-16
51.386
61.748
65.653
73.827

4.865
21.87!)
52.242
62.780
69.892
95.400

6.099
34.033
58.614
63.258
69.901

Comuns efetivos — Códisn 21
Entradas em 1955 — Pedidosi

11.702 11.703

Comuns pvtranumrrários — Código
23 — Pedidos:

3.137 3.138 3.139 3.141

"s melhores
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trazem

a marca do

•M R. - HebtrUin & Co. AG., de Wottwil, Suiça,

proprietário da marca registrada Helanca ,
concpde o teu u«o jòrrente quando re<peifado5 -

por éci controlado» - o$ requisito» de qualidade
a» norma» de preparação do fio elástico.

125 127

.Emergências —

1.413
6.105

10.220
13.508
17.873
25.028
35.561
43.200
48.718
51.272
57.002
60.378
63.123
64.636
71.258
74.262
78.535
79.821
85.166
85.924
87.946

400.171
951.352
990.660

2.304
7.694

11.385
14.337
20.772
25.050
37.721.
43.847
49.821
51.888
58.643
61.074
63.161
68.178
72.509
75.531
79.245
8,3.705
85.527
86.424
88.237

400.581
952.451
990.862

138

Matrículas:

2.601
7.204

12.350,
14.997
20.840 '
29.178
37.434
44.900
50.614
54.334
58.975'
62.586
63.341
69.7-83
72.536
75.789
79.302
83.885
85.893
87.686
89.934

500.020
990.381
990.922

129

5.206-
10.103
12.419
10.936
22.814
31.957
39.493
40.008
50.842
56.790
60.024
63.115
64.589
70.022
74.123
77.514
79.409
85.154
85.913
87.832
92.915

950.573
990.641

Brisolva de Brito Queiroz e Darci
Goulart de Azevedo — Retificado o
despacho.

SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATOS DO SECRETARIO

Designações e Kepioções — Daniel
dc Souza Machado para o Departa-]
mento de Abastecimento; Hermettel
Socci. Pedro de Sá Sodré e Francis-]
cn Carlos Iglesias de Lima, para em ]
comissão, sob a presidência do pri-
meiro opinarem sôbrc a aceitação

] defintiva das obras ria Sede do Setor
de Silvvcultura. sito à Rua Padre
Ventura n.° 70, em Jacarepagua: Ma

Emergências — Férias — Pedltloss

6.062
7.633
7.648
7.652
7.662
7.668
7.676
7.693
7.703
7.710
7.717
7.726
7.732
7.740
7.751
7.762
7.775
7.780
7.793
7.792
7.809
7.823
7.831
7.838
7.861
7.874
7.881
7.892
7.901
7.913
7.925
7.930

6.262
7.634
7.649
7.655
7.654
7.669
7.686
7.695
7.70-1
7.711
7.720
7.727
7.733
7.741
7.754
7.763
7.776
7.788
7.796
7,795
7.812
7.827
7.835
7.839
7.870
7.877
7.883
7.813
7.904
7.914
7.926
7.931

6.665
7.635
7.650
7.656
7.665
7.670
7.630
7.698
7.705
7.713
7.721
7.728
7.734
7.746
7.755
7.7G8
7.777
7.789
7.799
7. BOI
7.816
7.828
7.835
7.859
7.871
7.878
7.839
7.897
7.906
7.917
7.928
7.933

Casamentos — Matrículas:

14.386 :*3.77t
72.941 76.007
87.105 87.244

54.135
79.977

852.810

6.680
7.643
7.651
7.661
7.667
7.672
7.692
7.702
7.708
7.716
7.725
7.729
7.735
7.749
7.758
7.770
7.779
7.791
7.794
7.807
7.822
7.830
7.836
8.660
7.872
7.879
7.890
7.899
7.903
7.924
7.929

62.519
85.630

Com pequena doação
de Dom João VI nasceu o

acervo do Museu Nacional
Papel desempenhado polo príncipc-rcgcntc no
desenvolvimento das ciências no Brasil — A
vinda da Expedição Austríaca — Flora de Mar-
lins: 1,0 anos de trabalho. 20 mil plantas des-
cri tas e 66 anos para publicação — A "Caça"
a Hnmboldl e a mudança dc atitude perante os
outros cientistas — Palestra no Museu Nacional

sobre "D. João VI e a Biologia*'
, , v „,,.„, ,., n„„,,,, "Dois armários octaedros coii-ipedição Austríaca, vinda na comi-noel do Nascimento para o Dcpaita-,, , , , , .. . f. "* .

mento de Abastecimento. jtendo oitenta modelos de oficinas tiva de D. Leopoldma. O Rei
das profissões mais usadas rio fim'Mnsimiliann I já em 1815 proje-DESPACHOS | do século XVIII. mandados fazer tara uma expedição científica à

Jorge Felismino Gonçalves. Manoel:110 tempo de D. Maria I para ins-iAmérica do Sul, materializada
Ferreira, Adão Mário, Rosa MariaRruçao do príncipe D. José; um com o casamento da arquicluquésa
rie Alcântara pereira. Waldemar dc vaso de prata dourada, coroado Leopoldina e o príncipe herdeiro
Alcântara -- Autorizo; itapem^ Co-;jX)r um i_elo coral representando de Portugal, depois imperador do
as' obrasVèrà caráte/definltlvo a que a batalha de Constantino; duas.Brasil, D. Pedro I. O rei da Ba-
se refere o-processo ii** 2.000.497-58; chaves romanas: um pé de már-iviera mandou incorporar à comi-
Toshitaka YamagucW. Fridoricli Lang nl0|-e, com alpargatas gregas;jtiva os ilustres cientistas Martins

uma arma de fogo marchetada d;e Spix, que aportaram ao Rio a
marfim, da idade média o uma;lã de julho dc 1817. "Para se
bela coleção de quadros a éleo. analisar o que. representou real-
eis o material doado por D. João metilc essa expedição para o Bra-
VI para formar o primeiro acei'- sil, disse o conferencista, seriam
vo cio Museu Real, hoje Museu,necessárias náo uma mas várias

Autorizo a remissão nos termos rio Nacional". Assim iniciou sua pà- palestras'; Nelas vieram além dos
FAr^^<SStóãStSof_.^ 1,M,rAon'T,ònprof-iJosé,^n-te f11^'/0^ N,ikan' NaJ,frC1'
outra — Autorizo em termos faça-sc dido de Melo Carvalho, diretor Raddi, _nder, Btichbcrger, Scnolt,
o expediente devido; José Soares rie daquela instituição, no áriibito dolSochor e Schuch, que durante al-
Pina -. Restltua-se cm termos a lm- curso sóbre D. Joào VI no Rio. guns anos andaram vasculhando
portãncia; Fursland Distribuidora de • , . ,,.,.. ,f . . ...
Produtos Farmacêuticos S.A. — Au- criada pelo Instituto Histórico c todo o interior brasileiro, numa
torizo em termos a interdição do cs-'Geográfico da Cidade do Rio de larefa valorosa, que pôs fim à era
taheiecimentn; Correia dos Santos Janeiro. Sob o tema "D. Joào!dos cronistas e viajantes quc ape-
Teixeira & Cia. Ltda., Técnica Auxi- y^ Q Museu Nacion;)1 t, a Biolo-

e Leopoldo Anton Hiederer — Cer
tifique-se.

' 
SECRKTAIU V DE FINANÇAS

DESPACHOS DO SECRETARIO

Lilia Cavalcanti Jones e Outro

liar rie Obras Ltda. Autorizo em nas se preocupavam com a espe-
termos o levantamento dos depósl-|8'8 no Brasil", o conferencista fé/Jtaculosidade dc nossa terra. Só
tos; Ari dc Almeida e silva e outros, um apanhado (uma pálida visáo,!uma obra, a "Flora Brasiliensis"
Robert Worgar Morton Colson. Isabel em sCu dizer) do papel desem-;de Martins (em que evidente-
doPfoY^^eMeSRÕdHgucs"s0An constru- Penhado pelo príncipe regente no mente nào trabalhou apenas èlc)
ções Engenharia — Autorizo em ter- desenvolvimento das ciências no serviria para conceituar a "Ex-
mos o levantamento do depósito c Brasil, em particular a Biologia.' pediçân Austríaca" c pòr em des-
das cauções.

DEPARTAMENTO DA RENDA
MERCANTIL

ATO DO DIRETOR

Designação

detendo-se demoradamente notaque o papel de D. Joàr^VI «o
exame da Expedição Austríaca, empenhar-se na sua vinda ao Bra-"que fez a descoberta científica sil. A Flora c uma obra monn-
do Brasil para o mundo". A ex-imental. Nelas são descritas mais
pedição em questão foi a que'de 20 mil espécies de plantas, das

Alei Leal para o Ser-1acompanhou o cortejo nupcial de!quais tintas 5 mil novas, num to-
viço dc Controle.

DESPAHOS DO DIRETOR

N. Miguel — Extraia-se nota dc
debito para cobrança executiva; Ar-
mazem Santo Antônio Ltda. — Re
formo o despacho para autorizar o
recolhecimento da importância decla-
rada em oito parcelas mensais c con-PROPOSTAS EM EXIGÊNCIA NO

M-42 (5" ANDAR)
x • | mora cie HiV; Firmino oelho Esteves,

Compareçam para esclarecimento* Alcides Pinto da Costa, Dionisio Geor-
trazendo o último contracheque —i 

gei plcfa Estruturas Prefabricadas de
Matrículas; Concreto Aço Madeiras e Construções

D. Leopoldina, e dela faziam par--tal de 40 volumes e 130 fasci-
te o grande Martins e Spix.

A ANTIGA CASA DOS
PÁSSAROS

Dizendo que o papel desempe-

CUlos, reproduzidas em mais de
3 mil estampas, Martius traba-
lhou nela por mais dc 40 anos e
sua publicação levou 6fi anos. Em
sua eleboragáo foi necessávio o

nhado por D. João VI no campo concurso dos paises mais civili-

27.071 4fi..'!51
990.922 990.922

990.280 000.551

Compareçam para— Matrículas:

Lida. — Extraia-se nota de débito
para cobrança executiva^ Alcalde &
Alcalrie Ltda
ta Ltda.. c Heronrima Pinheiro Antu

esclarecimentos ncs — Deferido.

zados da terra devencio-se ressal
tar que nela trabalharam mais

da ciência brasileira coincide com
secutivas _devidamente aWescldas^da as derradeiras incursões dos na-

vegadores dc reconhecimento de ide 100 especialistas do mundo in
terras ignotas, afirmou o prof. jteiro. E' notável o espirito rie
José Cândido que o atual Museu ] continuidade quc a Flora demons-
Nacional pode vincular suas rat-'traí, mormente se levarmos em

Bazar da Cancela Tin-izcs a instituições (do ponto dojconta as dificuldades da época.

65 6.450 6.719 11.513
12.618 13.1-13 15.385 15.727
22.513 28.038 28.515 28.917
30.171 31.317 34.824. 35.107
35.483 37.881 38.281 33.762
38.814 39.18! 39.401 43.405
41.877 47.709 49.390 49.769
51.034 52.069 52.144 53.375
53.593 57.320 57.575 58.480
58.570 58.618 58.707 58.782
59.853 60.780 62.519 63.600
63.027 6*.83t 67.489 67.816
67.865 71.237 71.458 73.695
74.387 74.959 74.975 86.616
86.6.14 92.446 92.741 400.442

850.812 951.208

AUXILIAR ACADÊMICO
DE MEDICINA

SECRETARIA DE KDCCAÇAü E
CULTURA

vista material e de pessoal) que E1 uma vigorosa demonstração rie
forca moral e forca de vontade.
Para se ter uma idéia da impor-
tância da expedição austríaca,
basta dizer quede sua lavra foram

O chefe do Serviço de Seleção torna
público, para conhecimento dos inte-
lessarios, que será realizada a prova
oral cm epígrafe no próximo dia 8
(quinta-feira), as 20 horas no Hospt-
tal Miguel Couto, sito à rua Mário
Ribeiro n. 150, dc acordo com a es-
cala abaixo:

hla 8-5-958 — Qulnta-reira. íis 2(1
horas — Em segunda chamada: Mar-
cio da Rocha Azevedo. Manoel dc
Mattos, Rubens Antunes da Cruz,
Chntic Rand, Kdison Garcia dc Frei-
tas. Antônio Godinlio Machado. Fer-
nando

já existiam muito antes da che-
gada do príncipe. E' o caso por
exemplo cia antiga "Casa dos Pá.*-
saros" fundada cm 1790 pelo vi-

ATOS DO secretário re.rei D. Lujs de Vasconcelos e publicados mais de 100 trabalhos
n^on^rianSV^^'So^. Depois a "Casa de Histó-ircferenlcs ao Brasil",
colar- Alceu Lemos dc Castro para o|na Natural' , de 1811 e mais tar-1
Departamento de Educação Técnico dè a fundação e instalação efc-D. JOÃO VI E OS CIENTISTAS
Profissional: Maria José Pinte- para lfva ão Museu Rea!t „.,. „,„ reJ
vefeFXin,C Plíhó 

gpara' <, Depara!tá de 13 de junho de 1818. "E>\ Outro trecho: "A fobia que D.
mento rie Educação Complementar:Icurioso ressaltar, frisou o confe-;Joào VI manifestava ao tempo
Sara Meidcr Berites para o Dèpárta?Irencista, que naquela época não de sua regência cm Portugal pe-
^Antbnl-ia1 Sues^ira^a^ilbavia propriamente um critério los sábios em incursão no Bra-
ponder pelo expediente do Serviço dc cientifico em tais instituições, sil, (veja-se por exemplo a
Administração, durante as férias re- prevalecendo o espírito ulilitaris-'"caça" que determinou ao sábio
guiamcntarcs do respectivo chetc ^ com vjs(as aos conhecimentos Humbolcu, expedindo ordens de

das riquezas nacionais e de suasjcapturá-lo e oferecendo um pré-
possibilidades na expansão do co-lmio dc 200 mil réis se o fosse

Maria Iara Neves Borges de Mello! mércio. E' o que se depreende ino Ceará e clc 100 mil réis, se
— Autorizo o afastamento solicitado, do decreto que criou 6 Museu! fora) sucedeu, com a abertura

Real: "Querendo propagar os co-jdos portos, um salutar desejo dc
nhecimentos e estudos das Cién--incentivar as pesquisas cientifi-
cias Naturais no Reino do Brasil,'cas, visto scr então de seu inte-
que encerra em si milhares dc rêsse ò reconhecimento das rique-
objetos de observação e exame. c'zas do pais a fim de (orná-las

Designações e Remoções — Beatriz |qUe podem ser empregados rm conhecidas'. Vale notar que com
Suniíuefl^tmien d^üvaXibpilcriT •"* Comércio, da Indús- O período áureo da Expedição
to para a escola Sílvio Romero; Ccli- Aui e das Artes que muito dese- ausli íac;. novn mentalidade mais
na Suzano Ribeiro para a escola Ba- j jo favorecer... "Mesmo, assim, arejada orientou o príncipe. Tfi-

DESPACHO

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PRIMARIA

ATOS. DO DIRETOR

rão tle ltaciu Cidina Gusmão rios i prosseguiu, o Museu Nacional das as facilidades de locomoçãoPastana Kreixeclas. Alberto j Santos para a escola Marechal Trom- i- ¦
Smera. Abdon Gonçalves Nanhay, Al-1, powskví Dalida Caraliolo Costa para!P('dC SC?1' considerado O marco dC-i W.a hllltcrllUlrilll brasileira fo-
berto Ribeiro Júnior, Em virtude dc I a escola Paraíba: Dalsy Maria Kablcisivo da instalação das pesqui-i)*am postas à disposição dos ci-
revisão: Salomão Abclson, Natan Pis- para a escola Estácio de Sá; Dlonora gas científicas em nosso país, pois entistas. Todo o material coleln-'¦"  ' Almeida. Luiz, Colaitgeld Virgas para a escolai pe-: f j ê, através dele que foram'do por eles foi levado para estu-dro Lessa; Dvrce Lorcti do Prado , , ;., ,. . j . ,¦., • , .,

Maia para a escola Leitão ria Cunha: implantados e depois difundidos cios em suas pátrias clc origem .
Diva Marllda Ferreira dc Mello para os primeiros ensaios de muitas O prol'. José Cândido passou
a escola Marechal Trompowsky: Dul- ciências novas e que principiaram depois a analisar as principais
cl^^V^^^l^dr^l^ florescer então". obras deixadas pela expedição.
renga Mafra para a escola Pres. Eli- i Pt"' c'as se Ve> dlSKC- <ll|C P>"««'-
rico Dutra: Elba Jorge Mayer para! A EXPEDIÇÃO AUSTRÍACA 'camente todos OS SClorOs da ci-
a escola Canadá; Eunice i*crnandes« Dptcve_.se a seguir o prof. José cncia foram objeto dc estudos e

zon. José Maria de
Klohcr Pinto Lopes Sampaio, Valdir
Tarantn Luz, Roberto Godinlio, José
Alois Ragone, Jayme dc Barros Sil-
va, Valter Álvaro da Silva, Nelson
Augusto Rodrigues,

ATOS 1)0 PREFEITO
Nomeando para o cargo em comis-

são rie chefe rio Serviço de Hortlcul-
tura do Departamento rie Agricultu-i
ra, da Secretaria de Agricultura;
dústria e Comercio, o agrônonio-au- . .
xiliar Antônio. Batista Valentim Var IL0,'?» „?.___* *,90ü!?,!t
rella: designando o engenheiro Este-
lio Emanuel de Alencar Roxo para
fiscalizar as obras de construção rio
conjunto de casas do tipo popular em
Amorlm; aposentando o médico Arisr
lides Calheiros Neto.

¦|f(rto?acyâan'r_oauM,CM*^ pa""!Cândido no formidável trabalhqlo que representaram para o Bra-
'" - escola ,i. 1. Marechal Hermes; He- desenvolvido pcla chamada Ex- sil, cio ponto cie vista clc sua des-

escola 

DESPACHO IX) PREFEITO

coberta para as sociedades cultas
da Europa é bem fácil prover.
Imensas levas cie outros cientis-
tas aqui vieram atraídos pelo
que relevavam os trabalhos ria
referida expedição. O material

Com a presença do ministro Jcòlçtado no Brasil e levado para
apa Nogueira para a escola Estados c)0 Trabalho, sr. Parsifal Bar- •' Europa serviu nao so para mos

meio

p.n a
Rio'Grande do Sul; Hermlnia Pir-es I
da Motta para a Sede do 23.° D. E.,; i
Ilee Rcnshur Willmcsdorf para a es-!
cola Almirante Tamandaré; lida dei
Souza Dias para a escola Prudente rie,
Moraes; Jussara Cardoso para escola i
João Proença; Léa Romflp de Faria
para a escola Silvio Romero; Leda

ASSISTÊNCIA
AOS' COMERCIÁRIOS
DA ZONA SUL

Na Secretaria de Administração: — l-'nidos: Leila Santiago para a escola roj-( Q Serviço Social do Co- tíar a pujança de nosso meio
Ru.hStírmod"' Re"enAdc- fe^wWwt&"_UM.PSleí ^tdo inaugurou, à rua Tone- como igualmente enriqueceu inú-
e"oportunidade siiviaMaifct da''<• Cruz. para a escola Raina; Maria leros 362, o Núcleo AssLstcn- meras co ecoes de Museus. E' o

A
e
ri
Cruz Aulon.-o. Bspozel Kruel para a escola Manoel ciai de Copacabana, que sc des- caso do Museu clc Vie. a, que com

cicero; Maria Euthaiia ncs para a,in a ofercce,. gratuitamente, o acervo inicial do chamado Mu-
escoa A mirante Saldanha da Gama ; .. . ' , ,,, ., ., ., .
Maria Helena rie Albuquerque Melo aos comerciarios e suas famílias, seu Brasileiro, pode aumentar de

para a escola Arthur Ramos: Maria assistência médica, cnmprcon- dois terços toda sua coleção",
Herszenhorn para a escola República dendo pediatria, puericultura c

Transferindo Alarrino Tavares Dias do Líbano; Maria rie l.ourdes Bonl- pré-natal C, ainda, assistência jfáclo de Azevedo para a escola Pru- (lt]0iilol<'ii;ici iurídii- » e«»i«1 !
dente rie Moraes; Maria Luiza ria (lu,,m" '¦ ¦ ¦ '

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATOS DO SECRETARIO

para a Secretaria do Interior; pior-
rogando por mais seis meses o está-
gio de Dulce Pescadmha Guedes na
Secretaria de Finanças; atribuindo
ao servidor Octacílio Menezes de Oli-
veira encargos compatíveis com o seu
estado de saúde em virtude de laudo
medico: dispensando Maria
Azevedo Alves lios Santos da função
de professor rie Curso primário; Au-
torneando Milton Costa. Arlindo de
Freitas Araújo, Nizete de Souza Maia
e Cândida Gomes da Silva a esta-
giar no Hospital do Servidor pelo
prazo de 90 dias: designando Maria
de Lourdes Batista Antunes para a
Secretaria de Educação: admitindo
Baldo Auriho para a função de En-
carregado de Serviço da Secretaria
de Viação e Obras: Álvaro Luiz da
Costa, Sebastião Vítor Cerqueir.i,
Paulo Maia Amaral. José Panizeti,
José Pereira. Fernando Chagas Lemos.
Manoel MessOas, João Ignácio dos
Santos, José F.ngles Guedes. Manoel
Luiz da Silva c Jurèncio Alves Ga-
zeíto para a função de Trabalhador:
Jorge Galvej rie Araúio, Carlos Hen-
rlque dc Castilho Vilela. Roberto Fer-
nandes de Barros, Joel Anacleto. da
Costa. Antônio Carlos Pretti. Luiz da

o social
O PAPEL DO MUSEU

NACIONAL
Silva Loureiro para a escola Pres,, Terá O núcleo cursos dc C01*tC Cl
Enrico Dutra; Marlcéa da Silveira costura, arle domestica e nrte;
Costa para a escola Pres. Enrico Du- culinária.
tra; Marilin de Alencar Cochlar para Q núcleo funcionará, diária-
a escola Joaquim da S. Gomes; Ma-- ,.- ....... K ri„ o i,

l „„., rllla Borges de Oliveira Bastos para "í,cl'lP' Cln 
}\_B 

l,urno?' ,af ** 
f ,

a escola Boitvar; Marina de Souza 22 horas. Alem do ministro dot].
Dias da Rocha para a escola Repú- Trabalho, estiveram presentes á'
blica Argentina: Marlene Antonfeita. inaucuração, o mesidente do Scr--
de Mel» para a eícola Silvio Romero;. • eoc\_] r\0 Comércio sr 'Nacional, quc Ja na qucla época
Neusa Oliveira da Silva para a esco-:.,:,.' 

F,'j(MS f|c SOUZB o' ni*C- fni P!,lco &** primeiras tentativas
Francisco Manuel: Neyde Suarei »"' ' '

"Por outro lado, disse ainda o
conferencista, era sensível a preo-
cupaçáo de D. João VI cm esta-
beiecer as bases definitivas da
pesquisa no Brasi!. E' o que se
deduz, das atribuições -do Musnu

Nacional de de implantação da Química, da

Silva Ramos. Jcfferson dos Anjos Sil- a escola Maioclia Trompowslty; An-

I -1 ¦ 

de Oliva para a escola núcleo ll.a.17; sidente do Serviço
Rita Monteiro Cardoso para a escola Aprendizagem Comercial, sr. física, ria risiologia expcnmcni.il,
Paraná; Rute Figueiredo Ribeiro da Alcebíades Antonjjini c numero- mais tarde da Bacteriologia e ou-
Luz para a escola J. I. Melo Matos; niiírn« nP«onR itras".
Sônia Fonseca Gonçalves de Albu. ««S QUiras pessoas^. _!___i
querque para a escola José Vcrissi-j
um; Rotenberjt Buquela paia a escola i
Sergipe; Sflnl» de Souza Domingues
para a escola Julio de Castilho; Syl-
via Braga Burges para a escola Sar-
mlento; Vilma Machado Maggessi Pe,-
rena para â Sede do 18" D. E.; Joa-
na Picklcr Anomal paia a escola Ve-
nezuela: Iria Dias Paredes Braga. Ma-
rilda Pinto da Silva para o Setor de
Controle e Orientação do Ensino Par-
ticular: Acelj* Brasil DAiinos para

--INIOIAÇAO
TYPMO-ÜREHIA

; (NFECÇÕHS ,
INT_\TINAEl
E URINARIAS

ÍVITAM \E UUN0O

UR0F0RMINA
DtCIFFONI-EH (ODMAlfHAPM E DB0CACIA1

'ClffOHl6Cft.-l

va. José Luib Rodrigues. Carlos Pi-
nheiro Telles df Menezes e Joaquim

^ Furtado para a função dc Artífice.

DEPARTAMENTO 1)0 PESSOAL

DVipachos do Diretor: — José Gon-
çalves Amorlm. Maria da Glória F

*• ».!*..íH

SERVIÇOS HEBERLEIN DO BRASIL
Ruo Glicério, 547 - Font; 37-3/65 - Sôo Paulo

gela Nunes Magalhães Bailar para a
escola Honduras; Arydite Agia Mer-
hy para a escola Rocha Pombo; Bea-
triz Louzadn para a escola República
Dominicana: Celina Motta de Soura
Ribeiro para a escola Irineu Mari-
nho- Dalsy da CoMu Ribeiro para al
escola Sarmiento: Edith Marques de!

Mantenho o Souza para a escola Conde de Afonso
gueiredo dos hamos
de-spacho: Dalton Lopes da. Silva. ¦ Celso: lolando aa *»\"" =™i™ K"-'
João Faustlno do Nascimento - Con- Ta a escola SSo Paulo: Ar«T Siepha-,
cedida a licença: Hilda Zeferino -|nl Mangabeira para a escola Aieve- ^çQ .,
\lantenho o deipacho: Ameha de OU- do Amaral: Bealnz Helena de fcg. flW T

veira Queiroz. Indaú Machado R.bei- da* Alcântara Gome« para a e cola
1 -__i._ - ******rrm.r,- inv„ii- Rf7frtj de Menezes, Doqtiezia Santia-;"a 

de fJlVveíiVAX^TÜrir^^ P«™ ¦ 'i"'1» g?^.
OHvio de -íou/a França -, Retificado no Hamann: loianda Braga Campeão

o de<pachc,: depadio: Davld PeIc„, para o Setor de Trabalho, Manual,;..

Alb3o Modesto Dutra da Silveira. Odvla de Carvalho Gomes da SUva
Joao-nm Maria dos Santos Pilanfa. ¦ para o gabinete do diretor, Adéha;.

* Oswaldo Correu dos Brasil Ba«to» para a «rol» BarAo de

Para anúncios ncsla seção — Telefonar para 52-6156'

!E_59_ E_^RAMFA CORDAS E BARBANTES
COMPANHIA SIDERÚRGICA

BELGO-MIHEIRA
ESCRIT0: Av, Nilo Peçanha. 2C
DEPÓSITO: Rúa Equador. 150

FONES: J2-1!H0 e £1-121»

Carlos Audalla
Santos. Antônio de Souza Ramos. .Ma-, Hacuruw ?.^"^***-*"",_^~* _T .'o!
noel Silva Oliveira. Aldrovando S«a- çalves Mandim para a Sede do j

reV Bausta Salvador Monteiro. Oc- fa. E: Angela Novell LeiUo de_Fi-,
... o..?i^__ r,mram «;,. «ueiredn uara a escola Almeida Gar-,

PAPEL

bS 
"o 

Àííelino Pere.r. da Silva.' ret: Ceha Tatag.ba lourenço pan
^t no Pereíra da SUva. Jorg Dieter;a escola Fehx Pacheco: D.sa Aran-

Hutter Belarmlno Daniel de Ohvci- jo Pastarei!! para a e*cola 3. I. Cam-

ra — Indeferido: Francisco Barbcsa «*_„í-_h
de Mounra. Janíra Aujusta de Si.  OODÜIM» II» 1 _jj_j___jj

KLABIN IRMÃOS & CIA.
PAPÉIS EM GERAI,
AV. RIO BRANCO, ti

II» ANDAR

4«W*

CIA. DE COMÉRCIO E INDOS-

TRIA FREITAS SOARES

Rua da Alfândega, UI

Tel. a-«l70 - C» Poetai 1.1M

Corda» • bsrbanlM par» todos os fiai

•CASTELLO" * "GLADIADOR"

ÚLTIMOS DIAS DA GRANDE VENDA EXTRA DO MAGAZINE LEREX ARTICiO DR LUXO A PREÇOS POPfLAREI -- Roupas — Camtstí

— Casacos — faltas - l»tlo «Je M»l»s - VENDAS KM U PREÜ-

TAÇOF.S - AVENIDA RIO BRANCO, ISl-A
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TROLEIBUS VIllARES S.A.
tem a satisfação de apresentar
ao público o
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Palovras do Projldenl»
da República:
Mais um ideal
concretizado , .<
Mali um pasto
para o emancipação
•CCnômico do Brasil. ¦•

£ com orgu/ho
que ressolfomos
o nosja
participação nesfe
empreerid/menfo,
marco conjidercivel
no caminho do
emancipação
•conomica
do Braiil.

PIREUI S.A. CIA. INDUSTRIAI BRASILEIRA • malarlal • pneui • condutor», .liincei

VütCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. - material • borracha • plástico

IND. DE CRINA MODELADA CLINEX & CIA. • material ¦ erlna modelada

FERREIRA GONÇALVES & CIA. - material ¦ ferragens

COM. DE TINTAS E VERNIZES BRAZ LTDA. - mqterial - tintai verniz». • produto, adm

CIA. BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - material ¦ chapai de alumínio

INDÚSTRIA SANÇÃO S. A. • material . tuboi

COMPENSADOS SUL RIOGRANDENSE LTDA. • maleriol • compeniado a provo d'aoi'0

SAMA S. A. ¦ material • acumuladores, condutores elélricoi e lâmpadai

NAUFAl S.A. IMP. E COM. - material • vidroí plàslicoi

PLÁSTICOS PLAVINIl S.A. - material . plástico,

UGO COLOSIMO - molerial • metalúrgica

TRIPLEX DO BRASIL LTDA. - material . vidroí

CIBRAM
Financiamento Industrial
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uma afirmação viva do alto grau de desenvolvimento no nosso parque industrial
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DIA DAS MÃES
"0 número de crianças sadias que procuram

os médicos é bem maior do
o de crianças doentias"

Fala ao Correio da Manhã o pediatra José Pedro de Castro Garcia —-
"O médico é antes de um clínico, um puericultor"

que

"A importância dc cultivar o
amor da criança e dc prepará-la
psicologicamente para que, mais
tarde, possa enfrentar os problc-
mas da vida, ó tão importante
quanto cuidarmos da sua saúde
corporal", — disse ontem ao Cor-
raio da Manhã o pediatra José
Pedro Castro Garcia, chefe do
Centro de Toxicose do Hospital
Infantil da PDF. — "Até bem
pouco tempo — acrescentou —
as mães só procuravam levar
seus filhos ao médico quando
éle se encontrava doente. Agora,
felizmente, a freqüência de crian-
ças boas que procuram os pedia-
trás é bem maior que a de doen-
tes. Isso é um bom sinal, pois
mostra que as mães já estão se
preocupando em que os médicos
acompanhem detalhadamente o
desenvolvimento moral e mental
de seus filhos".

PUERICULTOR E CLÍNICO
"Chegou a hora — prosse-

guiu — cm que o pediatra passou
a ser mais um puericultor do que
um clinico, pois, na realidade,
as crianças necessitam de um mé-
dico que oriente também sua edu-
cação e não que somente lhes
imponham um regime alimentar.
É preciso levar-se em conta, pa-
ralelamente, a formação corporal,
ao crescimento mental, de acordo
com cada tipo biológico, para que
se obtenha a felicidade futura".

DIA DAS MÃES

Referindo-se à campanha clucl-
dativa que o Correio da Manhã
vem realizando nos dias que pre-
cedem ao "Dia das Mães", decla-
rou o sr. Castro Garcia:

"As velhas tradições da fa-
mllia brasileira estão esquecidas.
A data consagrada às mães será,
sem dúvida, oportunidade a mais
para que as famílias reencontrem
o seu verdadeiro espírito. A nova
geração passou a ser muito prá-
tica, muito imcdiaüva. Até mes
mo isolacionista. Estou certo de
que, no Dia das Mães6, haverá
oportunidade bastante para que a
família brasileira volte a se reen-
contrar. Com relação à campanha
do Correio, elogios não bastam,
pois ela é, inegavelmente, das
mais úteis que o jornalismo últi-
mamente tem proporcionado ao
povo. Orientar as mães como pro-ceder é algo bem meritório".

FELICIDADE CONJUGAL

Mais adiante, disse o sr. Cas-
tro Garcia:

— "Para que um casal possachegar ao equilíbrio que atinja à
verdadeira felicidade conjugai,
vejo várias metas que terão de
ser atingidas: a primeira é a saú-

'.?$$$%!$&

Sr. Castro, Garcia
"Você c não senhor"

de. Numa casa onde não há saú-
de, fatalmente não haverá felici-
dade completa. Por outro lado;
julgo imprescindível uma prepa-ração ética dos casais para que
mais tarde haja um respeito mú-
tuo dentro do lar. Como terceiro
ponto, quero citar a transigência
c a tolerância, elementos que po-derão contribuir para uma vida
feliz".

VOCÊ
"Não se deve confundir res-

peito com injtimidade'' — acres-
centou o pediatra, que é o inven-
tor da transfusão através da sub-
clávia para crianças, método quevem surtindo grande efeito na
medicina moderna. O sr. Castro
Garcia tem, por isso entrado
constantemente em contato com
vários casais e nos argumenta:"Os filhos são, as mais das
vêzes, os maiores artíficios da fe-
licidade de um casal. Conseqüen-
temente, os pais não devem man-
ter-se em plano superior. Há ne-
cessidade de manter-se o respeito,
porém nunca se deverá perder a
intimidade". E finalizou: — "Para
que tratar os nossos pais de se-
nhor, se o tratamento você nos
aproxima cada vez mais. Pai e
filho devem ser, antes de mais
nada, bons amigos".

BOLO PARA AS MÃES
No Dias das Mães a Standard

Brands oferecerá às mães que se-
rão homenageadas naquele diamagnífico bolo ornamental, queesta sendo especialmente exe-cutado pelo confeiteiro "Gerbo".
O bolo, que mede metro e meio decomprimento será partido num
programa que o Sindicato de Lo-
gistas levará a efeito no dia 11 demaio, na TV-Rio.

ÓBULO PARA AS MÃES
Por outro lado, em tô'das as ca-sas comerciais, junto às caixas, de

pagamento estão colocadas urnas,onde 'o povo poderá depositaróbulos para a CASA DA MÃEPOBRE.

Á SECA DO NORDESTE NO SENADO
Acha o sr. Ruy Carneiro que as medidas adotadas pelo governo federal
para socorro aos flagelados são bastantes — Projeto contra agiotagem

e outros assuntos
Disse o sr. Ruy Carneiro, falando

no Senado, que as medidas adotadas
pelo Governo Federal quanto ao so-
corro aos flagelados são bastantes.
Estamos confiantes nelas — acresceu-j verá o assunto. Interveio o sr. Lino
tou. I de Matos para dizer que se tratava de

O representante paraibano deu o uma calamidade pública, não havendo,
seu depoimento da viagem que fêz à, portanto, razão para a demora naque-

ministros daquele Tribunal, filhos do
Nordeste, pedindo-lhes o registro ur-
gente daquela verba. Acredita que na
próxima sexta-feira o Tribunal resol-

região flagelada, em companhia do
presidente da República, acentuando
que nunca houve ali seca maior, pois
a de agora atinge igualmente ao bre-
jo, quando as anteriores clrcunscre-
viam-se apenas à zona sertaneja.

Aparteou o sr. Freitas Cavalcanti
para declarar que lamentavelmente
mais de metade do território alagoa-
no também estava sob os efeitos da
calamidade, e, entretanto, não tem
merecido as atenções do presidente
da República, ao que o sr. Ruy Car-
neiro ponderou estar convencido de
que os socorros se estenderão tam-
bém às Alagoas,

Prosseguindo, o orador descreveu
as visitas feitas pelo presidente da
República a diferentes locais onde o
flagelo impera, mencionando as pro-
messas e providências feitas in loco
pelo Chefe da Nação, o que represen-
tava grande alento para as popula-
ções sofredoras. Descreveu em cores
dramáticas a situação de miséria rei-
nante naqueles lugares, o que teria
comovido profundamente o sr. Jus-
celino Kubitschek. O presidente su-
geriu a organização de frente de tra-
balho em todos os municípios a íim
de evitar o deslocamento de popula-
ção, medida multo salutar e recomen-
dável.

Continuando, o representante da Pa-
ralba mostrou a gravidade da situa-
ção, ao mesmo tempo em que se refe-
ria às medidas postas em prática pe-
lo Governo FedeTal. Infelizmente, o
Tribunal de Contas ainda não havia
registrado o crédito de 2 bilhões de
cruzeiros aberto pelo presidente da
República para socorro de urgência
aos flagelados. O governador da Pa-
ralba dirigira-se, por telegrama, aos

CÂMARA DOS VEREADORES

Não haverá ...
(Continuação da Ia. página)

continuar a negociação com a Rus-
sia;

:i) — Os pnlscs membros devem ln-
tcnslflcar sua cooperação no doml-
nlo econômico;

4) — Lamcntar-sc-n a ntltude do
atual governo russo que está obs-
trulndo n negociação para a Confc-
renda "cio Cúpula";

5) — Enfim, renflnnar-sc-n n posi-
çftn ocidental SObro os problemas do
desarmamento, da segurança européia
O da Alemanha.

A respeito do desarmamento, o co-
municado final Insistirá sôlire n nc-
cessidade cio um controle eficaz. No
domínio cln segurança européia ineli-
cará que a OTAN rejeita lodo c qual-
quer plano regional sem desarma-
mento parcial obrigando a tftclns as
grandes potências; eiillm o desarma-
monto nuclear deve ser acompanha-
do cle uni desarmamento no domínio
das armas clássicas. (F. P.)

EMBAIXADOR AMERICANO CHA-
MADO A COPENHAGUE

MOSCOU, fi — Deixou esta Capital
hoje, com destino a Ooponhague, a
pedido cio secretário dc Estado ame-
rlcano Foster Dulles, o embaixador
dos Estados Unidos, I.lcwclyti Thomp-
son. O embaixador deve prestar con-
tas no BOcrotárlo «lc Estado das suns [
conversações com o ministro do Exte-
rior cln Rússia, Andrci Gromyko
Llewellyn Thompson seguirá depois
com destino A Capital francesa, onde
nsslstlrá A conferência dos embaixo-
dores americanos na Europa. (F. P.)

INQUÉRITO SOBRE IRREGULARIDADES
NO MERCADO MUNICIPAL

O problema do lenocínio — Reclassificação do funcionalismo —
Excedentes da Escola Normal Carmela Dutra — Polícia Militar —

Professor Anísio Teixeira
O vereador Wilson Leite Passos

declarou ontem da tribuna da
Câmara Municipal que vai enca-
minhar requerimento à Mesa so-
licitando a constituição de uma
comissão especial de inquérito da
Câmara para apurar várias irre-
gularidades que estariam ocor-
rendo em torno da transferência
do Mercado Municipal.

— Apenas os comerciantes liga-
dos à Cruzada São Sebastião, em
ligação direta com D. Helder Câ-
mara — afirmou o representante
da UDN — estão tomando provi-
dências no sentido de até o fim
do uno' transferirem seus estabe-
bolcei mnlos para a Avenida Bra-
sil. Os comerciantes que não es-
tão ligados à Cruzada nenhuma
providência tomaram para mu-
dar-se e ainda lhes foi concedida,
a titulo precário, o que é inad-
missívcl, a construção de um no-
vo pavilhão para atender a in-
terêsses comerciais de alguns dos
atuais proprietários do Mercado
Municipal. Êssc pavilhão será
uma nova fonte de perturbação
para o interesse da Municipali-
dade e do povo da cidade, por-
que dificultará, sem dúvida algu-
ma, a construção do novo merca-
do e a destruição do atual. Em
conseqüência de tantas irrcgula-
ridades comunico que darei en-
Irada a um requerimento solici-
tando a constituição de uma co-
missão especial de inquérito paraapurar

lenocínio, pôs em destaque a si-
tuação imperante na chamada Ci-
dade Nova, nas imediações da
Avenida Presidente Vargas,
abrangendo principalmente as
ruas Laura de Araújo, Júlio do
Carmo, Machado Coelho e outras,
todas elas incluídas no plano de
reforma da cidade e sob processo
de desapropriação. •

"No entanto", assinalou o edil
do PSB, "parece que os interesses
da prostituição são mais fortes
que o interesse da cidade, porque
o fato é que estão sendo recons-
truídas ali casas que se encontra-
vam no mais ruinoso estado",
Acrescentou o sr, Magalhães Jú-
nior que fêz requerimento ao
Departamento de Rendas Imobi-
liárias da Prefeitura, pedindo os
nomes dos proprietários dessas
casas, para denunciá-los da tri-
buna da Câmara e mostrar "quem
são os capitalistas que çstão en-
gordando com os lucros da prós-
tituição no Distrito Federal, pois
não é possível que o interesse
dessas casas de tolerância e dês-
ses proprietários possa prevalecersobre os interesses da cidade".

RECLASSIFICAÇÃO DO
FUNCIONALISMO

ANISTIA GERAL PARA...

Foi entregue ao presidente da
Comissão de Administração, sr
Raul Gomes Pereira, um momo
rial das diretorias e coletividades

is atividades' ligadas à do Centro Beneficente dr. Perei-
ra Passos, Centro dos Artífices
da Prefeitura do Distrito Federal
e da Caixa de Socorros dos Ope-

Por sua vez o sr Magalhães (íéiios Municipais, encaminhando
Júnior, abordando ò problema do | numerosas sugestões visando ao

plano de reclassificação dos car-
gos do funcionalismo municipal

construção do novo mercado.
LENOCÍNIO

(ContinuaçSo dn l.» página)
CO no qual foi lançado consciente c
dcllberadnincnte pela ditadura
verno provisório), a Pátria apenas
pode contar com o povo". Afirma o
semanário, concluindo: "Quatro mi-
lhôcs de pessoas que votaram a fa-
vor de Frondizi esperam que o ro-
verno execute o seu programa. Qua-
tro milhões dc consciências que de-
ram o poder n Frondizi estão dis-

AUMENTOS DE SALÁRIOS

p;'stas n Iodos os sacrifícios para res-
O liem-lituir k grandeza A Pátria

estar no povo".
Publica o semanário, nesse primei-

ro número depois da oscensAo de Ar-
luro Frondizi no poder, longos arli-
Ros conl a apologia de Peron e da
falecida Eva Perón. A venda livre
cio "Unea Oura'' assinala o Ingresso
cki Argentina na era total clc llbír-
dada dc expressão. Realmente, exis-
tia no tempo do governo provisório,um decreto-lei que proibia a publl-cníflo dc fotografias de Perón c de
artigos fazendo n apologia do rei-
nado que desmoronou em setembro
do lP5á, por ocosiSo da revolução <in-
tlperonlsta. — (F.P.),

BUENOS AIRES. 6 — 0 presi-
(go-! dente Frondizi declarou não haver,

ainda, fixado dala pnra sua nicnsa-
gem sòbrc aumentos gerais de sala-
ries.

Relativamente A noticia que clr-
CUlOH intensamente, :io sentido do
que essa mensagem seria enviada on-
tem, Frondizi disse estar intoiramen-
te alheio a sua difusão c lamentou
não haver sido consultado a scu res-
peito. — (U.P.).

EXCEDENTES DA ESCOLA
CARMELA DUTRA

Protestou o sr. Hélio Walcacei
por haver desaparecido um re

utilidade pública municipal, nostermos do decreto n° 2.837123, oInstituto Brasileiro de Inventores,
com sede nesta Capital.

LINHA DE ÔNIBUS
A vereadora Lygia Lessa Bas-tos apresentou requerimento soli-citando do prefeito providências

para que o Departamento de Con-cessões crio mais uma linha deônibus para proporcionar condu-
ção direta de Parada de Lucas
para o centro da cidade, alegando
que a linha de ônibus que atual-mente serve àquela localidade édeficiente e os seus carros estãosempre em grande atraso.

GENERAL' JOSÉ LIMA DE
FIGUEIREDO

O sr. Osmar Rezende apresen-
tou requerimento pedindo que a
Mesa oficie ao prefeito no senti-
do de ser dado o nome do gene-ral José Lima de Figueiredo a
uma das ruas da cidade, como ho-
menagem póstuma àquele homem
público.
PROFESSOR ANÍSIO TEIXEIRA

Em virtude dc um pedido de
verificação de votação feito pelosr. Aníbal Espinheira, não pôdeser votado, por falta de "quo-
rum", o requerimento anterior-
mente formulado pelo sr. Raul
Gomes Pereira, solicitando voto
de congratulações ao Correio da
Manda, pela publicação de vários
artigos de apreciação à atuação
do professor Anísio Teixeira àfrente do INEP.

AUXILIARES DE
ENFERMAGEM

Na Ordem do Dia continuou emterceira discussão o projeto de lein° 86-A, de autoria do vereador
Domingos D'Ângelo, que cria cur-sos para formação de auxiliares
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querimento solicitando regime deidc. enfermagem nos hospitais ge

Experiências...
(Continuação da 1.» página)

ropeu, Os outros são moameUnos,
berberes ou judeus".

O correspondente do "Telegraaf
prossegue dizendo que o F.L.N. nfio
o um movimento comunista, mas"uma organização que emprega meto
dos totalitários Importados do orlen- í£ímda ordem

REGRESSO DE PERONISTA

BUENOS AIRES, 6 — Após mais
de dois anos dc exílio em Montcvl-
deu, chegou, a Buenos Aires. Rodol-
fo Decker, que foi, cm 1!H5. presi-ciente do bloco peronista da Câmara
dos Deputados, Decker o o primeiroexilado peronista a regressar A Ar-
gentina, depois da posse dc Artu-
ro Frondizi. Outros exilados estão
sendo aguardados dentro das próxi-mas horas. Decker declarou. A sua
chegada: "Meu regresso constitui aexpressão d;> espirito de pacificaçãonacional, que o presidente Frondizi
Inaugurou em sua mensagem dc 1".
de maio." — (F.P,),

IMPORTAÇÃO

BUENOS AIRES, 6 - Colaboradores
diretos do presidente Arluro - Fron-dizl estão estudando os artigo* cuja
importação será autorizada pela Ar-
gentina. Sabe-se que. n fim dc equl-librar a bakmça comercial argentina,
cujo déficit atual ç calculado em "64
milhões de dólares, todas as importa-
çdes serão atualmente suspensas ate

urgência para o projeto de lei quo
trata do problema das excedentes
da Escola Normal Camela Dutra
Depois de o sr. Raul Gomes Pe-
reira ter informado que.retirara
seu nome do requerimento, os srs
Raul Brunini, Isaac Izccksohn
Arnaldo Nogueira e Amando da
Fonseca protestaram contra o fa-
to, exigindo a entrega da propo-
sição à Presidência, esclarecendo
o sr, Waldcmar Viana, por sua
vez, que ainda faltavam duas as-
sinaturas para que o requerimen-
to pudesse ser encaminhado, c
que logo que as obtivesse faria
entrega do pedido de urgência.
Entretanto o sr. Hélio Walcacer
iniciou nova solicitação de ur-
gência para o projeto.

PRÉDIOS DA PREFEITURA
ALUGADOS

Depois dc referir-se à situação
de imóveis da Municipalidade que
estariam sendo ocupados irregu-
larmcnte, a vereadora Dulce Ma-
galhães focalizou o prédio da rua
Juan Pablo Duarte n° 35, que te-
ria sida alugado à responsável
pelo educandario Bezerra de Me-
nozes, que também é funcionária
municipal e que teria firmado
contrato com a Prefeitura para
internamente) de menores por

rais da Prefeitura.

Pleven vai...
(Continuação Ci Ia. página)

(demócratas-cristãos), que resol-veu por 20 votos contra 18, in-
gressar no gabinete. Isso assina-
lou um rompimento com a tradi-
ção do Partido, já que antes êste se havia negado a tomar par.-le num governo em que os sócia-
listas não estivessem representa-
dos-

Estes, por sua vez, resolveram, nasemana passada, não participar dc go-vêrno algum.
O chefe socialista Guy Mollet, dissecontudo, a Pleven, numa reunião queambos tiveram pela manhã que ossocialistas votariam a favor dêlc, naAssembléia.
Os obstáculos, entretanto, não desa

pareceram completamente, O políticoda ResUtència deseja, segundo se diz,
plenos poderes, durante um ano. paraenfrentar a crise da Argélia e a cri-
se econômica de que a França sofre.
É sempre possível que alguns grupos,
particularmente os da direita, lheneguem tais poderes.

Agora, espera-se que Pleven trate
de aparesentar-sc á Assembléia, sex-ta-feira

F.L.N, não pode contar com a ajuda *
HOMENAGEM A EVA PERÓN

para solicitar a aprovação
,-y.y.i ,;., \hiv.y,¦,.,-, ,;,-. o ,&.tâ^g*,**f*M* *_*¦•.¦¦¦":¦ •—"-

7;. nistros. (UP)sido alugado por 800 cruzei-
dio, segunda a vereadoraTdõfDC.lSstaS." ?-r-RanÍ7aç5° da lista dc mi-

POLÍCIA MILITAR
da maioria da população argelina, e
eis porque <vs rebeldes rejeitam todas
ns propostas francesas de reallxar

HOMENAGEM A EVA PERÓN Falando no ensejo do sesqui-
; centenário da fundação da Poli-

'.'vemador frònd.iist'.-, d7 provincli^dê'CÍa M'li,ar- ° sr- Geraldo Moreira

DECLARAÇÃO DE PLEVEN

le registro. Declarou, então o sr. Ruy
Carneiro: "Estou certo de que essas
medidas não mais serão retardadas.
Os recursos, aplicados de maneira efi-
ciente, evitam uma porção de males
que poderão deturpar o socorro e a
assistência do Chefe da Nação",

O final do discurso do representan-
te paraibano foi uma explicação em
torno do telegrama do governador do
seu Estado ao embaixador america-
no, cujas boas intenções salientou.

COMISSÃO

Atendendo a aprovação do reque-
rimento do sr. Clark, o presidente
designou uma comissão de 5 senado-
res para visitar a região flagelada e
transmitir ao Senado suas impressões.
A comissão íoi constituída dos srs.
Reginaldo Fernandes, Waldemar San-
tos, Caiado de Castro, Mendonça
Clark e Lino de Matos.

AGIOTAGEM

O sr. Lino de Matos apresentou
projeto de lei cujo objetivo é evitar,
tanto quanto possível, a agiotagem,
através do controle oficial dos nego-
cios de empréstimos e outros tipos
de operações de crédito. O projeto é
o seguinte:

Art. 1." — Compete excluslvamen-
te ao Governo Federal, por intermé-
dio do Ministério da Fazenda, a im-
pressão, distribuição e venda de No-
tas Promissórias, Letras de Câmbio e
Papéis de Crédito.

Art. 2." — Os títulos de crédito re-
feridos no art. I.0 serão confecciona-
dos pela Casa da Moeda, ou por ofi-
cina própria do governo, ou por ofi-
cina especializada, neste último caso
mediante concorrência pública.

Art. 3." — Fica o Ministério da Fa-
zenda, por seu titular, autorizado a
providenciar dentro de cento e vinte
dias (120) da promulgação desta lei a
impressão dos títulos de crédito e a
baixar as instruções para sua distri-
buição, venda e fiscalização das emis-
soes.

Parágrafo único — As instruções
previstas neste artigo serão baseadas
na publicação de autoria do técnico-
fazendário, Benjamim Dutra de Oli-
veira, denominada, "Fiscalização Con-
trolada das Emissões de Notas Pro-
missórias e Letras de Câmbio Notais",

lArt. 4.° — Será o mesmo em todo
o pais o preço de venda de cada uma
das espécies de títulos de crédito, os
quais trarão impresso o valor da uni-
dade.

Art. 5." — Todos quantos imprimi-
rem, venderem ou usarem títulos de
créditos que não oficializados pela
presente lei, serão considerados falsl-
íicadores, incorrendo cm punição cri-
minai idêntica a dos falsificadores de
papel-moeda, selos e estampilhas,

porventura emitidos pelos governos
da União, das unidades federativas e
dos municípios, para pagamento a
terceiros, ficarão sujeitos A fiscaliza-
ção especial, na forma das instruções
previstas no parágrafo único do ar-
tigo 3.» desta lei,

Art. 7." — As despesas eom a exe-
cução da presente lei correrão pelas
dotações próprias do Ministério da
Fazenda, consignadas A C a s a da
Moeda.

Art. 8.» — Esta lei entrará cm vi
gor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário

VETO PRESIDENCIAL

No expediente íoi lida mensagem
do presidente da República contendo
as razões do veto total ao projeto
que ampara os militares e civis que
tenham servido em fábricas, usinas,
arsenais e estabelecimentos outros
que estiveram sob regime militar no
período da última guerra,

ASSISTÊNCIA AOS MENORES

Pelo sr, Lino de Matos foi manda-
do à Mesa requerimento que solicita
ao ministro da Justiça as seguintes
informações:

1) Qual a colaboração que o Servi-
çot de Assistência aos Menores em-
presta ao Juizado de Menores, no
Distrito Federal, nas diligências para
o recolhimento de crianças enfermas
ou maltrapilhas que costumam esmo-
lar pelas calçadas?

2) Possuc o SAM viaturas destina-
das a tal serviço de recolhimento de
menores? Quantas?

3) No orçamento do SAM encontra-
se dotação destinada A aquisição e
conservação de tais viaturas?

VERBAS PARA O PIAUÍ*
O sr. Mendonça Clark apresentou

seis requerimentos pedindo informa-
ções aos diferentes Ministérios sobre
a aplicação de verbas orçamentárias
votadas- para o Plauf.

ESCRITÓRIO COMERCIAL
O sr. Lima Teixeira tratou mais

uma vez do Escritório Comercial do
Brasil na Alemanha, enumerando pro-
vidênclas que teriam sido tomadas
pelo ministro do Trabalho a resfJelto
de uma reclamação oriunda daquele
Escritório.

INCONSTITUCIONAUDADE

Foi rejeitado, por inconstitucional, o
projeto da Cáamara que converte em
monumento histórico e nacional os
sítios e logradouros da antiga cidade
de S. Luiz, no Maranhão, que con-
servam os caracteres paisagísUcos e
arquitetônicos primitivos ou tradicio-
nais. Sobre o assunto falaram vários
oradores, tendo o sr. Publio de Melo
sustentado a constitucionalldade dai
iniciativa, não logrando, entretanto,
êxito.

O projeto que dispõe sobre o pes-
soai do Instituto Nacional do Pinho,
recebeu emenda, voltando, portanto,

Furtados títulos ao portador
avaliados em dois milhões de dólares

Horas depois a Polícia do Ca-
nada prendia um suspeito e

recuperava grande parte
do furto

BROCKVILLE (Canadá), 6. A
Polícia deteve, ontem, um sus-
peito e recuperou a maioria dos
títulos ao portador, no valor dc
2.000.000 de dólares, furtados de
um banco desta cidade durante o
íim da semana passada.

O furto, segundo informou a
polícia, deve ter ocorrido sábado
à noite ou domingo de madru-
gada, quando os ladrões conse-
guiram, de alguma forma, entrar
no Banco Brockville Savings and
Trust Company e, utilizando ma-
çaricos de acetileno, abriram os
cofres do banco.

OAUTO
SUBIU À CALÇADA
E ATROPELOU
A SENHORA
Às primeiras horas da tarde de

ontem, Ambrosina Amorim Gri-
malda, manicura, casada, de 44
anos, moradora na Rua Abreu
Fialho, 17, encontrava-se na cal-
cada do prédio 276 da Rua Jardim
Botânico, à espera de condução.
Em dado momento, em vertigino-
sa velocidade e ziguezagueando,
surgiu o auto de placa 10-62-98
que, subindo à calçada, foi colhe-
la, ocasionando-lhe fraturas do
crânio, do braço esquerdo, da per-
na direita, além de contusões e
escoriações. Abandonando o veí-
culo no local, o motorista culpado,
saiu em desabalada carreira, sen-
do perseguido pelo vigilante mu-
nicipal 1505, que o prendeu, con-
duzindo-o ao Io D. P., onde iden-
tificou-se como Raimundo Gomes
de Souza, morador na Rua João
Lisboa, 74 c| 4.

Enquanto a vítima era interna-
da em estado grave no Hospital
Miguel Couto, o motorista causa-
dor do acidente era autuado em
flagrante, na delegacia da Gá-

Os documentos furtados con-
sistiam cm títulos ao portador
que poderiam muito bem ser tro-
cados por dinheiro fora do Ca-
nada.

Êste foi o maior furto da hjs-
tória do pais, superando o furto
de bônus no valor de 1.800.000
dólares ocorrido em janeiro pas-
sado em uma instituição bancária
de Montreal.

A detenção do suspeito ocorreu
poucas horas depois de haver si-
do descoberto o furto, esta
manhã.

O suspeito se chama Rena
Martin, de 24 anos, tendo sido
detido pelo chefe do Polícia de
Montreal, Roger Faber. Depois
do interrogatório, os detetives
encontraram os documentos fur-
tados em um armário para equi-
pagens da estação central da Es-
trada de Ferro Montreal.

Além dos documentos, os la-
drões carregaram também 15.000
dólares em dinheiro. m

Brockville está situada a 200
quilômetros de Montreal, sóbre o
rio São Lourenço. (U.P,). >-

"EPITACINHO"

ACAREADO EM JUÍZO
No juizo da 9" Vara Criminal,

ontem, João Pessoa Cavalcanti Ne-
to, "Epitacinho", processado porcrime de estelionatário e por ter
falsificado a assinatura do sr. Hen-
rique de Ln Roque Almeida, foi
acareado com José dc Souza Pilho
e José Ferreira Barbosa, vulgo"Mãosinha", que já depuseram na
fase da instrução criminal. Tanto
os dois últimos como o acusado
mantiveram as afirmações feitas
anteriormente e que constam 'do,
processo. José de Souza Filho rea-
firmou ter comprado um jipe a"Epitacinho" pelo qual pagou Cr$
160.000,00. José Ferreira Barbosa
disse que absolutamente náo indu-
ziu "Epitacinho" a falsificar a as-
sinatura do sr. Henrique La Roque
assim como declarou ter feito ao
acusado cinco empréstimos, num
total de 100.000,00.

Art. 6.» — Os títulos de crédito ás Comissões.
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O cel. Danilo Nunes, quando falava aos jornalistas

DIRETOR DE POLICIA POLÍTICA FALA
''.¦¦'•

da organização policial norte-americana
F.B.I., departamento modelo com ação em todo o país — Conhecimento de leis em vigor no tocante
à segurança nacional — "Nada fica a dever o nosso policial aos agentes .dos EE. UU." — Comu-

nista não pode ser funcionário público

u

— Procurei tomar conhecimento das leis em vigor nos Esta-
dos Unidos na ocasião em que visitei aquele país cm companhia do
chefe de Polícia, particularmente aquilo que interessava ao meu
setor e o meu setor no Brasil é Segurança Nacional — disse o co-
ronel Danilo da Cunha Nunes, diretor da Divisão de Polícia Política
c Social, respondendo a uma pergunta na entrevista que concedeu
aos jornalistas credenciados junto ao D.F S.P.. Falando sobre o
que lhe foi dado observar nos quatro estados que visitou o diretor
da D.P.S. demonstrou ter, no contato com as organizações america-
nas durante os 15 dias de permanência naquele país,» trazido Ino-
vações no que toca ao aparelhamento e organização para serem
gradativamente aplicados em nossa capital. Em Washington, decla-
rou o coronel Danilo que percorreu as instalações do F.B.I , onde
lhe foi dado observar o funcionamento daquele departamento de
âmbito federal,

LEIS DE DEFESA
Procurando saber quais as leis de

defesa do Estado, disse o coronel que

MAIOR
(Continuação da Ia. página)

Rússia. Salientou Tarasov, bem
como o vice-ministro do Exterior
Kuznietsov; "A Rússia pode ser
uma compradora constante das
mercadorias tradicionais que os
países latino-americanos expor-
tam". Respondendo a uma per-
gunta relacionada com a recente
compra russa de 10.500 toneladas
de fio de cobre ao Chile, declarou
Tarasov: "A Rússia está pronta
para ampliar relações comerciais
com todos os países da América
Latina, inclusive o Chile". Acres-
centou que as compras russas do
cobre chileno poderiam desenvol-
ver-se "em condições reciproca-
mente proveitosas para a Rússia
e para o Chile", salientando po-rém que não era satisfatório o
estado das relações econômicas
entre os dois países "porque de-
terminado país (alusão aos Es-
tados Unidos) não permite o de-
senvolvimento normal dessas re-
lações''. Em declaração escrita
em russo, lida na oportunidade e
cuja tradução foi entregue à im-
prensa, acentuou o dirigente rus-
so: "A Rússia pode exportar, pa-ra a Argentina e gemais paísesda América Latina, máquinas e
instalações industriais, notada-
mente equipamento para a indús-
tria petrolífera, material eletro-
técnico, máquinas, utensílios,
máquinas para construção de es-
tradas, aparelhos e instrumentos
diversos dos meios de transporte,
inclusive petroleiros e automó-
veis. A Rússia pode vender igual-

nos Estados Unidos depois de uma
lei ser aprovada e sc alguém recor-
rer é ela submetida a aprovação da
Suprema Corte do país que dará a
última palavra. Continuando decla-
rou ter sabido de que para um indl-
vlduo poder ingressar no serviço pú-
biico é necessário que não tenha sido
e não seja comunista. Para isso o
candidato 6 obrigado a fazer uma
declaração de que não pertenceu ou
não pertence a uma serie dc orga-
nizações que as autoridades relaelo-
nam e que são o Partido Comunista
e as suas frentes legais. Caso o ean-
didato declare que pertenceu a uma
dessas organizações, seu ingresso como
funcionário é vetado. E se a pessoa
ao fazer tal declaração, nega, c mais
tarde venha a ser descoberto, c pro-
cessada por crime dc perjúrio, cuja
pena, no caso de ser condenada, e
dc cinco anos de prisão.

RECORRERAM

Em face dessa lei os comunistas
recorreram à Suprema Corte do Pais.
Achavam eles que Isso era um abuso
de autoridade. Entretanto, para maior
decepção dos extremistas, a Suprema
Corte deu razão ao governo achando
que estavam as autoridades procuran

dever ao dos Estados Unidos, por-1 Entre as atribuições cio F.B.I. es-
que o nosso policial tem uma grande tão as clc prestar colaborações a
capacidade de adaptação, grande fa» qualquer policia cm casos Intrinca-
cuidado de iniciativa. Isso, aliás, 6; dos e dc tilficll solução, principal-
bem do brasileiro, essa vivneiclade 'mente quando um criminoso pr.ilica
Inimitável do nosso povo. Isso nâojo crime num estaclo c foge paia oiy-
quer dizer que o liosso pessoal é me-|tro, \
lhor que o americano e vice-versa,! Enquanto Isso, finalizou o coronel
pqrém que não lhe fica a dever, Isso |Danilo nós eslainos aqui e não temos
eu asseguro.

O que os americanos tem é uma
grande aparelhagem c isso é
claro, trás a organização, Por oca-
sião da visita que fiz a Trcnton, adu-
ziu, pude ver um grande fichárlo clc
todas as marcas de lavanderias do
pals. É pensar-se em todas as cida-
des norte-americanas, na grande
quantidade de lavanderias que tem o
pals c al poderá se imaginar o que
6 aquele fichárlo. Toda essa apare-
lhagem técnica, essa pletora clc meios
faz com que o trabalho seja fdlo
com grande facilidade e de modo
quase perfeito.

OS ESTADOS VISITADOS

Para justificar a preferência pelos
Estados que percorreu disse o entre-
vlstado: Fomos a Nova Iorque porque
naquela cidade existe talvez a orga-
nlzação policial mais moderna e efl-
ciente dos Estados Unidos. O que
mais se destaca ali é a autoridade
d» Porto, ou melhor a Tolícla Marí-
tlma. que trata da entrada c salda.
Os túneis enormes são todos conlro-
lados por essa policia. Está ela dota-
da, inclusive de helicópteros c a meu
ver 6 a melhor aparelhada. Entre-
tanto, continuou, precisávamos ver

unia Policia Federal nem para com-
bater o comunismo, havendo alé rea-
ções de alguns círculos, i'caçõcs essíts
Inexplicáveis.

Reparticãiparu^tiu . •>
(Concluído da última pagina)

bus (fretada a um particular) eiv-
conlrava-se já nas imediações.>u

COLABORAÇÃO
Houve discursos a valer. Tam-

bem os houve numa "homenagem
ao prof. Jurandír Pires Ferreira",
todos "exaltando as atividades
desenvolvidas", diz o noticiário
da Agência Nacional, colaboran-
do assim, com o serviço cle divul-
gação do notório candidato a
deputado. *

PERGUNTAS

Mas, já c tempo de perguntai!
é permitido promover manifesta-
ções de apreço ou desapreço nas
repartições? Leia-se o artigo III

uma policia que enfrentam probie-|do Capítulo III, o das proibições.mas parecidos com os nossos c para ! do Estatuto dos Funcionários Pú-i.--i nos dirigimos para uma cidade 
| bUcog É pcrmilido coaf,ir ou al|.

r (ainda que disfarçadamcntP)eucuja população\ mais ou menos «c
cqulparassc à nossa, e essa cidade foi
Filadélfia, que lem uma população ,
pouco menor que a nossa. E isso ' natureza _ partidária

! subordinados com objetivos de' Consultc-ae
para ver como eram resolvidos os
seus problemas que deveriam ser

do com isso acautelar os princípios;Idênticos aos nossos. Em Trcnton vi-
democráticos do pais. A uma por-1sítamos os grandes fichárlos. talvez
gunta sóbre sc havia Ido àquele pals:os maiores do mundo, que nào tinham
para se informar sôbrc essas leis, I somente as lavanderias fichadas mais !
disse o coronel que não, todavia, uma
vez lá, não custava saber o máximo

ATIRAR COM PRECISÃO

— O que muito mc chamou a aten
ção, disse o diretor da DPS, c que

também, para sintetizar, ate as mar-
cas dc pneus fabricadas no pals.

F.B.I.

Em Washington tínhamos que
disse o coronel, não só para

ir.
nos

na instrução ministrada aos policiais! avistarmos com as altas autoridades
na América do Norte uma coisa 6
observada com todo o cuidado. Tra-
ta-se do exercício dc tiro ao alvo.
Para as autoridades daquele país o

do país. como para visitar o F.B.I.
Pentagno, Estado-Maior das Forças
Armadas e o Serviço dc Informações

o artigo V do mesmo Capitulo.' E
tambem há o Capítulo IV, o da
Responsabilidade, tão esquecida.

NAO FOI OUVIDO
E não é só. Tramita na Cama-

ra projeto que dispõe sóbre -o
afastamento dos servidores públl-
cos, militares ou civis, cândida-
tos a cargos eletivos. Também
com a finalidade dc evitar abusos
cie poder, aliciamentos a custa dos
cofres públicos, cuações macias
por via de funções de direção -r-
o presidente da República, em rc-
cente circular, recomendou o afãs-

c contra-iníormsçócs das forças ar--tamento de todos os que aspiram
madas. Concentrando-se no F.B.I., j a postos eletivos no próximo piei-paris. 6 - Pela segunda vez, najnos,"5efi6Íeo~e derivados, papeUí expilcàm-p^uè: Qwdô^m-'«fen"!d^'* ° cntrcvlstadc' iuc era uma or- 'to. 

Alguém náo o ouVlu.
Scdtou^ tenU?tor^r?,ir™,£t^^PleVM Cdulose, produtos qVUmiCOã e OU- te tem que enfrenlar um marginal ifn!z.a<*° modelilr' com um c,ctlvo I

"Dei ao presidente Coty uma res-1tr0S- artiE0S.e P°d.e ser Um com-;de alta perleulosidade è preciso queja

mente, aos países latino-america- miliciano deverá saber atí-ar bem
nos, petróleo e derivados, papel,|e explicam porque: Quando um agen-

file» sabem que não obterão jamais,nem de longo, a maioria.
—< "O ocidente nAo parece compre-

ender o que esta em jogo — escreve

posta afirmativa" — declarou Pleven' Prad°r constante das mercadorias saiba como agir. Assim se o indl.
n Gclsí," autorizou i"^?"0)} ^ac os 1S.° anos de eXÍS- ao deixar o Palácio do Eliscu. onde' tradicionais que OS países latino-lvlduo sacar uma arma o policial de

.000 homen». todos formados por j
|academias superiores, bacharéis, mé- |

MORALIZAÇÃO... LA

tórias dc «tentados, noticias dc mas-
«cres> de represálias perpetrados poralcuns europeus, que viram cornomulheres t crianças íoram arranes-
das peloí rebeldes para serem muti-
ladas e cstranjrulaladas. tle* leêm ar-
Ugoj sobre o bombardeio de Sakíet,

a rtaUíaçSo em todo o território ou''??013 daquela instituição temjhavia sido recebido pelo Chi
província, situada a 1.100 quilômetros !s,dO marcados pela conduta í Estado. "Constatei, com efeito quesidente de Buenos. Aires, dasjexemplar dos soldados que a Ín-|n«vla acordo dos principais Partidos

futura maioria sobre meu progra-i, e acordo tambem sóbre os po-

rnati adi min n inrnnlí.lV n .v-iri..-, » "'"tlTC uc »""»«»» • Aires, cias vxeinpiar aos soioaaos que 3 in- na
u^.í^íXíUSif c que a organização con- *J
?í«»«.£»«¦• 4 »«n "W P^de*jSínP^.%o^en^«5?a M^S^&.i*^ e aicTêhomenagens queeram proibidas durante o governoprovisório. Durante o regime pero-nista, Eva Perón-era considerada co-

mo "chefe espiritual da naçáo e már-Ur do trabalho que sacrificou a exis-tíncia pela causa da redençHo so-.IcM*. A$ homenagens á memória dcmas nSo ouvem falar das atrocidades!Rva Perón por ocasião de novo aní-'do Dia do projeto n° 591, e suadesumanas dos terroristas, *s« fin»iv»r«/t,™ a! _.jü;Í:„._ ""V .T !Aju..i.:/ _.:«__„ *"»_ • _r "V,

confiança da população.
APOSENTADORIA AOS

CARROCEIROS
Solicitou a vereadora Vellnda

da Fonseca a retirada da Ordem

deres iridispendávcis c sobre a neces-
sidade nacional dc constmlr para pelomenos um ano. Vou, agora, escolher
as personalidades que faráo parte do
governo. Minha vontade i andar de-
prean, Entender-me-ei. desde ií,
com o presidente da Assembléia Na-
cional sòbrc a data do pedido de ín-vestidura.

americanos exportam. Em par-iveri estar em condições de atingi-lo
ticular, a Rússia é compradora de;primeiro para salvar a sua vida. Cia-
mercadorias de exportação dajro está. acentuou o coronel Danilo.
Argentina, como couro, lã, extra
to dequebracho e outros". Quan
to às relações com a Argentina,
declarou o vice-ministro Kuz-
nietsov: "A Rússia está pronta
para empreender conversações
destinadas a ampliar as relações
comerciais com a Argentina,
atualmente regidas por um tra-

que somente nos casos excepcionais
ísjo poderá ocorrer, mas quando Isso
se faz necessário deverá morrer o
bandido c não o policial. Outro fator
Importante é o caso de que o policial
muitas vtzes se ve obrigado a per-
seguir um elemento armado entre o
povo — como tem acontecido era
assaltos eom mortes a bancos, etc. —
Se o agente nSo souber atirar bem

dlcos, contadores, etc. e além disso

Ent queiversíno de nascimento consistirão,!substituição pelo projeto de n°i Interrogado «obre seu plano de tra-'la<3° de ComércÍQ que expira em,
n«aa*»d* VZÀ HrTmmLSSS^ S!LTu^nV.Í,4 Sm WiIsa $olcn* ceie-i565, que concede aposentadoria'balho, o líder da OtoOo Dcmocriucu,!agosto próximo''. Recusou-se to-iP<*terá ser atingida qualquer pessoa denada

a da colo- \com 25 anos de serviço aos car- « Socialista da Resistência disse oueidavia o vice-ministro a responder*«. nâo o marginal.pro-iranee«e*, da aldeia dc Meluza
«o Inicio de Junho de 1S5T? E por que mento erguido cm }¦nâo *e ouve a vos daqueles que pro-testavam contra a Intervenção estran-
geira. quando da guerra espanhola,
par* tt opereni agora Â Intervenção
da Tunísia r.» Antcl!»?. (FP)

e coroa» de flores no m/mr-j^jr^ 
"c"'^ üm-a 

pergunta" qífànto à"'dis-
iLT «»•»_«.?.."-oras, no ministério das,^5^0 do seu país de oferecerbertMdç na praça central da cidade. TrrtTimnr p^ntirt lObras Públicas, onde tem scu eabl-i-Por outro lado serio celebradas ama- UTILIDADE PL BLICA n€(e NÃO ^^ p, 

"«", importante empréstimo a Argen-
nhi. nesta Capiui. durante a noite. _ ... . „ . idade de vir a solicitar a inve<tidura <^a' assinalando que nada_ tinha
duas masas organíiadas pelo Partido Projeto dc lei apresentaoo peK> * A«emb.]éia na próxima sexía-felra.Peromst. FerrunLio. _ tr.P.). sr. Manoel Blasquez declara de (FP;

a acrescentar às declarações de
Dar.ío

dlne o
Tarasov. (F.P.).

Desiiicompatibilizaçáo imediata
Bão submetidos a um estágio espeela- £,,"*!£. 

™^™áo™ determi-
Ilzedo para poderem atingir a um •nadd Be.ra' o.dra^t,(;:lmc"tc Pclr)
nível elevado e a altura da organl- j governador Bias Fortes. E o pre-
çâo. A central do F. B. I. c em i \elto dc «f'0 Horizonte, sr. CcI*o
Washington e possui cerca de 53 Azevedo, íoi mais além, tendo já
agencias espalhadas pelo pais. Dis-1 afastado cumpulsòriamentc todos
põem dc material modcrnlsstmo. os os candidatos com postos dc che-
melhores laboratório» e um fichárlo; fia na Municipalidade.
que funciona com cérebro eletrônico Lá C cá. Dois pesos c duas me-
e tem Jurisdição federal. Assim, qual- í didas. <
crime contra a segurança do Estado DESPISTAMENTO
é atribuição do Ç.B.I. de modo que
a lula contra o extremismo t feita KaIs> „ „«,iij,(„ „.._ #_•
de uma maneira centralizada, coor- ¦' *Z°»t 

?U° 
*7 

™*
por um único organismo, "f 

^ean"nc'" 
COr"° 

Íu"ndlr 
H-

Para iuo. era cada ponto, em cada ' rcf n',s ruas da Clda,de é « ™cs~
Estado, e muitas cidades éle tem : mísS'fno presidente do IBGE, que
agenda». Além disso muito» crimes (encabulado com as sucessivas
comuns ao a êle entregue» como por . derrotas eleitoral?) parece ter
exemplo o comércio de tóxico», e a j agora dispensado o Ferreira, bas-

Quanto ao material | Policia do Tesouro, nessa policia exis- i tando-lhe, para pedir votos, O
Pirei.

MATERIAL HUMANO

prosseguimento
cel.:

1 palestra

humano, nosso pessoal nada tlca t tt uma seçío de narcóticos,
f

sâs^saateftÃsIfelM mmm*i*mÊ*ím*mmM**^
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio dc 1958 11

Presidente do Superior. o •

(Conclusão da última página) TETO PAHA DESPESAS

Nas Comissões da Câmara
(Conclusão da última página)

rio. Como exemplo — diz o sr.I Respondendo a uma pergunta dVneros alimentícios. Observa-se a
Rocha Lagoa  de fraude con- 8r- Adauto Cardoso, disse o ministro redução do volume de café ex-
fcreta só noderia cpr r-ltarla n nrnr Bocha LaKOa qlle a tixaÇíio de um le'' portado, coincidindo com safras
Çreia, so poaena ser citada a ocor-L0 para degpms puWleItâriMi com abundantes e, portanto, grandesrida no Maranhão, onde se po- eficiente sistema dc flsoallzação, cor-1 estoques adquiridos pelo governo.
sitivou que um juiz assinava tf-jresponderia a um ideal de igualdadeIA existência desses estoques e a
tulos cm branco. O magistradoiPara nílrliti0s e candidatos, o que j:\jperspectiva de novas safras com
j..__»-í ••,•,' ¦. , , , < constitui uma realidade na Ingla-i aumentos de volume exercemdesonesto ja tinha sírio afastado terrai onde ..0 rcspcito a verdade é ação depressiva nos preços do
das suas funções e respondia a sanrado". Ressaltando a diferença de mercado internacional. O proble-
processo criminal. costumes entre o nosso povo o o in- ma do café se concentra, então

Ao fim da reuni™ nnvAm JSlc-, admitiu o depoente que essa ex-inmo, porem, o perlenola, no Brasil, devia ser tenta-
da, pois representaria "uma medida
do mais alto alcance democrático".

SISTEMA REPRESSIVO NAO
SATISFATÓRIO

presidente da citada corte juciciaria, a uma pergunta do sr.
Adauto Cardoso (UDN-D. F,),
admitiu que o Superior Tribunal
Eleitoral, por injunções da sua
competência jttrisclicional, não
podia apreciar a matéria de fato
dos processos que lhe eram pre-
teSs^."uy a^^asfei^- 1*«i,*?p ° sisra reprer°
rnento «"«o»» 

lujiiici.i« p6na] eleitoral, respondeu o presiden-
jte do S.T.E. que não podia informar

dado o reduzido nú-

tal do Estado que representarem,
para a Capital Federal e vice-ver-
sa, no princípio e no fim de cada
sessão legislativa.

Art. 3.° — Os presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos
Deputados perceberão a impor-
táncia anual de Cr$ 240.000.00
(duzentos e quarenta mil cruzei-
ros), respectivamente, importân

AVIAÇÃO
ASCENSÃO DE BALÕES ESTRATOSFÉRICOS

Instalado, em São Paulo, um posto para coleta
de radioatividades — Nota do Ministério

da Aeronáutica

cias essas que serão pagas, em da Aeronáutica
Informa o gabinete do ministro

no destino dos grandes estoques
acumulados.

A atual conjuntura do mercado
cafeeiro não constitui novidade.
É a mesma de épocas anteriores.
Devemos, porém, considerar que
o mercado interno brasileiro, pe-
Ia sua grandeza, oferece a pos-

A uma pergunta do sr. Adauto I sibilidade de absorção de maior
CardoEO, que desejava saber se tem | quantidade de café. Seria opor

tuna a política de intensificação
do consumo de café no mercado
interno.

A conjuntura do mercado ca-

N-, /^;~;.-,„ .i ¦ , . , nhcclniento daquela corte ju
STF ,1 vn-,i 

° pl'0,s(!'lente, Ho SUperior Tribunal Eleitoral
«lleirr?, L ,altldaS POlltiCOS bra-L frisou o ministro -, atra*
?l s r- ,n • *P 'Sllbvent'ioni,-;prudencia(,ucvem firmando,'

SUBVENÇÃO AOS PARTIDOS c°m sc1gl",'ar":a ... ,
1 vo|mero de fraudes que chegava ao co-:feeiro requer, em face dessas ra

Inheclmento daquela corte judiciária. | zões, subsídio ao consumo interno
ral. porém | e não imposto sobre o consumo.
aves j uris- Em vez de abolir a selagem di-

tem pro- reta como queria o autor do pro-
i curado ampliar os podêres conferidos
!aos representantes do Ministério Pú-'blico.

— Promotores !e procuradores —
. afirmou — já podem interpor recur-— A pratica dos partidos im- sos, qUando os partidos não o fazem

porem aos candidatos uma taxa

dos e, com isso, se proporcionaria ;
a Justiça Eleitoral o direito de.
fiscalizar a contabilidade das'

agremiações partidárias, o queatualmente não ocorre.

de contribuição, é antirepubli-
cana, antidemocrática.

DINHEIRO NOS PLEITOS

MINAS RECEBEU TUDO

jeto, propomos abolir o imposto
de consumo no substitutivo que
se segue.

O Grupo de Trabalho da Co-
missão de Economia, incumbido
de estudar a atual conjuntura
econômica, no relatório prelimi-
nar de 29 de abril de 1958, re-
eomendou entre outras medidas,

o presidente do s.T.E. estranhou, "estímulo ao consumo interno de
a certa altura, a alegação do sr. Gui-jcafc, consumo reconhecidamente

. I .,. . .,, , Iherme Machado, que dava conta da; inferior as possibilidades do mer-Acimitiu o preíit.enle do S.r.I',. tnfic.uidade que, no interior de Minai,i Cado, inclusive e se necessário
que devia ser inteiramente col- encontravam os partidos políticos pa-^por um subsídio temporário paraDicio o emprego do dinheiro par- ra receber as despesas efetuadas comi melhoria da qualidade do produ-ticular no dia das pleitos eleito- 0 novo alistamento eleitoral ffotogra- to oferecido à venda",lais. O transporte de eleitores 0 fias), Especialmente no que se refere' a intensificação do consumoo custeio da alimentação desses a Minas — disse o ministro Rocha!depende da qualidade e dos nre-
e que mantém a instituição dos^aroa —, constitui o único Estado da gos e o primeiro passo na políticacurrais e "quartéis", 

propor-[Federação que já recebeu a totali-jde subsídio é abolir o imposto.
Clonandp a influência do poder dade das quotas que lhe foram desti-:A0 nosso ver, o crescimento do
econômico Segundo o sr. Rocha nadas dentro do crédito de cr$ ioo; consumo de café no mercado in-
Lagoa, a Nação devia custear es-1 milhões. Dai a surpresa com que eral terno contribuirá para suavizar
sas despesas, como já custeia as recebida tal reclamação. os efeitos na economia nacional
despendidas por jurados, mesá-i Idas amplas flutuações nos preçosrios- clc- I BRASILEIROS NAO REGISTRADOS ! fj0 produto exportado.
„... Para compensar a isenção do
Jieiativamente ao montante j Abordando-se o detalhe de que a: imposto do consumo sobre o cafe,

dessas despesas, realçou o presi-[grande maioria de brasileiros nem ao | admitimos, no substitutivo agora
dente do S.T.E. que não seria tão menos é registrada civilmente. nar-'
contrário do que se pensa, tão rou o sr. Martins Rodrigues o fato de

que êle. quando secretário do Inte-
rlor, no Ceará, pôde apurar pessoal-
mente. Tentando solucionar èsse pro-
blPina, acabou apurando que na pró-

Em abono das suas declarações, prla escola pública diriqida por sua

"Dando 
prosseguimento ao seu

programa de colela de amostras
de partículas de material conten-
do radioatividade, a Comissão de
Energia Atômica dos Estados Uni-
dos vem de anunciar a instalação

duodéeimos, a título de represen-
tação. -

REUNIÃO SECRETA

Mais uma vez reunida a Co- (
missão de Justiça, mais uma vez de posto para ascensão de ba-
reiterados os apelos para que o sr. |lões eslratosféricos em São Paulo. [Energia Atômica dos Estados Uni

misfério, no quul essas amostras
estão sendo coletadas.

A operação de ascensão dos ba-
lões está sendo conduzida pelo
Departamento n.° 158, do 1.110.°
Grupo de Atividades de Balões,
da Força Aérea Americana, em
cooperação com a Força Aérea
Brasileira e com a Comissão de

Oliveira Brito aceitasse a sua re- Este é o primeiro posto, no he-
condução como relator do proje-

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria de Rotas Aéreas

to que reestrutura os vencimen-
tos da magistratura. Ao fim, di-
zendo o sr. Oliveira Brito que de-
sejava fazer algumas considera-
ções de caráter reservado, tran-
caram-<e as portas da Comissão divulgou ontem as seguintes in-

de Justiça e secretamente, deu- £ol«|òs 
(Rio de Janeir0)

se curso a se-.,o. Dp) _ pis,as dc grama imprati.
caveis;

FOZ DO IGUAÇU (PR) — Ra-
dio Iguaçu, recepção na írequén-
cia de 3023.5 quilociclos, em fun-
ctonamento;

NOVA IGUAÇU (RJ) — Aero-
dromo impraticável; /

BRASÍLIA (GO) — Radio fa

elevada quanto se imagina.

VERBAS NAO SOLICITADAS

apresentado, alterações no siste-
ma de taxação de cigarros"

RATIFICOU CONCLUSÃO
GRUPO PARLAMENTAR

Ontem, na Comisão de Econo-
mia. o deputado Hugo Cabral

Mo Mundo Político
(Conclusão da última página)

ramente criticada na Assembléia he-
eislativa pelo deputado Milton Sa- ¦ . . . ,)0.
les, que frisou, inclusive, que a re- rol prefixo BR. freqüência de 380
incidência d-irse fato poderia dar mar-' quilociclos, Rádio Brasília, trans-
gem a um processo dc cassação do: missão na freqüência de 385 qui-
mandato do deputado Waldomlro: ]0cjcios e recepção na freqüência
hako- . ¦¦-. ,. r ,„„,,,„ de 5680 quilociclos operando com

Defendendo-se, disse o sr. Waldo-, . „ . , fli1irnn p a nedido entre
miro Lobo que efetuara a luta pr.ra nprano cliurno, e a peaico, eniic
Sue não fosse desmoralizada a tem- \ 22 e 2 horas Z: recepção na ire-
rJorada dc luta-livre oue vem sendo: oucncia de 3023.5 quilociclos Ka-
realizada nesta Capital e cuja renda! dio Brasília, e ZWBR, freqüência
reverte para uma fundação que tem de 5105 quilociclos, transmissão e
o seu nome. i recepção, em funcionamento, com

Frisou, ainda o.parlamentai-.que 1 hòri&io diurno e a pedido, entre
fora levado a aceitar o combate, eIV*
nue o mesmd se realizara em am- d;> .
biente fechado, com a presença ape- caráter experimental
nas de jornalistas e policiais. ,_.v. „„,. . ,„., . _„

A reportagem que deu margem ao pÁCfflA Dfft MILITARES
protesto do deputado Milton Sales, I rMJUUM UUJ PIIUIHKLJ
apresentava o seguinte titulo: "0| Ttcali-.ar-se-á na próxima 6a.-feira,
Legislativo cm ação". O parlamcn

22 e 2 horas Z, operando em

- ,  "7 i ¦   — '— limai u uByuvwwu «.-.«^w 
lembrou o depoente o exemplo esposa, cm Fortaleza, 75'í- dos alunos (UDN Paraná) comunicou ao
que agora vem ocorrendo com re- nfio eram registrados, no interior,| ó>0ão 

' 
técnico que. infelizmente,

laçao às dotações destinadas às cntSo, a proporção era dè 10 registra- n§0 pudera se fazer presente,despesas eleitorais com fotogra- dos para pn não registrados. A Co- nesta Capital, para subscrever o
fias. Raros tem sido os Estados jmissão, pois, devia levar em conta relatório preliminar do Grupo j Mlradóuro, Cataguar.es. Leopoidi
a pleitear 0 que lhes é devido, essas características sociais do nosso j Pnrlamcntar dc Trabalho que,] ^«'«"nriXn^d"'«u Paru,pois _ nao sao em grande numero|pais. que bem explicavam as dificui-1 oresiclido pelo sr. Daniel Faraco,
os eleitores que reclamam O res- dades encontradas pelo nosso proces
sarcimento das suas despesas com so eleitoral,
fotografias. No Distrito Federal

investiga a atual conjuntura eco-
nômico-finanecira por que atra-
vessa o país. Contudo, _ tomando
conhecimento do relatório, apres-
sava-se em ratificá-lo inteira-

i.ifi.n, a reunião de ontem, que seimente, desde que só encontrava

VOTO DO ANALFABETOpor exemplo, têm sido poucos os
eleitores a pleitear tal indeniza-
ção; no_ Estado de São Paulo, até ,„,,.,,
hoje não se reclamou do S.T;E. destinava a ouvir uma exposição do | niõtivos para solidarizar-se com
as quotas que sao devidas aquela presidente do Superior Tribunal Elel- as conclusões alcançadas pelo
unidade-da Federação, tendo si-rai, acabou por desenvolver várias Grupo de Trabalho, oue integra
do ate dirigidas a várias delas,]teses Alem do que já foi citado, o como reoresentante ooosicionlsta.
r0centcmenle, uma circular, dan-U Rocha Lagoa pronúnciou-se favo-.MAIORES SUBSÍDIOS PARA
CIO ciência de que .as verbas cs- rave] ao v0to do analfabeto, contra- PARLAMENTARES

rio a apuração das eleições pela pró- Conforme antecipamos em pri-
pra mesa eleitoral e favorável à "car- ] me[Ya mão. O Sr, Último de Car-
teira de cidadania", defendido pelo yaino (PSD-Minas) apresentou à
sr. Gullhermlno de oliveira. Prescn- ComjcSg0 de Fina.iças o antepro
Inv e\m rrc I niln \"nl,i KlAiilr>irjt rtt\ .1 I 

tão à sua disposição.

VOTAÇÃO POR LEGENDA

— O sistema atual — afiançou tel os srs. Leite Neto, Monteiro de.r, . , ,.,.„ ipr,^l.,iivi) niifo presidente do S.T.E. - faôilltabarros, Martins Rodrigues. Guilhermi- lfito dc dec,eto lcgislatn0 Pl.u
a fraude e li corrupção. ncno de Oliveira, Adauto Cardoso,!

Defendeu o ministro Rocha La-1Guilherme Machado, Ernesto Sabóya
goa, com o apoio declarado do sr. L Chagas Rodrigues, além de alguns
Guilhcrmino rie Oliveira (P.SD,l0utros deputados não integrantes do
Minas, o sistema da votação porjôrKão, sò deixaram de formular per-
legendas, que impulsionaria a guntàs ou expor teses os dois primei-
eleitor a votar em idéias, não em -os, respectivamente presidente c vi-
homens. Os candidatos seriam ce-presldente da comissão.
registrados pelos diretórios c,i
após as eleições, indicados nsj
eleitos pela ordem decrescente!
das suas respectivas posições nas
listas de registro.

Conspiração...
(Conclusão da última página)

data de 9 e 12 desse mês, cartas
dc alerta ao Escritório Técnico dc

fixa os subsídios dos membros do
Congresso Nacional, na próxima
legislatura. A proposição do par-
lamentar mineiro, porém, não
chegou a ser discutida na sessão
de ontem. Receberá emendas e,
a seguir, irá à votação.

OS NOVOS SUBSÍDIOS
Eis, na íntegra, a proposta Úl-

timo de Carvalho:
"Art. l.° — Os membros do

Congresso Nacional perceberão,
na próxima legislatura, um subsí-
dio anual fixo de CrS 216.000,00

— A votação por legenda, pos-
nlvelmente, não escoimaria os
pleitos de todos os seus vícios.I?,c nic!'l^a%r^ll.on"/l'cn.,l-'"Tt,-| 

(duzentos e dezesseis mil cruzei
mas, certamente, diminuiria aIEngenharia Antônio Alves de No- <£™ 'masis Cr$ 

li50o.OO (mil e
área rie influência rio poder cco-^nha responsave pelo calculo ™f'- cruzeiros) 

diários.
«ômico. de estrutura dp Edifício. Queriam, JJ«J^«™s . 

.cl umn ajuda'dada a gravidade da ocorrência, 'u"'u ¦ r.,. 4r) nnn 00 (cuia-
NOVO SISTEMA DE VOTAÇÃO informações sôbrc as causas e sô- ae 

,cU ,,,,,';,nsi' 
'

„r„m j„ renta mil cruzeiros).M'"ü lU •¦' ".o - Quando o Congres-
em funcionamento, aArt.| bre as providencias a

Concordando com a votação imediato tomadas,
pelo sistema das legendas parti- êssc Escritório, como dissemos,^" eslivrr
darias, o sr. Guilhermino de 011- er
veira apenas divergiu no que es
concerne a escolha dos cândida-;|)ondei, de pronto> A instituição

por esse pretendido

, •¦ i j_ it>arte variável nao será paga ao.-,a o responsave pelo cálculo da P««v^ se„adores que nãotri.tj.ra do Edifício. Naci res- J5 ^sentes a tôdas as
.sessões realizadas no dia.

SeSAos^m^-elórios^e^onái^!1"^^ ^L^A 
"Jj»« ! , l.o _ U suos.oio, ia,uo u„

pela sua tese, devia caber tio sò- ™ mêf,; ° Lfscl,' 0,lü 
3fn± 

' 
parte fixa como na variável, será

ínente a lista dos candidatos queldiss,e 9ue f 
"ssuJas cnnstltaldas';nago 

mensalmente, e a ajuda de
eonMTrerinm às eleições. Auós o ** 'esoes localizadas nao tinham ^«nl . . par(.elas ÍRUais,

importância. E ainda çuaio «ii ui «a ( l
i i 1-.1 ri nn inic;opleito, então, aos diretórios muni- nenhuma

cipais, rm convenções presididas aconselhou a que nao se conser-l""'»"" í""d; êada 
"sessão 

leais
pelos Tribunais Regionais Elel- tassem as frinchas. Novas lesões « tamento de caaa sessão K

Unais, ó que caberia a escolha surgiram em janeiro de 1057. Ou- 'ativa, j.,,;,
dos eleitos. O sr. Rocha Lagoa, tra advertência da Instituição :'.0 § 2.o - Ossenadores e aepii-
logo após, reconheceu a origina-;Escritório Noronha, que reafir- tados "ao terao d,rell° a 

.,a:! 
''

lidnde e os benefícios que advi-L.ou nada haver de importância, de custo em convocação extiaor-
riam da fórmula proposta pclo: Mas a 30 de janeiro último, com'dinária do Congresso Nacional
parlamentar mineiro. as prup„rçôes de uma grande ca- feita, por qualquer das suas i_a

no en-

larriidade pública, o Edificio vemlmaras, e, bem assim, à parte va-
- • • rjável, por sessões exlraoidina-abaixo, danificando ainda os

zinhos.
ALISTAMENTO NAO

CORRESPONDE .......
s 3 o _ Os deputados c sena

Aludindo â lei eleitoral vigente VTQn,«PTA nnp qf f-"vr\m7.\ Hn'rr.s' suas famílias, terão indent-
- às conseqüências práticas dela A VISTORIA QUE SE ETERNIZA dores, »«M»J^ l 

fizerem
advindas, disse o presidente do . zaaas a> «-.> . , ;.
S.T.E. que a qualificação eleito- j A Instituição mantenedora da com os seus transportes, da capt

ral. embora cm nleno desenvol- Casa São Luis nào se descuidou,
vtmento, não está corresponden- defendendo o seu patrimônio, que
do aos cálculos previstos. Até 31 o é cia Velhice desamparada.
de março último, haviam se alis- Dois dias antes do sinistro, re-
tado cerca rie 7.500.000 eleitores, quereu ao Juízo da 1.* Vara da
esperando-se oue, «Ui 30 de ju-Fa-ienda Pública uma vistoria od-j imprensa desta Ca-
nho próximo (ultimo dia), o elel- per,„,,„„,„ rri menvoriom no Edi- Kaa° n< v. ,.lfwim, c0.»or«do lb-rasllelro alcance a cUra^* SSo Luis Rel ped(ndo a ci- pitai, os meios cafeeiros
de 9.006.000. Nas ultimas elci- , -Q (|c t(ldos unnios iinm mecam a se preocupar.
^meCXSmÒ^ Malgrado o otimismo
um eleitorado superior
Ihões.

Apreensivos...
(Conclusão da última pa-i'1»)

tar venceu a contenda. (Asp.)

REFORÇO PARA A UDN

BELO HORIZONTE, G — O pre-
sidente da seção mineira da UDN,
deputado Magalhães Pinto, acaba de
regressar de longa excursão pela zona
da Mata, reestruturando os diretórios
do seu Partido c ao mesmo tempo
convocando novos elementos para in-
tegrar as chapas udenistas à Cfimara
Federal e à Assembléia Legislativa.

Em companhia do deputado Walton
Goulart, o dirigente oposicionista vi-
siteu, entre outras cidades, Muriac,

Leopoldina,
ru-

turados os núcleos de seu Partido.
(Asp.)

NOVA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

SAO PAULO. 6 — Em sessão cx-
traordinária, a CAmara Municipal
deverá apreciar, na próxima quinta-
feira, o projeto de autoria do edil
André Nunes Júnior, dispondo sô-
bre a abertura de nova concorrência
pública para a cxoloraefio do serviço
telefônico nesta Capital. (Asp.)

INÍCIO DA CAMPANHA

PORTO ALEGRE, 6 — O sr. Pc-
racchi Barcelos deverá cumprir dia
10 próximo o seu relatório oficial
de sua campanha eleitoral, elabora-
do pela Frente Democrática. O can-
didato começará pelo município de
Alegrete, continuando depois, por ou-
tros municípios. (Asp.)

OFICIO DO PREFEITO
AO GOVERNADOR

BELO HORIZONTE, 6 — t o se-
guinte o Jeor do oficio encaminhado
pelo prefeito Celso Azevedo ao go-
vernador do Estado, sr. Bias Fortes,
relacionado com as medidas solicita-
das ao Governo Federal e pedindo
o apoio do Estado na execução das
iniciativas contra os absurdes da Cia.
de Força c Luz: "Senhor governador
— Tendo em vista a gravidade do
problema de energia elétrica no mu-
nicípio de Belo Horizonte, resolveu
esta prefeitura solicitar da esfera fe-
deral, medidas urgentes c definiti-
vas, capazes dc solucionar a séria
questão.

No oficio de que juntamos cópia
e para cujos termos pedimos a es-
pecial atenção de V. Exa., para a
administração dc Belo Horizonte,
uma providência enérgica da União, a
fim de que possa, através da CEM1G,
estabelecer condições para o equa-
cionamento do problema e o desafogo
da situação, em futuro próximo.

As falhas reiteradas da concessio-
nária, o permanente déficit de encr-
gia para a população, para o co-
mércio c para a indústria, com gran-
des prejuízos para o próprio desen-
volvlmcnto da Capital mineira, cria-
ram para a Prefeitura a obrigação
de se dedcfinlr diante da questão,
que a sua omissão seria imperdoá-
vel. (Asp.)

CONTRARIO À LEI
DE FIDELIDADE

JOAO PESSOA. 6 — Referindo-se
à Loi dc Fidelidade, disse o deputado
Joffily que "c dc todo contrário à
lei de exceção sob qualquer roupa-
gein, porque constitui antes de tude
um golpe à democracia brasileira."

Prosseguindo, disse o sr. Joffily que
não crê que R Lei se consolide, por-
que contra cia há uma força maior
chamada opinião pública, que é autên-
ticamente responsável pela evolução
dos processes políticos c sociais da
Pátria. (Asp.)

PTN APOIA CARVALHO PINTO

dia !), As 8 lis. no Estádio do Mara-
canãzlnho, a Páscoa dos Militares,
organizada pela União Católica dos
Militares.

SAO PAULO. 6 — Em sua reunião
ric ontem à noite, o diretório regio-
nal do Partido Trabalhista Nacional
ouviu a exposição feita pela comis-
são especial do partido, designada
para tratar do problema da escolha

I dos candidatos ao pleito dc outubro
| próximo.

COITl °s dirigentes da comissão petenista
informaram que após ouvirem os can

- n 15 mi- danos que porventura viessem encaram as autoridade» dldatos já conhecidos, ao Palácio do?
ser causados: Geotécnica S.A,: ,'. , ¦ 

,.t.,„u -,- rv_í Campos Eliscos. decidiram indicar à
Fundações c Construções S.A.; financeiras o assunto, as ex .cònvençío do pa,.udo convocada para

PARA Sistema Kerrobeton-Silm: Escri- portaçócs e preços no mer- , 
^próximo^R 

*p-dida,ura do

3S lório Técnico Antônio Alves dc cado de Nova \oxk nao \cm N,.0 M tç,m a menor duvl(1i, q,
Noronha; Oliveira L. Herculano con-esoondendo à expectativa.!o candidato situacionista terá s

Respondendo a uma internela* Cia, Ltda. e a Prefeitura do Distri- v X „ r f it0 on_ nom« homologado pela convenção ¦

ção do sr. Ernesto Saboya (UDN.L Federal, esta última na quali- N- (la K/ 
7 

Lon eiT" ' "' 
P^rnintado sobre o candidato

fceará). asseverou o depoente que dade de poder público que apro- tem. no fechamento do mer-1 
l^t^JSSS Nacional ao° s

PRORROGAÇÃO
NORDESTINOS que

eu
do

considerava Insta e orocedente vou as plantas do Edifício e vis-
qualquer medida legislativa o"c toriou o imóvel
viesse prorro-iar o alistamento Qual foj Q ,.esuUado dc;;:!a vis-

mo. que esse pra;o — oara alis- do desabamento esta Interflitaflo. chou a oi.o cems ae uuidi 1 Desta íorma Ranha 0 pro{(.ssor
tamento ou oara transferencia cíc;Dèle. ninguém se aproxima. Nem ^ Vc-sc, assim, que'Carvalho Pintn. candidato de gover-
títulos — fosse nrorroj-ndo para ninguém atina com o que se vai onprar-.M „m consienacío :nad2r J/n.il>, Ql,aíir05- mats 1™ i!*
Sl de ícòsto d'indo-se temoo fazer , as opct ações cm consignação, ,.eTldg, fortalecendo assim» sua po-
issim. a oue fo?scm-organizadas E' a conjuração da inércia para para os vários mercados do siçáo para o pleito dt 3 de outubro

cado, em Nova York, o con- „adp. 0 sr Emílio Carlos, presidente
lnt„ "R" fpphou com baixa do diretório nacional da agrcmlaçãf
ti ato ri tecnou com u*u*u !po,UJca e que vcm C00rdcnando o
dc 49 a 75 pontos. A COtaçaO! entendimentos políticos rom as de
A„ ^ofó Q^ntns A naniirV ma'* cerrentes partidárias, informoudo cafe Santos 4, naquc.eq;ie o jmmr „c0lhid0 para roncor.

110 disponível, ÍC-'rer «o Monroe será conhecido am-

"OS TELEGUIADOS
E A ASTRONÁUTICA
DE AMANHÃ"

dos (USAEC). As amostras do ar
filtrado são obtidas a uma alti-
tude que varia de cinqüenta a
noventa mil pés e enviadas à
USAEC, para análise.

As amostras coletadas durante
os primeiros cinco meses de ope-
ração têm sido analisadas. A
USAEC declara que, embora a
avaliação da coleta dos filtros não
tenha sido completada, estes re-
sultados preliminares sugerem
que as concentrações de radioa-
tividade encontradas na estratos-
fera, sobre o Brasil, sáo mais bai-
xas do que as concentrações es-
tratosféricas encontradas em pos-
tos idênticos, no hemisfério nor-
te. Os níveis em ambos os he-
mistérios estão muitas vezes abai-
xo de qualquer nível que possa
ser considerado perigoso para o
homem e o seu meio-ambiente.

Os Estados Unidos já fizeram
instalar outros três postos de ob-
servação nas seguintes localida-
des: em Minneápolis, no Estado
de Minnesota; em Santo Ângelo,
no Texas, e em France Air For-
ce Base, na Zona do Canal do Pa-
namá".

No Estádio municipal do Maracanã, foi iniciado o concurso de ad-
missão à Escola dc Especialistas de Aeronáutica, sediada em Guaratin-
juetá (SSo Paulo), para o qual foram limcrltos. nesta Capital, côrca do
1.400 candidatos. O concurso foi realizaito, simultaneamente, em todo
o território nacional. O diretor-geral do Et\slno da Aeronáutica, maí-brlg.
Ismar Pfaltzgraff Brasil, compareceu ao local, tomando contato pessoal
com os candidatos, sendo então assessorado* pelo cel-av. Miguel Lampcrl,
chefe da 1.» Divisão da 1). E, pelo maJ.VWV, Newton Daltro Morrissy,
presidente da Comissão Flscallzadnr.i, e pdlii major av. Paulo de Soma
Barros, membro da Escola de Especialistas' naquela Comissão. Na foto,
flagrantes feitos durante as provas, vendo-se o major N. Daltro Morrissy

e Paulo de Souza Barros c ao centro, t~ brlg, Ismar P. Brasil.

Amanhã às 17 hs.. será realizada
no auditório do Estado-Maior da
Aeronáutica, uma conferência sob o
tema "Os teleguiados c astronáutica!
de amanhã" sendo conferencista o
prof. J. R. Belfort Mattos, da Uni-
versidade Católica dc São Paulo.

ASSEMBLÉIA GERAL
NO AERO-CLUBE DO BRASIL
Na próxima sexta-feira, dia 9, às 9

hs., na sede campestre do Aeroclubc
do Brasil (Maiiguinhos), rcalizar-se-à
uma assembléia geral a fim de pro-
ceder à eleição para renovação dc um
tírço dos conselheiros.

Para facilitar aos sócios, o presi-
dente do Acrocluhe, comt. av. Ma-
noel José Antunes, deixa a urna à
disposição dos sócios ate às 18 horas,
quando será feita a apuração, im-
prorrogàvelmente.

REUNIÃO EM MADRI
MADRI, 6 — Hoje de manha, foi

realizada a abertura da Quarta Reu-
nino Plenária da Comissão de Linhas
Aéreas, da União Postal das Américas
e da Espanha.

A sessão estiveram presentes re-
presentantes das linhas aéreas ame-
ricanas, c foi presidida por Don Júlio
Nleves, secretário geral da Direção
Geral dos Correios c Telccomunica-
ções.

As sessões terão a duração de três
dias. (FP)

NOVO MEMBRO
DA "ICAO"

MONTREAL, í - A Federação Ma-
laia tornar-sc-á. amanhã, membro da
Organização da Aviação Civil Inter-
nacional, (ICAO) o que elevará a 72
o númerode membros dessa organiza-
ção. Apresentou a Federação, há jComandador o maj

Como divulgamos, visitaram a Base Aérea de Santa Cruz anteontem o ministro d» Av-
ronáutica Britânica, sr. George Reginal Ward, o marechal do Ar George Augustus
Walker, comandante do 1.° Grupo dc Bombardeio (pesado) da Royal Air Forco t di- |
versos oficiais da RAF Na foto, um flagrante quando o ministro da Aeronáutica Bri» I
tânica assistia o desfile da tropa que formou cm sua homenagem. Vêem-se dn esquer- jda para direita: brig. Ismar P. Brasil; maj. brlg*. Armando de Souza c Mello Ara-
rigboia. Chefe do Estado-Maior da FAB. ministro Cfeorge R. Ward; maj. brig. Rcinaklo |
J. R. de Carvalho Filho, comandante da ."!.* Zona Aérea; marechal George A. Walker je cel. av. Lafayctte Cantarino Rodrigues de Souza, comandante da Base Aérea de |

Santa Cruz v

REGRESSARAM A
LONDRES 0 MINISTRO ,
DA AERONÁUTICA E 0
DESTACAMENTO
DA "RAF"

Regressaram ontem a Londres
o rrunisli**» dn Aeronáutica bri-
tânlco, sr'. Gcorce Rcginaldo
Ward, n mairechnl George Augus-
lüs Waller e o destacamento dn
RAF que desde domingo encon-
travam-se nc.s-(;i capital numa vi-
sila dc cortesia.

O embarque na Base Aérea do
Galeão foi concorrido, destacan-
do-se entro ns rfresentes o maj.
brie. Francisco Assis Corrêa dc
Mello, ministro da Aeronáutica:
maj- brlg. Armando dc Souza e
Mello Ararigboia, chefe do Esta-
do-Màíor da Aeronáutica; sir
Gcoffixy W. Harrison, embalxa-
dor dn Grã-Bretanha; maj. brig.
RelnalcM J. R. de Carvalho Filho,
comandante da 3° Zona Aérea;
brirf. Juasnro Fausto de Souza, di-

A "Bristol Aeroplane ínc", dosirefor-çerjil das Rotas Aérea?;
EE. UU., divulgou ontem cm New brig, AniAio Botelho, comandante
York, N. Y. que foi fundada a nova d0 Comí.ndo de Transporte
companhia "Briítol Siddelcy F.nglncs"jfc0MTA)j cC|s avs> Adamastor

, . . para coordenar e desenvolver novos. »,„,.- r-«.«t.,li../. ,,,.,i .nrti.iir.Transferindo do Quadro Ordinário cstll(|0, rtbre turbIna, dc BVlaoíO. '^[[^ CjfnteUce, çoinandan 
e

para o Quadro Suplementar do Cor-, A organização der,.«a companhia terá (l;l Base AéüCa do Galeão, üioni-
po de Graduados Efetivos da Ordem[sua sor;c cm |,nndrcs c é formada^io Cerqucira de I aunay, New-
do Mérito Aeronáutico, no grau de• de 50^ da "rjrjMo! Acro-Englnes"| ton Neiva dc FiRtieircdo, O. Mo-

Brig., da rcser-l (subsidiária da "Bristol-Acroplane" dcjreira Lima; sl'. David Hough, di-

*WmÉs%''-';-:il-.' ¦...,'¦'.*¦' "^ ¦-¦ •« ;¦• • ¦ ¦-• ....^¦¦¦-).'•¦:. ¦ .:: ,;m*\"'  ___ • r •'. ,. ,..Jv '^u?-;.' -i***nit^v , fln • •¦ *''

¦ -. ¦„ ¦-,j.; 'M:mmimÊaM íêWjm^vT. wmMsfflmmÊBmÈ.

Apresentamos a primeira fotografia do primeiro "Comet, IV" prefixo "G-APDA"
equipado com quatro turbinas "Rolls-Royce, Avon", voando sôbrc Hntficld. A aciona-
vc estava sob o comando do piloto dc provas da "De Havilland", John Cunningham, c
voou 1,35 hs. Faziam parte da tripulação; co-pilôto Peter Bugge, E. Brrtcksrone,
(eng. vôo), J. L. Johnston, técnico, e J. Marshall, técnico dc instrumentos. Êssc é o
primeiro avião a ser entregue à "BOAC da encomenda dc 19. Deverá entrar em ser-
viço regular da companhia no fim deste ano na linha Austrália-Londres c Londrcs-Sul

d» África

DECRETOS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Despachando na pasta da Aeronáu-

tica. o presidente da República assi-
nou os seguintes decretos:

FUNDADA A"Brisíol Siddeley Engines"

va de Ia. classe. Jofe Kahl Filho. iFilton. Inglaterra) c 50r^ da "Arms-|ret0r do "BNH'\ sir Charles Reatrinta dias. o seu instrumento de lde-i Collsiderando promovidos ao pA«to|tronTg'8Íd3êTey"'Motor;
sáo 4 Convençáo relativa * aviação de lg ten. os 2os. tens. reformados|ao Grupo de "Armstrong
civil internacional. (FP). Valdomiro_ Borges. Ru| Mendes de|e asaociadaí) num total dc :.:

dc libras e«lerllnas.Araújo e José Menezes Filho.
Considerando reformado "cx-n'f|.

irln", no posto de 2g ten. o 2o sarg.
tadas medidas que efetivamente po?- F,miardo Fernandes de Souza, promo-
sam resguardar a lisura do pleito emjvcndo.0 ainda ao posto de 1* (cn.
Minas. (Asp.)

CONFERENCIOU COM JÂNIO

(Conclusfo da última párina)

dólar lds hoíc'

as listas de votantes. jo esquecimento. mundo estão deprimindo as

*,>,,^ num^i E no b°J° dò?te• a lfresP°nsa- cotações, com efeitos altamen-F.RRO PROVOCA biltdade e a imountdade. com os , , ,
INSUFICIÊNCIA DF. VERBA ^e^os totais da benemérita tc desfavoráveis para a cha-

fundação do Visconde Ferreira d" n-ada sustentação dos preços

próximo
Ainda espera-se que o ex-sec.-rtá-

rio da Fazenda o candidato «o Pa-
lário dos Campos Elisios venha a re-
ceber o apoio de outras agremia-
ções poiiticas que ainda nf.o se ma-
nlfcstaram, principalmente, porque

SAO PAULO. 6 — O sr. Mário
Aprilc. líder da ala do PTB que se
opõe à orientação da deputada Ivcte
Vargas, esteve ontem nos Campos
Elisios em conferência com o gover-
nador Jânio Quadros.

Posteriormente em palestra que
manteve com a reportagem, disse , ,
sr. Mário Aprile que no terreno su-;imdos com O RIO Orandc do bUI
cessôrio vem mantendo contatos com
os vários cand'datos já lançados.
Todavia, ainda náo se decidiu em fa-
vor de denhum deles."Aguarda — assinalou — a con-
venção partidária para tratar de ma-
neira positiva do problema. Acre»-
centou que c em principio de opi-
nlão contrária ás últimas decisões da
chefia estadual do PTB por entender
que somente depois da convençáo.

(pertencente ,je Georuc Maher e comt. Char-
,V -níilJles Bernard Pr.Mt. adido aeronáu-

tico da Embaixada da Grã-Brcta-
Du o telegrama que fni eleito prr-;nha C brÍR. Antftlin Alves Cabral.

sldrnte sir Arnold Alexander Hall.' O ministro da Aeronáutica bri-
diretor da "Hawker Siddeley Group" tânico declarou, -momento.- antes
e vice-presidente o Comodoro Av. de embarcar, ter ficado profunda-
F. n. Banks, diretor da -Bristol mente agradecido p0'3 carinhosa
Aeroplane". jrecepção"t)tic teve cm nosso pais,

,,« «.«n.rrr ->« ..i.nrTnA e lamentava oue o tempo náo li-
NO GABINETE DO MINISTRO vesse permitido a demonstração
o ministro Corria de Mclo recebeu, dos bombardeios da ItAF.

ontem, em audiência cm seu gablne- Levava magnífica rrnprcssão da
te: brlg. Jussaro Fausto de Souza. FAB C do desenvolvimento da' AntAnio Alves Cabral. Ivan Carpen-javiação no Brasil.

o governo da União para obriga- ter Ferreira e Manoel Narciso Ca«-j o "Vulcan" decolou hs 9.45 hs.;
Io a honrar compromissos assu- ,cln Branco; major do Exército, RI- 0 "Comtt", às 10 hs. O "Vulcan

beiro e ir. José Julianclli.

A SUMOC...

O DEPUTADO GODÓI ILHA
ESTEVE COM O PRESIDENTE

DA REPÚBLICA

TRANSFERÊNCIA
DE SARGENTO
Foi transferido para o Núcleo de

II", às 11 hs. (local).

INGRESSARAM NA "IATA"

Jtcc-bemos comunlcaçJo orttem dc
Montreal, sede da "Intcrnatiort»! Air

Parque de Aeronáutica tíc Belém, o Transport Assoclatlon" (IATA) In-
Farg. Lauro Vlanoikl, da Diretoria formando que foram admitido» como

membros efetivos as eompttnhia»"Acrllntr Eircann" (Irish Alrliníi) e
a "Atuiriam Airlines".SEGUE HOJE PARA 0 NORTE

o ministro da Aeronáutica

pclO governo brasileiro, qUC'tem como seu "coordenador-grral

ainda tem a coragem de anun-:0 «<"'"n-d°r d0 *<ado- ,A5p'

ciar que não alterará um mi- oposição contra corrução
E FRALDE ELEITORAL

BELO HORIZONTF-. 6 - A oposi-

Dizendo que os CrS 30 milhões '.. 
,,

destinados à quota do pleito clet-,AlmciaB-
tora! é muito limitada, adiantou ...... ixrmçTtrA
o presidente do S.T.E. que se dl- A GRANDE INJUSTIÇA
rigirá ao Congresso nara piei- „„-»,- i. Hmptrn a «na nnlitira
tear outros CrS S0 milhões, neces-i A Casa Sao Luis nao merecia Hmetro a sua política
«lírio- A rrnliraeão das nróximas tão grande injustiça. Tem 68 anos
£&.ídSd?%ffiTOP O^ldê existencial serviço, dos ve- iMtat «bteta. agem e|^^W g^. 

—gfô£
der 

"

dc t
ria
ÍO,
cree
dest
iubro a quota considerada redu- , . . mji»íòe-5 de enuetros. que movedoras Iradiçôes à miséria e: De acordo com o plano -stat*-
tída.. Assim, pois, esses Crt! 300 

S„c^ linelosM e almas cari-.à liquidação? ». »d« d,_mrnoria._dcpu.

Executivo iá abrira o credito,lhos necessitados, inválidos c dc- reagem para que não se acabe a!dí '^„orá,.
"r$ 100 milhões, ;\ distxisicão;Samparados. Seis mil de ambos;perícia judicial, com as exeava-; 0 primelnprimeiro orador a falar terá o

Justiça Eleitoral, e o Congres-1,, r}-. tr;nta nacionalidades diíe- çoes e remoções até agora inu- deputado osvaiao i-i-Tuçeui. cujo
. recentemente, velara outro rtntes au já encontraram o teto,{tels? «J2S?\S2SL *£2?te£ o?T-J¦lito 

de CrS 300 milhões, mas 0 p-0j 0 t?aUmen;0 c 0 relativo Ou é propósito deliberado ro-;"^ g?^^,cJm.Qviâ-eminando nata o DiCttO dc ou- „„„íA,.t„ n ««„ ^»*i»it annal t> diuir o Asilo de tão belas e co-,' tne-,t>erída

O deputado gaúcho, sr. Godói Gera| ,,, , ,
Ilha esteve ontem, durante uma
hora com o presidente da Rcpti-

du seja depoi» dé ter o Partido to-jblica. O sr. Juscelino Kubitschek
mado a posíçSo oficial e que se po-l^j^f, ao representante sul-rio-
%lLl*l£uuX-e0"tUtl 

°* grandense 
que desejava resolver.aienc.a pomie*. .... . „ rac« naiir-hn mas lamrnton nue A f,m de procederem a in«peçào a?

Sabe-se que o sr Aprile deíender* O caso gaúcho mas lamem^tou que un,dad ..^abelerlmento» e íemaUna convençSo trabalhista o apoio do 0 governador lido Mencghetti c o órsáoi lnlcfranle, d„ ,», t 2a. Zo„3*:
PTB à candidatura do profe.jor Car-secretário do governo do Rio Aéreas, o maj. bri?. Francisco de'valho Pinto so governador do Estado. Grande do Su]> sr> Afjail Morais Assis Corrêa de Meio «e-uira hoje!

estivessem fazendo carga contra O embarcando no aeroporto SantoS-Du-fiuhe do Brasil que rMolveti pror-
ministro da Fazenda. 2?on.L"°. *vi^.^} .ü° ^.GnjP° de;ro-ar. até o dia ro d* corrente, o

CURSO DE P/RA-QUEDISMO
DO AERQCLUBE
DO BRASIL
Comunica-no» a Diretoria do Aere-

BRIZZOLA NO RIO
Transporte Especial às 7 h».

Seíutra eom o ministro da Acro-
dia ÍO d|
«icricSo "o

pra?o para fn-criçAo oo candidato»HOMOLOGADA A CANDIDATURA
JARBAS MARANnAO

RECIFE. « — O Diretório Regional
do PSD comunicou ao ministro d»
Justiça, haver escolhido para can — — -,

n^l0 A^rMaranh-n^O^enadó; 
" «"balho^desla^f ?.«***'.£%£?& Árartpe Macído: 

"diretor 
rur.E« S6cio do Aeroclub. do Br.sU

A-SSSrinf&L m n- meU"^n^í fendocíperaso 
nesta Capital o sr.^,^ Mlter,af cels avs. Mtf. e >pro,,aflo „, «ame de taüde,

$Fo .nd-cldí com £soSTI v?cí-lLconel Bnzzola prefeito de Por-;riur Scsffa rie Aurrtdo fücSo e Dir- Al ln,c,,ç4« se '«em na Secreu-
gwèrn»d«r. iV» Ai-W» e CatídJdatO[^tlOVtp^^^tP^aJittbtm^^^a^delfii tí0 Aertclubc. em Mangulnhos.

Esp*-r»-i
vice-

!ao Curso de Pára-quedismo Esportl-náutica os maji. brlg. Ivan Carpen-j"" "-1""" *^
ter Ferreira, diretor geral de F.nge-ivo- ..,.-..1 ^ ^otâàAe^&Jgd™^ toT-

& 
R?a"am«í atuída! 

nader' * duvidosa* A reunia

«i te ntm rr «írC un <> inquérito que se abriu na po- o que se está passando em se-!twr „„, ^rir dc «,,«„-* derno-a-je-H. »¦«»«*;««• *» ™D «»

mS cSreTr^iaT^SíticS! Itcia? Que é qut há, que torças grWo. llrando a Beee»-Ud. de serem ado-i norde-uno. tAsp.,

s

e o proiunclamento do do Estado. O prefeito de Porto >*?«»" oo oaomeie on >imi5iro. «o»», a,, 9 Ia li hs., devendo o» candi-
presidente do Senado. euJalAleere está no centro da questão »v- 

Ç*rta 
Alberto da Fonseca.cap.. ^^ tprM€nU. 4 retraio. de lama-

^ A?™£t\*\™TiS0-"-''iuá,c[3] QUC lcV0U ° f!0v6rn0 d3'— *¦"»" 
-ES!** -*"*S.« .n«;n o 3xí. O nie terá a duraC5o de

'EsTadô; 
República a julgamento do Su-: réí.' d7."''cê*'á'r'io'"Atirtm."'êhefe 

*do!«r*< *"ese*. «»m «"i»* »M *lh*,dM'
ipremo Tribunal Federal. ígabinete da Diretoria de Saúde. i* tarde. « domingos, pela manha,

I

lÉÉÉilliliMltlllilÉIiÉlilÉIÉÉÉliilÉil tâsámdti&úíUíÊtíífmÚlS^
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Defesa dos interesses ...
(Conclusão da última página)

mado na arte de Iludir, mcslrc con-
sumadn na arte de Uaquca . começou
ns protelações indefinidas, qne nio
atendem aos interesses do país, mas
ao Interesse próprio, porque s. cxa.
pretende ser candidato dc Minas e,
depois, candidato da Nação; para isso

' O SR, GOMES DE OLIVEIRA -
Parece-me que deveriam os rio-gran

da República, que em manifestações
inequívocas demonstrou o desejo dc
atender ao Rio Grande do Sul na sua
justa aspiração, mas a essa ditadura
instalada no Ministério da Fazenda,
que se quer perpetuar no Brasil, atra

Na Câmara dos Deputados
(Conclusão da última página) i zeiros, para uma despesa de oito .hães (PTB-DF) requerimento

bilhões de cruzeiros com beneíí-jde informações ao ministro da
densos sobretudo, estimar que o Rio! x"és de mcdidas'que não consultam os sentido de que venha em aten- cios. Não haviam sido ouvidos!Justiça, indagando qual a recei-
Grande do Sul haja sido assim tto 8Upremòs interesses do país. j dimenlo as populações flageladas os técnicos atuariais de qualquer [ta e despesas da Guarda Notur-|
beneficiado com essa medida do Go-j Q„Cro, sr. presidente, fazer'uma ad-, daclucla re6*ao' *
vírno Federal, ainda que os Outros vcrtêncla ao sr. presidente da Repú-j -,».. n TnmiTVAT ™Estados não o tenham sido. bllca. no rcgime presidencial, tão C0M ° ™BUNAL DE

O SR. DANIEL KRIEGER - Dc- enmhattrtn neln nminr„m .m.rinr <-Ui\lAS>
conta com o apoio do partido iraba-Pende do conceito que cada um faz Mem de Sá, existe uma linha magis-
lhlsta.

DE ItERODES PARA PILATOS

Sr. presidente, tudo suportamos,. O
nosso representante que tinlia a /eco-
nicndá-lo a eleição de deputado pelo
Rio Grande do Sul c somado ao cargo
de vice-presidente da Câmara dos
Deputados, andou de Herodes a Pila-
tos, pedindo, suplicando so fizesse
justiça ao Rio Grande do Sul. No
entanto, surgiam protelações infinitas,
soezes e solcrtes, como soezos e so-
lertes são os espíritos d/jquelcs que
não pensam na grandeza de sua terra
natal.

O governador do Rio Grande do
Sul — é óbvio — não podia compa-
recer ao Ministério da Fazenda como
mendicante. O representante do Rio

ládc justiça. Queremos para o Rio tralmente fixada por Rodrigues Al- /pfR
Grande do Sul todos os favores, mas — ¦- -»¦  _.,_¦- i » L

si*. Carlos .Tercissnti

Instituto, previamente à elabo-|nr do Distrito Federal; qual o va
ração da proposição, que náo da-jlor do salário dos guardas e os
va tanto quanto necessário, pois acréscimos por trabalho noturno e
era mais fácil obter aposentado-.periculosidade; qual o número rie
ria por velhice, aos 60 anos, com!horas de serviço prestado por
cinco anos de contribuições re-.semana pelos guardas e a rela

não em detrimento deis milios Esta-
dos da Federação.

O SR, FERNANDO TAVORA —
Muito beml

O SR. DANIEL KIUEGER - Na
Igualdade de todos perante „ Federa-

que api
aquilo que eu não quero". j traordinário de dois bilhões rie

HERODES E pilatos | cruzeiros, solicitados pelo presi-
O SR. MEM DE SA — Isso no tem- dente da República, por ocasião

po de Rodrigues Alves. Disse multo; de sua visita às zonas assoladas
bem, há pouco, v, exa. que o eminen-í pelas

cepcionais,
O SR. FREITAS CAVALCANTI —

Há de convir ainda, v. e.xa. que essas
injustiças poderiam s'cmear discórdias,
as quais podem afetar profundamen-
te a própria Federação Brasileira.

O SR. DANIEL KRIEGEFt — Tem

ntt- srsí„sii Tribun^^cSr^iíif^- s sstS!! tWiol9^que a G-N-tem
i ii t.i u.i o que querem, mcnpB para que aprove o credito ex- '

PL CONTRA DECRETO DE BIAS FORTES
Eslava na presidência dos tra-

Por sua vez, o sr. Raul Pila bàlhos o sr. Jo.-é Bonifácio (UDN-
(PL — Rio Grande do Sul) en-'Minas). Disso se aproveitou o sr.

si"'ca>. Lamentou _que| caminhou à Mesa a seguinte de-júltimo de Carvalho (PSD-Mi-
claração de voto, subscrita, tam- nas) para fazer blague, em tôr-
bém, pelos libertadores Wnlde-lno rie um pedido qup fizera em
mar Vasconcelos (Rio Grande do sessão anterior: tratava-se da
Sul) e Pereira Diniz (Paraíba): [inserção, nos Anais de um de-

"Declaro haver votado contra creto do governador Bias Fortes,
o projeto de lei que estabelece (determinando que os detentores
a aposentadoria integral aos 55 rie cargos de confiança, no govêr-
anos rie idade, ou após 30 anos; no mineiro, se afastassem dos

mesmos, desde que candidatos

ção reside o segredo da unidade do te deputado Godói Ilha anda de He- aquele Tribunal assistisse "im-
Brasil. O Rio Grande do Sul não quer,
não pleiteia, nao deseja favores ex-

rodes para Pilatos. i rigorosamente passível, a miséria dos famintos
assim, Herodes está no Ministério da flagelados e submetesse o cré-
Fazenda e manda matar os inocentes,1 dito a regras rotineiras, baixan-
Pilatos, no Catete, lava as mãos. j do a mensagem presidencial pa-

o sn. daniel krieger — só; ra diligências". E acrescentou:
formulo votos para que não fiquej "Estamos diante de uma ver-
com o Ritus. dàdeira calamidade pública. Es-

Sr. presidente, senhores senadores,; ta não é hora para protelações, I de trabalho, por o .considerar
o Rio Grande do Sul espera, confian-| porque a fome e a miséria riao|ruinoso, tanto do ponto de vista

econômico, como do ponto de
vista social. Do ponto de vista

Maria Carolina Guimarães
deBrilto I

v. cxa. razão, t este o elo a que me temente, a decisão do Supremo Tri-| podem esperar por diligências
Grande do Sul tem, atrás rie si, um j referi inicialmente: é o sentimento de! bunãl Federal, mas antes espera que dispensáveis e injustificáveis".
grande Estado da Federação, cujo I amor, dc compreensão o elemento de-: desça sobre o sr. presidente da Re-I iBncrwinniiTí
passado, dc lutas e dc trabalho, lhe | clsivo para a manutenção da Federa- pública o bom senso cara oue éle! APOSENTADORIAORDINÁRIAasseguram o direito de solicitar á ção do Brasil.

CUMPRIU UM DEVER

a-J pública o bom senso para que
| possa, com a medida decisiva, res-j
I guardar a Federação e estimular osj Nn ordem do dia. anunciada apresidente, demonstrei que o sentimentos afetuosos entre os brasi- evisfênoia rle número reeirnèntalcontinuar pedindo c suplicando | govirno do meu Estado exerceu mais leiros- B P.nnn „„„ „ s- n,„iH«,t.l existentln cle l"1"»"1 "_nneui.il

Sr. presidente, nos somos semelhan-, do que um ]idj_10 dircito.

Federação Brasileira o quinhão que I
lhe compete. Não poderia, portanto,' Sr,

tes àqueles príncipes de Castela, q,,eju,_ _c"Ver 
"_'V 

dV submetVr aoTe" _!. 
Re-?Úb]íCa "' definitivamente,! naiS) entrou em votação o pró"•" '•' '" '• "' :l" ,M ¦'" ' rc- esse assunto, antes que o Tribunal se jelo - 

¦ -
tório Exeelso sua divergência com a pronuncie para que as soluções des.;Concerie aposentadoria ordinária!^ „. „...,. ,. ,porque, s.. natureZa selam alcançadas nor-lrm* tvahalharWnc A 1Uln rio! üa. ?_.a_ piotecao, estimulara a

fazendo justiça. | amam a verdade e a justiça acima de
Nao atribuo culpa ao sr. presidente tôdas as coisas".

falavam com o soberano de chapéu
na cabeça porque só pediam aquilo 

[ fâfc „, , bca que tinham direito. Essa e a si-! ,. ., _ .. -----
tuacao do Rio Grande do Sul. : no rcs"r,e fetlcraUv'°. se o Senado da malmente, por decisões administrai!-

Diante das reiteradas excusas. das j 
H,'Ç • ,c? c' na nossa const™Çâo ju- vas, E aqueles, sr. presidente, que es-

manobras inconfessáveis, nílrrradas! "dico-política, a expressão dos Esta- nuecidos dos deveres para com o seu
diariamente, resolvemos recorr/er ao|dos' 9 Supremo Tribunal Federal tem Kstado natal; aqueles que põem acl-
Poder Judiciário. jn encargo dc manter e defender a;ma desses deveres para com o seu

Assim procedendo, não atingimos i Federação, instituída pelo consenso: Estado, os Interesses de uma politi-
a Federação, porque esta não «c mera (unânime dos brasileiros. Fèz, pois,'quice que merece a reprovação dos
criação da lei. j muito bem o governo do Rio Grande; homens de consciência e de coração;

A Federação é uma realidade; rea- do Sul, ao defender seus direito, os esses homens terão — estou certo, po-lidade baseada nos sentimentos e nos : direitos do seu Estado, perante a mais ilcm fazer o que fizerem podem'per-interesses. Nos sentimentos represei-, Alia Corte Judiciária do Brasil, na peitar as violências que'entenderem,lados no afeto, nas t.ari.f-ocs, nos convicção de que li não chegarão os os subornos que preferirem - terãosofrimentos e nas glorias, vividas cm ' an„in, ,ln,. tranwlarinc ,i„,„..t,.c ..„,. .» ,. , ,', "•'-,a"
comum; e no interesse porque só se 

~c£J?£Z&*$^^\ * rCP"ISa "„ consdencia altl™ do P»"
unem Estados em uma Federação para 1^^- „• ''" 

"0'K™ndenSt' qUe SC hA de lcvan-
terem maior força, para melhor rc-1 %£ 

° B"f d0 em aUD »¦"«»¦•. • tar a 3 de outubro, e sufragar aquê-
solverem seus problemas, para melhor! ."____V_..__MOlver "WerlonBWt»,!tos que nao transigem, aqueles que
enfrentarem as viclssitudos e as di-
ficuldades que lhe são opostas.

Assim não íôsse, íles não se uni-
riam, porque o sentinvento c muito,
mas o interesse é indispensável para
fazer o amálgama que une c vincula
indissolíivelmente os Estados da Fe-
deração.

NADA MAIS* FALSO
Sr. presidente, não obstante

Grande do Sul não foi atendido. Há
quem afirme que o Rio Grande do
Sul * o scu governo estão cifrando
na demagogia, outra coisa não pre-
tendendo, com a medida requerida,
senão fazer proselitismo eleitoral.

Nada mais falso. As datas a que
fiz referências, 'desde 1D56, demons-
tram o afã do governo cm adquirir
í»ae material p/ira poder, na sua ges-
tão, dar cumprimento n sua plata-
forma — ns estradas que prometeu
ao Rio Grnnd*] do Sul.

Não sei, sr. presidente, não sei, se-
Priores sciinoVores — nunca, que eu
lenha memó/ria, houve no meu Es-
tado espetáculo igual — que rio-gran-
(lensc.i se atirassem contra mediria
que viria a beneficiar indistintamente
seu Estado.

Se formos — o que, praza a Deus,
não acontecerá — denotados na elei-
çSo de 3 de outubro, o sr. Leonel
Brlzola iicarla com as máquinas men-
clonadaJ c poderia realizar uma obra
administrativa. Se vitorioso o nosso
candidato, também poderá realizar n
grande obra administrativa que dese-
.iamos. O Estado, só para homens delSfP improdutiva. Nesse programa
vista curta se cifra numa adminis-1 vêm, além dos menores — poten-
tração. Os homens passam, sombras cialmente produtivos, — filhos

Espera que o sr. presidente! e aprovadas várias redações fi-
votação o pro-

que, em discussão única,

econômico, transforma em ócio-
sos indivíduos ainda na plenitu-
rie dn sua capacidade produtora
e concorre para aumentar o pau-
perismo nacional; do ponto de
vista social, levará à ruina os
Institutos de Assistência e Pre-
vidência, deixando ao desamparo
os que realmente necessitariam

sei.uii alcançadas nor- aos trabalhadores. A lista de
presença acusava 167 deputados,
foi dada a proposição como
aprovada, requerendo verificação
o sr. Carlos Pinto (PSD — Es-
tado do Rio). Houve apoiamen-
to, mas não houve "quorum":
votaram 137 deputados a favor e
11 contra o projeto.

Durante o exnediente, o sr.
Aurélio Viana (PSB — Ala-
goas), analisando a proposição,
citou dados estatísticos para as-
sinalar que ninguém sabia o
montante das despesas com o
projeto. Afirmou que a anosen-
tadoria por velhice, nos Indus-
triários, não atingira, em 1956,
a cifra de 115 milhões de cru-

Brasil tem deixado ...
(Continuação dn 2«-, página) Iria. Ajuda cada país a executa1*das quais somente 500 podem ser a sua. E como a entidade repre-o lllo classificadas como trabalhadores senta cada governo membro tem'""especializados. |a vantagem de poder conciliarA media das repatnaçoes, em muitas vezes interesses divergen-

iprox'~ '
dia, -

1056, ern de aproximadamente
15%. Hoje em dia, é de (5% a
11%, "que consideramos baixa,
pois, afinal, não estamos impor-
tando máquinas, mas seres nu-
manos e com estrutura psíquica
sensível".

DEPENDENTES
O chefe rio SBSEE conhece pro-

fundamente o complexo problema
da imigração e o entusiasmo com
que fala proporciona raras bre

tes.
2 — "O Brasil participa da di-

reçao do CIME, como um dos
membros de sua Comissão Execu-
tiva. Contudo, temos falhado em
influir na maquinaria administra-
tiva da entidade. Ali não temos
ninguém, praticamente. E cor
culpa nossa, pois não tem havido
uni interesse que corresponda à
nossa importância como país rie
imigração. O CIME, rigoroso na

chás para inquisições. Numa des-'seleção de seus funcionários, pagasas brechas, o repórter pergunta salários condignos, compensado-so compensa, para o Brasil, fa ' *" '
cilitàr a vinda cie dependentes de
imigrantes. A resposta é rápida:

— "Indispensável. Fundamén-
tal. Afora todos os aspectos hu-
manitárlos do problema, a reu-
nifieação do núcleo familiar, no
Brasil, é para nós a única ga-
rantia de fixação do imigrante
principal. Demais — e é fácil
verificar isto — dependente não
significa necessariamente imigr.

transitórias, mas o Estado fica per-
iiianentemente! O que uma adminis-
tração não realiza, outra devo rcali-
zar. Esse o nosso objetivo, Nós, da
Frente Democrática do Rio Grande-
do Sul, náo temos preocupações cs-
treltas de partidarismos, porque, aci-
ma de tudo, vemos c sentimos os
Interesses superiores rio Estado.

COM O MINISTRO DA FAZENDA
Sr, presidente, náo compreendemos;

esta atitude negativa cio ministvo da
Fazenda. S. cxa. que foi tão solicito
em conceder ao eminente prefeito clc
Porto Alegre, o sr. Leonel Brlzola,
um terço de toda a verba destinada
aos Municípios do Brasil — dois mi-
Ihõcs • trezentos mil dólares; o go-
vêrno, Igualmente solicito, rcíorman-
rio até as diretrizes do Banco Nacio-
nal dc Desenvolvimento'Econômico e
permitindo o pagamento à vista, o

maiores, irmãos e oulros parentes
próximos, que aqui chegam e lo-
go ingressam na máquina do tra-

res. Vamos ter agora uma reunião
do Conselho Executivo. Já fala-
mos com o prof. Walter Cechel-
Ia, presidente rio INIC, na impor-
tãncia que tem para nós parti-
cipar da administração do CIME.
Temos gente qualificada e trata-
remos do assunto em Genebra".

3 — "Não obstante esse fato,
temos recebido a maior assistên-
cia. Agora mesmo, aqui no Rio,
iniciamos — o INIC e a Missão
do CIME — negociações para me-
lhornr os serviços de recepção e
colocnção. Quando fôr concluído
o acordo, naturalmente o prof.
Cechella explicará o que o plano
significará para nós em matéria

balho, criando empregos para a de economia e melhor distribui-
mao-de-obra nao-qualificada n ção da mão-de-obra estrangeira
aumentando a produção nacional.'
Ajudar o imigrante no transpor-

Anunciada...
(Conclusão da última página)

porlagem do Correio da Manhã,
disse ignorar qualquer reunião
de peronistas marcada para esta
Capital, salientando ainda que
realmente aqui se encontram, há
tempos, numerosos exilados po-
líticos argentinos, figuras de des-
taque do antigo regime peronis-
ta, todos, porém, sob constante
vigilância policiai. No Rio de
Janeiro — acrescentou — tam-
bém residem elementos peronis-
tas em sua maioria oficiais do
Exército argentino entregues a
ocupações normais. Nada de ex-
traordinário, portanto, significa-
ria a presença nesta Capital de

ociosidade, quando não favore-
cer a fraude consistente em de-
dicarem-se os aposentados vali-
dos a outras atividade rendosns.

Não desconheço, antes susten-
to a justiça da aposentadoria in-
tegral dos que se tenham invali-
dado. ou dos que hajam chegado
à velhice. O projeto, inspirado
por motivos puramente demagó-
gicos apesar da sua origem
governamental, p r e j u d i c a, se
não compromete irremediável-
mente êstes dois elevados obie-
tivos".

"LEITE E COFAP

Comentando entrevista con-
cedida ao Correio da Manhã pe-
lo coronel Mindelo, presidente da
COFAP, a respeito do aumento
do custo do leite, o sr. Broca Fi-
lho, (PSP-São Paulo) declarou:

É lastimável que um represen

no próximo pleito. Em vez dês-
se, íòra publicado outro decre-!
to, que nada tinha que ver com;
o gesto "altamente democrático;
do governador de Minas", seguiu-1
do as pegadas de uma promessa
anteriormente feita pelo presi-
dente da República. E aduziu o
representante pessedista:

Tivesse a maldade democráti-
ca rio deputado Frota Aguiar e
atribuiria ao 1." secretário o êr-;
ro da divulgação, por ser o go-
yernadoi' mineiro seu tradicional
adversário. Em vez disso, porém,j
peço, apenas, que a Mesn pro-i
vidência na retificação, fazendo'
a verdadeira publicação anteri-
ormente solicitada."

— A retificação será feita na;
forma do pedido — respondeu oi
sr. José Bonifácio.

NÃO DESCOBRIRÃO O BRASIL
Finalmente o sr. Luiz Compag-:

noni (PRP-Rio Grande do Sul),
comemorando o "jubileu de pra-
ta da 1." marcha integralista",
declarou, a certn altum:

"Foi do integralismo a idéia;
dos partidos nacionais, que hoje
vigora. Foi o integralismo o pio-
neiro do municipalismo. Foi do in-
tegralismo a pregação pela na-
cionalização da energia elétrica
do •petróleo e das riquezas mine-
rais. Foi o integralismo que ins

tante do presidente da República, pirou a criação de Grande órgãos
que tem obrigação de conhecer ide execução de programas na-
os assuntos em seus mínimos de-jeionais, como o Departamento
telhes, venha a um jornal como Nacional de Estrada de Rodagem
o Correio da Manhã afirmar que
o preço do leite não poderia ser
aumentado porque o gado não
come rações e, sim, apenas tra-
tado nos pastos.

O que nos trouxe, porém, à tri-
buna, foi a necessidade de de-
monstrar ao povo brasileiro que,
realmente, o preço pretendido
pelos vendedores do leite, a va-
rêjo, é excessivo, profundamente
excessivo, mas o que é absoluta-
mente necessário é que o presi-
ciente da COFAP tome conheci-

regular número de peronistas que| mento rio preço que os produto-
aqui se encontram, aliás desde
que foram obrigados a deixar
a Argentina, após a queda de Pe-
rón.

O RETORNO É CERTO

A passagem do ex-ditador pelo
Rio de Janeiro e São Paulo, onde
provavelmente permaneceria um
ou dois dias, é tida como certa,
segundo as declarações do sr.
Modesto Alves Spachesi, mas tão
somente depois da aprovação da
anistia, quando, então, Juan Do-
mingos Perón retornaria a sua
pátria em companhia de corre-
ligionários que se encontram exi-
lados no Brasil e em outros pai-
ses sul-americanos.

te de sua família é o mínimo que Eiiiniinirnvraia m
j podemos_ fazer para fixá-lo om f HÈjÍ<EÍFÍJK.j\
nossa pátria",

AGRICULTORES
Realista quanto às nossas clebi-

1 idades em atrair imigrantes qua-
lificados para a indústria, o côn-
sul Azeredo da Silveira vê com
a devida coerência ns possibilida-
des da imigração para n ngricul-
tura. "Dificilmente conseguiria

(Continuação da' 8a. página)

Departamento de Educação
Tícnlco Profissional

ATO DO DIRETOR

pos Sales: Cleusa Martins Lopes paraa escola República Dominicana; Con-suelo Medeiros da Fonseca para a cs-cola Maria do Carmo Vidigal; DirceFerreira da Cunha Pires para a esco-Ia Mário de Andrade; Glselda Ribei-ro Lacerda para a escola Julia Kubi-
mos recrutar assalariados agri* t*"*"*** Qlida paim Bragoni para a
COlns", disse êle. explicando que ?J|?la-:_SL0.'0 Barcelos; Haydée Fail-| «esiRnação
o agricultor europeu desfruta de!La^ £""„." T°$u%*Lle Alcnca,r; MandJni para¦ ¦ '¦¦ ' ¦¦' '- ' «» ¦, e_ti,Jl .aa S!lv;1 Pa'"1 a escola, feminina Rivadávia forrfaAhailard Fci.ió; Magda Maria Cha-'ves da Cruz para a escola Artur Ma-

gioli; Sylse Campos de Scixas Franco
para a escola Experimental CócioBarcelos: Zllah dos Santos Lima Tor-

do Amaral Filho para o CCOBR (núi-leo 9.32,1); Geraldo Horácio pata o
2 "D.M; e Joaquim Antônio da Silva
Neto para o IMP "Oswaldo Cruz"

i Gcorges para a escola Irineu Mari-
nho; Nancy Burlamaqui Barbosa para

um parirão cie vida mais eleva
do e não se sujeita às condições

governo, que assim procedeu, níio sei ide trabalho imperaiites no Brasil
rom que Intuito, porque é muito mais l'Ural.
curial quo se atenda ao governo de | — "Para os europeus não bnsta
um Estado do que. a um prefeito dc a terra. É preciso também crédi-
Capital — deu um terço dc toda a tos e financiamento. Só pelo sis-
verba destinada ao Rrasil ao prefeito j tema de colonização (Holnmbrn, I a escola IrlneU Marinho; Cacilda
de rftrlo Alcc,rc, nu Rio Grande rio 1 Peririnhiis e CastroUinda) vemos Martins dos Santos Motta para a eso
Sul. possibilidade de intensificar a foia.Chrlstlano Hamánn; Marina Bas-

o sr. mem de sA - Aliás, n„;imigração de agricultores, Pare-l^.&^^^^SSS^.
que parece, »• a primeira vez na bis-; cc-nos que fora disto apenas COtl- ra a escola NervaJ rie Gouveia- Muv-
tória administrativa do Brasil que um. tribuirinmos para engrossar o sés Moreira dc Oliveira para a'escola
prefeito clc uma Capital promove a noss0 próprio exorio rural". Gonçalves Dias; Dayse Souza Lobão
importação dc máquinas rodoviárias v PERSPECTIVAS ; K^gj&Mn™. Carinho; Eliane

Na opinião do cônsul, sao boas 1,CI('/-1 Silvciu de Lemos para a es-
, cola Joaquim Manoel dc Macedo; Sc

Maria Jor-í Rum
a escola de educação

DESPACHOS

Nilza da Silva Rhamnusla — Apin-
raea para a escola Sergipe; Àdélia; vo a escala; Maria José Canct Lisboa— Aprovo a desistência: e Izaura Af-

íohso Lorenson — Registre-se provi-
sòriamente.

SECRETARIA 1)0 INTERIOR
F. SEGURANÇA

DESPACHOS DO SECRETARIO

E sa-|a,s Perspectivas da imigração di-l.vcrlna Tranqulllna da Silva Aram.. '",' ;'" >•"••¦"!'•/-¦-•<¦ » »n
Hgida para O ano em curso. O (para a escola Barão do Ammro- Ar-:tado; c Antônio Manoel Teixeira

i", J\ . O __(_•_ —— -1 |..1l1t lll..» -1.1.» »A .-»

maquinas
para os outros Municípios cto Estach

O SR. DANIEL KRIEGER
bc v, exa, rom que requinte dc pu-
bllcidade com que estas máquinas fn-
ram entregues? Fizeram-nas desfilar
pelas runs cie Porto Alegre, tendo, co-
mo serra-fiia. um jipe. ostentando rc.|opcrárius especializados na Estrato do eminente preceito de Porto panba") e a máquina de seleção
Alegre, w, Leonel Hri.v.ol.1. j nn Europa está agora "íuncionan-

O sr. mem de SA — E, mais aln--do qual somos parte e que nos
da, o vlcc-prcsiricnti' ria Republica tou:
transportou-se para aquela Capital, a l — Aprendemos a nos utilizai
fim de participar da festividade, dos serviços de assistência técni-

Serviço Social dos Parques Prole-
iários — Deferido; Álvaro Pinto
Duarte — Deferido; José Augusto de

i Paiva Meira — Certifique-se o solici-

Espanha no CIME fete Rodrigues Peres para a escolaI I*ed,17° a muIta B mc,ade se paga
i_ / •». 1*1  *• _ . ** __ rlnnli-il rio H/i? rliie i»i fnri\»* rln ,».

ingrGSSO un i^nuuut iiu ..imcj, ifiL' nuarJKUCS feres p. ni a r-uo! i|*" " ." "* " ¦¦"->«"*- -¦"- _'"?.'
abriu uma nova fonte rie mão- Alagoas; Heloísa cie Castro Freitas dcnh" dc àF7 d,ns na forma do Pa
de-obra técnica ("esperamos re- g?,ra «««-Já Carlos Gomes; Nltóa datrecc*-
crutar este ano pelo menos 400 f."". 

*f?n.:"£_PBr» a Sedn d?-5°
,c,-.f.,.int;-,„^„o „., To_ D' E • Dclze tintos dc Carvalho Lima

para a escola Gctúlio Vargas: Esthci
Lemos para a Sede do 9.° D. E.; Nair
Depinc Mariz para a escola Cornclio
Pena: leda Madruga Taboadelapara
o gabinete do diretor; lolanda Tross

res recebem pelo leite; apenas
quatro cruzeiros durnntc o tem-
no das águas e cinco cruzeiros
durante o período das secas. Ês-
te preço é que não é possível
continuar, porque, enquanto os
revendedores usam e abusam da
venda do produto, necessário a
toda a população, os produtores
vivem, subjugados à uma situa-
ção de inferioridade. Por isso,
lamentamos que o coronel Minde-jque a Mesa mandasse cancelar
lo sc tenha manifestado daquela!os apartes que foram dados sem-
forma, demonstrando absoluto!o seu consentimento, tendo o sr.

o Instituto Nacional de Imigra-
ção e Coloniação (INIC), o SESI,
A Legião Brasileira de Asistên-
cia (LBA), o SAPS, o SESC, o
SENAI, o SENAC. A Constitui-
ção de 1946 consagrou vários pos-
tulados do Manifesto Programa
rio integralismo, entre os quais o
instituto da participação dos em-
pregados nos lucros das empre-
sas, através rie uma fórmula re-;
nlmente exeqüível, e não como!
esta de nossn Carta Magna, que
tornou insolúvel o problema. O
Ministério da Aeronáutica e o
Instituto Rio Branco também fo-
ram preconizados naquele mesmo!
documento histórico, assim como1
a Fundação da Casa Popular, as;
Faculdades de Filosofia, etc etc."

— Descobriram também o Bra-
sil? — interferiu o sr. Croacy de|
Oliveira (PTB-Rio Grande do1
Sul). I

Ao terminnr n sua oração, o|
sr. Luiz Compngnoni solicitou

desconhecimento da matéria."

COM A GUARDA NOTURNA
Apresentou o sr. Sérgio Maga-

Rogc Ferreira (PSB-São Paulo)
declarado:

"Já começaram as atitudes
totalitárias."

ATOS RELIGIOSOS

AFFONSO FUMO
Verginia Fumo, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e

demais parentes agradecem as manifestações dc pesar
pelo falecimento do seu querido AFFONSO FUMO e con-
vidam os parentes e amigos para assistirem a missa de
7." dia que em sufrágio de sua boníssima alma. mandam
celebrar quinta-feira dia 8 às 8 1/2 horas no altar-mor da
Igreja São Francisco de Paula, no Largo São Francisco.

Pede-se dispensa de cumprimentos agradecendo-se an-
tecipadaniente aos que comparecerem a esse ato de re-
ligião. 29001

SECRETARIA VK SAÚDE
E ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETARIO

Designações e remoções — José |

O RR. DANIEL KRIEGER — Tem CB (lo CIME

Valença Teixeira para a escola Pedro; Bernardlno, Zoztmo da Rocha. Arlin
Ernesto: Newton Mitrano para a cs-!do Plácido Teixeira. Carlos Pacheco
cola República do Peru; Cecília Gra-1 da Silva. _Mário Pinbeiro da Silva,

Alcino- o organismo inter-1 ça Aranha para a Sede do s.° D i [Henrique Fernandes Guerra e
v. exa. torta a raxü/o, Deploro que ho- governamental mie coordena BSJIsa Silva Munhoz Corrêa para a Sedei para o Departamento de Higiene;)
Jr n„a presida o _enad0 mi ciimnrl- "ligrnções européias. Esta ontida-' do 3° D. E- J""""-' Soares da Silva pa- Octacilio Dias para o Departamento:_
....»,» h. .... j. . di> nnn é uma nrirnnlynrnn í><dvn- n a í,e(,p c'° 3.° D B: Maria Helena'rie Assistência Hospitalar: Newton demento de .»<¦„ nowr constitucional, o «nao e Urna orgi inizaçao es a FabjSo GUasoues, Maria Nllce dc Pax OUvelra Braga para o Departamento!rmlnrnte «lie-pi-rsUlente da Repúbll- 2"a_*°, ' ' V' ,., »0r?„ 

™í. SanUna. Sandra Gabelra Ferreira pa-'de Assistência Social: Edison Galhar-l
ra, porque desejava dl/rr-lhe. de *'° *•*"". SômOS pailt e qilo nOS ra a Sede do .1.» D. E.: Zulma Tavci-;do Guimarães. Antônio Caramurü de.

ANTONIEÜA SALAZAR DE MENDONÇA
(NIETA)

(MISSA DE 7.° DIA)
General Ary Rugh, senhora "ç filhos; Dr. Oswaldo Rc-

gis de Alcncastro, senhora e filhos; Raul Vianna de

Mattos, senhora c filhos; Dr. Guilherme Barbcdo, se-

nhora c filhos, e demais parentes agradecem as manifes-

tações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de

sua querida mãe, avó e tia NIETA c convidam os pa-
rentes c amigos para a missa dc 7.° dia que será ceie-

brada amanhã, quinta-feira, dia 8, às 10,.10 horas, no altar-
mor da Igreja da Candelária. 4329.1

frente, ts»aí Verdades, mir pronuncio
perante o Senado rU Republica.

O SR. MEM DE SA — o nobre
Colega, por certo, vai acrescentar que;
niSs. apesar da anomalia da iniciativa,:1
no fundo, a achamos muito simpática,!
rorque o prefeito dc Porto AlcRre!
• tiRarlou prestigio, mas o Rio Grande
do Sul conseguiu máquinas,

O SR. DANIEL KRIEGER - V. cxa.
tem proXunda rasüo. Pertencemos a

proporciona um serviço ínstTU-IroS Guimarães. Ana I.ueia Chavan-1 Oliveira, Ncrv Ribeiro paar o Depar-
mental que nos seria tremenda-1 ,os. Carneiro, Gtlza Macedo Soares.; tamento rie Hixienc: Emydt Altafini
mente caro montar. Demais. o|rujfí_c Cv,nl,a Machado, Maria José.para o Departamento dc Assistência
CIME nâo tem política migrató- T, thí_R.,,11la"- Ia,r'1 Ç*?'?11".?8 s_-| Social; Braz de Sá Freire para o Dc-

  í]^  "•"¦ Tercnnlia Cintra Vidal, Wilma dei partamento de Higiene: e Elvira Fer-Lourdes Fernandes Hoidemaker. Car-!nandes da Silva Rocha para o De-mencita Amaral Borges. Altina da partamento dc Assistência HospitalarSilva, Dayse Martins Pinto. Dayse dc
Oliveira Araújo, Loscir Terczinha dos DESPACHOS
Santos Buch, l.orman dc Oliveira!
Santos, Maria Adclia Gruncwald, Ma-1

VISITA 0 MINISTRO DA
AGRICULTURA DO PARAGUAI
A UNIVERSIDADE RURAL Diva Esteves Masearenhas. Id.i Bru: ra Helena Te es Martins Cruz Ma- nclll 0ncntc _ Anrnvn , „..__,
Dando prossCRiiimcnto ao programa ™ $*.?*í,raJ?„VM PlJ*° ron^c'_> ,N*"-dt vlslla do Ininislro di Agrlcultira' Benftca. NCUSa Robalinhn

uma comunidade que pfic, acima dos da República do Paraguai aos nossos Sífi? »n„VeTd°.',iIBeSn! Cidcl,e Re,5í
Interesses politicos. os superiores in- estabelecimentos t dependências oü- ,'„ 

',lí 
o n° v° n!_?T,1?,. S^V."terlsM do seu Estado. Nunca ttve. dfU e»«ve ontem.JMjMmifatadt]%££, Marli àt xZtá^K^f^Ú

Filomena Faro
da Cosia Rabello

Teixeira

jpccial.
MONTEPIO 005 EMPREGADOS

MUNICIPAIS

c- r«ti*í>

(9.° Aniversário)
Sua família convida todos os

EU&iMOf, pára
pa-

JOSÉ ALIVERTI
Advogado Tradutor Público

Juramentado
(FALECIMENTO)

Almerinda, José Cardoso. José An-
tonio Aliverti, Angelina Alivertl e
demais parentes, comunicam o fale-
cimento de seu c, jerido esposo pai e
Insto JOSÉ ALIVERTI. ocorrido on-

Vas-1
para a Sede!

lita de Mello!

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

nos «tma palavra sequer contra esse1"""' |K.',,V_J7'- acompanhado pelpj FÕrtÜÜtt cànVpV^Règina^Maria
favor que se prestava ao preícito dc," ,'lSl^ \,a i° ^,fn<>8hci". " *''• E"*e- concelos Alves de Souza para a... , ., tiiituu ucrquic| Gon?alez Alsina que. juntamen- _0 70 n r. r,rm. ,.,, ri„
H rJlT 

r*T* «""^H* C°!n nir0t°rCS 
\^'nÍm bf*»'!"-|0»!vã» ATOP«_T«_StodS Faveetr redundava rm favor ao Rio Gran- ros. percorreu aquele centro de en-,|a da Mala: Carmelita dc Andradedc do Sul e era, portanto, para no», si:,fl' dc onde. após o almoço, seguiu; Ribeiro para a Sede do 29 ° D E'rcnco Jtedrigues, Valdemiro c

;*•"¦- Pinhcir.S. Ceima rie Castilho Schlesinger para á ^"Cão. Aiutênçiq Rocha Pitta

missa q,i_llcm c convidam para o seu sepulta-
.mandam rezar no 

"dia 
8. ÂsU 

~ 
horas, imento hoic- dia '¦ Puarta-teira. as

na Igreja da CtudcUna, em sufrágio 1 \* 1l0^i",• íaind" ll féretro da Capela
Ida sua boníssima alma. da 0rdím do Cflrmo * rua dn R,a-
| Antecipadameruc agradecem a to- .ehuclo n» 43, nara o Cemrténo do
Idos que comparecerem a èsje ato de|Ca'u da 0r°'™ de W. S. do Carmo.

(MARY)
(Missa cie 7.° dia)

Francisca da Silva Guimarães, Cecília Briiio
Azevedo, Maria Carolina Britfo Cezar de Andrade,
Álvaro Azevedo, Antônio Paulo Cezar de Andrade,
(ausentes) — Cândido Carlos Cavalcanti de Britto,
Carlos Pitla Britto e senhora, Gustavo de Britto e
Silva e filhos, Antônio Barreto Gonçalves Ferreira
e senhora, Rinaldo Britfo e Silva e senhora, mãe,
filhos, genros, cunhado e sobrinhos, convidam
parentes e amigos para a missa que será rezada
hoje, quarta-feira, dia 7, às 11 horas, no altar-
mor e altares laterais da Igreja da Candelária.
Antecipadamente agradecem a todos os que
comparecerem a esse ato de fé cristã.

Maria Carolina
de Britto
(MARY) |

(Missa de 7.° dia) i
Francisco de Souza Leão e senhora,

(ausentes), Luciano de Souza Leão e
senhora, Risoleta M. Souza Leão è|
filhos, cunhado, irmão e sobrinhos,
convidam os parentes e amigos para a
missa de 7.° dia que será rezada, hoje, í
quarta-feira, dia 7, às 11 horas, na
Igreja da Candelária. Antecipadamente
agradecem a todos que comparecerem .
a esse ato de fé cristã.

Guimarães
ri rs
«r>

.oü"

Maria Carolina Guimarães!
de Britto |
(MARY) ¦¦>%¦¦

(Missa de 7.° dia)
Santa Sodré Cezar de An-

drade e filhos, convidam seus
parentes e amigos para a mis-
sa de sétimo dia que será re-
zada dia 7 de maio (4.a-íeira)
às 11,00 horas, na Igreja da
Candelária. Antecipada men-
te agradecem a todos os que
comparecerem a esse ato de
fé cristã. \

43296 J

IFr CrUtl 27(147 | 786.-1

sagrado,
O SR. MEM DF. SA - Apes.ir rir o

sr. minislro d.» Kascnda, como v, cxa.
frisou muito bem, ter sido profunda-
i-ientf Injusto para rom o resto do
Brasil.

O SK. GOMES DF. OUVF1IU ~ A
verta dcjiinsd» «os Estados, »tr».v_i
do Governo Feder*!, foi. na sua toU-
lkisde. »ntr4;ue »o Município de Pot- ,to Alerrt», par» que estr servisse aos , ar*"vs da CoSlq, Paulo Meda-
demsi» municípios? N*.\o estou enten- Lino* Mac Cornück e Brandina
dendo bem' Soinffl do Mattos, haviam obtido

o sr. DANin. kriegfr - a rwj f!\?ndac?os *_e ^surança para a

CASSADAS
AS LIBERAÇÕES
DE AUTOMÓVEIS
João Tavares ác

liberacão de automóveis, como

Jor„e Macedo da Silva. Ozorio I.ou-
da Con-

F.xpe-
escola Aciea Elotiia RetrFefix*"dê di!o Plrcs' Al*,("*io Antunes da Silva.
Soura para a escola Dcodoro: lolan-. Mamídlo Gonzasa — Compareça ur-
da Fernandes para a escola Epitácio' Ken"; Claudionor da Hocha Mello —
Pessoa: Kardcr José Ferreira para1 Compareça, urgente. Clarissc Anas-
* escola Costa Hica: Joscphina Alves¦,acl° Mello: Olímpio Maciel da Silva
Ferreira para a escola Estado de ls- — Apresente a certidão de óbito da
rael; Lede Corrêa Odilon para a Sede'?1'™''*'» esposa do ex-contribuinte e
úo 15.° D E: Lia Bittcnroutr Penha'*' de nascimento dos cinco filhos por
para a Escola Ma.-i» Bra: MariU.. éle deixados: Eduardo Rosa dos San-
Morgado Cabral para a escola Rio''os — Trove a exclusão da filha Dora,

Mclio. José i Grande do Sul: Ivonnc Tavares da: mencionada na declaração de família:
Silva para a Sede do 27.« D. E; Lvcia^Rsul Carvalho Monteiro — Prove a
Lasinestra de Oliva para a escola' exclusão da filha Valdiv». menciona-
Vital Brasil: Maria SoI»nge Gonçal-id* na certidão de óbito da primeiraves Arede para a escola Vital Bra- esposa do ex-contribuinte: Joáo dosil: Xilsa Camarinha Rolim para a Rego Medeiros — Faça prova de ex-escola Armando Pina: Odinéa Lou-iclusSo da filha Octavia e de que toi

Veneravel e Arquiepiscopal
Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Monte do Carmo

GERTRUDES MARIA DE
VASCONCELOS

(EX-AIAí
De ordem do caríssimo irmão

Pnor. convido a familia, os nossos
irmãos em gera! * as pessoas das re-
laçúes da nossa inrã Ex-A:a GER-
TRtlDES MARIA DE VASCONCE-
LOS a ass:«tlr.-:u aos sufrágios que.
pelo'repouso de sua alma a Adminis-
tração fará celebrar no dia 9 do cor-
rente, *s 9 horas, na Igreja de NS

^nhA-.. _í_ jI; 
m. slmpl<l;s? •*rtp 

basacèm. aixi»; r^rmanéliria nõ!,1enço p**r a *sc<,u vtul Bra!ll: Es-mandado cumprir o testamento:" kl- ido cánuo." à rua" V" de" Março.mllh««t d. dèUre» (oram reservados, c$TranRei.x> \ SoS ta ',!'0r, Gí!?ífh2litit, Gryfog.el para .fredo Ferreira d. Costa _ Compaíe- SeclXi* da Ordem 7 dT^Maio deaos município, do Brasii; dois tó-Jo^sSo Tribal Frffif 2"M8Í ?%£** 
Ril3 

^^ S!.*1 P*nfionisla J»«mfT.; C»dette de'l»>56 - CRESTE GOFrf - S^rttá-
IhvVs t fretemos mil dólares foram P,V, IZíSr **. 

ln°;*nal ***cral.- de Carvalho e Silva para a Sede do Oltveira Santos - Compareça, traaen- n0 4329S
tntrMOtt «o Estado do Rk> Grande fs" SCS?°- dfi 0nlfân* m VÜ?Ht9*»ÍL^ - , .. r . ido * c,rüd**° df «-««mento: Altamito - '
a. cV V"«0 unaniiRC. cassou CSSas libe- Bepart*mento de ssude FscoUf LUU Moreira hadl) da Silva AveUtío â IBEI CADIAUA lie fUDKTfldo Sul. atrais do rrefeito A» Caoi. n<(yes ^rn,JC J i^^Zsl AT°S DO DIRFTOR t>vm« Barte» Hilano de OHve.ra « rRtl f»WW "C IMIÜO
ul »•-. Lror.e, Bríío;». Tire v. e.\a nx„ 5jlKÍ;:c„ra n< reoiiiíitive ^ „ , «Go-.tm Bartv-,sa, Hilírio de Oliveira. Afradeto a "traça alcança.»
H *eríru»Ses que desejar. , «*.¦t*fal,í,,zcr*m 

0$ »«»««ttO»| ne«,nac*e» - Pauto Rapo» Ban-Nelson de Almeida Lopes _ Comp,, B"-*t'•cea,í- OíJr* par* o s-SE. -Me.vsís Pacheco;reta. rj_j

POMPILIO SILVA
SUBOFICIAL DA
AERONÁUTICA
(MISSA DE 7.° DIA)

Familia c amigos, convidam
os demais parentes e amigos
para assistirem ã missa que
farão realizar na Capela da
Esrola dc Aeronáutica, às
10,30 horas de hoje. quarta-
feira, dia 7. 8979

BODAS DE PRATA
GEORGES PERROLLAZ

E

SYLVÍA RAMOS PERROLLAZ

SÀO JUDAS TADEU
Agradeço ex.rarrd raâfia gr.-ça ob-

tida.
ADHEMAR DE CANI.VDÉ JOSIM

ii€7

Tèm o praicr de convidar seus parentes e amigos porá o *
missa em Ação de Graças que mondam rezar aamnhá, quinta- ,'

feira, dia 8 de Maio, às 11 horas, na Igreja do Colégio de Santo j
Inácio, á Rua São Clemente, 240 28035 .'

MARIA 5AL0ME LINS GOMES RIBEIRO j
(1° ANIVERSÁRIO)

Sua filha Maria de Lourdes, genro, noros, netos, bisnetos, so- »
brinhos e sobrinhos-netos, convidam aos demais parentes e ami- j
gos para a missa, omanhã, quinta-feira, dia 8 de maio, às 9,30 »
horas, na Igreja do Carmo, Praça 15 de Novembro A missa será 

'

oficiada por D Hclder Câmara, o quem, a família se reverencia, '
agrodecendo a grande homenagem que c prestada a sua muito 

',

querida morta. 5765—

ft. A i| fti-ifi
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio de 1958
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NOIVADO — Nosso companheiro dc redação, acadêmico
dn Faculdade Nacional de Direito, sr. Roberto Mello dc
Faria, filho da viúva sra. Hilda Mello dc Faria, contratou
casamento, no último sábado, com a srtn. Helena Ferreira
Marques, filha do casal Joaquim e Maria Rosa Marques,
sendo a troca de alianças efetivada durante a missa que os
noivos mandaram celebrar na Igreja de São Judas Tadcu.

Na foto acima, os noivos logo após a cerimônia
NATALICIO .da srta, Zehair, filha do sr. e sra.

Moaclr Lecher Ferreira, com o sr.Severiuo Pereira ria Silva — A Ary Gonçalves,
data dc hoje assinala a do antvér-
>ário natallcio do industrial sr. Sc- "lrcc Cl»ta sá - Celso Veiga —
mino Pereira da Silva. \C°m a sita. Dirce Costa c Sá, filha do

p— Fazem anos hoje: Atba Mana;sr- o sra. Pautode Souza Costa e Sá,
ijaltaoi Iraci de Oliveira, Rita Isa- '"'
bel da Gama e Souza Martins Pi-
nheiro, Hilda Lima Corrêa, Odete
ria Silva Barcelos, Leonor Barbosa
Fonseca, Diva Cabral Figueiredo,
Helena Kieífcr, Admar Mcsentier,
Olavo A. Gama, Amo Frank, Olyin.
pio Oliveira Ribeiro da Fonseca. Au-
guslo Ribeiro de Araujo, Carlos Au-
gtisto Saraiva, Isalo Victor R. Es-
pirito Santo, Joaquim C. Mi Mnr-
linho, José Godoy Filho, Robtnson
Roubach, Jorge Rodrigues Loredo,
Azauri Maroncs dc Gusmão, Artluir
Negrl, Nelson Lamlm, Josí Souza
Filho, Altalr Mac Çord. Adahyrtun
Peixoto, I In nane de Paula Campos,
João Taveira Neto, Gcrd H
Schloemann, Bcnoni DàcRfcflis.

— Faz anos hoje o sr. Orestes Bar
bosa, funcionário dn Câmara Muni
cipal do Distrito Federal.-e-
CASAMENTOS
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Realizou-se, na Igreja de Santo Antônio dos Pobres, o
enlace matrimonial do sr. José Ferreira com a srta. Er-
melinda Teixeira. Na foto, os noivos posam pnra a nossa

objetiva, com Santo Antônio ao fundo

casa-se no dia 31, ás 16 horas, na Igre-
ja de Bom Jesus do Calvário, na rua
Conde de Bonfim, 50, o sr. Celso Vel-
ga, filho do sr. e sra. Francisco de
Paula Montenegro da Veiga,

COMEMORAÇÕES

As«oclação dos Ex-Allinoi do Cole-
ido Militar — Prossègulndo nos fes-
tejns do 1!)" aniversário de fundação,
a Associação dos Ex-Alunos do Co-
Kgio Militar já iniciou as Inscrições
paru o Iradiclonal almoço dc domtn-
ío IR dc maio corrente, dc ex-alunos
do colégios militares. Será mais uma
dõmonslrãçSo dc civismo e dc espirito

jj,'! fraterno que colheram, na Casa de
Thomaz Coelho e nos demais educan-
dárlos similares. Informações na sede
da Av. nio Branco. 118, 6o andar, daí
13 fis 17 horas, diariamente.

Centro dos Oficiais Administrativos
da Prefeitura do D. F. — No próximo

„ ,- .. , „„ , , . , , dln i-', o Centro dos oficiais Admlnls-Prof». Norma de Oliveira Glannlnl- lr;li,.u;. tl;,-P,c;citu,.n úo Dish.|lo Fe.Ten. Renato Pereira da Silva- Na (!cl.,, Somemora,.ô 0 13o aniversárioIgreja do l.onvr Jesus do Calvário, a de tmdaga0i con, 0 segUlnte progra-rua Çondc de Bonfim, B0.no próximo u h miséa „, m*morid,;,(. dc5sábado, às10,30 horas, renllia-se o ca. ,0,,.,..,s fn,r(.kk)S na Igreja dc N, s.Bamento da prof» Norma de Oliveira do Carmo n Pcn> 18 dc Nnvpmbl.o: 8ÍGlanninl, filha da sra. Berenice dc, 2 hs, visita fls obras da futura sede.Ohvcra Giannim c do prof. Sylvlo „ Av Gra , A,.anha dc AraujoGomes O annml, com o en. Renato pft , A, fls ,„ ,1!t/sc(!;!So so)e.Pereira da Silva, Ulho do casal w. ne d0 conselho Deliberativo.Olavo Pereira da Silva. T
FESTASllzeny da Silva PalxSo Osvaldo

Ao ensejo, ontem, da passagem dc mais um natalício,
a sra. Rosaiia dos Santos, esposa dc Adelino dos Santos,
funcionário do "Correio da Manhã" c mãe dc Milton dos
Santos, também nosso funcionário, integrante do quadro
de fotógrnfos desta folha, ofereceu, em sua residência, na

Machado - Na .Catedral Metropollta- „0|c no chlb Muitar. das n às Rua do Lavradio, 10C, apto. 104, recepção a parentes cna, a praça 15 de Novembro, realiza- ,„ , 
' ,ft do 50 nndar reaii7a. ... 'XT ',,' V , , ', v"lv-

se aábado, As 17,30 hs, o casamento ;" ü,;,a 
"arde 

dançante Traje- pas- Pcssoas ""timas. Na foto, a aniversariante ladeada por
do^oê™^^^ 1uantos lhc íoram lcv«^ P a»"-«Ç» cordial pela data

...... ., • " próxiF.uima da Silva Paixão, com o sr. Os- j. üca „ c R y ó da G „ re„.valdo Machado filho ria viuva tya-U^ dn5 ?2 as 2 ns, uma .,boUc.
ria Chrlsllna C. Machado. shoWi Traje: passeio.

Knlace Zenalr - Ary Gonçalves — MISSASRealiza-se mv dia 10. às 17.^5 hs, na!
Igreja de Nossa Senhora Aparecida,! M;m(inc|:1 cciobrár p0r sua esposa,A rua Aristides Calre, o casamento ,„,,os c |rms0Sl ECrá rezada hoje. às

9 ho.-as. mtssa de sétimo din, por alma

Joalheria
COpiANÇA

JÓIAS FINAS
ARTIGOS PARA PRESENTES

:. VENDAS A PRAZO
30, Uruguaiana, 30

VALLOTTO
JÓIAS E RELÓGIOS S. A.

43508

rio sr. Arthur Martins Júnior, tae P'od5á S0Í"r cnormcs Prejuízos,
ato rie tí cristã será no altar-mor dal
Igreja Coração'de Maria (Meyer), I RAPIDEZ E MALEABILIDADE'— 

Mandaria celebr£<' por sua fami-
Ha, será rezada hoje missa de 6" mís| o sr. Peko Dapcevic acentuou que

CRESCE O CONSUMO...
(Continuação da 3a. página) io desenvolvimento intensivo da ajri-

I cultura, necessita dc drenagem c irri-
perigo c que, muito provavelmente, :gacfi0i 0 que cspcramos solucionar

dentro dc sete anos."

;onr alma de Leonor da Silva, ftssc
ato de fí crista será ás 8 horas no
a!lar-mnr dn Içreja Sagrado Coração
do Maria (Meyer).

.

opinava assim pela própria expe-

Ampliação...
(Continuação da 1R. página)

PAIS INDEPENDENTE

QUANDO VOCÊ
FOR ÀS COMPRAS

nâo se esqueça do
maravilhoso Pudim

Royal. Que delicia de
sobremesa! vws;:=5!^

• ti/ TSatsB

de trigo e, em conseqüência, da mo-
rosldade dos homens que cuidam do
nosso comércio exterior, perdemos a
oportunidade dc colocar grande parte
disso produto no mercado mundial.
O preço caiu, então, de 60 para pouco

«0 não fór prorrogada, o comercio I mais de 50 dólares. E sobreveio o
exportador agrícola rios Estados so- prejuízo."
frerá dc forma adversa. j Féz ver ainda o sr. Peko Dapcevic

Os observadores políticos acreditam, que a economia mundial c dinâmica
vi- v,:.v modo geral, que o Congresso,c q„e algum lempo pcrd|do pode aca.

bar com o esforço dc um povo du-
rante meses.

O sr. Peko Dapcevic continuou a
talar sobre a situação da Iugoslávia,nencia da Iugoslávia: abordando a essa altura o aspecto"Tínhamos, no ano passado, mais politicô:

rie um milhão e melo de toneladas] "Somos Um país Independente, fora

"O aumento do nível nos países co-

de qualquer bloco militar. A prática
mostrou que esse é o caminho mais
eficaz para alcançarmos o progresso,
porque não se pode conduzir com
armas a política dc paz. Edificamos
o socialismo, seguindo as condições
específicas da Iugoslávia, e essa foi
a razão do conflito com Stalin. Não
vacilamos nem vacilaremos na defesa
Intransigente de nossa soberania.

Fiz ver ainda o sr. Peko Dapcevic
que a Iugoslávia deseja cooperar com
todos os países comunistas c com a
União Soviética, mas na base da

venha, finalmente, a decidir-fc pela
prorrogação. (UP)

RENÚNCIA DE EISENHOWER
WASHINGTON-, 6-0 presidente do, , .

Comitê Nacional do Partido Dcmo-!,mmis,as e- cm Particular, na Iugos- íg.miuadc c do respeito mutuo."
craia, Paul M. Butler, predisse. á|'avia, vem exigindo maior consumo
noite passada, que o presidente El-|de café. Não posso, no momento, pre-
senhower renunciará ao cargo depois cisar as cifras, mas sei que este eres-
dns eleições parlamentares de novem-jce dia a dia. Entretanto, não nos In-
bro próximo, a fim de deixar aeil tbressamos íó pelo café. A Europa
lugar ao vice-presidente Rlchard 0rlerite] qucr aigodão, couro, cacau

Oülpresidcnlc já negou que tinha a:« 0UtrM Pr°«"'"°s brasileiros em troca
a intenção de renunciar, exceto cm|de mercadorias nossas.'
raso de incapacidade física para con-l
Unuar no cargo, porém Butler disse, NÍVEL DE VIDA
durante uma entrevista radiofônica,
que. cm sua opinião, parece haver| «A questão do nível de vida tor-

nou-se o problema fundamental da
economia da Iugoslávia" — ressaltou

"certa base" de verdade nas multas!
versócs que circulam em Washington,"particularmente uo corpo jornallstl-, ,, ,
CO", de que existe acordo entre Ei-;0 sr- Pcko ?*PÇevtC, passando a co-
senhower e Nlxori para que aquele mentar B situação interna do seu pais.
renuncia depois das eleições dc no-| "Nós emergimos da crise que atra-
vembro". (UP) Ivcssamos depois da guerra e da re-

NIXON E A PRESIDÊNCIA 'volução. Herdamos um pais atrasado.
LA PAZ, 6 — 0 vice-presidente dos mas. felizmente, vencemos a maior

T.7.. VV. sr. Rlchard Nixon declarou parte das dlficukldacs e hoje procura-Ique é "multo prematuro" fazer co- mos dar llma basc sollda a indüstl.ia'm*ntértoi sobre suw, perspectivas dc m] trabalha cm matérias-concorrer como candidato republica-

VIVE O STALINISMO
"O stallnismo, Infelizmente, ainda

vive" — frisou, após uma ligeira pau-
sa, respondendo a uma pergunta do
repórter.

E categórico:
"Mas. lhe foi desferido tal golpe

que jamais poderá ressuscitar sob as
suas formas antigas. O stallnismo foi
uma época. E limpar uma época não
é fácil."

Sobre o programa ria Liga dos Co-
munistas da Iugoslávia, atacado faz
pouco tempo pela Imprensa soviética,
esclareceu:

"Êssc programa é um retrato do
caminho que trilhamos e do desen-
volvimento da Iugoslávia, bem remo
uma análise critica do movimento so
cíalista internacional. Queremos li

no As eleições presidenciais de 1960. P"™*1 nacionais. Os recursos dc herdade de expressão para todos os
! Falando mim almoço oterecldo na MumUlaçBo da economia da lugoslá- partidos operários c aceitamos todas
embaixada norte-americana, o sr. via, porém, não foram suficientes para'as críticas ieltas com honestidade

INixon disse: "Sustento a teoria rie a solução de todos os problemas." |Não renunciaremos nem á nossa in-
que nos EE. VV.. raras vé/es a pre-| E explicawlo: |dependência nem ao socialismo AsSldènela é conseguida pelos que a; «Ficou para ser resolvido no pró-jduas coisas se completam. Acredita-
E'/dTermlnfdonVn^ ptíwIttJ^L'tSSSL 1^"°^ 

cim,uriV"e '*>>*&» 
^"'circunstâncias que pelas ambições dc """V 

,. f 
hansPoUes- bcm como com os soviéticos, na base da igual-

um homem. Se fór o homem paia o ° dof,cit dc noss» balança de paga-|dadc."
c.irgo t surgir no momento oportu- mentos. Em primeiro lugar, todavia,!
no, será o escolhido". (UPl jesü o problema da terra, que, para j DE PAHTISAN A GENERAL

, O sr. Peko Dapcevic, general do
Exército f- Iugoslávia, foi capitão
de combatentes na revolução espa-
nhola de 1933. Quando voltou para
a Iugoslávia, após sair dos campos
de concentração, chefiou grandes co-
lunas át parUsans. Em 1SH5, era co-
mandante do maior Exército da Iugos-
lá via. constituída de 1.1o mil homens.
Foi então para a União Soviética,
onde completou o cuno dc Estado-
Maior na Esccla Militar de Moscou.
Exerceu ia o cargo dc chefe do
Estado-Malor do Exército da IttgOí-
lávia e, atualmente, é titular do Mi-
nistério c'e ViaçSo risquelf pais.

O sr, Peko Dapcevic regressou, on-
tem, para a Iugoslávia, depois de pai-
sar dois c' as no Rio.

RESTABELECIDA A VOLTA DA5 2as. FEIRAS
PELA MANHÃ

0 RADIUM HOTEL, de Guarapari, comunica o resta-
belecimento dos vôos de volta ao Rio, às 2.°s-feiras, pela
manhã. Assim, os interessados poderão novamente passar
os seus fins de semana em Guarapari, pois estarão de voüa
ao Rio, nas 2.Vieiras, antes das 9 horas da manhã.

RADIUM HOTEL
Guarapari — Espírito Santo

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
HOTÉIS BI ANCHI LTDA.
Ay. Franklin Roosevelt, 126 — 5.° andar

Telefones: 42-5940 e 22-9110
Rio de Janeiro 43276

GRIPE ASIÁTICA
NA ITÁLIA
ROU A. 6 — Aproximadamente 3«

milhSes de itallanoi. ou sejam 57
por cento da população global, íoram
atinemos peU epidemia da tripé"asiática", de agosto d* 19S7 ao ir.*a
d» abril do corrente ano. Esta esta-
tíitlca foi rtreladano tranicjino d*
cengTeMo *6brt a gripe, organizado
cesta, capital pelo Csntre Biolojtco
Sa Ordem ce Malta. U\P.J

O TEA^PO
PREVISÕES VÁLIDAS PARA O DIA 7 DE MAIO DE 1958

1) Costa Rio-Pcrnambuco — TemRo: nublado, sujeito achuvas ocasionais. Ventos: de nordeste a sueste fracos a mode-rados- Visibilidade: boa. Estado do mar: ligeiramente agitado.
r„ ?) ,Cos?a Rio-Rio Gratide do Sul — Tempo: nublado atéIlonanopolis e nublado sujeito a instabilidade passageira, noresto da costa. Ventos: de norte à leste fracos a moderados.Visibilidade: boa, salvo por ocasião dos nevoeiros. Estado domar: tranqüilo.

3) Estado do Rio Grande do Sul — Tempo: nublado, sujei-to a instabilidade passageira. Temperatura: estável. Ventos:de norte a leste, fracos.
• i J)..Estado de Santa Catarina — Tempo: nublado, sujeito ainstabilidade passageira. Temperatura: estável. Ventos: de nor-le a leste, moderados.

5) Estado do Paraná — Tempo: nublado. Temperatura- es-tavel. Ventos: de norte a leste, fracos.
_ 6) Estado de São Paulo — Tempo: nublado. Temperatura:estável. Ventos: variáveis, fracos.7) Distrito Federal e Estado do Rio — Tempo: nublado,temperatura: estável. Ventos: variáveis, fracos. Máxima- 27° 2Fça. Barão de Corumbá- Mínima: 20° 2 Sta. Tereza.

8) Estado da Bahia (Salvador) — Tempo: nublado compancadas passageiras-Temperatura: estável. Ventos- de'sul 
"a

leste, moderados.
9) Estado do Espírito Santo — Tempo: nublado. Tempera-tura: estável. Ventos: variáveis, fracos, p10) Zonas Centro e Sul de Minas Gerais — Tempo: nubla-do, sujeito a instabilidade passageira. Temperatura: estávelVentos: de norte a leste, moderados.

u-i-j V Cldade dc Beio Hortronte — Tempo: nublado Insta-
lesle!SSÍ Temperatura: estável. Ventos: de°nite.

SANTO ESTANISLAU

BRASIL ADQUIRE ...
(Continuação da 3a. página)

construídas no Canadá, segundo o
qual o estaleiro canadense pôde re-
ceber a instalação propulsora e
praticamente todas as máquinas
auxiliares dos fabricantes ameri-
canos. A nossa sugestão seria a se-
guinte:

a) dos 14 navios propostos pelaPolônia (cujo contrato foi assina-
do há dias), 8 unidades seriam
construídas na Polônia, sendo re-
metidas para o Brasil as informa-
ções_ técnicas, os planos de cons-
trução e todo o equipamento prin-
cipal e auxilio necessário à insta-
lnção de máquinas e de convés das
6 unidades que seriam construídas
nas carreiras do Arsenal de Mari-
nha, exclusive naturalmente o cqui-
pamento que poderia ser produzi-
do pela indústria brasileira no
prazo previsto para prontificação;
como alternativa, sujeito a estudo,
no sentido de utilizar as instala-
ções industriais da Companhia Na-
cional de Navegação Costeira, po-der-se-ia atribuir à Costeira a
construção dc 2 unidades, cabendo
ao Arsenal e construção de 4 uni-
dades e toda a colaboração com a
Costeira.

b) a Finlândia (cujo contrato
ainda não foi assinado), construi-
ria apenas 2 unidades e as outras
duas seriam construídas no Arsenal
de Marinha, segundo esquema sc-
melhante ao anterior".

BENEFÍCIOS À INDUSTRIA
NACIONAL

Disse ainda: — "Estou certo que
este esquema que atende os inte-
rèsses do Brasil, será de particular
interesse à indústria nacional.

Trabalhando em estreita coorde-
nação com estaleiros estrangeiros
(na hipótese que tal esquema pos-
sa vir a ser uma realidade), den-
tro de um ano poderia o Arsenal
iniciar a construção de algumas
unidades c possivelmente em 1980

Nasceu o Santo de pais já em
idade avançada e que embora ca-
sados há trinta anos. nenhum filho
tinham tido.

Desde a infância revelou Esta-
nislau grandes virtudes, mostran-
do-se muito caridoso com os po-
bres e mortificando seu frágil cor-
po de criança.

Perdendo os pais, vendeu as pro-
priedades herdadas, distribuindo o
apurado com os pobres.

Ordenado padre, foi feito cone-
go dc Cracóvin, mas por humilda-
de não quis aceitar a sé espiscopal,
sendo necessária a determinação
tio papa para empossnr-se no alto
cargo.

Perseguido pelo rei da Polônia.
Boleslau II, esse foi o período mais
admirável de sua vida. Como o
soberano levava uma vida escan-
dalosa, foi censurado pelo bispo,
o que lhe provocou desejos dc vin-
gança.

Aproveitando a compra de um
lote de terreno para o bispado, sem
documentos, e a morte do vendedor,

acusou o rei ao bispo de ter usur-
pado o terreno.

Estanislau nâo se intimidou, pro-
metendo ao rei que dentro de trôs
dlns traria as testemunhas do ne-
gócio feito.

E assim de fato realizou, levan-
o à presença dc Boleslau II o pró-
prio vendedor, morto três anos
antes

O ressuscitado confirmou *. ven-
da feita e de novo se recolheu à
sepultura, mas tal milagre nfto
convenceu o rei. que ordenou a
morte de Estanislau.

Foi este assassinado pouco tempo
depois, quando celebrava a santa
Miss»

Santo Estanislau é o padroeiro
da Polônia.

" A lei Moral não é menor pa-
ra as nações e coletividades do
que para os indivíduos".

Cardeal Gibbon»

.teríamos alguns navios em opera-
I Ção; nenhum outro estaleiro, na-
cional ou estrangeiro, fará melhor
e o presidente da República teria
a oportunidade de realizar parteda meta programada.

Tendo em vista que o contrato
para o fornecimento de navios
constituem a primeira encomenda
a estaleiros estrangeiros, este es-
quema visa modificar as propostas
em estudo a fim de permitir a
participação da Marinha Brasileira
e da C.N.M.C. e da indústria na-
cional. Os demais estaleiros nacio-
nais ainda não estão cm condições
imediatas de participar deste es-
quema.

Consistindo a meta da Marinha
Mercante na aquisição de 300.000
toneladas dw a ser atingida em fins
de 1960, haverá oportunidade para
o estabelecimento de uma indús-
trla de construção naval que par-

iticipará intensamente dos progra-
jinas de construção como oportu-' 
namente terá também que prover

io apoio indispensável à manuten-'ção da frota. Para implantação des-
ta indústria contribuirão os esta-
leiros estrangeiros que desejarem
transplantar-se para o nosso país,
por sua própria conta e risco, aos
quais o governo asseguraria cm
contra-partida o estímulo de um
contrato para a produção de certo
número de navios segundo as ca-
racteristicas estabelecidas pela
Comissão de Marinha Mercante.
Quaisquer privilégios e favores
que fossem concedidos a estaleiros
estrangeiros criariam mal-estar c
trariam apreensões ás indústrias
nacionais, já estabelecidas pela ini-
ciativa do capital privado brasilei-
ro, proporcionando ainda ensejo a
publicação de noticiário sôbrc pre-
tensões odiosas que determinado
estaleiro estrangeiro estaria exi-
gindo para seu estabelecimento no
Brasil. Sem dúvida confiamos na
honestidade de propósitos c na In-
tegridade moral dos nossos diri-
gentes que bem saberão defender
o patrimônio nacional", concluiu.

SANTOS DE HOJE

Flávio, Augusto, Agostinho, Juve-
nal. Flavia-Domitila.

A ADORAÇÃO PERPÉTUA, NA XXXI
SEMANA EUCAR1STICA

Com toda solenidade, realizou-se
domingo último, às 15 lis., no aalfio
paroquial dc SanfAn.i. a assembléia
geral da Adoraçílo Perpúiun, para
prestação de contas das atividades
realizadas cm 1D57. Numeroso auoi-
torto ali acorreu, composto rte Filhas
de Maria, Congregados Marinnos e
Ferroviários da Central, a fim de ou-
vir, principalmente, a palavra docp.r-
deal arcebispo do Rio de Janeiro. Foi
Iniciado o programa dc música, a car-
go da Orquestra Homero Gelmini.
Em seguida o cardeal elogiou « Obra
de Adoração Perpétua e os Adorado-
res. Perante numerosas crianças
que se reuniram na praça em frente
ao Templo da Adoração Perpétua, o
padre Piasentln invocou a Jesus pro-tetor de tòria a Infância brasileira.
Sua eminência teve então outra vez
ocasião de falar á multidão dc ho-
mens c mulheres que se Juntaram ás
crianças. A reunião civlco-rellgosa as-
sim terminou, tendo deixado ainda
lnapagavé] lembrança a leitura do Re-
latório, feita pelo padre Afonso Cat-
tanco e os discursos do Juiz Crls-
tóvam Breinner, sobre Lourdes c n
Eucarlstta, c o da vereadora Dulce
Magalhães sôbrc o Evangelho rie São
João, bem como o trabalho profícuorealizado pelo vigário Elóes Mancra.

O PAPA DOS OPERÁRIOS
CIDADE DO VATICANO, 6 — "Nâo

doem ouvidos aos que. repelindo as
esperanças Imortais, tomam a vossa
sorte igual á dos nntmats, proclaman-do que tudo acabou pnra o homem
cá em baixo. Levantai os vossos olhos
para o céu, não para esquecer a Ter-

ra nem para esquecer a vida ou para
renunciar á ação: olhai a eternidade
para dar no tempo o seu valor exa-
to, considerai o espirito para avaliar
n matéria em seu Justo valor, medi-
tal sobre o tim para aprender o uso
equitativo dos meios", foi nestes tér-
mos que sc exprimiu o Papa no re-
ceber os operários rie um estabeleci-
m-ento metalúrgico de Nápoles, a fim
de pMos de guarda contra os em-
bustes dos que, disse êle, "afirmam
que náo querem senão o vosco bem
mas que, na realidade põem cm vosso
coração o ódio pelos vossos somelhan-
tes c o espirito de subveiíão".

Pio XII declarou por outro lado:"Embora evitando fixar-vos objetivos
lrrcalizávels que poderiam provocar
em vós primc.ro a Ilusão e depois a
decepção, temos o dever de dlzer-vos
que não so deve negligenciar nada
para ín?.er de modo que o vosso tra-
bnlho, muitas vêzcs penoso • perigo-so, possa ser seguro e sereno. Mas, omundo do trabalho, no seu caminho
árduo para novas etapas equltatlvns,
infelizmente é alvo dc ameaças dis-
simuladas, Há os que negam a luz doEvangelho c os que. embora não ne-
pando essa luz. fecham seus olhosdir.iuc dela escondem a sut lnflu-êncla na vida prátlra".

O Papa terminou'exortando os seusouvintes a sc inspirarem nas Terda-
ries cristãs a fim de poderem "mar-
char sobre a Terra para chegar aoCéu". (F. P.)

4.° ANIVERSÁRIO
DO "CORREIO 

CATÓLICO"
BELO HORIZONTE, (Da Su-cursa!) — O "Correio Católico"

jornal de Uberaba com larga di-fusão no Triângulo Mineiro, com-
pletóu dia 1? o seu quarto ani-versario como diário.

DEPÓSITOS
POPüiBHES

200.000,00

Agencia
ESTÁGIO

RUA HADDOCK LOBO, 7-B

0 piomiro dis atinei» mlrepulitiin\mBAMC0 B0AVISTA S. A.

Uma completo
organização bancário

Expediente : de 9,30 às 17,30 ht.

mamãe aadorar este presente
ela tanto desejava uma»

Você ogora tèrn a melhor^
oportunidade de sua vido poro
dor o sua mamãe um presente
útil de verdade: a máquina de
lavar roupo TORGA, *QQ%

Qutomótica.

Aproveite esto nossa oferta
excepcional, pois mamãe vai
íicar muito contente com você...
e com suo novo e incorrparável
Jpvodeiro TORGA J

Vejo porque você deve preferir o
'novo TORGA deiuxe:

Trebolha «unho, . . icm dor qualquer
trabalho !*
lixhe-se d o-juo.. • 'ovo... «me»
5110 . . e;.p'cn-c o rra?3 . 'udo cot»
t>m jvmpici loque dc scuí oedoi.

- Foi teu trabalho eom eioto perfeição '.

A rOyCO «1 Ó3 mcoutpo 'lJWiW?0 •
mõ'S- ços»q<o pj pc;5.sr.

m Ferve 0 éjuo I
TORGA é o irtKo raâej&tna C£rnD'í'o-
mente Ot^cnótico Que csuece o I'jo
P':9ri0 r :.:., •

a partir de

MESBLA
Rio - Rua do Posscio, 42/56 - Rua Gol. Polidoro, 74

Niterói • R. Vijconde do Rio Bronco, 521/2i

ti :; . i. AjMr^JrftAâuM^
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& TV
NOTÍCIAS DE PARIS

Marlene voltou. Lamentações. Entrevistas coletivas. Malha-
çoes e defesas. Paris ainda não fugiu da sua mente, porque parala devera voltar brevemente, conforme prometeu ao seu público.Agora, novas notícias chegam-nos de Paris. Outros brasileiros
comparecem ao famoso Olímpia para tentar os aplausps, segundo
se comenta, negados à nossa sambista. Mas, conforme, essas notí-
cias, desagradam. Preferíamos, que não fossem verídicas. Infeliz-
mente somos obrigados a acreditar.

Humberto Teixeira preparou para mostrar aos povos estran-
gciros um conjunto chamado "Conjunto brasileiro", còm verdadeiros'cobras": Guio de Moraes, Sivuca, Pernambuco do Pandeiro, e ou-
tros. E realmente — é o que nos contam — foi fazendo sucesso
por ai fora, até chegar a Paris, ao mesmo Olímpia, onde esteve
Marlene. Tivemos, então, a prova de que os habitantes da Cidade
Luz de. conhecem completamente os nossos ritmos. A turma é boa
c bem organizada. Agradou cm muitos lugares e, apenas na Fran-
ça, não foi compreendida. Mais uma razão para não se duvidar do
valor artístico da nossa Marlene.

Quem d.í estas notícias an colunista trouxe uma outra que po-deria ser motivo du alegria, mas não o é: Leny Eversong abafou
no Olímpia. Mas como? Cantando músicas americanas, mais conhe-
cidas naquela terra. Excelente cantora, sem dúvida. Veio, não
faz muito tempo, dc outro sucesso — nos "States". O motivo de
nao sentirmos tanta alegria pelos aplausos que a cantora brasileira
recebeu e, simplesmente, saber que uma bela voz do nosso país
põe de lado o espírito brasileiro deixando de divulgar a nossa mú-sica_ para interpretar ritmos estrangeiros. E, mais, sua apresen-
tação — ainda nos contam — não foi como cantora brasileira.
Havia de tamanho bem visível, uma faixa que não expressava bem
a verdade sobre a nossa "estréia". Enfim, isso só acontece com osbrasileiros.

BARNABE'

DOS PROGRAMAS DE HOJE
B.n.C: 20,00 — Sumário dns noticias,
20,05 — Sumário dos programas; 20,06— Intcrlúdlo musical; 20,15 — Rádio
panorama; 20,30 — O mundo da ciên-
cia; 20,45 — "Cinema na Grã-Breta-
nha"; 21,00 — Noticiário.

Eldorado: 18,00 — Tudo é novo;
18,25 — Mensagem musical; 18,30 —
Show musical; 18,55 — Rádio utilidn-
des; 19,00 — Escolha o seu disco; 19,25— Placard esportivo; 20,00 — Mensa

Panorama político; 24,00 — O
mundo em sua casa; 0,30 — Música;
1,C0 — Programação especial da ma-
drugada,

Mauá: 18,00 — Ave Maria: 18,05 —
Prog. H. Andrade; 18,30 — V*mos
falar de saudades; 19,00 — Reporta-
gem; 19,05 — A Mauá nos esportes;
20,05 — Momentos espirituais; 20,30Do senai p. Ind.; 21,00 — Comen-
tário de Eloi Dutra; 21,05 — Poesias

gem musical; 20,05 — Viagem musi- le,m. tempo de samba; 21,30 — A ver-
cal; 20,30 — Maison de Ia musique; "' " " " '
20,35 — Momento musical; 20,55 —
Esto é o sucesso; 21,00 — Informa-
tivo; 21,05 — Brinde musical; 21,10Acalanto; 21,30 — Brinde musical:
21,35 — Tesouro musical; 22,00 —
Concerto Eldorado; 23,00 — Ritmos
de bolte; 24,00 — Brinde musical; 0,05A noite 6 nossa; 00,30 — Luzes da
madrugnd...

Globo: 18,00 - Ave Maria; 18,05 —
Reportagem E-3; 111.30 — Falando a
verdade; 18,35 — Suplemento musi-
cnl; 19,00 — Informativo; 19.U5 — Es-
portes no ar; 19,25 — Panorama Tur-
ílsta; 20,00 — o lugar da música; 20,05Suplemento musical; 20,30 — Re-
pórter; 20,35 — RádioScope com Má-
rio Luiz; 21,00 — Programa com D.
Helder Câmara; 21,30 — Suplemento
musical; 21,55 — Informativo; 22,05Inlcrmcz-n; 22,10 — O Parlamento
em ação; 22,30 — Snla de Concertos;
23,00 — Repórter; 23,05 — Cclebrlda-
des do disco; 23,55 — Informativo.

Guanabara: 18,05 — Programa Inter-
nacional; 19,00 — Seleções espiritua-
listas; 20,00 — Rondo dos cavalõos;
20,05 — Eeslival de melodias; 20,30 —
Sua majestade o sucesso; 20,55 — Re-
pórter; 21,00 — Musical; 21,55 — Re-
pórter; 22.00 — Encontro com a sau-
dade; 22,30 — Música imortal; 23,00 —
Inspiração; 24,00 — Notícias.

Jornal do Brasil; 18,00 — Ave Maria;
18,05 — Gotas musicais; 18,30 — Re-
vlsta musical; 19,00 — O Jornal do
Brasil Informa; 19,05 — Palestra do
Monsenhor Magalhães; 20,00 — So-cinls; 20,05 — Programa .loquei Clube;
20,30 — Audições; 21.00 — Tudo _música; 21,30 — Fantasia musical;
21,55 — O Jornal do Brasil Informa;
22,05 — Música deliciosa; 23,00 —
Noturno; 23,30 — Ritmos; 24,00 —
Lola no Jornal do Brasil; 0,05 — Meia
Noite com voc6.

Ministério da Educação: 18,00 — Pro-
grama universitário; 18,25 — Jornal;
18,30 — Curso de orientação para pro-fcssôrcs do ensino médio; 19,25  Re-
senha cafeeira; 20,00 — Jovens recl-
tallstas brasileiros; 20,80 — Polonnl-
se; 21,00 — Recital da cantora Florita
Tollpnn (diretamente do auditório do
Ministério da Educação e Cultura):
23,00 — Jornal; 23,05 — Almanaque
musical; 23,55 — Hora incerta; 21,00Concerto da meia noite.

Mundial: 18.20 — Audição: 18,35 —
A marcha dos esportes; 19,00 — A
voz Israelita; 20,00 — Oferta musi-
cnl; 20,05 — Campanha da Boa Von-
tnde; 21,00 — Jesus está chamando;
22,00 — Jornal da boa vontade; 22,05A LBV informa; 22.30 — Inter-
mezzo; 22,35 — Cruzeiro musical;
23,00  Desfile de sucessos Interna-
cionais, 23,30 — Noturno dc ritmos,
24,00 — Audição; 0,30 — Album de
assim; 22,01 — Reportagem Mauá;
melodia; 1,00 — Continuação da pro-
gramação da madrugada.

Mayrink: 10.3o — Batistas cm mar-
cha; 19,00 — Esportes pcln sua HliA-9;
20,00 — Do conversa cm conversa;
20,25 — Variedades; 20,30 — Da boca
pra fora; 20,55 — São coisas da vida;
J1.00 — Os anjos também choram (110-
vela); 21,25 — Teatrinho 21; 21,30 —
Al vem dona Isaura; 21,55 — A cida-
ic; 22,00 — Programa com Hélio Cha-
Tes; 22,25 — Mensagem musical; 22,30 sr. Henrique Orcíoli.

dade no Brasil; 21,35 — Eles cantam
22,3o — Rotativas .Mauá; 23,05 — Al-
ma portenha.
Nacional: 18,00 — Novela das Seis;
18,25 — Aventuras do Anjo; 18,35 —
Jerónlmo, o herói do sertão; 19,00 —
Tudo acontece na vida; 19,05 — Atua-
lldades; 19,15 — No mundo da bola;
20,00 — Aqueles olhos negros; 20,25 —
Repórter; 20,30 — Calendário; 20,35 —
A semana Columbus; 21,00 — A ver»
dade ao Brasil; 21,05 — Melodias;
21,30 — E' verdade ou é mentira;
21,35 — Vamos morar no assunto;
22,00 — Repórter; 22,05 — O garoto
assoblador; 22,10 — Teatro de Misté-
rio; 23,00 — Comentário; 23,05 — An-
tcna política; 23,30 — Reportagem do
dia; 21,00 — Hora certa; 0,1 — Músi-
ca dentro da noite; 0,30 — Seresta
musical; 1,00 — Primeiro boletim dc
noticias.

Tupi: 18,00 — Ave Maria; 10,10 -
Hora da Saudade; 18,25 — Eu c o
Mundo; 18,30 — Ases da melodia;
18,55 — O Cacique Informa; 19,00 —
Boa noite para você; 19,05 — O ca-
valeiro fantasma; 19,15 — Para dos
esportes; 20,00 — Conjunto Farrou-
pilha; 20,25 — Um sorriso para o
mundo 20,30 — Recolhendo o folclo-
re 21,00 — Em casa de família de
todo respeito 21,25 — O Cacique in-
forma 21,30 — Vamos dar um giro;
21,55 — Chico Traça, o detetive; 22,00

Grande jornal Tupi; 23,00 — Bo-
letim esportivo; 23,05 — Cassino da
chacrlnha.

Vera Cruz: 18,00 — Saudação Angé-
llca; 18,10 — Crepúsculo; 19,00 — SI-
rio libanês; 20,00 — Real programa;
21,30 — Ases do teclado; 22,00 — Mo-
mentos sentimentos! 22,30 — Tango
na penumbra; 23,00 — Informativo
E-2; 23,30 — A música dentro da
noite.

Canal 6: 18,00 — Lar doce lar; 19,00
Sugestões de arquitetura e decora-

ções; 19,30 — Circo; 20,00 — Repor-
ter; 20,20 Tele testes; 20,40 — So-
nhos divinos; 21,10 — Dorival Caym-
mi; 21,30 — Encontro entre amigos;
21,50 — Em casa de família dc todo
respeito; 22.00 — Reportagem; 22,35 —
Entrevista.

Canal 13: 17,15 — Cine-varledadcs;
19,00 — Roteiro das artes; 19,20 — Va-
rictv; 19,50 — Nosso informativo; 20,05

Retalhos do Nordeste; 20,30 — Ca-
louros em desfile; 21,05 — Carrous-
cel; 21,50 — Congresso cm revista;
22,20 — Um programa MEC; 23,05 —
Bolada; 23,15 — Atrações Mauá.

A FIGURA

p . ' ffl Éã'WB_m_w? B MaWmk_-%__¦____", IV /«..._¦
^OaWkaWrJíW 

'^ 
T__

V1D/4 CULTURAL
ORESTES BARBOSA E A SUA POESIA

Nuno Roland é uma figura que
quando canta faz bem aos ouvidos.
Sua presença nesta coluna justifica-
se pela homenagem que acaba dc
prestar as mães, gravando a valsa
Mãezinha", de Mário Teresópoiis,

cuja letra ai está:

Mamãe, mamãczlnha querida.
Tanta falta me fazes aqui...
Quanto mais eu conheço esta vida,
Mais saudades eu sinto de ti!

Nasci
Para te amar
E te adorar...
Eu fiz do coraçáo
O teu divino altar!...
Neste dia de terna lembrança.
Quem me dera outra vez ser criança!

ESTRÉIA
O jovem animador Waldemar

Garcia, que animava o "Clube do
Guri", da G-3 convida-nos para a
sua estréia com o programa, do
mesmo estilo, "O bazar das dlver-
sões", na Vera Cruz, no próximo
dia 18. narnaln; agradece a cadcl-
ra qne Waldemar lhe reservou no
auditório da E-2.

ACADEMIA CARIOCA
DE LETRAS
Eleito o sr. Frederico Trotfa

NOMES & NOTÍCIAS
+ Saldanha Coelho apresenta hoje
«ma das "Atrações Mauá", sob a dl-
recito de Aluislo Cortes Real, no Ca-
nal 13 — um programa literário In-
titulado "Autores & Livros". Nesse
programa semanal, êle faz comenta-
rios e entrevistas sóbre o movimento
editorial do país e do estrangeiro.

+ Prosseguindo em suas apresenta-
ções pelas cidades brasileiras, o"Quarteto Rádio Ministério da Educa-
ção" realizará, no corrente mês e
princípios do vindouro, visitas ás cl-
dades dc Santos (onde realizará dois
concertos), Curitiba e Florianópolis.

+ Na série de "Aventuras do Anjo",
a FRE-8 passou a apresentar a novela
de Álvaro Agnlar, "O mistério da
serpente negra". Nos papéis prlncl-
pais desta história seriada, de segnn-
da a sexta-feira, estão Álvaro Aguiar
c Navarro dc Andrade.

+ Comemorando seus treze anos de
rádio, Colld Filho apresentará dia
13, no palco auditório da G-3, uma
festa quc se prolongará por tóda a
Rádio Seqüência.

+ Carlos Frias, criador de "Boa Noi-
te Para Você", lançou no Canal 6,
uma nova saudação intitulada "Boa
tarde para você..."

O Rio tem tido, em Orestes
Barbosa, um dos mais constantes
ex&ltadores dos seus costumes, ce-
nas e figuras.

Poeta e cronista, há longos anos
nrillta na imprensa carioca, lni-
ciando-so como rcvlsor e pnssan-
do depois a repórter de policia, re-
dator e diretor do matutino "A
Jornada", colaborando agora,
eventualmente, num ou noutro
jornal ou revista.

Começou aos 17 anos no "Dlá-
rio de Noticias", fase de Ruy Bar-
bosa. Ingressando logo depois em"O Século", de Brfcio Filho, onde
permaneceu até o fechamento dês-
se Jornal. Também trabalhou ua"Imprensa", "O Imparcial", "A
Época", "Gazeta de Notícias", "A
Noticia", "A Manha", "Critica", "O
Radical", "O Globo", "O Jornal","A Folha" e em diversas rcvls-
tas.

Nascido nesta cidade a 7 dc
maio de 1893, publicou em 1915
seu primeiro volume de versos,"Penumbra Sagrada", a que se
seguiu "Água Marinha", com pre-
fáclo de Medeiros e Albuquerque,
que assim escreveu:"Orestes Barbosa é um poeta.
O mais interessante é que seja
um poeta de pensamentos sutis
e delicados, de meias-tintas, de
tudo quanto é vago, crepuscular
e doce. De fato, isto prova mais
uma vez, para quem conheça o
autor, que a arte constitui um dos
meios mais eficazes para fugirmos
de nós mesmos. Porque Orestes
Barbosa é, na vida, o contrário dc

tudo isso: gosta da ação vlolen-
ta, da atividade, da energia. E'
um lutador que se atira com de-
lida à luta."

De seus livros cm prosa, do crô-
nicas em sua maioria, destacam-
se: "Bam-bam-bam", "Portugal dc
perto", "Samba", "Pato-Preto", "O
Fantasma Dourado",

Como Olegário Mariano, Noel
Rosa, Hermes Fontes e poucos
mais, Orestes Barbosa tem escri-
to as letras de várias valsas e
sambas cantados por Francisco Al-
ves e Silvio Caldas, de nova fel-
ção e que tanto influíram em nos-
sa música popular. Delas se des-
tacom pelo scu lirismo: "Chão de
estrêltis", Arranha-céu", "A mu-
Iher que ficou nn taça", "Nfto sei",
"Ciúme", "O telefono do amor",
"Ouve esta canção".

Em uma de suas apreciadas
crônicas o poeta Manuel Bandeira
louvou esses poemas de Orestes
Barbosa, cll_endo que desejaria ter
escrito o verso do "ChSo de cs-
trèlas": "Tu plsavas nos astros
distraída", que reputa dos mais
belos de nossa poesia.

Ainda hoje, gravados que estfto,
são constantemente incluídos nas
audições das nossas emissoras ra-
dlofónicas.

Estudioso das coisas de sua ter-
ra natal, alto funcionário do Le-
gislatlvo local, Orestes Barbosa
pertence, também, a várias ins-
tltulçõcs culturais.

Eis a seguir um de seus poe-
mas, o de abertura de "Água Ma-
rinha":
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Atriz americana visita o Museu
Spriug Byington gostou de Maria Martins c Portinari

lltfi

"Água-marinha... Os barcos fugidios...
Fechou-se a tarde na tristeza imensa
do adeus-rouco das trompas dos navios,..

Quando a lua surgir, os pescadores —
almas que se eonfrangem na descrença —
cintarão a elegia dos amores...

O mar que é tão trlstonho e tão volúvel
tem sempre pescadores a cantar,

porque há uma aliança indissolúvel
entre mágoas de amor c águas do mar,..

II

Agua-marlnha... embarcações viajeiras...
As partidas... O adeus branco dos lenços..
A amargura das frases derradeiras...

Mar de saudades e melancolia;,
chorando nos crepúsculos imensos,
o destino das velas fugidias...

Mar ondulante, dc cristais e pratas —
água-marinha lenta... sem escolhos...

Mar de barcos, de amor e serenatas —
a água-marinha calma dos teus olhos!"

N C.

ASSOCIAÇÕES
INSTITUTO HISTÓRICO E GEO-

GRAFICO DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO

Realiza-se hoje às 15 hs., em sua
sede, no consistório da Igreja de
Nossa Senhora do Rosário, na rua
Uruguatana, a reunião da Diretoria
do Instituto Histórico e Geográfico
da Cidade do Rio de Janeiro, paratratar de assuntos de interesse geral
da Instituição.

INSTITUTO BRASIL — ESTADOS
UNIDOS

Foi empossada a nova Diirelorla do
Instituto Brasil-Estados Unidos, elei
ta pelo Conselho Deliberativo em
reunião realizada a 22 de abril p

lílndo. A referida Diretoria, que de-

Hospedaria para 800 ...
(Continuação da 3a. página)

nos terminais do roteiro; b) a
reestruturação dos Postos de Mi-
gração e instalação de outros nos
roteiros seguidos pelas populações
flageladas em busca de melhores
condições de vida. Finalmente, a
preparação de vários Núcleos Co-
loniais do INIC para o recebi-
mento de nordestinos está sendo
efetuada"."A longo prazo — acrescentou

A Academia Carioca de Letras I^SS™^ ttí_reuniu-se ontem, conforme fôrn tâf-iSSÍ&f'&,3_£i*.&anunciado, para escolher o suces-1 do Problema. das migrações inter-
sor de Edgard Sussekind de Men- < nas> especialmente as populações
donça, ocupante da cadeira cujo nordestinas, pretende a diretoria
patrono é Gonzaga Duque. i executiva pôr em pratica grande

Foi eleito por 27 votos o sr- Fre- Plano de recolonização".
dèrico Trolta, professor e vérea
dor cio Distrito Federal

Receberá o novo acadêmico o
TRABALHO OFERECIDO

"Os migrantes — sublinhou o
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nas PERFUHARIAS CARNEIRO
Conjunto Swing: delicada
cestinha contendo talco
Flores de Swing e 3 pa-
cotes de sais para banho.
O melhor presente que a
Mamãe poderá receber

M m
apenas cada conjunto

cr $81,00

F-IQREI de SWIN6
Oferta especial: um
cartão-deilicatória para
acompanhar o scu presente

S> r

verá reger os destinos deste Instituto
durante o biênio 1958-1960, é' compôs,
ta dos seguintes membros: Presiden-
te. dr. Murillo Bastos Belchior: 1«
vice-presidente, da. Aracy Muniz
Freire, 2° vice-presidente, mr. Ralph
H. Greemvooó; tesoureiro, mr. Hi-
ram Goad, Diretores, mr. David
Ralph Mckinney, dr. Fernando Tude
de Souza dr. Kenneth O. Courtney,
da. Neuza Feital Worhle da. Olivia
M. Loder e mr. Robert M. Sebastian.
CONFERÊNCIAS

"RAtZES PORTUGUESAS DO
FOLCLORE BRASILEIRO"

Realiza-se amanhã, às 17,30 hs., no
Instituto Luso Brasileiro de Folclore
do Liceu Llterárto Português, a aula
do prof. Joaquim Ribeiro, sóbre o te-
ma supra.

"A MOCIDADK DE ONTEM E A
DE HOTE"

SSbre o tema supra falará dia 14,
às 20 30 hs. o prof. Luiz Fraga, no
Grêmio Hcbreu Brasileiro, à rua
Desembargador Isidro, 68.

CURSOS
HISTORIOGRAFIA DO BRASIL

Acham-se aberta, na secretaria da
Academia Brasileira de Letras — Av.
Presidente Wilson, 203 — as inseri-
ções para o "Curso de Historiografia
do Brasil", que terá inicio cm mea-
dos de junho próximo. O temíirio do
curso está assim organizado: Conccl-
tuação da História — Primeiros es-
crltores da História do Brasil (século
XIV) — Cronistas do século XVII —
Cronistas do século XVIII — Hlsto-
rladores do século XIX — Historia-
dores do século XX. O programa das
conferências está confiado aos aca-
dêmicos Pedro Calmon, Gustavo Bar-
roso, Vlrlato Correia, José Carlos de
Macedo Soares H. Magalhães Júnior,
Anib.il Freire da Fonseca e Levi Car-
neiro.

RADICLOGIA

Terá Inicio hoje, o Curso de Radio-
logia (2a, turma) do Instituto de
Odontologia da Universidade Católi-
ca. £ste curso, oue será mlní_trado
pelo prof. Arist.o Leite, funcionará
nas quartas-feiras às 20,30 hs. Infor-

empregos, adiantou o delegado do m_ç_c_ na Av. Rio Branco, 128 sala
INIC ao Nordeste: "Para o Para- 1008, onde funcionará o Curso,
ná temos tido ofertas de empre-1
g(i em termos quase ilimitados] VâRIÁS
(de 100 a 150 mil empregos) que loa. convenção — socie-
se destinariam, de início, a suprir dade teosófica
o déficit de mão-de-obra agríco-j j^t-lou-se 01ltcm a 10a. conven-la verificado presentemente, face [-çj- Nacional da Sociedade Teosófica

Brasileira, cujos trabalhos prosse-
guem. Do programa destaca-se a con-
ferência, amanhã, 8, às 20 hs., no.au-
ditórlo do Ministério da Educação, da
prof a. Margarida Estrela, c sobre o
tema: "Do selvagem ao homem per-
feito".

ALMA E OBRA DE RONDONN

sr. Anibal Teixeira — que alcan
çam nossos postos de Migração c
nossas Hospedarias, quando não
colocados dentro do próprio Es
tado de origem, são encaminha-
dos às regiões onde existem me-
lhores oportunidades profissionais
e que são as seguintes: Bacia
Amazônica, nos Núcleos de Bela
Vista, Guamá, em plantações de
seringueiras, jutas e castanhas
Os levantamentos feitos in loco
evidenciam uma disponibilidade
em termos de dez mil oportuni-
dades ocupacionais. Tem, entre-
tanto, o INIC, olhado com caute-
la essa solução, inclusive envia-
do aos locais de destino assisten-
tes sociais especializadas para es-
tudar as condições de vida, remu-
neração, habitação, saúde e ou-
trás".

BRASÍLIA E SOLTEIROS

Falando sobre oferecimentos de

O Museu de Arte Moderna
recebeu .na sua sede, no ater-
ro da Avenida Beira-Mar, n
visita de uma veterana atriz
do cinema e do palco norte-
americanos.

Spring Byiiigtoit, que estreou
na Brondvvay, no ano de 1924
na peça Beggar on Horseback
e íoi uma das estrelas de "Dn
mundo nada se leva", che-
gou à sede do Museu de
Arte Moderna acompanhada
do casal Alberto Byington
Júnior, da srta. Maria Elisa
Botelho Byington, do conse-
lheiro J. O. Meira Pena, chefe
da Divisão Cultural do Itama-
rati e dos srs. Luiz Gonzaga
Nascimento Silva e Harry
Stone, sendo recebidos pelasra. Niomar Moniz Sodré e
arquiteto Henrique Mindlin,
diretores do Museu, srta. Elia
ne Gurgel Valente, administra-
dora e srs. Ruy Pereira da' Sil-
va e Carlos Amaral da Fonse-
ca, dirigentes da Cinemateca.

Spring Byington que, nos seus
programas do televisão nos
Estados Unidos, representa
para um público de 40 milhões
de pessoas, veio ao Brasil para
conhecer a cultura do café do
que é uma grande propagan-
dista em seu país. É prima do
industrial Alberto Byington
Jr., brasileiro de três gerações,
descendente que é de norte-
americanos dos estados do sul.
que emigraram para o nosso

W^JBÍ!ÍP_W8(BS-i

A atriz americana admira Portinari

país depois da guerra da seces-
são, fundando em São Paulo
uma colônia, hoje cidade de
Americana.

A visitante interessou-se vi-
vãmente pelas obras do acervo
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do Museu, mostrando-se im-
pressionada especialmente poruma figura de mulher da es-
cultora Maria Martins e pela j1tela de Portinari, junto às
quais fêz questão de posar.Demorando-so na sala da
Cinemateca, onde se organiza
presentemente o fesÜvoí da
História do cinema americano,
não escondeu o seu entusiasmo
pela iniciativa. Referindo-se
aos seus companheiros de ci-
nema, comentou favorável-
mente a lista dc convidados
do Museu para o Festival, re-
íerindo-se em termos muito
cordiais a Janet Gaynor eAdrian, agora fazendeiros cm
Goiás.

— "O Rio é uma cidade quetem fisionomia e caráter pró-prios", afirmou a estréia, vol-
tada para o magnífico panora-ma no qual Affonso Eduardo
Reidy emoldurou a sua obra
A grandiosidade das instala-
ções dcfinilivas do Museu de
Arte Moderna também a sur-
preenderam.

Rissoi

Sras. Niomar Moniz Sodré, Spring Byngton e sr. Ruy
Pereira da Silva
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Trabalho de Rissonc

ie
na

Contem-
porânca

Pnolo Rissonc, dc Reggio
Calábria (Itália), vivendo
no Brasil desde 1948, 2.°
prêmio dc pintor brasileiro
na II Bienal dc São Paulo,
não obstante autodidata,
está expondo na Galeria
Contemporânea.

Rissonc já expôs indivi-
dualmcntc cm Roma, Rio,
São Paulo c Paris.

ARQUITETOS BRASILEIROS NOS ESTADOS UNIDOS

à volumosa colheita de café a ser
realizada. Posteriormente, tal con-
tingente humano se incorporaria
à comunidade paranaense dc for-
ma a fixar-se de modo definitivo
às atividades agrícolas locais. Ou-
tra oportunidade apresentada é a
de Brasília, onde o nosso Posto
de Colonização levantou cerca
de 8.000 ofertas de empregos
destinados às construções (rodo

NOVA YORK 6 — 0 arqui-
teto brasileiro Maurício Rober-
to, de 37 anos de idade, quc
visita os Estados Unidos com
outros três colegas, defendeu,
ontem, à noite, na Universida-
de de Nova York, a idéia de
que os centros urbanos do fu-
turo devem ter suficiente des
centralização e população li-
mitada.

Maurício Roberto chegou há
pouco mais de duas semanas.
a Nova York, acompanhado de
seus colegas Affonso Eduardo
Reidy, de 48 anos de idade,
que projetou o Museu de Arte
Moderna do Rio; Sérgio Ro-
cha, de 29 anos, e Flávio Lén
da Silveira, diretor do Institu-
to de Arquitetos do Rio.

Os três primeiros vieram
organizar a exposição de ar-
quitetura brasileira, que, com

maquetes e fotos, foi apresen-
tada no Coliseu desta cidadP
de 19 a 27 de abril.

Roberto e Reidy haviam sido
convidados para pronunciar
conferências no Museu de Arte
Moderna de Nova York, mas
tais conferências tiveram de
ser suspensas, em conseqüência
do incêndio recente registrado
no Museu.

Reidy fêz, igualmente, nu
noite pasjada, uma conferência
na Universidade de Nova
York, utilizando como tema o
projeto dc uma habitação pú-
blica.

Tanto Roberto como scus
colegas acreditam haver cn-
contrario, aqui, certos indícios
de quc "o arquiteto norte-a-
mericànoN sc está sujeitando
demasiadamente à indústria".

"Se o processo chegar a
completar-se — acrescentou
Roberto —, será muito peri-
goso".

Mas as impressões quc têm
tido, durante a visita a esta
cidade, e a alguns centros ur-
banos de Conneclicut "são, cm
geral, muito boas".

De positivo, assinalaram:
"É admirável como grandes

empresas estão utilizando a
arquitetura como propaganda
Sacrificando as possibilidades
dos edifícios com o mais puro .,
sentido urbanístico, em bene- ?<
fício da comunidade. Êss
edifícios do instituições
merciais, industriais c ban
rias tem provado que, de um
modo geral, resultam num
bom negócio, como meio de
publicidade. (U.P-)

sses tí

CONFERÊNCIA HD.1E DE DARCY
RIBEIRO

"A personalidade e a obra do marf-
vias e edifícios) programados pc-lchal Dondon" — eis o tema da con.
Ia NOVACAP. No tocante ao as-1 f«*?<& q"c. °„í!r°f,' P^H5",eAl2,„„,. <-_ „„ „ . , . ex-diretor do Museu do Índio, íarasunto, tem as nossas; assistentes "„& 

.._ 15 n... no auditório do mi-
sociais lixado O princípio de en- nlstério dn Educacio. A palestra, dc
caminhar para Brasília apenas os iniciativa do conselho Nacional de
elementos solteiros, em vista dos ?roteç!l0 «"-IntUos, faz parte, ainda.
raa-^Vainmn^ Ar. nnu;t-,-s_ da Semana do Índio. hA pouco reali-problemas de habitação que po- l--da- „,-„„ sitl0 adUulll p,-a hoJe
cieriam advir da ida dc famílias'por motivo dc força maior.
no momento"

SEM CRÉDITOS
HOMENAGEM À MEMÓRIA
DE RONDON
SESSÃO SOLENE E CONFE-

RÊNCIA, NO AUDITÓRIO
DO MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO

Relatando os resultados das ati-
vidades da Comissão do INIC no,
Nordeste, assim nos falou o sr.
..níbal Teixeira: "No conccrnen-i
te aos serviços médicos, a Hos-j
pedaria Getúlio Vargas, em For-!
taleza, atendeu em apenas 18 dias!reali7-ará amanhã, dia 7, às 15!
do mês de abril, a 8.751 casos, en-'noras' n° auditório do Ministério

CONCURSO DE CARTAZES
DO FESTIVAL "A HISTÓRIA DO CINEMA AMERICANO"

O Museu dc Arte Moderna do Rio dc Janeiro comunica encerrar-sc 1IO.ÍT-.
às 18 horas, o prazo para a entrega dos trabalhos para o concurso dc scleiiiB
dn cartaz quc será utilizado para anunciar a realização do Festival "A His<<.
ria do Cinema Americano".

«oooecooooooocooooooooooooooeoooooooopoooooocoooooooocooooocooooticOa^

PUBLICAÇÕES
Recebemos as seguintes:
Reuisttt Idort, organização e

produtividade, de S. Paulo, n. do
bimestre janeiro-fevereiro; Bole-
tini do Escritório Comercial do
Brasil em Montevidéu, Uruguai,
n. de fevereiro; Boíctini Belgo-
Brélíen, de Bruxelles, n. 3 de
1958: ínternatioiia! Affairs, n. 3
de 1953, da Soviet Societv for the
P. P. Scientiíic Knowledge.

ROTEIRO DOS
HOSPITAIS VOLANTES
Hoje, quarta-feira, dia 7. de 12

às 18 horas, os Hospitais Volan-
tes das Pioneiras Sociais presta-
rão assistência médica e dentária,

Com uma sessão solene que se gratuita, nos seguintes locais:' " ' " Unidade 1—Nilópolis.
Unidade 2 — Rua Catulo Cea-

quanto, no periódo~de 
~3Õ "dia. 

Vm da Educação e Cultura, será rer.se em Engenho dc[Dentro

?_S.dT^0„S^ 
a,5.c"asi513 

cíoCmtechTcSo Rondon Mwffi «rjá3_r8_fí>.esos. Tais números evidenciam «" nmreenai uiruiiao Hcraaon, unidade 4 — Lareo do Anil ema necessidade de o INIC ter cré- Por iniciativa do Conselho Nacio- Iac4r«a_Íádito especial para suprir o orça-M ^ev?rir°te„çaa° 
«12, 

^?SíJt Unidade¦ 5 - A serviço dosmento regular, incapaz de por si brc, n ,\lda e.a obra ?? erandçi7400 escolarcs das pioneiras So-
só atender a um décimo das pes- sertanista desaparecido fará
soas que procuram nossos servi- uma conferência o sr. Darcy Ri-
ços"'. beiro.

TRANSPORTE É O PIOR

cwma)iaò
\;cârnoiro

NEGADO NO
PANAMÁ "VISTO" A
JORNALISTAS RUSSOS
PANAMÁ, 6 — A chancelaria Branca em Magalhães Bastos,

1 suportam a pressão panamenha negou o "visto"' a dez; Os Hospitais Volantes estai
iço. Os próprios meios jornalistas russos que desejavam;equipados com Raio X para diag

regulares de transporte marítimo { visitar o Panamá. alegando: i nosticos médicos e dentários, clí
#—-...-_.: _— •, ""Trata-se de propaganda russa'nica pediátrica, mesa cinecológi-

ciais.
Unidade 6 — Rua General Se-

verinno, na Favela do Pasmado,
em Botafogo.

Unidade 8 — A disposição da
PDF para a vacinação Salk.

Unidade 9 — Lagoa Rodrigo dc
Freitas em írente ao corte do
Cantagalo.

Unidade 10 — Estrada da Água

ao

E concluiu: "O principal pro-blema dos flagelados, no momen-
to, é o seu transporte, de vez queos recursos orçamentários do Ins
tituto não
desse servi.,.. ...........

alegando: i nósticos médicos e dentários, clí-
ferroviário c rodoviário náo aten- "Trata-se de propaganda russa | nica pediátrica mesa cinecológi
dem de mineira alciima ar, Avrw nociva e contrária ao sistema de-,ca, laboratório dc análises clíni-
do ra_5nS m._ffi£JE?™ÍÍT" prático consagrado pela Cons-,cas. sala para pequenas interven-
hfn/E^nf«ÍH™«. x« t»*u'Cão nacional". Os jornalistas ções cirúrgicas e farmácia que
S *"lendVncn,ís ^T ,a Ma" russos haviam solicitado o "visto" fornece, também gratuitamente,rinhaill.cante e Aeronáutica no à embaixada do Panamá em Bue os medicamentos receitados,sentido de obter navios e aviões nos Aires. O Sindicato dos Jor- Os serviços médicos das Pio-
que facilitem e solucionem o an-jnalírt&i do Panamá publicou uma neiras Sociais estão sob a orien-
gustiante problema de transporte resolução em que apoia a atitude facão dos drs. Nelson Alvarenga
de nossos patrícios desvalidos". 'do governo panamenho. (F. P) je Walter Marinho Dias.

conseive sua
MIM NSTIIA

comPi HAlffl
Nâo sc obtem uma limpcM perfeita apenas e«eo-

vando a dentadura postiça. SóoPÔ Hamilton, qut

penetra até onde ¦ escova n.o chega, faz desapa-

recer as manchas e o mau hálito e limpa com

segurança qualquer Upo de dentadura posU.ça. Para

a completa higiene da sua boca... use Pó Hamilton.

.ej. esmo i simples:
I
2
3

Diííolv- uma colher d< chá de Pó Hamilton
em -gua suficiente para cobrir a dcnUdurm.

Deixe a dentadura submersa, de prefera'
cia durante a noite.

Antes de usi-la. lave-a com igua limpa

proteja sua dentadura postiça
usando diariamente

pó um
COMPANHIA INDUSTRIAL

FARMACÊUTICA
I.: njstiri -t Mo. 40M-9
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 dc Maio de 1958 IS
MUSICA

RECITAL DE GULDA
Mozart, Beethoven, Mignone,

Debussy, íoram os quatro auto-
res que o grande pianista Frie-
drich Gulda versou, anteontem á
r.oite, no Municipal, com sua su-
perlor, extraordinária e reconhe-
cida mestria. Os organizadores do
concerto — Sociedade Cultural
Austro-Brasileira e Clube Austro-
Brasileiro — não aquilatam de
certo a diferença que íaz, como
6ucedeu, em deslocar o crítico
do seu nôsto habitual de obser-
vação, a*esquerda, e jogá-lo na
outra extremidade da tala. Não
que interesse, especialmente, ver
as mãos do pianista, embora no
caso de Gulda o espetáculo das
suas mãos flexíveis e infalíveis
acresça o prazer da miuica. Mas
a caça ao lug-d', de "tickel" em
punho, quando se verificou que
a poltrona não era a costumeira,
no momento exato de começar a
audição, veio a resultar perturba-
clora, pois a exposição do tema,
r.a obra de Mozart — 10 Varia-
ções sobre um tema de Gluck —
se deu durante êsse agitado trãn-
sito. Tanto mais lamento essa cir-
cuirstãncia, na aparência insignifi-
cante, quanto à execução de Gui-
da se iria pautar por uma exce-
léncia soberana. A delicadeza
íluídica que não excluía o vigor,
um lavor verdadeiramente pre-
cioso, de pura ourivesaria sonora,
no trato das filigranas etéreas
que compõem a obra, uma capaci-
dade surpreendente de matiza-
mento, de entretons dinànicos —
que por sua vez não excluía a
franqueza sadia, o equilíbrio in-
timo que são constituintes da lin-
gutigem de Mozart — caracte-
rizaram o alto preço da versão
de Gulda. Não menos empolgair
to foi-o Betehoven que nos trou-
xe êsse beethoveniano já ilustre,
com a Sonata op. 101, em lá maior.
O afetuoso lirismo do_ primeiro
tempo culminava nas súplicas de
simplicidade patética dos acordes
sincopados. Dentro do estilo trans-
cendente que maroa os pródro-
mos da última fase de Beethoven
é também aquele "Scherzo" —
"Vivace alia mareia", mus con-
tido e interiorizado, como o fêz
Gulda, e tocado de mistério. Uma
vez mais deve-se acentuar que
êsse jovem grande intérprete de-
monstra maturidade de pensa-
mento que não corresponde, den-
tro das craveiras norn_:is, aos
.'eus anos de vida, e o deverá ele-
ger, sc não o íêz ainda, um dos
primeiros mestres do nosso tem-
po. Veja-se, no exemplo que o
transcurso da obra apresenta, a
sua mediUção profunda do "Ada-
gio", entrecortado pela comove-
dora reminiscência do primeiro
tempo, a que se segue o "Alie-
gro" de grandes proporções que,
na sua severidade, deixa margem,
duas vezes, a extremecimentos de
graciosa alegria.

Ouvi Gulda, ao fim do seu re-
citai anterior, queixar-te do ca-
lor brasileiro, a que já se desabi-
tuara. Desta feita, a refrigera-
ção do Municipal funcionou. Mas
é um sistema de ar condicionado"sui generis", à base de venta-
nia, sob o signo, parece, de um

dos Prelúdios de Debussy que
Gulda executou na segunüa p-r-
te: o "Le vent dans la plaine".
Afeito a todos os ventos, o reda-
tor desta coluna não mudaria, por
i.so, pela segunda vez, de lugar
mas reconhece que as senhoras
sofrem com essas intempéries. Foi
assim começar a ouvir a edição
de Gulda dos 24 Prelúdios de De-
bussy, precedida da "Congada"
de "Mignone", do íundo da sala.
E cumpre qualificar de admira"
vel e e.pléndida a "períorman-
ce". total dos dois cadernos, em-
bora não haja fugido à impmsão
de que um ou outro Prelúdio len-
to, como "Voiles", impressionasse
mais pelo requinte do acabamen-
to pianistico do que pela ex-ta
ambiéncia sonora que deve sus-
citar; e que Gulda dá mais a sua
inteira medida nos Prelúdios de
rítmica incisiva do que nos ou-
iros, sem embargo de multiplicar
belezas,' de prodigalizá-las, des-
de "Danseuses de Delphes" até"Minstrels". Um dos Prelúdios
do primeiro caderno foi um dos
mais deliciosos — "La sérénade
ir.terrompue". Aí, não obstante,
o traço terminal, "staccato", de-
ve dar idéia de um.i serenata in-
terrompida, de íato, e não con-
cluícla. É difícil aplicar a receita,
porque o Prelúdio termina na tô-
nica, de si bemol menor, o que
naturalmente implica no senti-
mento de repouso. Ouçam-se, no
entanto, discos antigos de Cortot,
quem primeiro, antes de Giese-
king, revelou ao mundo êsses Pre-
lúdios: a sen.'ação é de algo que,
abrupta e espirituosamente se in-
terrompe.

Evitarei colocar como conclu-
rão definitiva de crítica a obser-
vação acima sobre a sonoridade
menos "envolvida" de alguns Pre-
lúdios, porque a acústica, nas úl-
Umas filas da platéia do Munici-
pai, onde me abriguei do vento,
não será das melhores. Uma ter-
ceira tomada de posição, bem
mais para a írente, adotei-a no
intervalo entre o primeiro e o se-
gundo cadernos. Perpassaram, en-
táo, memoràvelmente, as doze ou-
trás obras-primas, entre as quais
sobressaíram a sutileza de "Les
fées sont d'exquises danseuses",
o humor de "General Lavine —
eccentric", a sugestão sideral de"La torrasse des audiences du
clair de lune", o garboso entono
de "Hommage à S. Pickwick Esp.
P. P. M. P. C". E principalmen-
te a riqueza extrema de colorido,
e a virtuosidade suprema, com"glissandos" de facilidade e vi-
gor fantásticos, de "Feux d'arti-
íice".

Resta acrescentar que, antes dos
Prelúdios, resultou muito comu-
nicativa a versão que nos trouxe
Gulda da eletrizar.te "Congada"
de Francisco Mignone.

O grande concertista, que tar.-
tos aplausos mereceu do públi-
co, estará amanhã à tarde, nova-
mente, no Teatro Municipal, exe-
cutando um programa "Beetho-
ven".

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

"TIRE A MÁSCARA, DOUTOR", NO TEATRO
S. JORGE, SEGUNDA-FEIRA, 12

'¦Tire a Máscara, doutor", é um original de Lldla Monserrat.— tonta uma história forte, violenta, às vezes, sobre a vida de um
hospital. Pode ser fantasia da autora, mas pode ser, também, um libelo— fala-nos Lida Vale, primeira figura feminina da peça, a quem per-
(juntamos:—- iNáo tem medo de enfrentar uma classe tão respeitada c tão
poderosa?

E — por quê? Apenas por que me cabe, no papel que desempenho
levantar a voz contra os traidores da Medicina? Manifestar repulsa
pclo mercenário ou nSo aceitar sem protesto, o médico que levanta a
mão para uma doente? Estou leiiz cm participar de uma peça que é
implacável contra os médicos incscrupulosos e íaz justiça àqueles quehonram seu diploma.•'Tire a Máscara, doutor", tem direção de Abdias Nascimento, e
seu elenco Inclui: Leda Vale, Jorge Doria, Angcllo Melo, Rodolfo Arena,
Weber dc Moraes, Magda Fernandes, Silvio Pereira, Iran Lima, Isabel
Camargo, Nllsa Magalhães, Maria Amélia, Sandoval Mota, Hugo Berçal
e Lelia Alvim.

KW.*- -^^msíWm^^sWm&w.
Leda Valle

TEATRO DAS SEGUN-
DAS-FEIRAS, DA CIA.
TÔNIA-CELI-AUTRAN
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CONCURSO"LORENZO FERNANDEZ"
A Aeademin dc Música "Lorenzo

Fernandez" Informa que o Concurso
"Lorenzo Fernandez" será realizado
no próximo sábado, no auditório do
Ministério da Educação, nos seguln-
tes horários: Plano — curso fun-
(lamentai, às 14 horas; curso geral,
às 15 horas e curso superior, às 16
horas, Canto — cursos geral supe-
vior, às 17 horns.

Os candidatos • classificados em 1.»
e 2.° lugares terão os seguintes prê-
mios: curso fundamental — CrS ....
1.500,00 e CrS 1.000,00. respectiva-
mente. Curso geral c curso superior

CrS 3.000,00 e CrS 5.000,00 respec-
tlvamcntc. Canto — Cursos ger.il e
superior — CrS 3.000,00 e CrS 5.000,('0

respectivamente.

Rancor é Luxo
Muito Caro

"Consumimos na raiva", disse
o filósofo Irwin Edman, "uma
energia que poderia ser usada
para melhordr as circunstâncias
que provocaram nossa cólera."
Um estudo útil e sincero sô-
bre os ressentimentos huma-
nos... que Seleções de maio
apresenta para você, juntamen-
te com 25 outros artigos de
grande interesse e mais o re-
sumo de um livro notável:
"Aventuras de Mark Twain".
Adquira hoje mesmo o seu
exemplar dc Seleções de maio.
A venda em tôdas os bancas

CONCERTOS NO AUDITÓRIO
DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
O Serviço de Educação Musical e

Artística do Instituto do Educação
vai inaugurar hoje, dia 7, às 16,30
horas, uma série de concertos no seu
novo auditório.

Para dar inicio à referida serie foi
convidada a Jovem pianista Sônia
Maria Strutt que executará o se-
guinte programa: Mozart — Rondo;
Schumann — Cenas Infantis; Brahms
— "Intermezzo" opus 117 n.° 2 "Fan-
tasla ImbromptU" opus 60; José Viei-
ra BraniT^ — Seresta n.° 2; Camargo
Guárnieri — Dança Negra; F. Mlgno-
ne — 2a. valsa de esquina c, final-
mente, Villa-Lobos — "Impressões Se-
rasteiras", "A Maré Encheu" c "Na
Corda da Viola".

"CORAL BACH DO TABLADO"
O "Coral Bach do Tablado", enti-

dado amadora que se propõe a uma
atividade artística constante, cm con-
certos e conferências Ilustradas sób'c
música erudita, sob a direção do
maestro Roberto dc Regina, está con-
vldando os interessados a integrarem
seu conjunto, principalmente nos uai-
pes masculinos. Informações detalha-
das poderão ser obtidas com a sra.
Aríete, telefone 27-6620.
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Renée Mondor

O "Teatro das Segundas-Felras"
da Cia. Tônla-Cell-Autran .estrea-rã dia 12 do corrente no Teatro
Mecbla, com o seguinte progra-ma:"Os Cegos" de Michel de Ghel-
dei .do. Tradução: Aníbal Macha-
do. Direçfio: Rubens Corrêa. Ce-
nários e figurinos: Napoleâo Mo-
niz Freire. Intérpretes: Fred
Amaral, Ivan de Albuquerque,
Osvaldo Loureiro Filho e Napo-
leão Moniz Freire."Escudai" de Michel de Ghel-
darode. Traduçfio: Brutus Pe_
drclra e Nelson Dantas. Direçáo:
Ivan de Albuquerque. Cenários:
Joel de Carvalho. Figurinos: Dyr-
ceu Nery e Mario Loulse. Intér-
pretes: José Grande. José Vahizzl,
Nelson Maciel, Osvaldo Neiva e
Rubens Corrêa. Música: Reglnal-
do de Carvalho."Conversaçfto-Slnfonleta" de
Jean Tardieu. Tradução: Manu.
ei Bandeira. Dlrcçào c cenotécni-
ca: Adolfo Celi. Intérpretes:
Adolfo Ccll, Fred Amaral. Geral-
do Matcos, Maria Miranda. Os-
vaiclo Loureiro Filho, Napoleâo
M.miz Freire, Renée Mondor e
Virgínia Valli.

CONCURSO DE PECAS
"TEATRO DUSE"

Dois prêmios de dez mll cruzeiros
cada um para os primeiros colocados,
além da representação de suas peçasno Dire. Os originais deverão ser
remetidos em Ires cópias datilografa-
das parn a Secretaria do Teatro
l_i'.c. à Rua Hermenegildo dc Barros,
161, Santa Tercra, até 30 dc Junho de
1958. O concurso é também patroci-nado pela revista "Leitura".

"ORPHÉE ET EURYDICE"
Em colaboração com a Aliança

Francesa dc São Paulo, "Kolere"
apresentará, no dia 14 de maio, no
Municipal. "Orphée et Eurydlcc", tra-
gódia "ballet" dc Bluck. O espetáculo
será uma reconstitulção histórica da
rpresentação parisiense dc 1774, ten-
do como solistas: Ovphée, Lucile Boy
Sandra; Eurydice. Zilda Mediei Ham-
burfter. e Amor, Thalla Halklas.
Participarão da encenação o Coral
Paulistano, dirigido pelo maestro Ar-
querons; o "Ballet" "Le Amls de la
Dqnse", formado por bailarinos do
eN-"Ballct do IV Centenário" e a
Orquestra Sinfônica Municipal, sob
a regência de Edoardo do Guárnieri.
A coreografia e a dircçào mímica,
a cargo de Ismael Gulscr; e a dire-
cão, a arquitetura cênica e os tra-
Jcs, a cargo de Badia Vilató.

BB^^5''. _?? *wv|_______E__«__Íj*:
mmmmW ' '"*' * - ' #::'!::'v '-W «ffil

______Í________4'<^^_____l

Lídia Monserrat

"PEGUEI UM ITA
NO" NORTE"
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NOTAS
MÉDICAS
NOVOS SERVIÇOS FUNCIONARÃO

NO H. PEDRO ERNESTO — Ontem
pela manhã o dr. Guilherme Romano,

companhia, acabam de regressar dejSCCrctár!o de Saúde e Assistência daMontecarlo, onde apresentaram Or- _,,„ ., . .. ._ ,. ,
nifle". O espetáculo, que contou com lPDF' este" cm visita ao Hospital
a presença ae Rainieri III e de Gra-[Pedro Ernesto. Em companhia do
ce Kelly íoi muito aplaudido. atual diretor daquele estabelecimento,

VittorioGassman pretende apresen. !dr> Ant6nio Car,os G,Rllottl> pMcor.

TEATRO NO MUNDO
VITTORIO GASSMAN EM

MONTECARLO

ROMA Vittorio Gassman e sua

tar em Roma, na Basílica de Massen-
zio, uma nova edição de Harnlct, que
com muita probabilidade, será em
trajes modernos. O mesmo espeta-
culo será apresentado sucessivamente
cm Londres.

Salacrou quebrou
uma perua

PARIS — Armand Salacrou, o dra-
maturgo francês que conta hoje com
59 anos de idade, quebrou a perna
esquerda, descendo cm esqui o Vale
Branco, acima de Chamonix.

reu todas as dependências dp mesmo,
determinando de imediato medidas
para o funcionamento, dentro dc bre-
ves dias, _e vários serviços, entre eles
os Ambulatórios na parte térrea; a
II Clinica Cirúrgica, a cargo do dr.
Ilidlo Sauer; a Lavanderia; a Clinica
Otorrlnolaringológica, a cargo do dr.
Mauro Lins e Silva; a Clinica Médl-
ca, a Clínica Protológlca, os Raios X.
Nenhum setor ficou sem a visita do
secretário dc Saúde, que, falando ao
responsável por esta coluna (que o
acompanhou também na visita de on-
tem) disse estar determinado a pôrem funcionamento integral o Hospital
Pedro Ernesto, com seus 600 leitos c
ainda com o Serviço de Pronto So-
corro.
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Magalhães Graça
wÈÊk

RECITAL DE PIANO
A "Juventude Musical Brasileira"

cdiminica-nos a realização do recital
ria pianista Hestlicr Rosembcrg,. no
dla 15. às 17 hs.. no auditório dc Mi-
nistério da Educação, na Av. Graça
Aranha. Entrada franca.

Desde ontem, no Recreio, um
espetáculo novo: "Peguei um Ita
no Norte". O texto i dc Harolüo
Barbosa e Maurilo Castro, Música
de Dorival Caymmt e Haroldo
Barbosa. Orquestração dc Léo Pe-
racchl. Coral: Carlos Monteiro
Souza. Coreografia: Nina Vcrchi- )
nina. Cenários c figurinos de NU-
son Penna. Custo de montagem
— três milhões de cruzeiros. Dl-
reção de Armando Couto. O elen-
co Inclui: Sônia Mamed, Cirene
Tostes, Edson Silva, Graça Moc-
ma, José Arimatcla, Magalhães
Graça. Raimundo Furtado, Rena-
to Consorte, Ruth Lima, Gloria
Coelho e Zelia Hoffman, que se
tornou célebre por tanto ganhar
prêmio cm bailes carnavalescos
no Municipal. Há ainda um mun-
do de dançarinos, cantores, rcvls-

tas, capoeiras.

EXPOSIÇÃO DE PINTU-
RA NUMA ESCOLA

DE TEATRO
Até 12 de maio estará aberta na Es-

cola Dramática Martins Pena, (Rua
Vinte de Abril ri, 14, Praça da Repú-
bllca) a exposição de pintura dc Sil-
via Leon Chalreo, Porque além de
critica teatral, de mão segura e sen'
sibilidade viva, é Silva Leon Chalreo
dos pintores de personalidade mar-
cada pela pesquisa, pela originalida-
dc dos temas.

PARA DESENVOLVER
O TEATRO INFANTIL

Cóm trinta lições dadas por corres-
pondência, pela prof. Celeste Dutra,
encarregada pela Divisão Extra-Esco-
lar de organizar um Curso de Tea-
tro; Infantil, nossas professoras esta-
rão cm condições de organizar um
teatrinho cm sua escola.

Centenas de candidatas enviaram
suas inscrições por carta, telegrama
ou pessoalmente.

As aulas mimeografradas serão
enviadas pelo Correio, com farta ilus-
tração e questionários elucidativos,
visando atender a diversos t'_ os dc
teatro que sc desejar apresentar. Den-
tre êstes, convém, desde logo lem-
brar os casos de teatros de fanto-
chos. de máscaras, dc sombras e de
figuras abrangendo as dissertações do
curso, suas técnicas e finalidades.

RONDA
Instalada a "agência de empregos"

na "Casa dos Artistas". A referida
agência entrará em contato com em-
presas teatrais, .circos, cinemas, emis-
soras radiofônicas e de televisão, as-
sim como "night clubs" e "boites" a
fim de colocar os elementos dessas
respectivas categorias que se encon-
tram em disponibilidades sindicaliza-
dos ou não.

Segunda-feira 12, sairá do cartaz
"O Santo e a Porca" de Ariano Suas-
suna, pelo Teatro Cacilda Becker, no
Dulcina. Marcada paia 15 a estréia do
"Jornada dc um longo dia para- den-
tro da noite", de Eugene OWill, tra-
dução de Helenc Pessoa e Gcrt Mayer.

Éste é o segundo mês da revista
"Que pedaço de mau caminho", no Ri-
vai. Com Grande Otelo, Conchita
Mascarenhas, Isa 'Rodrigues, Osvaldo
Lousada, Hélio Colonna, Jussara Lupe,
Armando Ferreira, Sandra Sandré e
Valdir Mata. . x 

¦
Tôdas as músicas da revista "O

Rei do Xadrez" um sucesso Já dt
cinco semanas no Jardel, com Cole,
são de um jovem compositor de IS
anos, João Roberto Kelly.

Matheus Fontoura voltará ao car-
taz, como tradutor do vaudevillc
"Ocupa-te de meu minimo", de Paul
Van Stalle. ontem estreado no Tea-
tro do Leme, pela Companhia Milton
Carneiro com o seguinte elenco: Mil-
ton Carneiro, Maria Luiza, Elisio de
Albuquerque, lida Cândida, Lana Al-
ba, Nestor Montmart e Augusta Mo-
reira.

"Treze à mesa" estreada há dois
meses, mantém o mais constante pú-
blico dc temporada no "Malson dc
France", na interpretação do TBC,
com Célia Biar e Tereza Rachel à
frente do elenco.

Celme Sllva irá para o "Teatro
Cacilda Becker?" ótima aquisição para
o conjunto que Ziembinslti dirige.

No elenco de "Gigi", que está
esgotando o Copacabana: Suzana
Freyre, Henriette Morineau, Laura
Suarez, Delorges Caminha, Paulo Gou-
lart, Sarah Nobre, e Cecy Medina.

Enquanto Luis de Lima ensaia a
nova peça para Eva e seus Artistas, o
Serrador continua de casa cheia com
"Timbira". Jardel Filho, Beatriz Vei-
ga, Ilka Soares, Edmundo Lopes, Pau-
lo Padilha, Paulo Monte e Tarciso Za-
nota, com Eva Todor comandam c
espetáculo de Luis Iglésias.

Valter Pinto gratificou Luis Mar-
zulo, seu administrador, com cem mil
cruzeiros, pelos seus bons serviços na
última temporada do Recreio. Mcre-
ce o registro especial que ora faze-
mos, o gesto do empresário.

"Calúnia', de Lllian Helmann,
em tradução de Gustavo Doria, dire-
ção de Adolfo Ccll!, continua atraln-
do grande público ao Mesbla. Tão
cedo não será substituída por "olho
Mecânico", de Antônio Carlos Carva-
lho, premiada no Concurso de peças
da Companhia Tônia-Celi-Autran, que
Já entrou em ensaio sob a direção de
Benedito Corsi, que deu à mesma um
tratamento de comédia musical, para
tanto, Geny Marcondes Já compôs
oito canções e trinta e cinco temas
de fundo musical.

Aurlmar Rocha mantém vivo
seu "Teatro de Bolso", na apresen-
tação de "Casal entre aspas", com
Renata Fronzi, Celme Sllva e Tclcy
Pcrez. Em ensaios: "Pedro Mico", de
Antônio Callado, com Grande Otelo
no papel-título,—• Maria Delia Costa vê a praçé
Tiradentes todas as noites superlot!)-
da do automóveis de todos os cantos
da cidade. É gente que vai vê-la, no
Carlos Gomes, cm "Moral cm Coiv
cordata", de Abílio Pereira Mesquita,
ou então vai ao João Caetano para
se divertir com a revista "É tudo"Juju-Frouírou", pela Companhia
Silva Filho.

Há seis anos funciona cm Madu-
relra o "Teatro Zaquia Jorge", com
Júlio Monteiro Guedes à frente.
Atualmente a revista "JK vai lá",
exibindo Saluqula Rcntlni e Dinorá
Marzulo, é um sucesso dc bilheteria.

Assumiu a direção do Teatro
Castro Alves, em Salvador, para que
foi nomeado pelo Governador Antônio
Balbino, o sr. Mario Cabral. Deseja
êle que o "Teatro Castro Alves"
atinja realmente os seus altos e no.
bres objetivos de arte e de cultura,
preenchendo integralmente, a grande
lacuna que se fazia presente no seio
da nossa vida comunitária". O "Tea-
tro Castro Alves" está com data mar.
cada para sua inauguração: a dois
de julho.Sônia Oltlcica, por estar enfêr-
ma, não pôde aceitar a cadeira dc
prosódia que lhe ofereceu a Escola
do Teatro Duse, Luiza Barreto Lei-
tc a substituirá. As aulas de "inter-
pretação" que eram suas passarão
agora para o diretor Willy Kcller.
As demais classes, de "Mímica" e"Improvisação" e "História do Tea-
tro" continuam com Luls de Lima e
Salvio de Oliveira, respectivamente.

Encontra-se no Rio Martim O""-j Defesa de Tese. Tfidas ai provas sc
çalves, diretor da Escola de Tcutrc | r.allzam na Pollclínlca Barros Terra,
da Universidade da Bahia. em Niterói. .¦ ¦ ¦ ¦

CMMEMA
FILMES DE ABRIL

MEDIDAS RELATIVAS A REALI-
ZACAO DO II CONGRESSO NACIO-
NAL DE HOSPITAIS — Após perma-
neéer alguns dias em Belo Horizonte,
regressou a esta Capital o dr. Dirceu
Eulálio, dlretor-substituto da Divisão
dc Organização Hospitalar e diretor
executivo da Associação Brasileira de
Hospitais. Esteve debatendo, na Ca
pitai mineira, com os organizadores
do II Congresso Nacional de Hospi-
tais, assuntos pertinentes ao aludido
conclave, tendo, inclusive, promovido,
para êsse fim, reunião extraordinária
da Comissão Executiva, em a noite de
sexta-feira, 2, na sedo da Associação
Médica de Minas Geral. Entre outras,
foram tomadas as seguintes resolu-
ç es: a C. E. solicita a cooperação
efetiva da D. O. H. e da A. B. H., no
sentido dc serem obtidas, nas mes-
mas, informes, esclarecimentos, ins-
truções, que possam facilitar os inte-
ressados; seriam incentivadas as ati-
vidades da C. E. alusivas à propagan-
da do II Congresso Nacional de Hos-
pitais, maximé junto ás associações de
classe, regionais; a C. E. cuidaria,
desde logo, da elaboração de cir-
cularcs, veiculando novos informes
julgados indispensáveis.

MESA REDONDA SÓBRE CITOLO
GIA NO INSTITUTO NACIONAL DE
CÂNCER — A Sociedade Brasileira de
Cancerologla realizou no dla 2, uma
reunião conjunta com a Sociedade
Brasileira de Cltologia, no Centro de
Estudos do Instituto Nacional dc Càn
cer, A Mesa Redonda, além do dr.
Antônio Pinto Vieira, diretor do Ins-
tltuto e do prof. Francisco Fialho,
presidente da Sociedade Brasileira de
Cancerologla, estiveram presentes os
conferencistas: dr. Edéslo Maesse Ne-
ves, dr. Wulnar Bastos, dr. Roberto
Alvarenga, dra. Clarice Amaral Fer-
relra e dr. George-Francls Ricknell.

PREPARATÓRIA DO SEMINÁRIO
DE GARANHUNS — Em sua sede
(Largo da Misericórdia, 24) realizou
a Associação Brasileira de Luta Con-
tra a Fome uma reunião preparató-
ria do Seminário de Endemias c Des-
nutrição a que compareceram o pre-
sidente da Comissão Nacional de Ali-
mentação, sr. Gayoso Neves, e os srs.
Pedro Borges, Aiiton Vilela, Celso Ar-
coverde, Nelson Morais, Richat Ro-
drigues, Ivan Morais, Alarlco Cunha,
Jair dc Montedônlo e Souza Barros.
O prof. Josué de Castro fêz um rela-
tório das providências tomadas em
Recife e Garanhuns para a realização
do Seminário. Foram escolhidos o
presidente da Comissão Regional, dr.
Antônio Figueira, diretor da Facul-
dade de Medicina de Pernambuco, o
secretário, dr. Bertoldo Arruda, do
Serviço Federal de Saúde,

CENTRO DE ESTUDOS DA CL1NI-
CA SANTA MARTA — O Centro de
Estudos da Clinica Santa Marta —
Instituto dc Reumatologia fará reali-
zar grr.anhã, 8, quinta-feira, a sua ha.
bitual reunião, com a seguinte ordem
de casos: 1.°) "Reumatismo de Pon-
cet", drs. Caio Villela Nunes e Nelson
Vidal; 2.°) "Infarto de parede poste-
rior", dr, R. Menezes de Oliveira; 3.°)"Tratamento das varlzes de membro
Inferior', dr. F.dmar da Fontoura Lo-
pes: 4.°) Discussão dos casos da Clí-
nica.

CULTURA DE PELE HUMANA -
O prof. Colson, diretor do Centro de
Tratamento dc Queimados, do Hospi-
tal Snlnt-Luc, de Lyon, anunciou uma
descoberta que está fazendo sensa-
ção nos meios médicos. Trata-se do
seguinte: o dr. Prunieras, que sorvo
no Centro de Pesquisas da Faculdade
dc Medicina da mesma cidade, con-
seguiu realizar cultura de pele hu-
mana. Logrou efetuar, cm laborató-
rio, essa cultura, de modo a garantir
a ressurreição das células humanas
da epiderme. E fêz filmar a vida c
as reações dessas células. A desço-
berta do dr. Prunieras é tanto mais
importante quanto até agora não se
conseguiu o que os pesquisadores do
Centro vêm procurando há longo
tempo, Isto é, concretizar a Idéia dn
criação de um "banco da pele".

CÁTEDRA DE PUERICULTURA E
CLINICA DA I.» INFÂNCIA — Ini-
clou-se anteontem o concurso para a
cátedra de Puericultura e Clinica da
1.* Infância da Faculdade Fluminense
de Medicina, disputada pelos drs, Cé-
sar Pernetta e Álvaro Serra de Cas-
tro. Hoje, 7, às 16 hs. terá lugar a
Prova Didática do dr. Álvaro de Cas-
tro; e às 17 hs. a do dr. Pernetta.
Amanhã e sexta-feira, às 8 e às 13 hs..
respectivamente, a Prova Prática e a
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Estados Unidos
Bandoleiros de Durangn (Gun Ducl In Durango), de Sidney Salkow

com George Montgomery, Ann Roblnson, Steve Brodie, Frank Ter-
guson Bobby Clark. (Robert K. Kcnt; UA..

Caldeira do Diabo (Pcyton Place), de Mark Robson — com Lana
Turner, Lloyd Nolan, Arthur Kti.nedy, Diane Varsi, Hope Dange, Lee
Philips, Terry Moore, Betty Ficld, Russ Tamblyn, Mildrcd Dunnock, Leon
Ames. (20th.Century-Fox, CScope Si DoLuxc).

Calypso Joe (Calypso Joe). dc Edward Dein — com Hcrb Jeffrics,
The Easy Riucrs, Lestcr Hurton Danceis, Duke of Iron, Lord Flea,
Angie Dickinson, Claudia Dral-.e (AA).

Cavalgada de Aventuras (África Actventurc), dc Robert C. Runrk.
(RKO-Palhé. aKO-Radio fi: PiHliéColoii.

Delinqüente Delicado. O (The Dcllcate Delinqucnt). cie Don Mc-
Gulre — com Jcrry Lewis. Darren McGavin, Martha Hyers, Robert
Iveis, Horace McMahon, (Par&mòunt, Wl.

Império dc Ualas (Last of the Badnien). de Paul l.anclics — com
George Montgomery. Mor Randall. Douglas Kennedy, James Best,
Robert Foulk, Keili. Lars.n. (AA, CScope & DeLuxc).

Lágrimas dc Triunto (Jeanne Eagclsi, dc George Sidney — com
Kim Novak, Jeff Chamüer, Agncs Moorchcad, Virgínia Grcy. (Co-
lumbia, Superscopc 2.15'.:.

Meu Pecado foi Nascer (Band of Angcls), dc Raoul WalSh — eom
Clark Gable, Yvonne De Cario, Sidney Polticr, Carolle Drake, Errem
Zlmballst Jr.. Rex Re_iscn, Pátrio Knowles, Andréa' Kin, (\VB, RKO-
Scope (!) & WarnerColor),

Mocidade Indomável (Untamed Youth . de Hovvard W, Koch —
com Mamle Van Doren] Lori Nelson, John Russell, Lurcnc Tuttle,
(Schenck-Koch; W3).

Mulher de Ninguém, A (Thundcrslorml, de John Guillerir.in —
com Linda Christian, Carlos TI.oihPsoii. Charles Korvin. (AAi.

Mulheres do pântano (Swnmp Wompn), dc Roger Corman — com
Carolo Mathews, Marie Winclsor, Bcverly Garland, Jill Jarmyn, Su-
san Cummings, Toüch Connors. (Bernard Woolner, Pha.téColorj,

Na Fúria de uma Sentença (Day of lhe Badmen), de Harry Kellcr
com Fred MacMurray, Joan Wcldon, John F.iicsoii, Marie Wlndsor,

Robert Middleton. Sklp Homeier. Lee Van Cleeí. Clu is Alcalde, Edgar
Buchanan, Don Haggerty. (Ul, CScope (!) & EnstmanColor..

No Rastro dos Bandoleiros (Shoot-Oul at Medicine Uciul), de 111-
chard L. Bare — com Randolph Scott, James Cralg, Angie DlckllV»
son, Dani Craync, Myron Healey, John Alderson. iWB, RKO-Scopet).

Orgulho c 1'alxão (The 1 .ido and the Passloni, dc Stanley Kia-
mer — com Cary Grant, Frank Sinatra, Supliia Loien, Theodore Bi-
kel, John Wcngraf, José Nielo, Philip Van Zandt. (Kramcr; UA, VV
& Tcchnicolori.

Os que Sabem Morrer (Men In War), dc Anthony Mann — com
Robert Ryan, Aldo Ray, Robert Kclth, Nehemiah persoff, Vic Mor-
roWi James Edwards. (Sccurlty; UA), |

Primavera do Amor (April in Love., dc Henry Lcvln — com Pat
Boone, Shlrley Jones, Arthur 0'ConnelI. (20th Cenlury-Fox, CScopt
& DeLuxe).

Resgate do Bandoleiro, O (The Tall T), dc Budd Boettichcr —
com Randolph Scott, Richard Boone, Maurcen 0'Sullivan, skip Ho-
meler, Henry Silva, John Hubbard. (Scott-Brown; Colúmbla, Superscope
235 (I) & Technicolor).

Sangue de Valentes (Hell's Crossroads), dc Franklin Adrcon —
com Stephen McNallv, Peggle Castle, Robert Vaugh, Henry Bradon,
Harry Shamion, Douglas Kennedy. (Imperial, Naturama).

França
Aquele qne Deve Morrer (Celui qui Doit Mourtr), de Jules Dassin

com Pierre Vaneck, Jenn Servais. Mellna Mcrcouri, Fernand Lo-
doux, Geri Frocbe, Gregoirc Aslan, (França Filmes, CiiicmaScopc).

Itália
Brotos do Século (Ragazzl d'Oggi>. dc Lulgi Zampa — com Ma-

risa Allasio, Paolo Stoppa, Llll Ccrasoll, Nunccia Lodlgíanl, Mlka
Bonglorno. (Art Films, CinemaScope & EastmanColor).

ltália-Eslados Unidos
A Princesa da Babilônia (The Qucen of Babylon/La Cortiglana dl

Babilônia), de Cario Bragaglia — com Rhonda Fleming. — Ricardo
Montalban. (Technicolor).

Espanha
O Garoto e o Vagabundo (Mi Tio Jacinto), dc Ladislao Vajda —

com Pablito Calvo, Walter Chiarl, Paolo Stoppa. (Telcfilmes).

Alemanha
Noites na Hungria (Ich Dcnke oft an Piroschka), do Kurt Holl-

mann — com Llselotte Pulver, Gunnar Moller, Vera Graydtzcrg. (Art
Films, Artevlsione & Agfacolor).

Brasil
João Negrlnlio. dc Oswaldo Conjonl.
O Circo Chegou à Cidade, de Alberto Savcri, com Catalano, Badu.
Paixão de Gaúcho, de Walter George Durst, com Alberto Rus-

chcl. Carmen Joya Morales, Victor Merinow, Lima Duarte, Ana Can-
dida.

Sherlock de Araque, dc Victor Lima, com Fred, Carcqulnha, Cos-
tinha, Wilscfn Grey, Coleneh Costa.

"DIA DAS MÃES"
PARA O GRANDE DIA

TECIDOS

apresentando as últimas novidades, para
um bom presente, em tecidos nacionais e
estrangeiros.

Avenida Copacabana, 774. 40777

CARTAZ HE HOJE
BOATES

"Wnldlr Calmon E SeúARPtGS
Conjunto",
IIF.GVIN — Tel. 25-7273 — (Fecha-
do).
CANOAS — Tcl. 37-0223 - "Música
B Dança".
CASABLANCA - Tel. 26-73.5 - (Fe-
chado).
C/R0'5 — Tcl. 37-1191 - -Música E
Dança",
CLUB 36 - "Sylvio Caldas".
nWNK — "Djalma Tcrrcira E Seus
Milionários Do Ritmo*.
GOLDE.V-ROOM - (Fechado).
KKV-HOITB - "FafA Lemos".
MAXllfS — Tel. 37-S6H - "Com
M..RC E Seu Trio".
MKIA-NOITB — (Copacabana Paloce)
— Tcl. .7-1818 - "Música De Cò-
pia, Moacir Sllva",
NIGHT A,VD DAY - Tcl. 37-.S33 -
"Mister Samba".
NOVO MUNDO - "Jantares Musica-
dos".
SACHA'5 - "Murlllnho Almeldc".
TUDO AZUL — "Américo Ao Plano"

TEATROS
BOLSO - Tel. J7-312J - "Casal En-
tre Aspas".
CARLOS GOMES ~ Tel. 22-75SI -
••Moral Em Concordata".
COPACABANA - Ttl. 5T-181S -"Gigi", de Ccvl«-tte
DULCINA - Tcl. Si-ÜXI - "O Sim-
to t A Porca",roíuKs - rei. n-sne - (Fecha-
do>.
JAKDSL - "O Rtt Do Xadrez".
JOÁO CAKTASO - Tcl. 4J-tlTí -"t Tudo Jujvi-Fru-fru".
LEMK - Tel 37-6413 - "r»lta tfm
Ped*ço Km Meu Marido".
RüCKKlO - Tel. -C-SM - "Bom
Mesmo 16 Mulher*.
RIVAL - "Pedaço D« Mau C«ml-
nho*.
MAISON Di FRA.VCK - "Tr«« A
Mesa*.
afISBLA - "CíliinU".
MvsictPAi. - Tti. a«_au - "n»\-
lado" — "Silf ._<* - "r_íi.dt!«" —*i-_ dc-V. \ ce E. .« •C*«t-'«i-

settes" "Bodas de Aurora'' As 16 hs.
REPUBLICA — "Bill Halcy e S-us
Cometas".
SKRHADOR — Tcl. 42-6443 - "Tim-
bira".
SAO JORGE — Tcl. 45-6700 - "Per-
doa-me Por Mc Trulrcs".
TIJUCA - Tel. 28-1039 - "Mágica
Maestro".
ZAQUIA JORGE — "JK..
La...".

Vai

TARQUES DIVERSÕES

PRAÇA DO CONGRESSO - "Festa
Nacional Dos Estudantes".
QUISTA DA BOA VISTA — "Par-
que Shangaí".

CINEMAS

Clnelàndia
CAPITÓLIO — Tel. 3:-676« - "Jor-
liais — Desenhos — Curiosidade!".
IMPÍRIO - Tri. ::-9_48 - "A Gavô-
ta Das Metas Pretas" — com Lex
Barktr — Anne Banerolt — Mamle
Van Doren — Ron Randell. — (Pro-
duelo americana).
MKTRO - Tel. 3:-".90 — "Não Cala
N Igua, Marajó" — com Glenn Ford

Gi.% Scala — Barl Holliman — An-
r.c Francis. — Colorido. — (Produ-
ç.lo americana).
ODKO.V - Tcl. Í2-1508 — "Parts
Music Hall" — com M>ck Micheyel

Genevteve Kervine — Charles Ai-
navour — Claude VeR3 — Jacques
Pastor? — Vanja Orico. — Colorido.

iProduçio francesa).
FAL.4CIO - Tel. S3-_838 — *A Cal-
dcíra do Diabo'' com Lana Turnrr —
Le* Philips — Hope Lanje. — (Pro-
duç_o americana),
PLAZA — Tel. 22-10.1; — "A Mulher

jQue Mulheres!" — cora Rofcm Dhe-
iry — Colttte Brossct — R.*ymond
IBuísIers. — tProducAo francesa >
! PLAZ.A — Tel. 23-ST» — "A Mulher
IQue Eu Amo" — com EM» Presley
í— Uiabtth Scott £* WendelJ Corry.
I— Colorido. — (Produção america-1
nat. 1
VÍTdRIA - T*V 41-9030 - -Jorna-I

id* IneaquKivcl" — cora Anthony<

Quinn — William Conrad — Lita
Mllan. — (Produção americana).
RIVOLI — (Clnelândia) — "A Tôr-
re Do Crime" — com John Ericson —
Mari Bltichar — Charles McGraw.

(Produção americana). •
REX — Tcl. 22-6327 — "O Renegado
Do Forte Pcttlcoart" — com Audle
Murphy — Kathyn Grant — Hope
Eümerson — Jeff Donnell — Jeanette
Nolan — Sean McCloroy — Ernestlne
Wadc. — Colorido. — (Produção
americana).

CENTRO
CINKAC TRIA.VON - Tel. 42-6024 -"Jornais — Desenhos — Curiosidades

Comédias — Atualidades".
COLONIAL — Tel. 42-3512 — "A Mu-
lher Que Eu Amo".
FLORIANO - Tel. 43-9074 -
"A Garota Das Meia? Pretas".
IDEAL - Tel. 42-1218 — "Armado
P>ira Matar" e "Bandoleiro Inocente".
ÍRIS - Tcl. 42-0763 — "Obrigado A
Matar".
MK.M DE SA — Tcl. 42-2233 —
"Mulheres Do Pântano".
MARROCOS — Tcl. 21-7979 -
"Oi Heróis Estão Cansados".
POPULAR — Tel. 43-1854 — "A
Rainha Da Babilônia".
PRESIDENTE - Tel. 42-7138 -
"NSo Caia N'_gua, Marujo" — com
Glenn Ford — Gia Scala — Earl Hol-
liman — Anne Francis. — Colorido.

«Produção americana).
PRIMOR — Tel. 43-65S1 — "A Mulher
Que Eu Amo".
RÍO BRANCO - Tel. 43-1639 -
"Meu Pecado Foi Nascer".
SAO JOStf — Tel. 42-0592 — "... Mas
Que Mulheres!".

Bairros — Subúrbios
ABOUÇÂO — (Lg. da Abolição) —"A Garota Das Meias Pretas".
ALPHA — Tel. 29-S315 — "... Mas
Que Mulheres!".
AMKRíCA — Tel. 4Í-4Õ19 — -Parts
Music H*H",
ART-PAI-AC/O - Tel. ST-rT. -"Brotos Do Século* — com Martsa
Allasio — Mike Bonglorno, — Colo-

rido. — (Produç8o italiana).
ASTÓRIA — Tel. 47-0466 — "A Mu-
llicr Que Eu Amo"
AVENIDA — Tcl. 4S-1667 — "Joma-
da Inesquecível".
AV.TECA — Tel. 45-6313 — "Paris
Music Hall" — com Mick Micheyel

Genevlcve Kervine — Charles Az-
navour — Claude Voga — Jacques
Pastory — Vanja Orico. — Colorido

(Produção francesa).
ÀGVA SANTA — (Eng. de Dentro)"Fanían La Tulipc".
ANCHIETA -
ALASKA — (Copacabana) — "Festi-
vai" — (Um Filme Por Dio).
ALVORADA — Tel. 27-2936 - (Fe-
chado para obras).
BANDEIRANTES "— Tel. 29-3262 -
"Primavera Em Paris".
BARONEZA - Tel. J. P. A. 623 -
"Os Olhos Do Padre Tomasino".
BELMAR — (Engenho dí Dentro) —
"Armado Para Matar".
BENTO RIBEIRO - Tcl. M. H S
S81 -
BONSUCESSO — (Bonsucesso) —
"A Garota Das Meias Pretas".
BRAZ DE PINA — Tel. 30-3489 —
"Impulsos Da Mocidade".
BOTAFOGO — Tel. 26-2200 -
"A Garota Das Meias Pretas".
CARIOCA — Tcl. 2S-3681 — "O Re-
negado Do Forte Petticoart".
CATCMBI - Tcl. 22-3681 — (Fecha-
do para obras).
CACHAMBl — Tel. 49-9401 -"Festival" — (Um Filme Por Dia).
CAIÇARAS — "Balas Na Noite".
CAIRO — (SSo Joéo de Menty) -
CAMPO GRANDE — Tel. C. G. R, 826

"Rapsódia". '
CARMOLV — (Vila da Penha) —
"Trete Cadeiras".
CARUSO COPACABANA - Tel
ST-5150 — "Paris Music Hall" — com
Mick Micheyel — Genevieve Kervp
ne — Charles Aznavour — Claude
Vepa — Jacques Paçtory — Vanja
Orico. — Colorido. — (ProduçSo
francesa).
CENTRAL — Tel. 30-Í652 — "A Ca-
ravana Da Morte".
COLISEU - Tel 29-8753 — "O Rent.
gado Do Forte Petticoart".
COELHO NETO -

COPACABANA — Tel. 57-5134 —
"Jornada Inesquecível".
DANOBIO - Tel. 37-1980 -
ENGENHO DE DENTRO — Tel
29-4136 — "A Torre Do Crime".
ESKYS-TIJUCA - Tel. 28-5513 -
"Brotos Do Século".
ESKYE-ME1ER — Tcl. 29-6704 -
"Brotos Do Século".
ESTÁCIO DE SA — Tel. 32-2923 -
"A Deusa Paga".
FLORESTA — Tel. 26-6257 —
"Cidade Do Vicio".
FLUMINENSE — Tel. 29-1404 —
"Galante Sanguinário".
GLÓRIA — (São João de Merlty) —
"Bandidos Do Rio Frio".
GUARACÍ — (Rocha Miranda) —
"A Mulher Que Eu Amo".
GUANABARA — Tel. 28-9339 -
"A Mulher Do Próximo".
HADDOCK LOBO — Tel. 48-9610 -
IPANEMA — Tel. 47-3S06 — "Jorna-
da Inesquecível".
ÍRAJA — Tel. 29-8330 — "E Agora
Brilha O Sol".
IGUAÇU -
7MPERATOR — Tcl. 29-2112 -
"A Caldeira Do Diabo" — com Lano
Turner — Lee Philips — Hope Lange.
-— (Produção americana).
IPIRANGA -
LEBLON — Tel. 27-7805 - "O Re-
negado Do Forte Petticoart",
LEOPOLDINA — (Penha) — "O Re-
negado Do Forte Petticoart".
LÍRIO — (Marechal Hermes) —
. 1ADRID — Tel. 48-1184 — "A Cal-
deira Do Diabo* — com Lana Turner
— Lee Philips — Hope Lange. —
(Produção americana).
MARACANÃ - Tel. «-1918 —"A Caldeira Do Diabo".
MADUREIRA — Tel. 29-8733 —
"A Garota Das Meias Pretas".
MARIA.VA — Tel. 28-1337 — "Um
Grito Na Escuridão".
MARAJÁ — Tel. 28-7384 — "Cora-
ções Em Angústia*.
MARAJÓ — Tel. B. P. A. S»6 -'Os Filhas De Ninguém".
MODERNO — (Bangu) — Tel. 842 —"Armado Pam Matar".
MELLO — Tel. 30-3077 — "Meu Pe-
cado Foi Nascer".
METRO COPACABANA -Tel. 37-98SS

"N5o Caia N'água. Marujo" — com
Glenn Ford — Gia Scala — Earl Hol-
liman — Anno Francls. — Colorido.

(Produção americana),
ÍIETRO TIJUCA - Tel. 48-9970 -
"Não Cala Nágua, Marujo" — com
Glenn Ford — Gia Scala — Earl Hol-
liman — Anne Francls. — Colorido.

(Produção americana).
MAUÁ — Tel. 30-5656 - "... Mas
Que Mulheres!" — com Robert Dhcry

Colette Brosset — Raymond Bus-
slers. — (Produção francesa).
MASCOTE — Tcl. 29-0411 — "A Mu-
lher Que Eu Amo".
MEVER — Tel. 29-1222 - "Sherlock
De Araque".
MONTE CASTELO — Tcl. 29-8250 -
"Orgulho E Paixão".
MIRAMAR — (Leblon) - "Paris Mu-
sic Hall".
MrtÇA BONITA — (Padre Miguel) —

j "Marcellno, Pão E Vinho".
NACIONAL - Tel. 26-6072 — "A

l Mulher Que Eu Amo".
! NATAL — Tel. 4P.-1480 - "Marce-

Uno, Pão E Vinho".
te".
NOVO HORIZONTE —
ORIENTK — Tcl. 30-1131 - "Horas
Dc Desespero".
OLINDA — Tel. 4S-1032 — "A Mu-
lher Que Eu Amo".

I PAX — Tel. 27-6621 — "Não Cala
i Nágua. Marujo" — com Glenn Ford; — Gia Scala — Earl Holliman — An-

ne Francls. — Colorido. — (Produ-
ção americana).
PARA TODOS - Tcl. 29-5191 -"... Mas Que Mulheres!".

; POLITEAMA — Tcl. 25-1143 —"Armado Para Matar".' PALÁCIO SANTA CRVÍ — "Can-
fere".

j PALÁCIO H/GIENÓPOL1S — "NSo
! Caia Nágua, Marujo" — com Glenn
; Ford — Gia Scala — Earl Holliman
j— Anne Francis. — Colorido. —
i (Produção americana).
j PALÁCIO VITORIA — Tel. 48-1971 —
J "O Homem Sombra".
.PARAÍSO — Tel. 30-1060 — "Sher-

lock De Araque".' PENHA - Tel. 30-1121 - "Paris Mu-
ate Hall".
PIRAJÁ - Tel. 47-2SSS - "Heran-

ça De Um Forçado".
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PILAR - Tel. 29-6460 -
PRIMAVERA — (Del Castilho) -
"A Um Passo Da Glória ".

PROGRESSO —
PADRE NÓBREGA — "Mulher Sem
Alma" e "Revólveres Fumegantes".
RAMOS — Tel. 30-1094 - "A Torre
Do Crime".
REGÊNCIA — (Cascadura) — "Sher-
lock De Araque".
REAL — Tel. 29-3467 — "Noites Dc
Cabarés" e "Prisioneiro Do Rcmor-
so".
RYDAN — Tel. 48-1693 — "Armado
Para Matar".
REI — (Fechado para obras).
REALENGO — Tel. Bangu^ 472 -
RIAN — Tel. 47-1144 — "O Tlencga-
do Do Forte Petticoart".
ROULIEN — Tel. 49-1693 — "A Tór-
re Do Crime".
ROYAL — (Copacabana) — "A Mu-
lher Que Eu Amo".
ROSÁRIO — Tel. 30-1889 - "Sherlo-
ck De Araque".
ROXY - Tel. 27-824." - "A Caldel-
ra Do Diabo" — com Lana Turner —
Lee Philips — Hope Lange. — (Pro-
dução americana).
SANTA ALICE — Tcl. 38-9993 —
"Casa De Bambu".
SANTA CECÍLIA - Tcl. 30-1823 -
"Paris Music Hall".
SANTA HELENA - Te). 30-2666 -
"Paris Music Hall".
SANTA CRUZ -
SANTO AFONSO — (Tljuca() -
"Alta Sociedade".
SÁO JORGE - Tel. 2S-0S94 -
"O Filhlnho Do Papai".
SÁO JORGE — (Olinda) — "Carros
Roubados".
SÁO GERALDO — Tel. 30-9282 -
SÁO LUVA — Tel. 25-7479 — "O Re-
negado Do Forte Petticoart" — com
Audle Murphy — Kathyn Grant —
Hope Emerson — Jeff Donnell —Jc«-
nette Nolan — Sean McClory — Er-
nestine Walde. — Colorido. — (Pro-
duçSo amcTlcana).
SÁO PEDRO — Tel. 30-4181 -
"A Mulher Que Eu Amo*.
SÁO PAULO - (Higlcnôpoliíi -
"Artistas E Modelos".
TIJUCA — Tel. 41-1518 — "Circe-
re Sem Grade»".
TODOS OS SANTOS - Tel 49-0300 -
TRINDADE - Tel. 45-2___ -
VILA ISABEL - Tel. 38-1310 —"Mareellno, Pia E Vfnho".

VAZ LOBO — Tel. 29-9198 —"Música Alucinante".

Governador
GUARABU —
ITAMAR — "Primavera Em Pa-
ria"..
JARDIM — "Marcellno, PSo E VI-
nho",
Niterói
CASSINO — Tel. 2-490 — "Sherlock
De Araque".
CENTRAL — Tel.3S-006 — "O Reno-
gado Do Forte Petticoart".
ÉDEN — "O Renegado Do Foi te Pet-
tlroart".
GRILL CASSINO — Tel. 4555 —
ICARAI — Tel. 3346 — "Lábios Sela-
dos".
IMPERIAL — Tel. 3120 — "Armado
Para Matai".
MANDARO -
MUTUA — (São Gonçalo) — "Sher-
lock De Araque",
NANCY — (SSo Gonçalo) — "Sher-
lock De Araque".
ODEON-NITF.RÓl — Tel. 2-2707 —
"Jornada Inesquecível".
RIO BRANCO - Tel. 2-0894 -
.SAO BENTO — "Brotos Do Século*.
SÁO JORGE — Tel. 2-2934 — "Paris
Music Hall". '
VERA CRUZ - Tcl. 2-2_64 — "Sher-
lock Dc Araque".

Caxias
CAXIAS — 'O Garoto E O Vaga-
bundo".
PA7.-CAX1AS - "Lágrimas De Trlun-
fo*.
POPULAR — "O Incrível Homem
Que Encolheu".

Petrópolis
ART-PALÁCIO — "Deifolhando A
Margarida".
CAPITÓLIO - "A Garota Das Melaa
Pretas".
D. PEDRO — Tfl. 3400 - "A Rosa
Do Oriente".
F.SPF.RANTO — Tel. 3187 —
PETRÓPOLIS — "Lágrimas Da Tri-
unío".

T RIOS
REX —

Íim".
'A Prisioneira Do Krem*

.a __________ m
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DEFESA DOS INTERESSES DO RIO GRANDE DO SUL
contra o trabalho de sapa de alguns conterrâneos

O senador Daniel Krieger define a atitude do governador do Estado

Repartição pública almoça com candidato
Quem pagou não foram os funcionários — O que se passou ontem no
Serviço Gráfico do IBGE — Pai e filho articulam auto-homenagejn —

"Comissão" convida e não cobra

O sr. Daniel Krieger ocupou a trl-
buna do Senado para tratar do caso
do mandado de segurança impetrado
pelo governador do Rio Grande do
Sul ao Supremo Tribunal, na defesa
dc direito liquido e certo do Estado.
Disse que a medida era incontestà-
vclmente de exceção, c, assim sendo,

tinha que provocar movimento na im-
prensa c na opinião pública. E con-
tinuou:"Precisamos fazer um histórico sin-
tético dos fatos para analisar e jus-
tificar a atitude do governo do meu
Estado, que não c fruto, como afir-
mam por ai, de um propósito eleito-

A SUMOC não reabriu
o caso do Rio Grande do Sul

Decisão tomada não podia ser revista — Exposi-
ção do diretor da Carteira de Câmbio ouvida em
silêncio — Alkmim também em silêncio — Su-
premo escolhe amanhã o relator do mandado de
segurança — Com o presidente da República o

sr. Godói Ilha — Brizzola no Rio
O sr. Paulo Poock Correia, di-1 toio, o Supremo Tribunal Federal

retor da Carteira dc Câmbio do j escolherá o relator para funcionar
Banco do Brasil, limitou-se a fa-|no mandado de segurança impe-
zer longa exposição perante ?] t.ado pelo governo gaúcho contra
Conselho da SUMOC, reunido'
onlcm à noite sob a presidência
do ministro da Fazenda, sòbrc o
caso da concessão do Certificado
dc Prioridade Cambial emitido
em favor do Rio Grande do Sul,
pnra importação dc máquinas ro-
dóvlàrias. O assunto não foi ob-
jclo dc nova deliberação daquele
órgão. Náo houve qualquer debn-
te sòbrc a matéria c o sr. Alk-
mim ouviu calado a exposição do
sr. Poock Correia O assunto
está superado em relação à
SUMOC, restando, apenas, a Car-
leira dc Câmbio dar cumprimen-
to ao ato sumociucano.

O Conselho da SUMOC decidiu,
apenas, baixar uma Instrução, a
ser expedida brevemente, sobre
depósitos bancários de entidades
públicas e autárquicas no Banco
cio Brasil. Alias, propriamente, sc
trata de um revigoramento dc ato
anterior sobre o assunto, porque,

(Conclui na 11.» pagina)

rciro, mas sim a tradução fiel do
dever de um governante, qual a de
defender, acima de tudo, os interesses
legítimos do seu Estado.

OS ANTECEDENTES

Em 1951Í, o Rio Grande do Sul piei-
leou e obteve do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento,
um financiamento de vinte e cinco
milhões de dólares, para serem apli-
cados nas suas usinai hidrelétricas
c nas redes de transmissão. Por mo'-
tivos que não vale agora examinar,
o governo do Rio Grande do Sul
viu-se na obrigatoriedade de desistir
desse empréstimo, e para que o Es-
tado não fosse prejudicado, o èmi-
nente embaixador do Brasil nos Es-
tados Unidos, sr. Amaral Peixoto,
combinou com o sr. presidente da
República um esquema de compen-
sação. Deveria a União, que iria
usar, como usou, dêssé financiamento
para outras obras disseminadas no
pais, dar uma compensação ao Rio
Grande do Sul. Essa compensação
seria do treze milhões de dólares,
assim divididos: sete milhões, para
pesquisar e aparelhar os portos do
Rio Grande do Sul, e seis milhões
para dotar o Estado das máquinas e
dos implementos necessários a rasgar
e construir definitivamente as es-
tradas, por onde deverá circular a

nossa riqueza, que é o nosso sangue,
que é o sangue do Brasil.

O sr. Juscelino Kubitschek, com
quem foi feito êsse entendimento,
despachou a petição do governador
do Rio Grande do Sul nos seguintes
termos:"Autorizo o registro na SUMOC

por conta dos vinte e cinco mi-
lhões de dólares."

Isso, srs. senadores, em 1956.
Nesse mesmo ano, o eminente pre-

sidente da República visitou o Rio
Grande do Sul, por ocasião da festa
do trigo, realizada na ;magnifica e
bela cidade de Cachoeira. Nessa opor-
tunidade, o governador do Estado
mostrou a s. exa. o discurso que ia
proferir, e dele recebeu o assenti-
mento para que assim procedesse.

O COMPROMISSO
Nesse discurso, sr. presidente c srs.

senadores, está claramente demons-
trado o compromisso do governo da
República."Proclamo ao Rio Grande do Sul,
neste momento, que vossa excelência,
senhor presidente Juicellno Kubits-
chek, me comunicou hoje ter deci-
dldo, em definitivo, a concessão da
Indispensável autorização para as lm-
portações, em regime especial, a
exemplo do que fêz em outros Es-
tados, do material necessário ao Pia-
no de Reequipamento do Estado."

A SUMOC, a que foi dirigido o pe-
dido, concedeu registro de prioridade
cambial — cm principio, em íeve-
reiro de 1957, é definitivamente em
janeiro dc 1958.

INFLUÊNCIAS ESTRANHAS

Tudo se processava regularmente,
seguindo os trâmites normais, tendo
a SUMOC registrado a prioridade e
oficiado à Carteira de Exportação,
que emitiu os P.V.C. simbólicos, por-
quanto o pagamento era a prazo e
não representava a compra Imediata
de dólares, tudo — repito — seguia
o curso normal, obedecendo às pres-
crlções da lei e às tradições daquele
órgão da Administração Pública quan-
do começou a emperrar-se a marcha
da medida. E' que Influências outras,
pedidos outros, manifestações outras,
que não as do interesse público, pro-
curavam privar o ilustre governador
do Rio Grande do Sul de realizar no
meu Estado obra de administração
admirável que há de recomendá-lo
ao apreço e admiração dos rlo-gran-
denses.

MESTRE NA ARTE DE 1LAQUEAR

Começaram ai as tergiversações e
o ministro da Fazenda, mestre consu-

A pretexto de comemorar o se- Cabe observar que os aniversa-
gundo aniversário dc sua admi- rios do IBGE (outra caso, intei-
nistraçâo à frente do IBGE, o sr. rameiite diverso) são comemora-
Jurandyr Pires Ferreira, presi-; dos discretamente: missa e atoi
dente dessa instituição e, por me- cívico, apenas. O que ontem se

A Comissão orgujiizadora das soknidades de'\
comemoração do segundo aniversário da admü
nistraçâo do

. Prof. J.ukandyr Pires Febreira

wéi o pmzer de convidar V. S.a para participar
das festividades programadas para a dia

6 • ivuicr. 1958
Comissão-fantasma convida

Quem paga?

(Conclui na 12.» página)

PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL
LEVA INFORMAÇÕES A COMISSÃO DE INQUÉRITO

Fala sobre a liberdade do rádio, cédula única, declaração de bens e aí/vogo o votação por
legendas — Prazo muito pequeno para a desincompatibilização — Partidos devem ser sub-

vencionados e o dinheiro particular, nos dias de eleições, deve ser coibido — O alistamento
eleitoral não está correspondendo: 7.500.000, até agora — Verba insuficiente para eleições
de 3 de outubro — O presidente da Câmara surpreendeu a Comissão com a sua presença
Eslévc reunida, ontem, a Co-

no início do atual governo, houve missão Parlamentar de Inquerl
uma medida nesse sentido, quenáo foi cumprida pelas referidas
entidades.

A ESCOLHA DO RELATOR

Somente amanhã, mediante sor-

to Contra a Corrupção e as Frau
des Eleitorais, que dedicou a sua
sessão à audição do depoimento
do sr, Rocha Lagoa, presidente do
Superior Tribunal Eleitoral, o
qual, como já publicamos, con-
cordou, espontaneamente, em

O dólar marcou novo recorde
no mercado livre desta praça

Chegou a Cr$ 128,00 — Vendas da moeda
americana em abril — Taxa média

O dólar, ontem, nesta praça, no mercado de taxa livre marcou
a sua mais alta cotação — CrÇ 128,00 para venda e CrS 125,00 para
compra. Os repasses entre Bancos giraram cm torno dc CrS 126,50.
No fechamento do mercado, porém,, a maioria dos Bancos fixou o
.seu preço em CrS 127,50 para venda, e Cr$ 124,50 para compra. A
libra para saques foi colada a CrS 350,50 e CrS 348,50 para compra.

O mercado se caracterizou por intensa procura da moeda ame-
rleana, ao lado do acentuada falta de cobertura, determinando,
assim, o snltn paia CrS 128,00 e mais se aproximando da nova meta— Cr$ 130,00.

Vale acentuar que no mes de abril findo foram vendidos no
mercado livre desta praça USS 6.300.098,00. A renda alcançou o
montante de CrS 749.070.804.40. A taxa média do mês da moeda
americana foi CrS 118,98, contra CrS 106.60 no mês anterior, isto é,
registrou uma majoração de Cr$ 12,38.
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billzar das funções públicas que
exerça antes do pleito. Quando se
desincompatibiliza, já deixou pre-
parada toda a sua máquina elei-
toral. O ministro Rocha Lagoa
concordou plenamente com as ob-
servações do representante pesse-
dista mineiro, lembrando, porém,
que essa matéria só podia ser mo-
clificada com uma reforma consti.
tucional, a cujo estatuto compe-
te a fixação desse prazo.

O sr. Guilhermit.o de Oliveira
aliás, fêz longas observações sô-
bre as fraudes eleitorais, dizendo
que^ elas se exercitavam com
maior freqüência durante o pro
cesso eleitoral, à revelia dos jui

zes preparadores, com a falsifica-
ção de registros de nascimentos e
outros documentos necessários à
qualificação.

FRAUDES RARAS
Referindo-se às fraudes eleito-

rais, frisou o presidente do Supe-
rior Tribunal Eleitoral que a Jus-
tiça, muito raramente, delas to-
ma conhecimento. Em geral, as
fraudes são mais "faladas" do queapuradas in concreto, sendo ra
ríssimos os casos do fraudes elei
torais confirmados pelo judicia-

(Conclui na 11.* página)

O edifício S. Luiz Kci tal como tombou. Continua, amor-
talhado em plena vin pública. Como tantos outros crimi-
nosos, «quéle que abateu êsse edifício também continua
por descobrir. Outros prédios tombarão antes que

tomem providências sérias
se

comparecer àquele órgão de sin-
dicância, levando à Comissão Par-
lamentar a cooperação da Justi-
ça Eleitoral. Aliás, respondendo
à saudação que lhe dirigiu o sr.
Leite Neto, presidente do órgão,
o presidente do S.T.E. ressaltou
essa faceta de sua presença, lem-
brando que, em outros países,
membros do Judiciário recusam-
se a comparecer a órgãos de ou-
tios podêres- No seu caso, porém,
fizera questão de emprestar aque-
la cooperação, para que o Judi-
ciário, amanhã, não seja acusado
de omissão nessa teniativa que
se faz de aprimorar o processo
eleitoral brasileiro.

LIBERDADE DO RADIO

Solicitado a pronunciar-se, pe-
Io sr. Guilherme Machado, sô-
bre a igualdade que deve preva-
lever no uso do rádio e da te-
levisão, disse o presidente do Su-
pc-rior Tribunal Eleitoral:

É inegável o pnrler difusor
das rádios. Deve ser facilitado a
todos os partidos, satisfeitas as
normas regulamenlares.

Em seguida, referiu-se à legis-
lação que está sendo elaborada
pelo Congresso, o qual, "na sua
alta sabedoria", haveria de en-
contrar uma solução satisfatória1
para o problema.

CÉDULA ÚNICA
É impraticável a adoção rln

cédula única no nosso atual sis-
tema eleitoral — asseverou o pre-
sidente do Superior Tribunal
Eleitoral ao sr. Chagas Rodrigues
(PTB-Piauf). Acrescentou, po-
rém, que a solução do voto de
legenda impunha a cédula única.

DECLARAÇÃO DE BENS

Segundo o depoente, a uma per-
gunta do sr. Guilherme Macha-
do (UDN-Minas), a declaraçãoi
compulsória de bens só poderia jtrazer bons resultados no queconcerne ao enriquecimento ílí-j
cito de políticos. Por outro lado,j
a obrigatoriedade dessa declara-:
ção de bens não vinha restringir!
nenhum direito consagrado pelajConstituição, pois ao indivíduo'
que quer ser candidato a lei im-j
pòe condições a serem satisfeitas'
(documentos, etc). Entre elas.j
podiam figurar as declarações!
compulsórias, antes do pleito e;
após o término do mandato-

DESINCOMPATIBIL1ZAÇAO: '
PRAZO PEQUENO

O deputado Guilhermino de SAO PAULO. 6 — (Sucursal) ironistas ampla liberdade, garan-Oliveira, referindo-se à superiori-'— A possibilidade da passagem j tida pelo atual governo Frondizi
dade do poder político sobre o! de-. Perón por Sáo Paulo foi ad-1
poder econômico, em geral Usu- niitida hoje pelo ex-deputado pe-
fruido pelos candidatos que dis-! ronista Modesto Alves Spachesi,
põem de cargos públicos de pres-, mas, frisou este, "a caminho de
tigio. registrou a sua observaçãoiBlienos Aires", tão logo seja
de que era muito reduzido o pra-|aP'"ovado q projeto de anistia ora
zo de três meses concedido aoem apreciação pelo Congresso
candidato para se desincompati-'argentino.

Alta de Cr$ 8f07 na categoria geral
e de Cr$ 2,94 na especial do dólar ACL

A média ponderada foi a CrS 127,83 e o ágio
máximo a Cr$ 130,90 — Expectativa de alta,

também, no ágio do dólar USA*
Com uma elevação dc CrÇ 8,07 no ágio da categoria geral e dc

CrS 2,94 na especial do dólar ACL (área de conversibilidade limi
lada) foram licitados, ontem, nesta praça, as promessas dc venda
de câmbio para importação de mercadorias da Inglaterra. Alemanha,
Áustria, França, Itália, Holanda e União Bclgo-Luxemburguésa, con
firmando previsões transmitidas, ontem, pelo Correio da Manhã.

Na categoria geral dessa moeda o ágio máximo foi CrS 130,90 e
o mínimo a Cr$ 124,50. A média ponderada marcou CrS 127,83, con-
Ira CrS 119,76 no pregão anterior. Na categoria especial o ágio tini
co foi Cr$ 247,00, contra CrS 244,06 no leilão passado.Espera-se que no leilão do dólar USA, a realizar-se, hoje, nas
20 Bolsas de Valores do pais o ágio dessa moeda acompanhe a
elevação registrada no dólar ACL.

ra coincidência, candidato a depu-
tado pelo Distrito Federal,, com
faixas nas ruas e em plena cam-
panha eleitoral, convocou ontem
os servidores daquela autarquia
para um banquete de mil talhe-
res, realizado no Serviço Gráfico:
do IBGE, cujo dirigente, por ou-!
tra mera coincidência, é o seu fi-
lho, sr. Dyrno Pires Ferreira.!
Quem pagou os CrS 300.000,00,' \
preço módico da festa? Não, foi I
feita nenhuma subscrição e todos
os funcionários do IBGE sabem
que a despesa correu por conta
do mesmo Serviço Gráfico da ins-
tituição, afora o custo da condu-
ção (o Serviço Gráfico fica no
longínquo subúrbio de Parada dc
Lucas), para a qual foram mobi-
lizadas tôdas as viaturas dos se-
guintes órgãos filiados: Conselho
Nacional de Geografia, Conselho
Nacional de Estatística, Serviço
Gráfico, Núcleo de Planejamento
Censitário (antigo Serviço de Re-
censeamento), além de uma fro-'
ta de ônibus pertencente a firma
particular. Tudo à vontade.

"COMISSÃO"

O candidato a deputado, paracomemorar-se a si mesmo pe-rantes seus subordinados, dispen-
sou-os ontem de dar expediente.

comemorava era a "administração
Jurandir" — e à custa dos cofres
públicos, do dinheiro do povo.I_so mesmo, sòbrc o caráter da
comemoração, foi que os orado-
res de encomenda e sobremesa

disseram durante o bródio, tudo
com caráter eminentemente pos-
soai c político. Uma "Comissão"
fantasma (vide clichê), sem no-
mes, expediu convites a todos os
funcionários, sem que antes íòs-
se solicitada deles qualquer quan-
tia para realização da "espontâ-
nea". O dinhuiro era o mais fácil
de se conseguir. Sabe-se por ou-
tro lado que por trás dessa "Co-
missão" estão três funcionários,
todos êlcs realmente cm comissão,
nenhum pertencente aos quadros
efetivos da autarquia.

FLAGRANTE ELEITORAL

A foto que estampamos (12,33hs de ontem) documenta a aglo-
meração de funcionários abnega-
dos, frente ao prédio do IBGE, A
espera dos veículos que iriam
conduzi-los ao banquete. To;'.aviaf
já era possível, àquela hora, con-
signar o número de alguns cha-
pas-brancas ali à disposição do
delívrio auto-comemorativo: car-
ros de passeio 29-4142 e 9-4684 e
camioneta 8-7972. A frota dc ôni-

(Conclui na 10.a página)I
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Em frente ao IBGE
Lugar dc comício c (quase) na rua

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

INCAPACIDADE DO GOVERNO
oara solução do problema do Nordeste
Ainda não houve "quorum" 

para a votação da aposentadoria ordinária
dos trabalhadores — Preço do leite e o presidente da COFAP

Anunciada a volta de Perón
por um ex-deputado portenho

Residindo em São Paulo, o exilado argentino
Modesto Alves Spachesi declarou que a volta
do ex-ditador terá lugar logo após a votação
da anistia em seu país — Desmentida a
reunião de peronistas na Capital paulista —
O diretor do DOPS desconhece o assunto —•

Perón passará pelo Rio e por São Paulo

CONSPIRAÇÃO JUDICIAL E POLICIAL
nos escombros do Edifício S. Luiz

Atê hoje não sabe de quem, foi a culpa e quais são os responsáveis -- O
grande prejudicado continua sendo o Asilo da Velhice Desamparada
E uma vergonha, c a tòda a ci-jtos da policia para os serviçosjficio São Luis Rei era o pão dos-omc deve encher dc tnstcia c re-|designados concluíram que tãolvelhos pobres, necessitados c pela'volta o qu« se passa com os cs-|cedo - ou nunca - chegará ajCasa de Sáo Luis abrigados.comHm-os do Edifício Sao Luis Rea. opinião pública a saber quais sãojm mais de três meses que o lo-jo$ responsáveis e criminosos pelo1cal onde o grande imóvel veio!grande sacrifício imposto ao bc-í

NAO SE REÚNEM
O prócer peronista voltou a

desmentir alguma reunião de
adeptos do ex-ditador portenhonesta Capital, salientando quenáo há necessidade de tal con-
clave, uma vez que os peronistasresidentes no Brasil se correspon-
dem habitualmente com o antigo
ocupante da Casa Rosada c, mes-
mo na Argentina, têm hoje os pe-

A POLÍCIA tDESCONHECE

Tambéin o sr. Enzo Trípolli,diretor do DOPS, falando à re-

(Conclui na 12." página)

O problema das secas do Nor-
deste voltou a ser abordado na
sessão de ontem da Câmara, ten-
do o deputado Aloisio Alves
(UDN — Rio Grande do Norte),
referindo-se a declarações do
presidente da República, de vol-la da sua visita à região, sa-lientado que a situação era amesma: em nada .mudara a pe-núria em que o sr. Juscelino
Kubitschek encontrara os flage-
lados nordestinos. Assinalou adesorganização dos trabalhos de
assistência federal ao problema,acrescido pela falta dc recursosfinanceiros, advertindo:"E é ainda a incapacidade do
governo, até agora revelada, dc
compreender que à margem da-
queles 150 mil nordestinos ciados
como amparados pelos serviços
das secas há milhares de outros,
pequenos proprietários ruraií,
pequenos fazendeiros, cujas fa-
zendas estão sofrendo as conse-
qiiências das secas, cujos reba-
nhçs estão morrendo, cujas terras
estão esturricadas, enquanto tô-
da a rede bancária, inclusive oBanco do Nordeste, cerra as
portas, sem capacidade, sem con-
dições para compreender que es-
ta é .realmente a hora de mobi-
lização de todos os recursos, pa-ra salvar a região, não só atra-
vés de serviços públicos * de
emergência, como através de me-
didas econômicas de emergência,
pois isto, além de ser um dever
da hora, é um resgate que cs

tal, Cajazeiras, para cujo hospi-j vários municípios dc meu E-la-tal, e nao me engano, inclui nos do sc encontram sem receber odiversos orçamentos de 1956 a auxilio federal. Faço, pois, da-dotação dc 2 milhões de cruzei- qui apelo ao ministro cia Fazen-ros. Ate o momento, entretanto,ida. homem Inteiramente surdoo hospital recebeu apenas 150
mil cruzeiros. Por outro lado, os
estabelecimentos de ensino cie

aos clamores do Nordeste, no
(Conrlul na 12.» pagina)

NO MUNDO POLÍTICO
Importação de máquinas
Catedráticos no PTB
Testamento

Em resposta a um requerimento de Informações formulado pelo
senador Lino de Matos, declarou o ministro da Viação, sr. Lúcio
Melra, serem os seguintes os municípios gaúchos que solicitaram
importação de máquinas rodoviárias, com base no decreto federal
41.097-37: Aratlba, Arrolo do Melo, Bento Gonçalves, Bom Jesus,
Canela, Cerro Lago, Encantado, Getúlio Vargas, Herval, Horliontl-
na, Lajeado, Lavras do Sul, Nova Petrópolls, Pinheiro Machado,
Piratinl, Porto Lucena, Rolante, Santiago, Santo Ângelo, Santo An*
tônio da Patrulha, São Francisco de Paula, São Gabriel, São Luiz
Gonxaga, Sáo Sepé e Triunfo.

São, portanto, 25 municípios. Estranhe-se que, em declarações
ontem prestadas è Imprensa, o vice-presidente João Goulart te-
nha afirmado que 52 municípios haja sido beneficiados com a re-
ferida Importação. Se apenas 25 flieram a solicitação, como 52
puderam ser beneficiados? Algo deve estar errado nisso. Ou a In-
formação prestada pelo ministro Lúcio Melra co Senado ("Diário do
Congresso" de 6 de maio dc 1958) ou a declaração do vlce-presldent»
João Goulart.

CATEDRÁTICOS

o
temtamos devendo por 300 anos dc; sentará

displicência, de omissão, de ln- ''"'"'""
capacidade".

•INTEIRAMENTE SURDO

Por sua vez, no início dos tra-balhos, o sr. Ivan Bichara (PL— Paraíba), comentando noti-
cias a respeito da liberação deverbas pelo governo federal,
afirmou:"Estive em minha cidade na-

sr. João Goulart declarou on-
a amigos que o PTfl se apre-

ao eleitorado rom cinco cn-
tcdiAlicos universitários cm'sua cha-
pa de candidatos. Trís deles são
conhecidos: srs. Hermes I.ima. San
Tiago Dantas e Darcy Bcssone. O
primeiro deve ser candidato a depu-
tado federal pela Bshia e os
últimos, por Minas Gerais.

TESTAMENTO

sr. Hobrrto Silveira. Acentuou qu»os diretórios municipais ealfib res-
ponden&o, cm massa, à consulta fei-
ta pelo diretório estadual e que sãounanimes esses pronunciamentos afavor da candidatura petebista.Já n sr. Tenórlo Cavalcanti afir.
mou que continua lutando por um»candidatura própria. Sc a UDN ílu-
mtnonso marchar com o sr, rtobçrlo

dois| Silveira, níin lhe restará ouirn nlter-
nativa senão ficar cnm o partido.

SUSPEITAS CONFIRMADAS

APREENSIVOS OS MEIOS
CAFEEIROS EM
SÃO PAULO
Operações em

deprimem í
consignação
mercado

pelo
., imposto ao bc-íabaixo, por culpa, desidia ou in- nemérito Asilo da Velhice Desam- Desde abri! de 1956 que os di-CompetCnela de «ente que até hoje'parada, que ê a Casa São Luis — retores da Instituição entraram anem a polícia, nem a Justiça quis: Instituição Visconde Ferreira disuspeitar de que algumas frinchasIdentificar se acha interditado. Almeida. (estavam surgindo na caixa d'águ<5a jusuça interaltou-o. E como Há uma conspiração envolven- inferior do Edifício à rua Figuei-eia. tanto quanio a policia, não do a justiça e a policia contra a mio Magalhães, 701, cm Copaca- portações dc café cm con

_fi n«?«r,.nor íüf*5* °m q-'"e a f,Mtr6Pl" instituição. E' pre-bana. Escreveram, então, com a .jcnacâo arrmlamente divul¦tUtClo íc esclareça. conseqQerw ciso que se diga a verdade, custestemente os seus peritos, e os per;-,o que custar. Isto porque o Edi-s

NAS COMISSÕES DA CÂMARA

CAFÉ MAIS BARATO,
CIGARRO MAIS CARO

Representante udenista subscreveu relatório
do Grupo Parlamentar de Trabalho — Sena-
dores e deputados vão ter seus subsídios ou-

mentados — Reunião secreta na Comissão
de Justiça

Dando apoio ao sr. Sérgio Ma-t No seu parecer, argumentou o
galhaes (PTB: D.F.). a Comissão,parlamentar carioca:

O governador Miguel Couto JA co-
meçou a fazer o seu testamento po-lltico. Diariamente o órgão oficial
do Estado do Rio amanhece
de nomeações. As últimas foram dc
filhos dc dois secretários dc Eslado.
os srs. Raul de Oliveira Rodrigues e
Saio Brand. Beneficiários: Raul de
Oliveira Rodrigues Filho e Rosalina
Brand. Natureza dos cargos: fiscais
do Estado.

ADIOU A VIAGEM

O vice-presidente da República, sr.
j João Goulart, deveria ter •viaja-

do ontem p»ra ColAnia, para pre-
sidir A Convenção do PTB de Goiis

i Devido ao m»U tempo reinante e
: !>ctrurança de vôo, o sr. João Gou-
! íart foi obrigado a cancelar a res-' pectíva viagem.

DEPUTADO NAO
LUTADOR

PODE SER

BELO HORIZONTE. S - HA dl»*,
chcinrm. dlísf«""Ç<i pessoal, o deputado c».taduyil Waldomlro Lobo, ex-artluacircense, enfrentou um lutador destaCapital, conhecido peloValdemar. Ontem

nome d«
essa lula foi du-

(Conclui na II.» piglna)

TERCEIRA POSIÇÃO

Falando â reportagem na Câmara,
a deputada Ivete Vargas disse que o
PTB. na política de Sao Pauto, titi
r.a terceira posição. Nesse quadro, o
melhor candidato continua sendo o
ir. Ulisses Guimarães.

Enquanto Isso, outros elementos do
PTB paulista asseguram que não
há qualquer dose de «inceridade emi

SAO PAULO, 6 -
cm vista o aumento

(Conclui na 11.* pijlna) | (Cenelul na n.» pi.ini)

de Finanças aprovou seu pa«c«J^ml,^»letoTcoml»5o delSS. Twrté £ ÍSróS_"p_r_— com substitutivo — que isenta Economia quando se verifica a » candidatura do sr. Carvalho Pinto.- Tendo do imposto de consumo o café recessão nos Estados Unidos da
das cx- torrado ou moído. Para compen-1 América do Norte, provocando. RtM0S definidos

'IL0553,1!-nçao> PaJ°ra-se ° jra-:no mercado internacional, a bai-i Q _ Alh,irl_ -___.. - If-V _
posto relativo a cigarros, com ba-,„ dos preços dos produtos pri- m°enM. SoJ q_e « ™°« d»
marcado pelo fabricante ou im-| ; malmente definido»/ e que n seu par-portador. (Conclui na li.» pitlna) j tido mArchari com a caodidalura do:

MAZZILLI PRESTIGIA
COMISSÃO DE INQUÉRITO

Em melo aos trabalho» que •
Comltsáo de Inquérito rnntra a
Corrupção e »* Fraudes Eleitorais
ontem efetivou, compareceu a
metma, para surprH» geral, o sr.
lUnlerl MaxziUi, presidente da ta-
Rutn, e que em rápidas palmas,
disse ao presidente do Superior
Tribunal Eleitoral, ministro Rocha
Lagoa, da honra e pra.er que tu*
pre»»nça proporcionava aquela Ca-
sa do Legislativo. A seguir, o sr.
Ranlerl Mazzllll cumprimentou,
um a um, a todos os deputados
presentet. Jornalistas, funciona-
rloi, contínuos e guarda», reilrin-
do-ie momentos após. A preten-
ça do presidente da Câmara o que
ocorre pela primeira vez numa
Comissão de Inquérito, foi Inter-
prelada como de integral solida-
rledade ao* objetivos visados pelo
Órgão de sindicância.
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DIDA E SERIO PROBLEMA
Voltam a jogar Brasil e Paraguai

Amarilla
Dom ponteiro

Pacaembü
em péssimo

estado
Apesar disso, prevista uma
arrecadação de dois milhões
— Wenceslau Zarafe (para-

guaio) o juiz
S. PAULO, 6 (Da Sucursal)

—r Verdadeiramente lastima-
vel ó o estado cm que se en-
contra o gramado do Estádio
Municipal do Pacaembü, local
do segundo encontro entre
brasileiros c paraguaios, mar-
cado para a noite de amanhã.
Numa tentativa para remediar
a situação, e como medida de
urgência, alguns dos muitos
buracos existentes no grama-
do foram hoje cobertos com
terra c areia, após o que foram
utilizados os .serviços de ter-
raplenagem.

Nessas condições, se o tem-
po permanecer firme ainda se
poderá presenciar uma par-
tida sem malòrêa obstáculos ao
rendimento técnico das duas
equipes. Na hipótese de cho-
ver, entretanto, todo o traba-
lho estará perdido, bem como
as esperanças de uma peleja
de tão alto padrão técnico.

DOIS MILHÕES

Apesar da situação, a expec-
tativa pelo encontro é cada
vez maior, podendo-se mesmo
prever unia arrecadação na
base dc dois milhões de cru-
zeiros, sobretudo em face dos
preços que estão sendo cobra-
dos, na seguinte ordem: cadei-
ras cobertas — 300,00; des-
bcrlas -~- CrS 150,00; Popula-
res (ingresso linico) — CrS
30,00. .

JUIZ PARAGUAIO

Em face do entendimento
havido entre os dirigentes da
CBD e da delegação para-
guaia, n peleja dc amanhã à

(Conllnu.i na última página)

Esla noite, no Pacaein*
hu, a segunda peleja da
Taça "Oswaldo Cruz"

— Esperado maior
equilíbrio

SÃO PAULO, 6 (Da Sucursal!
•— Com enorme expectativa o pú-'
blico esportiva desta Capital está
aguardando a realização da se-
Kunda peleja entre as seleções do
Brasil e do Paraguai, a ser efe-
tuada na noite de amanhã (quar-
ta-feira) no Pacaembü, em prosse-
guimento da disputa da Taça Os-
tvaldo Cruz. Em que pese a fácil
e ampla vitória dos brasileiros no
Maracanã, a impresão dominai.-
te é a de que desta feita a parti-
da apresentará um desenrolar
mais equilibrado e interessante,
conquanto esteja fora de dúvidas
o favoritismo dos nacionais.

Esta impressão relaciona-se,
cm grande parte, com a possi-
bilidade dos guaranis propor-
cionarem uma exibição mais
condizente com a categoria do
futebol paraguaio, reabilitando-
se do fracasso total ocorrido no
Maracanã. Esperançosos de que
tal venha a acontecer, os ban-
deirantes não escondem, por
outro lado, a confiança que de-
positam na seleção brasileira
que. contra 'um rival mais pe-
rigoso, poderá demonstrar tó-
da a sua capacidade e as suas
reais possibilidades na próxima
Copa do Mundo.

MESMA EQUIPE

Em principio, segundo decla-
rou à reportagem o técnico Vi-
cente Feola. o quadro que en-
frentará os paraguaios na noi-

(Continua na 2a. página)
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mu"I •,. tríium
da F. M. B.
nos festejos

Será iniciado na sexta-feira
o Torneio de Apresentação do
Campeonato Carioca de Bas-
quetebol, da primeira divisão.
Em virtude do elevado nú-
mero dc participantes (17),somente sábado será conheci-
do o campeão.

Desta feita o "initium" de
basquetebol terá caráter fes-
tivo, tendo em vista a passa-
gem do 25.° aniversário da

F.M.B., que ofertará o troféu"James Naismith" ao campeão.
Os clubes colocarão em ação

seus melhores valores, bus-
cando o conquista do valioso
troféu. O América vencedor
do ano passado, apresentar-
se-á com sua força máxima.

A ORDEM DOS JOGOS

A programação do dia 9,
com início previsto para às
20 horas, será desenrolada no
ginásio do Tijuca Tênis Clube,
COm a seguinte ordem:

1.° JÓgD, Bangu x América:
2.°. Minerva x Tijuca: 3.°,
Flamengo x Riachuelo; 4.°,
Grajaú x Botafogo: A. A. Gra-
jaú x Macken.de; Fluminense
x Sirio Libanês: A. A. Vila
Isabel x Clube Municipal e
no oitavo jogo, Sampaio x
VaSCO da Gama. Quanto a se-
gundn parte no sábado, ainda
não tem local certo tanto po-
dendo scr na quadra coberta
rio Grajaú T. C. como no ginásio
do Fluminense. Os jogos se-
rào os seguintes: Aliados x
vencedor do I.° jogo: 10.°.
vencedor do 3 o X vence-
dor do 4.°: 11A vencedor
do 5.° x vencedor do 6.°:
12.°. vencedor do "° x vence-
dor do 8.° jogo; 13.°, vencedor
do *° x vencedor do 9.° jogo;
14.°. vencedor do 11° x ven-
redor do 12,« jogo: 13A ven-
redor do 10.° x vencedor do
13.° o finalmente 16.° jôso,
venredor do 14.» x vencedor
do 15.° jogo.
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PARAGUAIOS CONFIAM
em melhor apresentação

Com este ataque os brasileiros
tentarão novamente vencer os pa-raguaios. Aliás, depois dos 5 x 1,
são pouco favoritos. Joel, Didi,
Vavá, Dida (ligeiramente contun-
elido) c Zagalo deverão, todavia,
encontrar maiores dificuldades.
A direita, arremate dc Vavá, queevidenciou forma para manter o
posto titular da seleção.

Sempre a vaidade
Uma estranha euforia tomou conta do sr. Carlos Nasci-

mento. Estranha e, pelas conseqüências, perigosa. Bastou a
seleção derrotar o Paraguai por contagem surpreendente para
que o supervisor deitasse falação. Foi uma resposta às Crí-
ticas, desabafou. Nosso trabalho está quase cimentado e

já encontramos a equipe-base, disse com ares de mestre.
O mal parece que é do cargo. Repete-se mais uma vez

o tentativa de iludir a opinião pública pela malícia. Porque
a seleção venceu amplamente um adversário que a teoria
indicava difícil, quer o sr. Carlos Nascimento justificar o

triunfo (líquido,, honesto e absoluto) pela excelência do tra-
balho da direção técnica. Um elogio próprio, vaidoso.

Há, entretanto, neste resultado de domingo, detalhes

que ninguém deve desprezar. Partindo-se da seleção para-

guaia, a mais fraca de quantas atuaram no Rio até hoje, em
todos os tempos. Depois, pretender que se acredite que a

formação dos brasileiros atendeu a observações nos treinos
anteriores, é infantil. Se assim fosse, Djalma Santos, Nilton

Santos e Moacir estariam no quadro obrigatoriamente. Mesmo
Feolg mosirou-se surpreso com o desempen/io do conjunto.
Havia elementos em "prova de fogo", como Vavá, Dida e

Zàgalo,
E o que dizer da excepcional recuperação de Didi, que

durante os coletivos era flagrantemente superado por Moacir?
Portanto, o sr. Carlos Nascimento não pode convencer de

que já encontrou uma equipe-base. Se cinco treinos foram

pouco, um simples jogo logicamente não bastará. Admita
antes o supervisor que não vai correr o risco de alterar
a seleção, expondo-se a um revés inesperado.

Mas o sr. Nascimento esqueceu-se de mencionar o que
mais impressionou na exibição dos brasileiros: preparo fí-
sico, velocidade e preocupação de jogar de primeira. Caso
se limitasse a isso, mereceria respeito, pois são o reflexo de
um trabalho. Desejando valorizar-se, pode ir ao descrédito.

Se o sr. Carlos Nascimento procura apressar o seu jul-
gamento como dirigente da seleção, saiba que é muito cedo.
Resta pelo menos metade do caminho, justamente a mais
importante.

W^íP?WM Apenas unia substituição confirmada: Ávciro no
lugar de Romero — Praticamente escalada a
equipe — Acamado o técnico Gonznlez — Nada

sôbrc o regresso
S. PAULO, 6 (Da Sucursal) — Hospedados no Hotel Danúbio.

os jogadores paraguaios também aguardam ansiosos a peleja dc
amanhã, certos que se encontram de realizar, no Pacaembü, uma
exibição mais convincente do que a de domingo no Maracanã. Como
que obedecendo a uma voz de comando, nenhum dos craques gua-ranís alimenta comentários sobre o jogo de domingo, preferindounicamente tecei, considerações sobre a peleja de amanhã, quandoesperam oferecer maior resistência c, se possível, até mesmo sur-
preender aos brasileiros. Consideram-se capazes de alcançar a rea-
bilitação, muito embora não deixem de reconhecer o maior favoritis-
mo dos craques brasileiros, na opinião deles, os maiores "footbalers"
de todo o mundo,

*». ' ' s* ¦^T^P^^>::,

Castilho c Gilmar têm praticamente garantidas vagas
na seleção. O segundo como titular

UMA ALTERAÇÃO

Até ontem, sabia-se que a
seleção paraguaia apresentar-
se-ia contra os brasileiros
com duas alterações na sua
formação: Penayo substitui-
ria Aguero e Segovia entraria
no lugar de Lezcano. Hoje,
podemos informar que, pelo
menos nos primeiros minutos
da contenda, tais modifica-
ções não terão lugar.

Todavia, a seleção guarani
não deixará de surgir altera-
da contra o Brasil, uma vez
que o técnico Aurélio Gonza-

CONVERSA DE "COCR-PIT
ROBERTO MIRANDA
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A Escola Naval comemorou anteontem seu 150.° aniversário. Êste ano, a regata pro-movida todos os anos pelo conhecido estabelecimento deverá ter uma concorrência
fora do comum. Na foto, aspecto dc uma regata promovida pela E. Naval

LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA
Os iatistas de um modo geral estão alarmados

com o incremento que vem tendo nos últimos anos
ns atividades dos lancheiros, enquanto que o bar.
co à vela náo vem acompanhando tal surto de pro-
gresso. Na verdade a construção de centenas de
lanchas em bases comerciais é coisa nova e obri-
gou o late Clube do Rio de Janeiro, seu principalancoradouro. a construir galpões colossais paraatender a táo grande demanda. Temem os veleiros,
e com certa ratio, serem totalmente absorvidos porembarcações que nào se movimentadas à vela e sim
por motores dss mais diversas marcas e motores."Estamos numa encruzilhada, ou reagimos agora
ou então o futuro da vela estará seriamente com-
prometido", ouvimos dc importante e influente fi-

gura do iatismo metropolitano. Nào somos tào pes-
simistas, mas achamos que os iatistas estão per-
dendo a parada por falta de lideres. Êste é ao
nosso ver, o maior perigo. Os lancheiros até apa-
recer o diretor Sérgio Carneiro não sabiam de
sua força. Depois, com o canto da sereia, viram
que somavam quase um milhar e começaram a se
expandir paulatinamente. Eram disptrsos e fa-
lavam isoladamente, agora fazem parte de um bloco
que avança sem temer obstáculos. Os iatistas são
compostos de várias classes que nem sempre man-
tèm entre si uma cordial cooperação em uenefi-
cio de todos. Unam-se c serão tào fortes como
0 sl&ncheiros com os quais devem também fazer
os lancheiros com os quais devem também fazer
mesmo objetivo: o mar.

lez já decidiu proceder a uma
outra modificação, qual seja
a substituição de Jorgelino
Romero por Aveiro, que de-
verá iniciar a contenda.

Sendo assim, a equipe pa-
raguaia para a noite de ama-
nhã deverá ser a seguinte:
Mayggereyer, Arevalo, Lez-
cano e Echague; Vilalba e
Achucarro; Aguero, Parodi,
Avero, Aguillera e Amarilla.

GONZALEZ ACAMADO

Tendo .jmanhecido bastante
resfriado e febril, o técnico
Aurélio Gonzalez viu-se. for-
çado a permanecer na cama
no decora* do dia de hoje.
Todavia, acredita-se que
compareça à tarde ao Pa-
caembu, a fim de dirigir o
treino dos seus pupilos.

NADA SOBRE O
REGRESSO

Segundo informações pres-
tadas à reportagem pelos di-
rigentes paraguaios, a chefia
da embaixada guarani tele-
grafou para Assunção soli-
citando informações sobre o
destino da delegação após o
jogo de amanhã no Pacaem-
bu. Até agora tais dirigentes
não sabem se irão passar ai-
guns dias de descanço cm
Poços de Caldas, antes de
rumarem para a Suécia ou
se retornarão diretamente
para Assunção.

NO CANADÁ
A SELEÇÃO
MEXICANA
TORONTO, 6. A seleção na-

cional de futebol do México che-
gou ao Canadá, onde disputará
dois jogos, a 8 e a 11 de maio,
antes de viajar para a Europa.

De Toronto, a seleção viajará
para Montreal, onde íoi organi-
zado um encontro com os melho-
res jogadores da Provincia de
Quebec. Em seguida, os mexica-
nos viajarão, em aviáo da "Ca-

nadian Pacífico Airlines", com
destino a Portugal, onde deverão
disputar dois outros "matches",

antes do Campeonato do Mundo
em Estocolmo. (F.P.)
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O técnico Aurélio Gonzalez (ao lado Aguilcra) só fez
uma alteração na equipe do Paraguai

RETORNA DEQUINHA
Esta noite em Salvador

Último jogo dos rubro-
negros, contra o Vitó-
ria — Balanço ncgal^
vo: uma derrota e um

empate
SALVADOR, G — Depois dp dois.

jogos com o Bahia, perdendo o
primeiro por 3 a 1 c empatando o
segundo por O a 0, o Flamengo fará
na noite de amanhã, sua plirtida
de despedida, dando combate ao
Vitória, no Estádio da Ponte Nova.
Muito embora o rubronegro cario-
ca não conte com todos os seus
titulares, a partida dc amanhã
contra o campeão baiano dc 57,
vem sendo aguardada com grande
cxj-cctatlva, esperando-se uma ar-
recadação superior a 500 mil cru-
zeiros.

FESTA DOS CAMPEÕES

F.sta partida, faz parte dos fes-
tejo-s comemorativos pela conquis-
ta do certame dc 57, pclo Vitória,
e na oportunidade os seus jogado-
res receberfio. as medalhas e fai-
xas dc campeões. Outras homena-
gens estão sendo preparadas para
a equipe ruhronegra, que galhar-
damente ganhou o titulo do cam-
pconalo passado.

DEQUINHA ATUARA'
Para o seu último compromisso

(Continua na última página)
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A COPA DE 58 DESDE O SEU INÍCIO

NO MUNDO DO IATISMO
O serviço de enrevamento do

novo cais do Iate Clube Brasi-
leiro prossegue em ritmo acelc-
rado Isto é o começo de uma
radical transformação porque
p.tssa o simpático clube de Ni- ,
tcroí que somente terminar*
c«n s\ inauguração da nova se-
dr Pela sua privilegiada cc'o-
csiçAo n... bala dc Guanabara.
o Iate Clube Brasileiro, que é

sc nÃo me engano o mais an-
o Iate Clube Brasileiro — queè se náo me engano o mais an-
tigo do pais — tem tudo paraíe tornar num clube poten-te dentro dc muito pouco tem-
Fo.

Comemorou a Escola Naval
seu ISO.* aniversário. O GKmio
de Vela da Escola Naval está
em febril atividade para levar
a eleito èste ano. a maior pa-

rada dc vela que Já se organizou
na baia. Dezenas de convi-
tei seráo dirigidos aos Estados
que possuem flotilhas de iates
enquanto todos os clubes de
iate do Rio deveráo comparecer
com um número de embarca-
cóes muito superior aos anos
anteriores.

XXX
O starista Roberto Bueno pe-

diu segredo ao repórter sóbre
«Conünu» n» úlUmj. pàtiiui

FRANÇA 8 x ISLÂNDIA 0
maior escore das eliminatórias
A Rússia não sofreu nenhum ''goal" nas eliminatórias — Lutou a Hungria

para sobrepujar a Bulgária — Paraguai a grande surpresa

Iniciamos hoje a publicação de diversos d. .a-
lhes concernentes á Copa Mundial dc 58, progra-
mada para a Suécia. Trata-se dum trabalho prático
e simplesmente objetivo, com o fito de ilustrar e
memoriar o público em cerai, mesmo aquele que,
leigo ou indiferente ao futebol, sempre se interessa
pelo máximo espetáculo dêsse esporte.

Abrindo está série com a relação dc todos os
jogos reaürados pela VI Copa Mundial, na fase de
classificação.

tm)

1». ZONA
GRUPO 1

Concorrente! — Brasil c Peru (Venezuela, cSsia-

7-4-57 — Lim» — Brasil 1 x Peru 1.
H-4-57 — Rio — Brasil 1 x Peru 0.
ÇlMiifiçado: Brasil.

GRUPO 2
Concorrentes — Argentina, Chile e Bolívia.

(Continua na ultima pàxtnv

Regressou
a delegação
do América

Alarcon c agora o meia
armador

Chegou, ontem, ü tarde, a
delegação do América. Os
rubros, conforme tivemos
oportunidade de noticiar, rea-
lizaram dois jogos, no Para-
ná, empatando o primeiro e
vencendo o segundo. Os re-
sultados, embora não salisfi-
zessem inteiramente, deram
margem n novas c decisivas
observações dc Jorge Vieira,
que continua lutando pnra
dar estrutura e padrão ao no-
vo plantei "americano".

SATISFEITO
. J. VIEIRA

Falando à nossa reporia-
gem, na tarde dc ontem, Jor-
ge Vieira, declarou que não
conseguiu ainda armar defi-
nitivamente o quadro. Acres-
centou, por outro lado, quenão está longe de formar a
equipe ideal.

Não destacou nomes, lendo
achado, que dc um modo ge-
ral todos estiveram num
mesmo plano. Quanto à par-
te disciplinar, elogiou todos
os jogadores, dizendo que a!ó
o momento não tinha moti-
vos para se queixar.

ALARCON MEIA
ARMADOR

Uma das experiências rea-
lizadas por Jorge Vieira sur-
tiu grande efeito. Alarcon,
que no primeiro jogo atuara
de ponta de lança, com su-

(Continua na 2* página)

Fluminense
embarcará

sábado
Com destino á Santa Cata-

riria, embarcará sábado a
equipe do Fluminense. Qua-
tro exibições realizarSo os
tricolores no estado sulino:
uma em Itajaí, local da cs-
trêia; duas cm Florianópolis
c uma em Blumenau.

A excursão, ao que tudo
indica não se limitará apenas
à Santa Catarina, pois ó pen-
samento dos dirigentes do
Fluminense estendê-la ao Rio
Grande do Sul c Paraná. Os
entendimentos com tal objc-
tivo estão cm andamento,
mas ató agora de concreto só
estão programados os jogos
citados.

COLETIVO ESTA MANHA

Em prosseguimento aos
preparativos para a tempo-
rada em Santa Catarina, os
jogadores do Fluminense trei-
narâo em conjunto esta ma-
nhã cm Álvaro Chaves, sob o
controle de Sílvio Pirilo.

Sexta-feira, novamente o»
tricolores estarão cm ativida-
de, quando, com um jtreinode conjunto encerrarão oi
exercícios para a temporada
ati çxàsOmidQi és mLk
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Presta o "CAAML" relevante serviço à causa dos surdos
Colaborando ua Campanha de Educação do Surdo Brasileiro — Continua vencendo a equipe de

futebol — Deverá enfrentar o quadro do I.N.E.S.
Dando apoio ao Instituto Nacional dc Educação de Surdos nacampanha dc educação do surdo brasileiro, o Centro de Adestra-

mento Almirante Marques de Leão fará realizar amanhã, às 10
horas, na sua Escola de Combate a Incêndio, em Parada dc Lucas,
uma demonstração prática para os alunos integrantes do Corpo de
Bombeiros daquele estabelecimento de ensino.

O Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, com
a referida demonstração mais uma vez prova que seus dirigentes,
na medida do possível, sempre estarão presentes às boas inicia-
tivas.

A referida campanha que tem por finalidade a integração do
surdo na sociedade, e que vem recebendo integral solidariedade, re-ceberá assim do C.A.A.M.L. preciosa colaboração na parte so-ciai, já que a esportiva, de acordo com os entendimentos havidos
entre os responsa veis. pela direção de esportes do Centro e do Ins-
tituto, provavelmente em futuro próximo será atendido."O surdo não é diferente a você. Ajude-o", frase curta, mas,
de significado sem limite e que tão bem foi interpretada pelos ofi-
ciais que servem no C.A.A.M.L.

VENCEU 0 CAAML
Em partida realizada no cam-

po da Rádio Nacional sábado pe-
la manhã, o C.A.A.M.L. ven-
ceu o CT "Bocaina" por 3x1.
Aos primeiros minutos o
C.A.A.M.L., apresentou maior

equipe do CT "Bocaina'' entrou
em campo melhor entrosada,
tendo diminuído o marcador aos
17 minutos, o que não intimidou
aos rapazes do C.A.A.M.L. que,
jogando melhor, aumentaram sua
vantagem para 3, por intermé-
dio de Rodrigues, após falta
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Elementos da equipe do I.N.E.S. em ação no seu último
compromisso frente ao G. E. Tyresolcs, no campo

do Fluminense F. C.

volume de jogo, com perfeito en-
tendimento entre seus elemen-
tos. Porém somente aos 38 mi-
nutos íoi movimentado o marca-
dor, por intermédio dc Ronaldo,
e aos 45, Souza aumentou o pia-
card para 2.

Na etapa complementar, a

próxima à área adversária. Com
o placard de 3x1, o juiz dá por
encerrada a partida. A equipe
vencedora jogou com: Dinaldo,
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Dirigentes do I.N.E.S. reunidos trabalham pelo bom êxito
da campanha

GOLEADA DO SENHOR DOS PASSOS F. C.
Derrotado por 5x0 o São Tiago, em seu próprio campo

A equipe de futebol do Senhor nomes a destacar. Entretanto, o
dos Passos F. C, na tarde de do- mesmo não poderá ser dito para
mingo último foi à estação de a representação do E. C. São Tia-j
Inhaúma, onde, em peleja amis- go, que, mesmo com a vantagem
tosa, deu combate ao esquadrão de jogar em seu campo, não che-
do E. C. São Tiago, quadro local, gou, em momento algum, a ofe-|

A peleja, que teve como palco recer qualquer ameaça aos vi-
a própria praça de esportes do sitantes.
clube de Inhaúma, teve desen-
rolar movimentado, a despeito do PRELIMINAR
marcador dilatado a favor da
equipe visitante Antecipando o encontro prin-

A equipe do Senhor dos Pas- cipal, estiveram em ação as equi-
sos F.C-, realiíbu partida que pes de aspirantes das mesmas
serviu como reabilitação para in- agremiações vencendo os rapazes
sucessos anteriores. do Senhor dos Passos F. C. pelai

Na equipe vencedora não há contagem de 2 x 1.

PERDEM 0 ATLÉTICO DE BOTAFOGO A INVENCIBILIDADE
Bôa exibição da equipe do Pedro Américo F. C. —

Placard: 4'3
Depois de se manter invicta por torcida que esteve na praça de

mais de um ano, a representação espprtes da Escola Nacional rie
infanto-juvenil do CA. de Bota- Educação Física e Desportos e da
fogo, baqueou domingo passado A.S.C.B.

Favoritos os ingleses
hoje contra Portugal

Primeiro teste da seleção inglesa (próxima ad-
versaria do Brasil) para a Copa do Mundo —

Lembrada a vitória dos portugueses em 55
— Escaladas as equipes

LONDRES, 6 (De Janos Lengyel, enviado especial do Correio
da Manhã) — Algo decepcionados ante o fraquissimo espetáculo pro-
porclonado pelo Bolton e pelo Manchester, na final da Taça da In-
glaterra (vitória do primeiro por 2x1), estamos agora aguardando,
com natural expectativa, a realização, na noite de amanhã, do cote-
jo entre as seleções da Inglaterra e de Portugal, a ser efetuado
no estádio de Wembley.

Êste encontro, não só porque servirá como um verdadeiro tes-
te ás pretensões dos Ingleses na próxima Copa do Mundo (estão
na mesma chave do Brasll), mas também porque pelo espírito de"revanche" que anima os locais (perderam para os portugueses
por 3 x 1 em 1955), está sendo aguardado com bastante ansiedade
pelo público londrino, que, diga-se de passagem, confia !ntegralmen-
te na capacidade do "english toam", apontando-o mesmo como gran-
de favorito da partida.

OUTROS TESTES
Teremos, portanto, na noite de amanhã, o primeiro teste de

um dos próximos adversários do Brasll na Copa do Mundo. Outros
dois serão ainda efetuados, contra as seleções da Iugoslávia e da
União Soviética, respectivamente cm Belgrado e em Moscou.

EQUIPES ESCALADAS
Para o referido encontro podemos informar a constituição das

duas equipes, que deve ser a seguinte:
Inglaterra — Hopkinson, Mowe e Langley; Clayton, Wright e

Slater; Douglas, Charlton, Kevan, Haynes e Finney.
Portugal — Carlos Gomes, Mendes e Martins; Torres, Arcanjo e

Graça; Silva, Coluna, Augusto, Rocha e Duarte.

Dida é sério...
iContinuação da 1.* pagina)

Gavinho, Assis e Padilha; Rodri-1 frente à equipe do Pedro Américo Atuando num dia de rara infe-
F. C, em peleja que féz vibrar a licidade, não conseguindo aprovei-

tar duas penalidades máximas em
gues e Saldanha; Carlos Silva
Zeralrlino (Alencar) Souza, Car
los Alberto e Ronaldo.

DOIS LIDERES NO CAMPEONATO DO BRAHMA
Batido o Escritório pelo Engarrafamento por 4x3,

numa partida emocionante

26 DE ABRIL 10 X
SANTA RITA 2

seu favor, capitularam os atlética
nos diante de um adversário valo-
roso e lutador, que, sabendo apro-

na i veitar as oportunidades surgidas,
alcançou vitória brilhante pelacontagem de 4 x 3. O tento decisi-
vo foi conquistado quando faltava
apenas um minuto para o término
do encontro.

Embora derotada, a representa

Rcallzou-so domingo último,
praça de esportes do 26 de Abril F.
C, em Campo Grande, o encontro
entre as representações do clube lo-

... cal e ft do Santa Rita F. C. Os dois
Como provimos, boa assisten- berto c Almir (2); para o Engar- quadros lutaram muito em busca da

cia compareceu ao campo do S- rafamento: Lambari, Américo e vitória, que coube aos rapazes do 26
Cristóvão F. R., para assistir mais Regino (2). de abril, pela contagem dc 10 tentos cã0 atleticana merece elogios nelauma rodada dupla do campeonato O Escritório jogou com: Sebas- a 2. ! maneira com ouc se cortou lu-de futebol Brahma de 1958. No tião, Carlos Paiva e Walter; Nei- Tal placard se justifica pelas falhas tando denodadamente valorízan
prélio principal, jogaram as equi- son, Milton e Cid: Paulo, Cavlos apresentadas na defesa do quadro do ^o i vitória do adversário
pcs do Escritório e do Engarra- Alberto, Almir, Newton c Bra- Santa Rita, falhas bem aproveitadas '
famento. respectivamente, lider guinha jogando ainda Virginio e pelos dianteiros do 26 de Abril.
e vice-lider cio certame. O pri- Oto. O Engarrafamento alinhou Na partida que antecipou o encon-
meiro tempo terminou com o Es- com: Jardcu, José e Rodrigo;I tro principal, estiveram em ação as
critório levando vantagem no Caetano, Dilson c eRgino; Tião,
marcador por 2 tentos a 1- No Lourenço, Américo, Lécio e Li-
segundo período, aos primeiros cinio.
minutos, o Engarrafamento logrou Na preliminar, o Pátio empa-
empatar; 2 x 2. A seguir, de- lou com a Oficina Mecânica por
sempata o Escritório e ficou sò- 1 x 1, marcando Sérgio, para a
mente nesse terceiro tento. O Oficina, na cobrança dc uma pe-
quadro do Engarrafamento, fa- nalidade, e Rato, para o Pátio,
zendo demonstração de seu espí- num tento espetacular, talvez o
rito de luta reagiu e assinalou a mais bonito da rodada, a quarta
vitória por 4x3. Louve-se o Es- do Torneio Interno de Futebol
critório, que mesmo perdendo a Brahma.
invencibilidade e o bastão de 11-
efer, soube elevar-se na derrota. PRÓXIMA RODADA
Achamos, porém, sem que isso A próxima rodada será consti-
deslustre a vitória do Engarrafa- tuícla de duas partidas, que toro-

metem ter bom desenrolar. Nelas

equipes de aspirantes. Reglstrou-sc a
vitória do Santa Rita, pelo escore de
três tentos a um, goals de Qucrosa
(2) e Nocti.

Com esta vitória d&o os aspirantes
do Santa Rita F. C. continuidade a
sua marcha de Jogos Invictos, em 42
partidas.

Preliando amistosamente, estiveram
S. C. UNIVERSAL 1 X
G. SÃO JOSÉ 0

cm confronto, na tarde de domingo

Foi a seguinte a constituição dos
atleticanos: Carlinhos (Zézinho),
Moisés e Canário; Zinho, Aluisio
e Aluisio II; Jair, Sebinho, Rigo-
lô, Nelsinho e Sabará. Os três
tentos do Atlético foram marca-
dos pelo meia esquerda Nelsinho.

A peleja teve duas prelimina-
res. Numa, o esquadrão secunda-
rio do Atlético, formando com
Moisés, Meireles o Bibi; Wánder-
lei, Nelson c Hélio; Edson (Or-
lando), Juja, Bolão, Sabará e A-
luisio, venceu a equipe do Pena-
rol F. C. por 3x1, goals de Bo-
lão (2) e Aluisio: na outra preli-
liminar o quadro infantil do Atlé-

monto, que as substituições fei
tas na fase complementar desvir- estarão empenhadas as ecuipesjdo clube de nhaúma, correspondeu a
tuarnm o conjunto, que vinha se do Pátio x Cnixotarla e Ençar- expectativa, dado o bom desempenho
exibindo com desenvoltura. Mar- rafamento x Armazém de Gar- dos dois quadros. A vitória coube ao

fnhSmrV0 h6, n*U,niVc«sal,T ?|Üco1ÊÍ superado 
"pelo 

Ticté pela
íífe _',! a° °Aêml° BAo José-1 contagem mínimade Rocha Miranda. O encontro, que '
teve como palco a praça de esportes

ca ram para o Escritório: C. Al- rafas.

Pelos Clubes e Entidades
Foi cancelado o encontro amistoso entre equipes mistas do

Bonsucesso x Flamengo que estava previsto para amanhã, à noite,
no campo da avenida Teixeira de Castro. Alegou o clube rubro-
negro no grêmio ruhronnil que irá preparar sua equipe para o
treino, no próximo domingo, contra a seleção brasileira.

tf *
O Flamengo está pretendendo o concurso do médio Jadir ou

do atacante Moacir, convocados pela C.B.D., para integrar o qua-
dro que enfrcntnrá no próximo domingo a seleção brasileira.

•K *

No treino do domingo, no Maracanã, entre Flamengo õ Sele-
ção brasileira, só poderão ser feitas três substituições.

«li *

O Departamento Técnico da F.M.F. marcou a data de 13 do
corrente para novas vistorias nas praças dc esporte do Bota-
fogo e Fluminense.

)> »;: *;t

A CBD. comunicou à entidade guanabarina que transferiu
o Jogador Ivo Medeiros do G. E, Henncr para o'Bangu.

*Está marcado para domingo, no Estádio Proletário, o torneio
inicio do Campeonato Interno do Futebol, no qual tomarão parteoito equipes de operários. Início às 12 horas, obedecendo ao sis-
lema eliminatório.

".•i # *
Na quadra da Av. Engenheiro Rlchard, as equipes de bela ao

cesto de juvenis o dc aspirantes dn Grajnú T. C. c do Bangu A. C.
medem forças, hoje, polo certame oficial.

« «
Ai equipes rio futebol da categoria infanto-juvenil do Bangu

A. C. c da A. A. Portuguesa estarão em ação, domingo, às 9.30
horas, no Estádio Proletário, saldando compromisso do torneio pro-movido polo Departamento Autônomo da FMF.

aü »
Interessante partida amistosa disputarão sexta-feira, às 20,30

horas, na piscina das Laranjeiras, ns equipes de pólo aquático da
3a. Divisão do Fluminense F. C. o do Bangu A. C.

Universal pela contagem mínima. Na
preliminar, venceu ainda o Universal
por 3 x 1.

JOGOS INTERNACIONAIS
dos brasileiros em abril

13 jogos (1 apenas no Brasil) — 5 vitórias —
A empates — 5 derrotas — 25 tentos contra 21

Regressou...
(Continuação da Ia. página)

cesso, na segunda partidasubstituiu João Carlos, atuan-
do também com destaque.
Indagamos de Jorge Vieira
se Alarcon havia ganho uma
posição no ataque titular,
tendo o técnico rubro respon-
dido:

— "Não tive intenção deafastar João Carlos. Quero
jito sim, ter dois jogadores
para cada posição. Consegui-
do isto os titulares estarão
sempre se empenhando o má-
ximo para não perderem a
posição".

CASO ENCERRADO

Foi finalmente resolvido
o "caso Hélio Castro". Este-
vc no Rio o presidente do
Tupinambás e resolveu com
os dirigentes do América
quanto a cessão do jogador.Segundo ficou estabelecido o
grêmio rubro fará uma exi-
bicão em Juiz de Fora, porocasião dos festejos comemo-
rativos do aniversário do Tu-
pinambás, revertendo a ren-
da integralmente em favor
do clube mineiro.

Foi relevada a suspensão
de 6 meses aplicada ao joga-
dor. estando o mesmo, agora,
cm condições de ser lançado
pelo América.

REGRESSA AMANHÃ
0 FLAMENGO

O quadro cio Flamengo, que se
encontra presentemente em Sal-
vador, está com o seu retorno
programado para amanhã, uma
ve/ que o 'jogo que seria dispu-
tado em Vitória foi cancelado de-
vido ao treino com o selecionado
brasileiro, marcado para domingo
no Maracanã.

te de amanhã obedecerá a mes-
ma formação observada domin-
go último no Maracanã. Tudo
dependerá, no entanto, do es-
tado físico dos craques nacio-
nais, principalmente com refe-
rências a Zagalo, Joel e Dida,
que se contundiram no primei-
ro jogo.

Dos três, pode-se assegurar
que os dois primeiros, em face
das melhoras apresentadas, en-
contram-se já em condições de
figurar na equipe. Quanto a Di-
da, porém, permanecem as dú-
vidas, uma vez que o dianteiro
ainda sente um pouco a contu-
sáo. Acredita-se, no entanto,
que por ocasião da revisão mé-
dica, a ^er procedida amanhã
à tarde (por volta das 15 ho-
ras). Dida também já se encon-
tre totalmente recuperado e
apto a enfrentar novamente os
paraguaios. Caso contrário. Pe-
lé já está de sobreaviso para
entrar em ação.

Conseqüentemente, a equipe
brasileira deverá surgir amanhã,
à noite no Pacaembu com a se-
guinte constituição: Gilmar. De
Sordi. Bellini e Oreco; Dino e
Zózlmo; Joel. Didi, Vavá, Dida
ou Pele e Zagalo.

200 OBTURAÇÕES
SAO PAULO, 6 — Dando

prosseguimento ao tratamento
dentário dos jogadores do sele-
cionado brasileiro, iniciado em
Poços de Caldas e continuado
em Araxá, o dr. Mário Trigo
Loureiro, levou os primeiros se-
te craques à Faculdade de Far-
macia e Odontologia da Univer-
sidade de S. Paulo, onde os
mesmos, foram submetidos aos
primeiros exames nesta capital,
sob a supervisão geral do prof.
Cervantes Jnrdim.

Falando à reportagem, mo-
mentos após ter deixado aquela
faculdade, o dr. Mário Trigo,
adiantou, que, dispondo agora
de todos os recursos da moder-
na técnica, serão feitas, ainda
esta semana, nada menos de 200
obturações. Os craques subme-
tidos aos primeiros tratamentos,
nesta capital, foram: Zito, Didi.
Joel, De Sordi, Pele. Zagalo,
Zózimo e Nllton Santos.

Informou ainda o dr. Mário
Trigo, que, os portadores dos
melhores dentes, entre os jo-
gadores convocados, são: Pele,
Djalma Santos, Zagalo. Maz-
zola e Canhotelro. (S. P.)

0 "ALCÂNTARA"

VAI SER TRANSFORMADO
EM SUCATA
Após 31 anos de serviço na

linha da América do Sul, durar,te os quais íêz 132 viagens, per-correndo uma distância de mais
de um milhão de milhas maríti-
mas (equivalentes a 40 voltas
em torno do Equadro), o tran-
satlântico "Alcântara" vai' ser
transformado em sucata. O co-
nhecido "liner" da Mala Real In-
glèsa está em nosso porto, fazer.-
do a sua última viagem. Tão lo-
go retorne a Londres, será des-
montado e vendido como ferro
velho. A empresa arhiadora lan-
cará novos navios na linha sul-
americana para substituí-lo. São
o "Aragon", "Arlanza" e "Ama-
zon", que estão em fase final de
construção, nos estaleiros, deveu-
do iniciar as viagens em 1959.

Nesta viagem, com quatro dias
de atraso sobre a data mareada,
o "Alcântara" trouxe 308 pa?sa-
geiros para o Rio e 250 em trair
sito.

Entre os últimos, pôde a nossa
reportagem destacar o sr. Ivor
Pink, embaixador britânico em
Santiago do Chile, que vem as
sumir o seu novo posto, o pri-
meiro que ocupa na América La-
tina.

O sr. Ivor Pink excusou-se a fa-
zer declarações à reportagem,
aquiescendo, apenas, em comen-
tar que o embaixador brasileiro
em Londres, sr. Assis Chateau-
briand, goza de grande prestígio
na capital inglesa, tanto nos cír-
culos diplomáticos como jorna-
lísticos.
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Eis uma amostra do excelente trabalho da pintora
Margareth Mee: um belo Filodendro

Beleza e Arte na Sociedade
Brasileira de Cultura Inglesa

Inaugurada a Exposição "Flora Brasílica" — Pre-
sente o diretor do Jardim Botânico — Margareth

Mee, a autora dos quadros
Com um coquetel â imprensai QUEM É MARGARETH LEEfoi inaugurada anteontem às 18

horas nos salões da Sociedade I Durante a guerra MargarethBrasileira de Cultura Inglesa, à Mee trabalhou como desenhistaAvenida Graça Aranha, n°. 327, na "De Havilland Aircraft Com-
2, ' /?•„''' i a Exposição "Flora pany". Após a guerra, conseguiuBrasílica', da pintora Margareth uma bolsa de estudos de trêsMÇLeV; a"°s, na Camberrwel School ofEstiveram presentes ao ato dai Art, onde teve Victor Pasmore einauguração o sr. Paulo de Cam-jWilliam Coldstrcam como seus
pos Porto, diretor do Jardim Bo- mestres.
tânico que estava acompanhado Em 1953 veio para o Brasil ede sua senhora^ sr^Luís Emídio começou quase que imediatamen-

te os seus estudos de plantas oflores brasileiras. Muitos dos seustrabalhos foram leitos no Jar-dim Botânico do Rio de Janeiro,no Horto de São Paulo e na Es-

de Melo Filho, do Museu Nacio-
nal.

Os painéis da pintora Marga-
reth Mee traduzem a beleza das
plantas brasileiras em toda sua.
pujança. Os coloridos, as nuances: tação Biológica de"Pa"ranapiaãi
e os sombreados foram reprodu- ha. Seu entusiasmo pela florazidos fielmente pelo mágico pin-coi da pintora inglesa que atual-
mente reside em São Paulo.

Seus quadros, em número tle
60, aproximadamente, revelam-
nos uma artista completa, em se
falando de pinturas naturais.

Foram mostrados ao público
painéis que apresentavam orquí-
deas diversas (Catasetum, Go»-
gora, Oiicidium, Catüeya, Laelia,
Cypripedium, etc). Açucemis.bem conhecido
(Hippeastntm e Amar\,ílis), li-,dos pintores

brasileira inspirou-lhe, também,numerosas expedições às maisremotas regiões do país — umadelas, por exemplo, ao Gurupi,no Pará e no Maranhão e outra,a pé, de Pemibe a Iguape, no li-toral.
Reside em São Paulo, onde con-tinua a enriquecer cada vez maiso seu já notável acervo dc es-tudos de plantas brasileiras, játios botânicos e

rios-dos-lagos, bicos-de-apagaio.
bromélias, begônias, paineiras, fi
locatus, etc.

Exposição-volante contra
o câncer instala-se hoje

No próximo dia 13 a inauguração do novo
Laboratório de Pesquisas

A 13 O EMBARQUE PARA
EUROPA

Treinando com a seleção nacio-
nal, domingo, o quadro do Fia-
mengo encerrará as suas ativi-
dades no Brasil, porquanto, em-
barcará para a Europa no dia 13.

DUAS SUBSTITUIÇÕES
E ÁRBITRO URUGUAIO,
PEDIRAM OS BÚLGAROS
Como pnrte dos preparativos ela se-

] leçáo brasileira que intcrvlrá nos jo-
a [gos da Taça do Mundo na Suécia, em

junho do corrente ano, a C.B.D. pro-
gramou dois Jogos com a equipe da
Bulgária, sendo que o primeiro scra
realizado no dia 14, à noite, no Ma-
racanS.

Ontem, a entidade eclética recebeu
comunicação da Federação da Bulga-
ria de que sua delegação chegara ao

Hoje, pela manhfi, na área térrea cifrar a Incógnita da etlopatogcnia do
do Mnilstério da Educação, estará c&r.cer c determinados aspectos co
Instalada a Exposição Volante da
Campanha Educativa Contra o Can-
cer, nesta capital, promovida pelo
Serviço Nacional de Câncer. Visando
atingir toda a população, num maior
volume de pessoas, foi dada &
Campanha o caráter volante. O ma-
tcrial que sara distribuído nesta mos-
tra compreende numerosos cartazes
educativos além dc lolhetos, Instru-
ções e bases gerais para a prevenção
du mal.

Falando a Imprensa ,o prof. Ugo

Esta exposição que ora se apre-
senta nos salões da Cultura In-
glêsa, na Avenida Graça Aranha,
se prolongará por duas semanas.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
RURAL
SAO PAULO, 6 — Foi imta-

lado ontem na Fazenda Ipanema,
em Sorocaba, o Terceiro Curso
Internacional de Administração
Rural, pelo Instituto Interameri-
cano de Ciências Agrícolas <ia
Organização cios Estados Ameri-
canos sob os auspícios do Minis-

mo: os estudos laboratoriais, oa efei-jlério da Agricultura c do Escri*
tos de certos tumores malignos, as lorio Técnico da Agricultura Bra-

sil-E'tados Unidos.possibilidades de tranmissao do cAn-
cer e a transplantaçao de tumores.
Tais pesquisas visam também à eta-
pa da quimioterapia e dos derivados
fcnóllcos, estes ja estudados

Estão ir. critos trinta engenhei-
ros, agrônomos e economistas ru-
rais clc seis países sul-americanos.

O curso terá a duração dc oito
. ;emanas, devendo encerrar-se apcl0,27 de junho próximo,dr. Sérgio dc Azevedo, c, cm futuro Seu objetivo é aprimorar em

próximo, dcvciao chegar a urologia nível pó -graduado os conheci»
e à gênese dos chamados tumores '"enlos dos técnicos que estejam

Pinheiro Guimarães.,diretor do 8.N.C,.|mnllnos.. _ dl dl atu Imenle trabalhando em Eco-
informou ainda que o Laboratório] nomia Rural ou pretendam dedi-
de Pesquisas do instituto de Canccrjb^-C-'  'cai-se a essa especializada. (Asp)
será inaugurado no próximo dia 13,
fis 10 hs. Scra mais uma grande ar-
ma na luta contra o mal. "Sob a
direçfio do dr. Sérgio dc Azevedo, vá-
rios pesquisadores Já iniciaram tra-
balhos de profundidade, visando dc-

A UNIVERSIDADE DE AÇÀO
DA CRUZ VERMELHA

Mensagem do secrelário-geral
da ONU sobre o "Dia Mundial
da Cruz Vermelha", que ama-

nhã se comemora

A estréia do conjunto rubrone-;RI» "° dl«L^0 ,dp°mcn°nrre"teüülpiirrt.. ,0
gro será mesmo a 15. em Lisboa.! Ao mesmo eT;.,t™ 

™n
onde enfrentará o campeão dê\mt* ™ZJSh^S" ^b_fiS_l5£_.ti ..)..»„i . c„,.(i..,. a:!.j ~ J sam ser procedidas duas substituiçõesPortugal, o Sporting. Ainda em, .goleiro. Aceitam qualquerPortugal, ele realizara mais uma * 

l0 lMCrtto no ladro
exibição, enfrentando a represen- ffA Kra 

dlrl lr 8S artldas.
taçao do Belenense no dia 18. | Ao mesmo tempo „ entldade m.

A França será o segundo pais gara Informou que, para o primc.ro
onde jogarão os rubronegros,1 Jogo com a seleçáo brasileira, a sua
disputando um "QuadranguTarf. equipe deverá alinhar com a seguin-

iem que iritervirá uma equipe te constituição:
francesa, uma inglesa e uma iu-' Naydcnov. Rakarov c Dlmitrov;
Podava I Bashkov (cap.), Manolov c Nesterov: . ¦•¦Diev. D. Dlmitrov. Panayotov, Yanev \l™™™ ^ "m* \.cz a n

I r, k ti universal, comprovada pel;

Chave para solução de con-
flitos de classes e de nações

Exemplos positivos da influência do Rearmar
mento Moral — A experiência «le Cau.x, na Suíç;,
CAUX, Suiça. O anligo presi-dente do Senado Federal da Suí-

Espanha e Turquia, serão os ou-! c Debarskl.
tros locais onde pelejará o con-i s»us técnicos sao
junto carioca. Ao todo o Flamen-! mücv.
go disputará quatorze jogos em:

I sua temporada pelo exterior.

O "Dia Mundial da Cruz Vcrmellia".
que comemora todos os anos, em todo
o mundo, a 8 de maio, deu ensejo A
seguinte mensagem do sr. Dag Ham-
marskjold, Secretário-Geral das Na-
ções Unidas:"Acontecimentos recentes demons-

ecessidade
as exigên

Ormandjlcv

SAIRÃO HOJE
OS JOGADORES
ARGENTINOS

Equipes brasileiras disputaram Rio 4 x Levante (2* divisão) 2. BUENOSno môs de abril do ano em curso. ,., Di.n 1 — .Bnipes (Bélgica) — ^j

JAIME DE ALMEIDA
PARA 0 GALICIA

MARIA ESTER BUENO
PODERÁ SER CAMPEÃ
DE WIMBLEDON
LONDRES. 0

:ça, o sr. Albert Picol, empenhouse em aplicar o Rcarmamento
Moral na sua vida política. Dua";
coisas o impressionaram par-ticularmente na Assembléia Eu-
ropéia do Rcarmamento Moral
em Caux, segundo declarou. Pri-
meiro, na reconciliação dos con-flitos industriais, Caux não diz'"Apertem as mãos e sejam feli-
zes", mas vai às raízes dos pro-blemas e trata dos pontos concre-
tos envolvidos. Segundo as con-versações mantidas entre os fran-
ceses e os argelinos, na Assem
bléia, deram-lhe esperança,
creio sinceramente

palavras, dedicou-se, com'«a sua
esposa, a lutar pelo Rearmamcn-
to Moral. "Êste festival cia Pás-
coa foi a experiência culminante
da minha vida", concluiu clc.

CURSO INTERNACIONAL
DE ADMINISTRAÇÃO RURAL

Na Fazenda Ipanema, no
interior de São Paulo

SALVADOR. 6 - Os dirigentes]í"ra ^ Campeonato de Tênis da Ita-
lo Galícia entraram em dcmar-M,'a- lA^t^í_,dL1_„,2? £Z*ches com o sr. Jaime de Almeida, 'ÍP,.ül05!" „assistente técnico de Fleitas So- Es,er " " "
lich no Flamengo, a fim de con-
seguir o seu concurso para diri-
gir o quadro galego, durante hs
jogos do primeiro turno baiano.
A proposta, foi muito bem rece-
bioa pelo tecnjco carioca, e este, ç50 w.mbiedon, Mficou de dar uma resposta. apóslh«mt_r

.clas feitas á Cruz Vermelha de so-* corro organizado em favor do soírl-
mento humano. Desastres naturais e
provocados pelo homem — tais como
inundaçfles, terremotos, agitações po-
llticas c até conflitos armados —
ocorreram em quase todos os conti-
nentes, deixando em sua esteira a
morte e a destruição, Mas como sem-
pre. os devotados homens e mulheres

ida Cruz Vermelha atenderam rApidajViggo Hjalf. declarou que estavale eficientemente aos apelos rio auxl-;especialmente imprc-ãsiüiiiido comPor-motlvo d. ah«- | ,,<>. atr_V„ de uma ride mundial rie 0 espírito dc liderança dos jovensoitenta sociedades nacionais de' ou- p,,rn-„.,s _.,„-„„-„,,.„,,„„•',-. ,_.tros tantos países e completamente ^ ^L 
"Lq^, °U cvn.CaUN-

despreocupados com su„ própria se- « importantíssimo que este es
gurança."Esta é, na verdade, a cspíclc da"universalidade cm ação", pela qual

Com a presença de rnrallsta» de dt-
versos palsea do continente, foi lnl«

Eu! ciado ontem, na Fazenda Ipanfma, da
declarou,! Ministério da ARrlctiltura. situada no

que se nós pudermos trazer dele-j interior do eão Paulo* mais um Cur-
gados de ambos os lados para «° Internaclòn*1 d« Administração
aqui durante o verão, poderemos Runl, destinado a fornecer aos pro-
conseguir uma solução" | prictarios dc grandei arens novos co.

O comandante-chefe do Exér 
' »hw;mc»tf" »° àmhUo i'rico]a r n0

cito da Dinamarca, tcn. gen.

Jovem brasileira Maria
No "Daily Teleijraph",

Lanle Tlngay, um dos maiores espe- j
ciallstas de tênis da imprensa in

çôcs cientificas para conseguirem
maior rendimento rie «nas terras, com
o aumento dg produção dn« gênero*
básice».

O patrocínio desta Iniciativa, que
abre novos rumos para dezenas d«

,, fazendeiros, é do Instituto Intrrame.
pinto do Rcarmamento Moral napo de Ciências Agrícolas .entid»-atinja OS exércitos de nossos pai- de criada pela Organização do, E,ta.
SM, tanto os oficiais, como OS soi-jdos Americanos, visando o aprimora-

glêsa, afirma q»e "esr.a Jovem brasi- l^^mai^^zemof'«, "ünif 
ve? W? ™ ,QllC resl('lt',f,os Poderemos! mento da, práticas agrícola, na Amf.

feira poderá ser a estrela de Wlm- LaS^pSf^^rT-DU hot^r^n^f^if^l^ ^'^ Colabon,r''° *"""_«nte com o
bledon". enquanto que no "Dailv Ex- ]Mundial da Curz Vermelha'. . nomens do noSSO exeicito come- curso o M.r.lsKrlo da Asrlcultura do

ípress" Frank Rosiron Intitula: "Aten- i "Desejo novamente manifestar ml-çarc.m 8 pensar e viver como nós Brasil e o Escritório Técnico de Agri.
ção, W.mbiedon, Maria t uma, nha satisfação especial pelo reeonhe- aQul ° fazemos. j cultura — ETA — «diado nesta Ca»

g  Serio "lv'u uc "«" u,uo resposta, aoós'bomba 1" leimento riado a Liga das Sociedades Roger Pernet. um engenheiro pitai.
definitiva- i;0nTltar 5 diret°ria do Flamen-j Tlngay'Julga que Maria Ester Bue-IfL0™*J^^l,f^&Jg"*f£r ?Ã,MÒDJfIreiUC' íaloU Wc, como,"": OITO SEMANAS PARA ADE8TRA-¦ ! no -I a mais brilhante Jogadora de- |btfh*,'?n°: 'heri,,0 ™n^ '". - "H ^Uco ;éle precisava , cio .espínlo; MENT0

AIREy,
13 partidas internacionais. Ven-I^*1™) ao mo 1 x Angers (^n-lniênfe os ^2^i-ado'ras t - > -( -...¦,.
ecram 5. perderam outro tanto e S'1 . • L,ma "~ Bras" ' x Chi»0 Brarân i\p\erZn nroonfino ri« ft» mc venha a se transferir para oDOu de Alice Marbie f norte-ameri- \Z"'x','° 1'""""..^'  „_7 """ lú""iae -"aux. -fessoas lnimildcs do! _
empataram\ Marcaram 25 ten- 1 Ouvenis) ^U^ücip^da"^ tf* ^tt VBÍ!5 SSt S PSo^^tt.^^ rfm£ ™"á° in,eir° vieram ^.^sar ai- ^«^T ^ ,£es, «otrendo 21. O feito do tu-'- Dia 7 - Brunes (Bélgica) -Mundo, !^rc5,sdo Juveml do Flamengo. » mt). Sua potência de golpe e com- d0. de guerras c outros desastres, na. IP1» dias cm Caux". declarou ^^m,uVm' bwSiMdo Salrrand!tcN,l brasileiro no mes próximo Canto do Rio 1 x F C. Bmges 1. A ^^^ -,Hiri „„ , r-n (S- P) I paràvci a de um homem, diz tle. ao tarais ou não, particularmente em ele. "Eu tive de pensar muito Z»«TaiitSZ_i__ mmpassado, nio teria maior expies- Dio 8 - Lima - Brasil 6 x Ve-' AsfieSno0 IW££ **%*!F"í?" P»«~ ** " »"*• cortadas nio tem lavor dos refugiados. c em reconhe- mais na minha religião graças S^^^^.^.^SrV-f.são. fossem excetuadas as circuns- nen.cla 1. P*.a,","2-25™**!aT.f<1,"l\]0' *»> d«dt ¦ «""« "nâo »s deífrnento pela maneira pronta, eficien- a meditação, um segredo que %?Zm* ÚM 1 ,«i«Sr daitànclas que o revestiram- Apenas Dia ,0 _ Lirnn - Brasil 1 x ri?£a?VZ l\ íJ-t *' 3',CS lAPADA n CHIUIlIClIfC »>mls« BtougM e de Margaret Du «« • humanitária com que a, ,ocieda- aprendi aqui pela primeira W22T_ 1n.u?ÍS» . An ^u___Soúm prélfo foi disputado em can- iv",f i , im-eniT - de segmr para a Suécia. JOGARA 0 FLUMINENSE Pont. "Depois da sua chegada â Eu- 1" T^lf^h^^T"^ â' Participei de um retiro espiritual «T Ar irun» ra do bLu ¦SílS.
Ajui locais. Mesmo assim, o re- X lí^ fíenbur^ _ Canto!^évS&i^mK^SS] FM UNTA fATAPINA .p. 

m„. e., bu,o 
^, ^ S^£- ^ 

«, 
Si™ Abbayc SI. Ma,1r^^nfi-iirr;,:X( 2S&Itado foi dos mais significatt- .,.. t>;, i .. r-„„,K,*ftdo ..Sain{ f;<dísptitado com o Milão, ein Mu: CPI iAMIA LAIAKINA j-matches- - acrescenta. - Sem- du- jde refugiados húngaros..." !quei que existe unanimidade en- ri,irinte 0 „tttmniut de diremo»lão. a 22 ou 23 próximo. Quanto

iao segundo, será contra o Inter- FLORIANÓPOLIS. 6.
vos. O modesto Guarani de Bago PnuUAltona 93" 0venceu o campeão uruguaio, o nin ,¦? Rnni 

' 
fl»i>r-ni nn»*»*>¦ ed* x HmSAlS& 1^»*^*°*** cm

Levando-se em conta o que até Dia 17 — Genebra (Suiça) — |, A A.rA. recebera
hoje fazem os quadros visitantes Canto do Rio 3 x Servctte 0. %íft_\por ambas M
quando atuam cm nosso país. a Dia 22 — Londre* — Canto doi ^* ""'
campanha cm apreço foi boa c Rio 2 x Chelsea 3.convincente. Pela relação que pu- Dia 24 — Londres — Canto do'bheamos a seguir, os leitores com- Rio 1 x Tottenham 4. to r Quaresma; 5 tentos — Ma-provarão o que afirmamos acima Dia 2S — Leicestcr — Canto donoclzinho-A verdade dw; números dispei-,Rio 0 x Leícester City 1. Canto do Rio — 1 tmto — Os- vindoura
saria, aliás, quaisquer arfumen- (mar. Elmo e Nilton: 3 ffntoí —Isentarão
^y , _ , .... ARTILHEIROS DO BRASIL jValter Prado e Pinheiro: 4 íentoj'01irnpiDia 1 — Sarxtiaco do Chile — Bera.Bm» 2 x Chile 2 (juvenis). | S^Iítáo Jucenil — i «--•»_ Gunrani de Baoí — ! } n — Figueirer.^e e Avail — \ alinaa — Canto

cidad
a uma
gadores
Itajaí.

No

Irida ainda perderá virla5 tíie» nas j Essas atividades exemplificam o tre OS ensinamentos da minha'gpn<r0, e d, colheita Tüando o má-
O Flu- i Quadras lentas d» Ev.ropa porem sejque pode ser realizado por aquiles] Igreja-« o pensamento dc Frank, llm0 áe aproveitamento, ttrio pos«' tai tm eiecução.

e; A duração do turao uri 6ê apenas
estão: oito lemranM. estando prevlata» au»

Milão. jminense do Rio de Janeiro fará ¦na sr*ma ° »«o Jôío se aproximar do'iue se acham imbuMo» do espirito Buchman.
30 mil dó- domingo a sua estréia em gra- <Jue P«"n<:i»iai*nte é capaz, a tenu-;tíe **>* vizinhança, fraternidade • lé "A gravidade desse momento

; partida*-.mados catarinenses, jogando na * &£**. ,,rá "ma dV ^^'m^Ctorni» Ie_f_c-t_L"da"!»" ^Çmntdas questões que ettl

do,Djalma, Humberto, l... ..»-;Sau_inho c Gaiola.

e de Itajai, dando combate ".'"*f "u«,t:i» iu* J» " "u "uním- catu das Nações Unidu". \Km !u?° "ao. Te Permitem aaiar.ua até o próximo dia 37 de Junho.
seleção formada por jo-; „ D '_,_.. ' MN««~ Ha- comemoração anual do'a .mtnha decisão . continuou. "A;Repmentante« de diversa» nacoei

das cidades do Vale do "''tri.AXa bem este nome: «arta -Du Mundial da Cruz Vermelha".! minha decisão é pessoal c indi-; Utino-amertcauas farlo íit» curto,Ester Bueno , tscn\e. por seu lado. i aentimo^noi fellze» pelo fato de que' vidual. Numa era ideolójfica de- de acordo con» i» informaeoea proce-
rilíi H nn «i, ,U^, í-;,-!PTank Rostron- t'ue *£lrnu: "»' u«*ío Çomit* Internacional da Cruz Ver- vo decidir o que COU faíer'". I dente, de Sao Paulo. A Fazenda Ip».

«,rLinr« T_S22_ H0****4 »««tó«»* • PfwMf» quejmelha e a Liga das Sociedade* da A senhora Pernet, francesa, fa-nema, que domui ua grande Centro
a^n fflSl™„ fr.n?rrC;!rt0n:,,r',C'á T^ m ?™*Mm"' U^ZlnrA Te±*Ã<,'™n lnU d° Ml° tremendo que ela de Treinamento e Ensaio, fica locall.

« ^«nA« ao Ontem, em Roma. dU êle. -pulttri-j 
{£»*" 0'%S? da* Cru- v>™ e?h-':tinha ««•• Alemanha C oue desafiada no munldom de Sorocaba. ien-CO. jogando postenormen- rou- a lua advertiria "com um tênis

iesdeq
apogeuj te a 15 e ISnesta capital con de uma p, «MU^M. ****** 'X^Tdl 

SSStaS_S_ taS^"
imente. (S.P.)

itlse Broutht ntére no
iP. P.)

; preocupação pelo bem-estar di'»er humano".

si1 pareceu em Caux. Depois que ela j do fácil o acento deita cidade at* au»
.i oediu desculpas ao novo alemão.; »ed«. o* conhecimentos em tíitr.o da

10jura mineiro daquele t»aís, profun-' Economia Rural aerSo ledonado» com
damente comovido com u «uasiprosramaj, baaunte minucio*of.
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Zographos, o maior jogador do mundo, jogou
durante trinta anos sem jamais perder!...

FLAGRANT ES
Niko Zographos, o maior jo-

gador do mundo, falecido em
Lausanne, havia jogado duran-
te 30 anos, sem jamais perder.

Juntar, uma fortuna que se
avalia em 5 milhões de libras
esterlinas: mais de 1 bilhão de
cruzeiros.

II Niko — assim era éle co-
nhecido nos cassinos do mundo
inteiro — era o huniem meto-
dico por excelência. Levava
uma vida regrada como a de
um homem de negócios, cujos
escritórios fossem as mesas ver-
des dos cassinos.

Chegou a Paris pcuco depois
do .irmistício de 1918. Seu pai,
reitor da Universidade de Ate-
nas, desejava que êle prosse-
guisse seus estudos cm Paris
a íim de aperfeiçoar-se no
francês.

Niko desejava ser engenhei-
ro das obras públicas. Era ex-
celente em matemáticas, e foi
o que o levou, assim como a
tantos outros, a verificar as
teorias dos cálculos dc proba-

bilidade aplicados no sentido da
roleta e dos baralhos.

Gostava de arriscar contra a
sorte mas sabia também con-
duzi-la. Jamais durante tôda a
sua vida, Zographos ultrapas-
sou esses limites. Jamais ar-
riscou _ um gesto que pudesse
arrastá-lo a uma catástrofe.
Foi essa vontade do jogador
sóbre si mesmo que constituiu
uma das causas do seu triunfo.

Os jogadores capazes denun-
ca falhar a essa regra de ouro
são raros.

Niko sentava-se a uma mesa,
tomava as cartas que um ad-
versário qu.lquer lhe estendia,
batia-as, « fazia constatar que
êle respeitava lealmente as re-
gras do jogo, e que se 

' 
saía

vencedor era porque raciocina-
va os golpes que devia tentar.

Conseguiu vitórias tão im-
portantes 5 em condições de
tal modo sensacionais que em
breve o mundo inteiro dos jo-
gadores tomou conhecimento da
sua espantosa sorte.r
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GATOS PARDOS
>¦???? por CHUCK *???

MOVIMENTO — Novamente no Rio, vemos que esta semana
começou mantendo o mesmo ritmo que a vlda noturna tem
tido êste mês. No Teatro Recreio já temos "Peguei um Ita no
Norte", com Sônia Mamede, estreando Zélla Hoffman como ar-
tista.

Frledrich Cuida estará de volta com sua técnica fabu-
losa estreando no Teatro Municipal amanhã.

Reaparecendo nas telas do Rio, após longa ausência, te-
mos Llzabeth Scott, no filme "A mulher que eu amo", Infeliz-
mente contando com a presença de Elvis Presley.

AINDA DE SAO PAULO devemos comentar a excelente rc-
cepção oferecida pelo presidente do Jockey Clube de São Paulo
e sra. ,J'ábio Prado, na sua bonita residência. Entre as cariocas,
destacavam-se as senhoras Gilda Saavedra e Léa Padilha. Dois
nomes muito ligados com o turfe estavam presentes: Martinez
dc Hoz e Alessandro Obolenski. Muito elegantes estavam as sras.
Sônia da Cunha Bueno Ernestinha Alves de Almeida, Bebê Assun-
ção, Cecília dn Cunha Bueno, Sofia Coutinho, Tatá Bastos e a con-
dessa Candinha Prates.

>. * #

GENTE — Circulando no Rio o pintor Oi Cavalcanti, que
esteve na Europa. Assistia ao espetáculo do "Nlght and Day"
na noite de segunda-feira.

Justiça seja feita: a "show-glrl" do elenco que foi mais
elogiada por sua beleza em São Paulo, foi Marlene Rosário. Três
pessoas que mencionaram sua admiração: Sia Coutinho, Tur-
qulnlia Muniz e Dirceu Fontoura.

No "Chicote" de São Paulo, Maysa é um sucesso. Uma
das músicas mais pedidas trata de uma pessoa chamada Isabel,
que quando perguntam onde anda, a resposta é: morreul

Heron Domingues Internou-se no Hospital dos Servi-
dores do Estado para submeter-se a um "general check-up", o
qual acusou estar nosso "Repórter Esso" em excelente estado
de saúde. Em dias |á estará de volta no ar.

EXTERIOR — Após intensa busca, a policia de Trinidad
conseguiu localizar os negativos dos filmes tirados por fotógra-
fos que surpreenderam a princesa Margaret Rose de roupa de
banho numa praia particular dc Amos Vale. Os fotógrafos ha-
viam tirado as chapas e corrido quando os guardas tentaram in-
tcrpclâ-los. A busca pelos negativos durou uma semana.

• Regressou à Argentina a sra. Juana Ibargurien de Duar-
tc, mãe de Eva Perón, após ura exílio no Chile. Pretende reto-
mar residência no seu país.

NA TELEVISÃO Tônla Carreiro, Guilherme Figueiredo e
Flávio Cavalcanti (êste sendo o produtor do programa), são res-
ponsávels pela apresentação, na noite de segunda-feira, de um
quadro que poderia ter tido conseqüências trágicas. Tratava-se
de uma criança que, descobrindo os amores da mãe, ameaça se
atirar de uma janela aberta. Numa época como esta, sabendo-
se que crianças são facilmente Influenciadas por atitudes dra-
mátlcas, não consideramos recomendável a apresentação daquele
quadro.

.i * >.

. PATERNIDADE — Chegamos ã conclusão que o sr. Fernando
Lobo é um homem injustiçado. Embora êle afirme que foi o
autor de "Ninguém me ama", todos atribuem n paternidade da
música a Antônio Maria. Agora quc Carlos Machado parece lan-
çar, finalmente, nova produção baseada na "Viúva Alegre", o sr.
Fernando I.obo afirma ter sido êle o autor do musical. Parece
que estão todos contra êle, "roubando" suas obras. A respeito
comentou uma das "show-glrls" mais bonitas do elenco, Mariza
Rcynold: "E eu quc pensava que o autor de "Viúva Alegre"
havia sido Frnnz Lchar..."
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Milionários americanos, intri-
gados pelo triunfo desse Hele-
no desconhecido, lançaram-lhe
desafios que êle aceitou sem
pestanejar. Houve batalhas ho-
méricas contra Mortimer Davis
e Mortimer Himes, cujas con-
tas em banco cifravam-se por
milhões de dólares. Um e ou-
tro tiveram que se confessar
vencidos e constatar que seu
vencedor, dotado de um poder
de raciocínio e de reflexão
quase sobrenaturais, sabia con-
duzir a sorte assim como um
jóquei sabe montar u vencedor
de um Grande Prêmio.

Em seu auto-domínio, Zogra-
phos nem uma só vez demons-
trou um sinal de alegre relaxa-
mento quando frente a êle
amontoavam-se impressionantes
pilhas de fichas. Contentava-se
em trocá-las, colocava o di-
nheiro em fundos imobiliários,
comprava ações na Bolsa, nu-
ma palavra, fazia frutificar
burguêsmente seus ganhos.

Quando decidiu que possuía
meios suficientes para .arriscar-
se nos cassinos, organizou seu
ano de trabalho da seguinte
maneira:

Chegava à Cannes no mês de
novembro, _ valise entupida de
milhões, e cada noite, de 10 ho-
ras às 2 da manhã impassível
em seu smoking, trocava êle
fortunas, sem que seu rosto
traísse o menor sinal de
emoção...

Quando terminava a estação,

?
?

??

CARIDADE — A sra. Ellis O. Briggs, esposa do embaixador
americano no Rio, está organizando uma festa de caridade em
beneficio da Clinica da Prala do Pinto, que é dirigida pelo Re-
verendo Raymond Rlebs. Será realizada no dia 12 próximo, na
residência dos embaixadores americanos. Fazem parte dt eo-
missão, as senhoras: L. W. Hartman, F. Morgan Snell, D. Bor-
wlck, A. J. Arute, E. Bado Jr., J. L. Cale, A. Burchlll-Beak,
W. Gay, T. Maas, L. E. Massena, T. Regan, H. Cottam, Paulo
Sampaio, F. Strlckland, M. Johnson, R. Sutherland, E. Bryan,
J. Pauldlng, P. Callaher e M. Casey.
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em Cannes, lá partia éle para
Deauville, r.ra recomeçar seu
estranho ofício e em seguida
instalava-se em Aix-les-Bains.

Quando findava-se a estação,
colocava seu dinheiro no banco,
aumentava as sua. possibilida-
des, reunia membros de sua
família aos quais dava diretri-
zes estritas, com a prudência
de ura general na véspera de
uma ofensiva.

A RUÍNA DE CITROEN
Encontrou-se em breve à

frente de uma organização in-
ternacional de bacará; êle tinha
um método que se gabava de
ter inventado e que consistia
em aceitar as apostas sem li-
mitações. Só se mostrava em
pessoa a fim de dirigir grandes
partideb nas "grandes mesas"
de Cannes e de Deauville. Lá,
somente jogava-se por 500.000
francos e 1 milhão (em nossos
dias, 50 a 100 milhões).

Sucedeu-lhe muitas vezes
perder contra a sorte, incrível
de tal ou tal adversário, mas,
ao término da estação, quando
fazia suas contas, seus ganhos
eram sempre importantes.

A última grande partida que
dirigiu íoi contra Citroen, pou-
co antes da morte dêste, que
jogava todos os anos em Deau-
ville seus benefícios antes mes-
mo de deduzi-los. Citroen ti-
nha ficado intrigado e talvez
enervado com a calma olímpi-
ca de Zographos; em uma só

FRANCIS RICO

noite perdeu 25 milhões de
1935 (quase 500 milhões do
nosso tempo) em frente a Zo-
graphos. Foi a única vez em
que seu rosto moreno de filho
do Mediterrâneo tornou-se pá-
lido como o de um morto.

Vai para uma dezena de
anos que Zographos, que ja-
mais em sua vida bebera uma
gota de álcool mas que fumava
longos cigarros orientais pelo
dia a fora, percebeu que sofria
de um câncer. Resignou-se a"passar a mão" a seus princi-
pais ajudantes. Retirou-se pa-
ra Lausanne, de onde dirigia
cada manhã seus importantes
negócios.

Ia todos os anos a Cannes,
guiava seu velho Rolls Royce,
que êle próprio lavava para
economizar uma conta de ga-
ragista.

Se conhecia porém o valor do
dinheiro por havê-lo arriscado
diariamente, não era uma ava-
ro. Auxiliou muitas vezes a
pequenos jogadores azarentos
entregandc-lhes gordos cheques
e fazendo tom que prometes-
sem nunca mais aproximar-se
de um.; mesa de roleta.

Ajudou poderosamente sua
família que vivia partilhada en-
tre o ódio e a paixão do jogo.

Não mais jogava nos derra-
deiros anos de sua vida, e se
aceitava por vezes fazer um
bridge, com alguns amigos, fi-
cava furioso porque não perdia
nunca.

wkà lllJ» &'¦«!.•¦• ??•»

CARTAS DE VM SENTENCIADO
N. da R. — O Correio da

Manhã recebeu o correspondeu-
cia clandestinamente enviada
por um sentenciado — quc
chamamos dc Vicente — a pes-
soas de suas relações. São car-
tas humanas, interessantes, in-
discretas e dignas de publica-
ção, pelo seu estilo forte e sin-
cero, simples e informativo.
Diariamente, neste loca!, esta-
remos dtuul£iando uma carta
do Vicente, mensagem do mun-
do proscrito, crônica do outro
lado da vida de um presi-
diário.

CAKTA PARA GIMENEZ — 5

Sancho Amigo: (

E' uma boa coisa ter-se amigos
aí fora. Se não fôsse isso, eu nem
saberia que hoje estou fazendo
aniversário. Às onze horas fui
chamado à portaria para receber
uma enorme cesta repleta de pre-
sentes, com êste recado: "Hoje
não é dia de comer comida dai.
Abraço e desejo de paz para você.
hoje e sempre". — Aí é que eu
percebi quc estou fazendo anos.

Claro quc foi nossa amiga Ma-
nuela quem mandou a cesta, de-
pois de um silêncio dc meses,
pedido meu- Arrumou tudo de
modo a me permitir que convi-
dasse os meus nove camaradas de
cubículo: três frangos recheados,
uma bandeja de filé de peixe,
uma terrina de salada, outra .dc
maionese, um belo lagarto e ros-
bife ao ponto, frutas em quanti-
dade e uma garrafa térmica da-
quele saborosíssimo café que vo-
cê conhece. Almoçamos ampla-
mente e, agora à noite, ainda
ceamos o rosbife. Foi quando
partimos o grande melão que
veio entre as frutas e dentro ana-
receu uma bisnaga de matéria
plástica com quase meio litro de
uísque! O Maneco observou, mui-
to satisfeito:

— "Esta jovem sabe fazer as
coisas! Ate a nós conseguiu en-
ganar desde a hora do almoço.
Ém todo caso, descobrimos a tem-
po; vou buscar gelo na geladei-
ra do tenente" (diretor).

Graças ao bom Deus, entre os
dez companheiros de cubículo há
quatro abstêmios, cada qual com
um motivo absurdo para não be-
ber. Assim, os restantes pudemos
dar uma boa solada. O que já não
fazíamos há tempo, pois a fiscali-
zação anda mais impllcante e, por-
tanto, mais carclros os funciona-
rios que costumam abastecer a
casa. Arvora estão cobrando tre-
zentos cruzeiros por uma garra-
fa dc cachaça ordinária. Uma ilc
uísque, já se vê, sairia por uns
dois mil cruzeiros, extravagân-
cia imperdoável, não é mesmo?

Quem maLs se alegrou com a
descoberta do melão foi o Bill.
Ontem havia recebido carta cho-
rosa dc sua mao e estava melan-
eólico. f:le é multo sensível e be-
beu a sua dose como uma gran-
de manifestação de camaradagem
dc Manuela. Misturando portu-
guês e inglês (que eu não posso
reproduzir sem risco de perder a
graça pitoresca), fêz um pequeno
discurso tocante sobre as vlrtu-
des dessa moça que entende um
bocado a vida; falou também que
o meu aniversário importava mc-
nos do que a sabedoria de Ma-
nuela; aaabou dizendo que se ca-
da preso tivesse uma "Irmá" com
tal "senso de emergência", a vi-
da aqui não seria tão desagra-
dá vel...

Depois da ceia. jogamos uma
blsca , conversando, até que cada
qual foi para sua cama triturar o
resto da noite.

Mas, nem por ter sido um dia
razoável, posso deixar de aprovei-
tar o selo para contar as noti-
cias menos brancas da cadeia.

Tem acontecido coisa triste.
Sancho. Quase tudo decorrente
da própria "gerência" da casa.
Como eu já contei prá você. a co-
mlda anda péssima. Servem uma
caldeirada Intragável, pior do que
aquilo que soldado come na guer-
ra. Os que não têm meios; de re-
eeber alimentação de suas casas,
dispondo de algum dinheiro, com-
pram na própria cozinha uma

bóia melhorada, a 15 e 20 cruzei-
ros a refeição. Ora, a carne e de-
mais gêneros entregues à cozinha
geral para a confecção da comi-
da, já são insuficientes (apesar
das contas que o Estado paga aos
fornecedores e que representam
um consumo "per capita" abso-
lutamente superior ao que o Al-
moxarifado entrega para o gasto;
Daí, falarem as más línguas num
"ajuste" entre a "gerência" e os
fornecedores, como eu já contei
pró Roberto. Esses gêneros já es-
cassosi sofrem outro desfalque na
cozinha: alguns presos que traba-
lham lá, fazem marmitas de co-
mida "especial ("recortada") e
vendem aos companheiros esfal-
mados. A concorrência pela aqui-
sição da "freguesia" é natural-
mente grande entre os cozinheiros
e tem gerado muita encrenca lá
na cozinha. A última dessas en-
crenças foi mais grave e deu-se
anteontem: dois presos se pega-
ram à faca, porque um tomou o
freguês do outro. Atracaram-se
empunhando aquelas enormes fa-
cas de cozinha, ponteagudas. Um
deles ainda está no Hospital das
clínicas em estado desesperador,
com o ventre aberto em três Íuga-
res. O outro, bastante ferido, sem
perigo de morte, mas com os ten-
does de um braço decepados, está
na enfermaria do presídio; diz o
médico que o braço ofendido fi-
cará imobilizado para sempre. O
Bill, que estava na nossa copa

da secretaria quando o barulho
começou, viu a briga pela abertu-
ra c por ela mesma pulou para
dentro da cozinha a fim de de-
sapartar. Chegou tarde, mas as-
sim mesmo evitou que a principal
vitima morresse ali mesmo, pois
o outro estava montado no rival,
já imobilizado, esfaqueando-o, nu-
ma fúria que o Bill, para conter,
teve de aplicar um direto no quei-
xo do camarada.

Se a gente fôr examinar essa
história desde os seus fundamen-
tos, tem de concluir pela respon-
sabilidade da diretoria. A corrup-
ção que deu causa àquilo é ge-
neralizada aqui dentro, estimula-
da pela negligência (só?) do "ge-
rente". Se a coisa viesse certa
desde o principio, se houvesse
uma distribuição correta daquilo
que o Estado paga, não haveria
necessidade de o hóspede valer-
se do contrabando para comer
uma bola suportável. Quem não
conhece isto aqui, ha de pensar
que é exagero a gente falar da
existência de uni comércio den-
tro da cadeia, e (o pior), com
mercadorias de direito já perten-
centes aos compradores...

Mas, Sancho, há negócios de
tudo aqui; o da comida (salvo a
circunstância dela já nos perten-
cer) até que me parece o mais
inofensivo, uma vez que constitui
a "defesa" restante para suprir
a iminente necessidade de matar
a fome. (Continua).

OFERTA E COMISSÃO
Alberto Bylngton, quando re-

solveu consultar sua prima
Spring Bylngton (quc nfio co-
nhecia) para vir ao Brasil e
aceitar uma fazendola de café
no Paraná, escreveu do lios-
pitai onde se achava cm tra-
tamento, nos States, a George
Gobel, que trabalhava cem
Spring no mesmo "show" de
televisão. Na carta, Alberto in-
sistia com George para que
convencesse Spring a aceitar
uma plantação de 10.000 pés de
café no Brasil. E prometia, dc
comissão, um pèzinho de café...

CABELEIRA ESTÁ COM TUDO
Pelo visto, êste "Cabeleira'' é

trunfo na república de SSo João
de Meriti. Desde o cidadão
"Chimbica", que negociou o sal-
vo-conduto ao pistoleiro, até a
Câmara de Vereadores do mu-
nicipio fluminense, todas as hon-
ras e homenagens foram pres-
tadas ao Ilustre rebento do
"far-west" brasileiro. .

DESTINO DE VICE
O confrade paulistano Pe-

dro Leite diz que o destino
dos vice-governadores em
São Paulo é triste. Novelli
Júnior brigou com Ademar
por causa de uma mesa;
Porfírio rompeu com Jânio
por causa de um cadilaque.

LINHA BELEZOCA
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Não sabemos qual a filia-
ção partidária do vestido: se
é saco, trapézio ou colher.
Mas Sandra é realmente uma
bclezoca e pode contar des-
de já com o voto livre e
consciente dc J. J. & 3...

Quando se trata da "linha
belezoca", os Jotas estão
prontos a qualquer comício...

CASA NOVA PARA BRIDGE
A diretoria do Bridge Clu-

bo, com Milton Alvarenga a
frente, já acertou os últimos
detalhes para a construção
de sua nova sede, na Rua
Raul Pompéia. As plantas já
so acham prontas e os in-
teressados devem se habili-
tar, urgentemente.

A BÍBLIA É 0 LIMITE
A Rádio Ministério da

Educação, em combinação
com a Rádio de Israel e a
TV-Rio, lançará a 19 dc
agosto um grande programa
clc perguntas pelo vídeo, ten-
do como tema a Bíblia. O
candidato vitorioso ganhará
uma viagem a Israel. Os co-
bras no livro dos livros qu"
se habilitem. |

PRESIDENTE DITA MODA
Os alunos do Colégio Mi-

litar estrearam ontem o seu
novo quépi vermelho, tipo
írigideira. Dizem quc a mo-
dificação no uniforme íoi
inspirada por sugestão do
próprio JK, feita no ano pas-
sado, quando o presidente
observou quc a farda do
CM. ficaria muito mais
elegante se o quépi acompa-
nhasse a cór das calças. E-
como êste é um governo de
elegantes, o palpite foi ofi-
cializado...

Boêmios de Montpamasse que
se tornaram milionários

Uma das personalidades mais pi-
torescas do Tout-Paris, Youki Des-
nos. viúva do poeta Ilobert Dcsnos,
morto no cxflio, publicou sob o ti-
tulo "As Confidencias de Youki",
um volume de memórias extrema-
mente saboroso sobre um meio-sé-
culo (ou quase) dc vlda parlsi-
ense.

Youki Desnos possui, sobre os
familiares desse gênero literário,
unia considerável vantagem: a da
espontaneidade e do espirito. Se,
além disto, sabe-se que ela parti-
lhou dos brilhantes serões e dos so-
nhos de artistas ou de escritores
tais como Picasso, Derain, Pierre
Brnsseus, Jean-Louis Barrault, Hen-
ri Jeanson, etc., adivinha-se o quc
as suas "confidencias" podem re-
velar dc inesperado e de picante.

A vlda dc Youki Desnos, nascida
em 1903, é dominada pclo encontro
dc dois homens excepcionais: o pin-
tor japonês Foujita e o poeta ultra-
realista Robert Desnos. Quando cm

O terceiro "Reich" e a Alemanha de hoje
vistos pelo mundo doze anos após

a derrota de Hitler
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Hitler, durante a conferência estratégica no Quartel General de Poltava, durante a

qual decidiu a avançada do VI Exército sóbre Estaiingrado

Os correspondentes do todos os
paires do mundo do cotidiano de
H.-imburg "Die Welt" contribuíram
para um interessante Inquérito pu-
bllcado pelo jornal mencionado, a
íim de dar uma idéia da opinião
do mundo sobre o regime nazista e
sôbrc a Alemanha dc hoje.

Passaram-so doze anos desde a
derrota alemfl, mas as recordações
da ditadura o da guerra continuam
exercitando uma forte impressSo sõ-
bro a opinião popular. Pode-se dl-
zer quc. cm tôda a parte do mtmilo
ocidental, fora da Alemanha, a fi-
Cura do ditador desperta ..eiitimen-
tos de ódio, apesar da tendência ge-
ral a esquecer o passado, enquanto
polo contrário, atrás da Cortina de
Perro, não so esquece c nSo se
p-Tdôa. Em compensação o bloco
aíro-asiáUco demonstra ainda sim-
p.itia pelo ditador e pclo seu regi-
mc. Maa a opinião mais interessan-
to é a dos alemães. Um inquérito
do Instituto Allesbach acaba de che-
gar à conclusSo dí que apenas 40._<
dos habitantes da República Fede-
ral considera ainda Hitler o maior
homem de Estado do século, e 2T'«
da população aceitaria a volta do
nazismo ao poder; _l '- a aceitaria
com indiferença; 9r. com simpatia:
3*» daria o seu apoio a um movi-
mento destinado a lograr êste obje-
tivo.

Estas duas belc.ns são Pejjjjy c Barbara, modelo,
franceses quc desfilaram apresentando as criações dc

Jacques Hetm, As moças são muito atraentes mesmo.
Km homenagem a este instante de bom RÔsto. deixa-
mos de faxer os trocadilhos quc nos vêm à mente,

eom os nomes das moças

O "PROFESSOR»

No quc diz respeito à França,
um correspondente de "Welt" cs-
creve de Paris; "Os desgostos pro-
porcionndos aos franceses pólos an-
glo-saxões criaram neste pais um
clima a favor de uma maior cola-
boração européia, que significa, na-
turalmente, uma aproximação à Ale-
manha,

A opinião pública inglesa estâ ago-
ra mais hostil aos alemães do que
há sete ou oito anos, quando a nova
República de Bonn não podia entrar
em competic, > com o leão brita-
nico.

Hoje, a forte concorrência no mer-
cado internacional criou na Ingla-
terra um estado de alma complexo
que nada tem a vcr com a lem-
branca de Hitler e representa ape-
nas o fruto dc uma nova situação
que coloca a Inglaterra c a Alemã-
nha frente a frente, como rivais no
campo do comércio, sendo as prin-
clpais potências econômicas do vc-
lho continente. Os norte-amerlea-
noi se dividem em três grupos: o
primeiro, composto dos judeus, mor-
mente dos provenientes da Europa
Oriental, que naturalmente não po-
dem perdoar os crimes dos nazis-
tss e as suas perseguições; o segun-
do. firmado pelos norte-americanos
de origem alemã que continuam
amando a sua pátria de origem: o
terceiro grupo é a grande multi-
dão já esquecida dos acontecim^n-
tos de 1940-1945 que hoje «m dia
está ocupada com os novos proble-

mas propostos pclo inimigo do Ori-
«nte e olhando para a República
Federal Alemã como para um ba-
luarte contra a invasão comunista.
O povo egípcio tem ainda pela Ale-
manha grande respeito c simpatia;
porém as causas destes sentimentos
não podem agradar à República Fe-
deral. "Somos vossos amigos — de-
clarou o chefe dc uma organização
de estudantes egípcios — porque
detestamos os franceses, os ingli-
ses c os judeus. Vocês lutaram dua.»
vezes contra as primeiros e exter-
minaram os terceiros".

Também na Índia a popularlcla-
de da Alemanha relaciona-se com
os acontecimentos da última guer-
ra, que pelas suns conseqüênciai
deu a êste pais a independência.
Além disso, grandes foram os au«
xlllos econômicos c técnicos da par*
te da Alemanha dc hoje a índia, .
alcançaram quase o mesmo nivel
que os dos russos.

O antigo ódio dos p^^neses con-
tra Hitler c o teu regime, transfor-
mou-sc hoje em medo « desconfian-
ça. Existe todavia a leve esperança
de que a Alemanha possa amanhã
ajudar os poloneses a llbertar-ie da
opressão soviética. Porém, entre os
dois países, há o problema da linha
Odcr-Neisse, que os alemães se obs-
tin&m «m manter vivo, e por en-
quanto, sem solução, e que para a
Polônia se tomou uma questão dc
vida ou de morte.

192-1, num bar do Montpamasse,
ela viu entrar Foujita a franja cai-
da na testa, vestido com uma caml-
sa de quadrados vermelhos e bran-
cos, baixo c míope, logo o apre-
ciou. Essa amizade repentina foi
rapidamente retribuída. O primeiro
cuidado de Foujita consistiu cm
substituir seu nome de Lucie pclo
de Youki, que significa em Japonês
"neve rosa". Depois êle a fêz posar
para um grande nu, no qual ela
aparecia deitaria numa montanha
que coleava a forma de seu corpo,
seus longos cabelos louros caindo
por terra, ao passo que a seus pés
postava-se um lobo vigilante. O
qundro foi exposto com grande su-
cesso no Salão de Outono, sob o
titulo: "Youki, deusa da neve".

DESCOBERTA DA ItUMBA

A partir dc então Youki não se
cansa dc passear o olhar sôbrc essa
vida noturna de Montpamasse on-
de o pintor André Derain bebia vi-
nho tinto, enquanto pares se ator-
doavam dc música c de whisky. At-
guns anos depois, num pequeno bar
da rua Bréa, ela notou, uma noite,
um rapaz esbelto.

Era Robert Desnos, com quem
ela iria conhecer uma vida por vê-
zes boêmia, por vêzcs brilhante, cm
todo caso repleta dc um profundo
sentimento quc devia provar tôda
a sua medida durante as horas som-
brias da ocupação.

Havendo Desnos botlsado-a "A
Sereia", cia se fêz tatuar por Fou-
jita uma sereia na coxa. Por sua
vez o poeta mandou ornar o bra-
ço com uma larga bandcirola cs-
trclada e um grande urso erguido
sôbrc as patas traseiras. Depois cm-
barcou êle para Cuba, aproveitando
uma viagem oficial, cm companhia
de alguns escritores entre os quais
Fernand Grcgh c Paul Rehoux.

Foi passeando pelos bairros ne-
prós de Havana quc Desnos desco-
brlu a rumba, tendo sido o primeiro
a trazer pnra a França alguns dis-
cos da dança.

Durante a viagem de volta, Paul
Reboux teve a idéia dc recortar, nos
lenços dc sua mulher, uma série de
pequenas filas quc pediu a todos,
menos ao decano Fernand Grcgh,
para usar na lapela. Como era de
esperar, o bom Fernand Grcgh per-
guntou qual era aquela decoração
tão generosamente conferida.

"Como, nSo o sabe então? —
espantou-se seriamente Paul Re-
boux — E" a ordem dos cavaleiros
da rumba".

E' estranho quc eu não a te-
nha recebido!

Nâo é possível I Eles vão tele-
grafar-lhe acírcn do assunto. Vai
ver".

E por diversos dias Fernand Grcgh
esperou o telegrama.

Quando íoi informado sôbrc a
farsa, contentou-se cm multar os
alegres passageiros com uma roda-
da de champanhe.

O LADO FRACO DAS MULHERES
FORTES

Os personagens quc Youki Desnos
evoca ao longo dc sua maliciosa
narrativa têm sempre fantasia. E'
assim que um dia, o poeta Léon-
Taul Farguc entra na "Coupolc".

cm Montpamasse, dizendo ler cs-
capado de morrer. Sua amante a
quem êle queria abandonar, lho
tinha dado um tiro dc revólver.
Mas havia escapado, embora tendo
alguma dificuldade cm sentar-se.

"Eu estava dc costas, pois ia
embora — explica êle. Felizmente
o revólver estava carregado dc lal
grosso c eu recebi uma descarga
nas nádegas".

"Ahj — replicou logo um do
seus amigos — Você fêz «mal cm
abandonar essa mulher. Era uma
dona de casa como jamnls encon-
trará outra".

Nas "Memórias" vê-se também a
espantosa descoberta da Samy SU
mon, que se tendo tornado depois
produtor de programas do rádio,
tivera a idéia, pouco antes dc Mu-
nich, dc propor aos particulares
máscaras contra gás. Possuía doii
modelos, um ordinário pnra o povo,
c o outro, dito "dc luxo" para ai
pessoas "bem". O mais dnB vêzcs,
Samy Simon era enxotado, mas al-
guns previdentes — sobretudo ofi-
ciais da reserva — faziam-lhe boa
acolhida. Durante uma demonstra-
ção. quase que, por sinal, la as»
fixlnndo a mulher de um general.

As últimas páginas dns "Confl-
dênclas dc Youki" tornam-se som-
brias pela prisão c morte de Robert
Desnos. vitimado num campo dc
Saxc pelo tifo. Na evocação dês-
ses penosos acontecimento.., Youki
Desnos dá mostras de uma simpll-
cidade multo tocante. Os desenhos
dc Foujita c de Desnos que llus-
tram o livro realçam considerável-
mente essas confidencias esplrltuo-
sas c benevolentes."As mulheres fortes não mais me
impressionam", diz Youki. "Estou
sempre a procurar-lhe» o lido ira-
co. Êste é maior do que ie cré".
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DICIONÁRIOS Nesta seção
(fio adotados os seguintes 1- -.. •¦
Pequeno Dicionário Brasileiro dn
Língua Portuguesa (G. Barroso-
H. Lima), Monossllábicos dc Ca-
sanovas * Japyassú e Vocabulário
Ar.troponimlco de Lldaci.

* * *

CORRESPONDÊNCIA — Tôda
correspondência para esta seção
deve scr enviada •: DINALIJO
ALECRIM — Redação do Correio
da Manha — Av. Gomei Freire,
471 — 3.o andar — Rio.

HORIZONTAIS: 3 — Deixar 11-
rre; soltar. 6 — Aparelho para
tecer. 7 — País em que nasce-
mos. I — O mesmo que neônlo.
9 — Galego; espanhol (deprecia-
tlvoi.

VERTICAIS: 1 — Alíange asiá-
tioo <pl.), 2 — Parte superior

modificada, da traquéia, que itr-
ve â íonaçio. 4 — Conservar na

n-.cmári». » — Nevoeiro ür.o.

* * *
SOLUÇÕES DO NUMERO

ANTERIOR

Problema N.* 736 — IforitonfaU:
Muruá. Aiar. Paletídas. Alpl.
Reto. Arals. Ho. B. Pai. Drena.
OI. Ar. Vírtfeaii: Malparado.
Vmí.o. Bat. Urarirana. Pi. Al.
Desolar. Aa. ti Pé. W
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio de 1958 2.e Caderno

ENSINO
Colégio Militar comemorou

o seu 69.° aniversário
Compareceu o presidente da República às sole-
nidades —- Entrega de medalhas, prêmios e di-

. plomas — Inauguração do Panteão —- Demons-
trações do Corpo de Alunos

Comemorando o seu 69." aniversário, ICorpo de Alunos do Colégio. A pri
o Colégio Militar do Rio de Janeiro meira foi um combate simulado da
levou a efeito, na manhS de ontem,
uma série de festividades com a pie-
Eenca do presidente da República.

Compareceram ainda o general Hcn-
rlque Teixeira Lott, ministro cla
Guerra: cardeal dom Jaime de Bar-
ros Cornara; professor Clóvis Sal-
gado, ministro da Educação: general
Augusto Magessi Pereira, diretor de
Ensino do Exército; general Antônio
Leôncio Pereira Ferraz, comandante
do Colégio Militar: general Zenóbio
da Costa, embaixador do Brasil no
Paraguai; general Amauri Kruel, che-
fe de Policia; sr. Augusto do Ama-
ral Peixoto, presidente da Caixa Eco-
nômica Federal e muitas outras altas
autoridades civis e militares, além
de famílias dos alunos do tradicional
estabelecimento.

As solenidades tiveram inicio às 6
horas, com o toque de alvorada, sen-
do oficiada missa festiva, às 7,30 hs.
na Praça Tomás Coelho.

CHEGADA DO PRESIDENTE

arma de Infantaria e a última uma
reprise pela cavalaria, com volteio
e saltos ornamentais.

JAMBOREE NO AR
Escoteiros de dezenas de países

estarão reunidos no sábado e do-
mingo próximos, numa concentra-
çSo diferente: o Jamboree no Ar.
Através das estações de radioama-
dores, badenlanos se comunicarão
eom os seus companheiros de dl-
ferentes nações. O Jamboree sera.
realizado de 0 h. de sábado, 10 de
milo, às 24 h. de domingo, 11 de
maio. O prefixo que deverá ser
usado por todos os "Jamboreanos"
será "CQ jamboree".

SEMANA DO REGISTRO CIVIL .
COM "SLOGAN" E BOA VONTADE

Os estudantes da Faculdade de Direito da
Universidade Católica lançarão a campanha
amanhã — Orientar a população de como
fazer o Registro Civil e explicar a sua impor-
tância na vida de cada pessoa — Inauguração
do Departamento de Assistência Judiciária

DIREITO - U.D.F.
CA, LUIZ CARPENTER

Festa de Confraternização — A dl-
reção do Centro Acadêmico, em prós-
seguimento às homenagens quc vêm
sendo prestadas aos alunos do pri-
meiro ano, realizará no próximo dia
24, nos salOes do "Fluminense, das 23
às 4 hs., orquestra de Ferreira Filho,

Io tradicional baile dos calouros, du-
rante o qual será feita a coroaçüo da"Relnha dos Calouros" de 1958. Prós-,'segue a apuração do concurso para a!
escolha da mais bela de 1958, sendo
enorme a cabala nos corredores da'
Faculdade entre calouros e veteranos, i
03 convites começarAo a ser dlstrl-

Ibuidos no decorrer da próxima sema-'
;r.a, custando as mesas CrS 200.00.
Quaisquer informações com o acadê-
mico Jairo Marques Netto, tesoureiro
do CALC e encarregado dessa festa
de congraçamento universitário.

Instalação do Conselho — Deverá
ser instalado hoje, ás 20 hs., no sa-
lâo abaixo do Centro Acadêmico, o'
Conselho de Representantes, cujos
membros foram eleitos recentemente, jA posse solene, entretanto, será rea-
lizada no dia 20 do corrente, às 20
hs., no salSo nobre da Faculdade, I
quando deverão estar prontos os diplo- ;
TOM que o Tribunal Universitário
mandou preparar. A ordem do dia I
para a reunião de hoje será estudo |e aprovação dn regimento interno do jConselho, nos termos do art. 42, ali- i
nea a, dos Estatutos do CALC."Prostituição e Lenocinlo" — Sob'
os auspícios do Instituto de Crlmino-
logia da UDF e colaboração do Cen-
Iro Acadêmico, terá lugar no dia 8,
às 21 hs., na sala do terceiro ano,
uma conferí-ncia a cargo da professo-
ra Ester de Figueiredo Ferraz, da Fa

GUERRA
MOVIMENTAÇÃO NO ALTO COMANDO DO EXÉRCITO COM A
NOMEAÇÃO DE GENERAIS PARA EXERCEREM NOVAS FUNÇÕES

Decretos presidenciais assinados na Pasta

C. H. E.

O presidente da República assinou decretos na pasta da Guer-
ra nomeando comandante da 3a. R.M. o gen. Artur da Costa e
Silva; diretor do Serviço Militar o gen. Sadi Folch; dlretor-geral de
Remonta e Veterinária o gen. Honorato Prodcl, lendo, em conse-
qüêncla exonerado dai funções de presidente da Comissão Supe-
rlor de Economias de Guerra; chefe da mesma Comissão o gen.
João de Segadas Viana, que foi exonerado das funções de coman-
dante da Ia. Dl.; comandante desta Divisão o general Jair Dan-
tas Ribeiro, que foi exonerado das funções de chefe do Estado-
Maior do I Exército; chefe deste Estado-Maior o gen. João Ururohv
de Magalhães, que foi exonerado das funções de comandante dá
Divisão Blindada, para as quais foi nomeado o general Armando
de Moraes Ancora, que foi exonerado das funções de cmt. da
A.D.D. da Ia. D.I.; para comandante desta A.D. da Ia. D.I.,
foi nomeado o gen. Elias Americano Freire, que foi exonerado das
funções de comandante da A.D. da 4a. D.I., que passou a ser
ocupada pelo novo general Valdemar Pio dos Santos; para coman-
dante da Academia Militar das Agulhas Negras foi nomeado o ge-
neral João Punaro Bley, que ali já vinha servindo como coronel;
para cmt. da I.D. da 6a. D.I., foi nomeado o general Armando
Catani a para comandante da Escola Técnica do Exército, foi no-
meado o novo general Hugo Afonso de Carvalho, que ali também
já vinha servindo no pôsto de coronel.

| NOTICIAS DA COMISSÃO
| DE DESPORTOS DO EXÉRCITO

Pólo - A Comissão de Desportos pl,rc-er í reuni,ao mencionada, o ob
[do Exército, deu inicio a 29 de abril !f^u.10 de enviarem seus represen

Convidam-se os condôminos do
Edifício da Rua Senador Vergueiro
iv° 151 para uma reunião a reali-
zar-se às 15 horas do dia 8 (oito) do
corrente, quinta-feira, no 3." andar
d.i sede do Clube Militar sita á Ave-
niria Rio Branco, a fim dc serem tra-
tados assuntos urgentes dc interesse
geral, de elevada importância e ina-
dtávels porque já foi concedido o"habite-se" do referido edifício.

Pede-se, aos que não puderem com-

| findo a sua temporada de pólo do
I corrente ano, que vinha sendo adiada

tantes.
A Carteira Hipotecária e Imoblliá-

o
uuiieiuc .mu, que viuna senão aaiaaa _,„ _,_ „;,.ú' iíiu» 7.„ ,. .1
por motivo de mau tempo, fazendo ™ 

?.° .c'ube M,h,ar' 6,ollclta' ¦<* °
realizar no campo do Regimento An- día I4*8*5?'. comparecimento à Se-
drade Neves o "Torneio estabeleci
mento pencral Custauo Cordeiro dc
Farias".

ção 
'Imobiliária 

(Av. Graça Aranha,
81, 2." and. sala 2C3. das 15.30 às 18
horas, a fim de regularizarem a sua

Defrontaram-se em primeiro lugar;l^JÃ° "tT!,6 \u*,™Ti dos "J*
as equipes do RC CD x R A N. VcV *oclados aba x0: ATllpl° j Ai'rcs de
ceu o primeiro pelo escore de 6 x 1. £au'nlho:A1 Alvul'° Ll"'- da Cunha

FC GD formou com BarbosajAlvaro Tavares do Carmo:A equipe do
os capitães ¦ Monzon, Jatai, Qua- Antônio Doria Machado; Carlos Mo-

0 GENERAL LYRA NÁ
DIRETORIA DE ENGENHARIA
E COMUNICAÇÕES
Assumiu ontem às 14 horas e 30

minutos, cm cerimônia interna, as
funções dc Diretor Geral de Engenhaculdade de Direito de S. Paulo, sô-irla e Comunlencfie* n t>ener»i t IráCom este "slogan": "Ao Voltar, tudantes o desenvolvimento prá- bre: "Prostituição e Lenocinlo". | Tava«s. diretor déi Comunicações.doao Registro Civil Traga a Certi-ltico da campanha, nos bairrosi Balancete - o bacharelando Jairo Exército, durante a ausência do ge-dao Anterior" e com o entusias-j mais populosos, nos conjuntos re- {oSjjo-* -e<--!---°ur--r"--°- ATj?' ncral Euao"° Barcelos de Moraes.

mo dos estudantes, terá inicio, noisidenciai.se nos quartéis. Para is-ao mês de abril D findo contendoApós a formatura para recebimento dia 8 do corrente, a Semana do! to, turmas de acadêmicos parti- todoc.movimentoPfinance?ro do Cen-i Bandeira e dispositivo da Guarda Registro Civil, uma campanha! cipnm de um curso rápido sóbre
patrocinada pelo presidente do: a matéria, onde adquirem melho-
Tribunal de Justiça, dr. Romão! res conhecimentos sóbre o assun-
Cortes de Lacerda e pelo pro-j to a fim de convencerem os lei-
curador-geral do Distrito Federal,| gos com mais facilidade.
dr. Cândido de Oliveira Neto,

UNIFORME DO DIA
Foi marcado o S", para amanhã,

dia 8.

ESTÁGIO DOS SARGENTOS
ALUNOS DA Es DA Aé
NA Es IE
Terá inicio no próximo dia 17. na

Escola de Instrução Especializada, o
o balancete correspondente; WaTa híjVVara^oV EnãdoVÜnídos. iest.á«l° dos sargentos alunos da Es-

dros c Tenente Gclson e o Rcgimoii- í'"'™ La r.°»: Co"ftfnli1?,0 Ma8"° d"
to Andrade Neves estava represen- £S-tl&SJ££?al?lniI Si?vaL%*l*í-
tado pelos tenentes Zcnri, Lul: Ci-\d.° *°, f, d0,s Sa,,lt0',: Fritl de
sar, Renato e Manoel. Azevedo Manso; Ismael Augusto Soa-

res de Oliveira; Jo=é Ricardo Hec-Nova partida foi efetuada a 2 do ker de Abreu: José Thomaz Aqulnocorrente entre o C P O H x R A N.i, , ,r j'Di,eu' J0S? lnomaz Ac-Ul»'
Coube a vitória ao C P O R pela 

Lafa,lf'I dp Barros: Juarez Pere ra Go
imes; Lourival Bittencourt Almeida;contagem de 7 x 1. ,, , „.,

As equipes foras as seguintes: |"an"cl I*°ma* F?tel° 
B,vmlco; "a

C P O R - Capitães Alair, Cie- &. 'v.i?^*l ?''?'' 
Mat2B Cfa"}«

mento, Portela e Aiambula. íe* V 
°'' SíUto,í0rÍF! olí,11P'o do'Sá Tavares; Oswaldo Soares de Al-RAN- Capitão Ademar, tenen-! ?* *™ 
„es; .uiwa,,00„!,Oa.rc** J?9 A1

tes, César, Renato e Manoel. &"S.U",q,V,e! Coberto'Moreira 0«rcei
Devido as chuvas de ontem resol- v« 

°da 
rS aÔÍ «'" 

V'°~A1
veu a subseção de Pólo da C D EVn?„l -», V «5 °. B,*,8t0
marcar nova data para o jogo entre iB,enedl'° Alpheu Batista Vva;
oCPORxRCGD pamin Constante Corrêa; Cario;

da Bandeira e dispositi
de Honra, realizou-se a formatura
geral com a chegada do presidente
Juscelino Kubitschek, acompanhado
do general Nelson de Melo. chefe do
Gabinete Militar da Presidência da
República e demais àuxiliares ime-
diatos, ocasião cm que foram pres-
tadas ao chefe do governo as honras
militares de estilo.

Depois da cerimônia do hastea-
mento* da Bandeira e execução do
Hino Nacional, o presidente Juscelino
Kubitschek e demais autoridades en-

o salão nobre do

cuja finalidade é a de ensinar a
população a cuidar oportuna e
regularmente do documento que
é feito logo quando a pessoa nas-
ce e o acompanha por toda a vi-
da, em seus empreendimentos
mais importantes.

DEPARTAMENTO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O lançamento da Semana do

tro Acadêmico durante aquele perio-l v}h 
",Y, ™ "IjIKU

do. Êsse documento contábil já se en- ° ministro da Guerra recebeu on- indispensáveis às atividades militares
contra no Quadro de Avisos, á¦dis-i'cm ° f*eneral da reserva Orlando Isi-le a Um satisfatório enquadramento
posição de todos os colegas |doro La,"c- presidente da Previdên- na tropa.

Comissão de Formatura — A Co- cU de Subtenentes e Sargentos: os
missão de Formatura dos Bacharéisi §eneials Otac»1» Tc"» Ururahy. Pope

.de 1058 já iniciou a distribuição do!de Flgl!fired,°, f o„coroncl sll*sl°
1 "Termo de Compromisso» que deve-'BraSa- Das W *s 1» horas concedeu
rá ser firmado por todos os bachare- i audiência publica para civis.
landos. relativo à contribuição finan-
celra de cada um para a realização
da Festa de Graduação. Vários alunos

ASSOCIAÇÃO EX-ALUNOS
DO COLÉGIO MILITAR
A Assorlação dos Ex-Alunoscola de defesa antl-aérea, com o ob-' A. Assorlação dos Ex-Alunos do

jetivo de fornecer àqueles alunos os!ColéSio Militar realizará no próximoconhecimentos básicos especializados, d'a 18. o "Grande Almoço de Con-
fraternização", no rancho do Colégio

Antônio Basto Dias;
Ben-

los Bor-
ba; Felicíssimo Cardoso; Fernando
Lins; Geraldo Majella Bljos; Vva;
Gil Saint Yves: João Bueno Proli-
mann; João Carlos de Magalhães Gr.-
Ihardo; Vva. Luiz Pereira Gonçal-
ves; Milton Carvalho Queiroz e Pau-
lo Silveira Wcrneck.

REFORMADOS CHAMADOS

INSTITUTO DE GEOGRAFIA
E HISTÓRIA MILITAR
DO BRASIL

Regitro Civil terá lugar na sede|d0 Quinto que firmaram êsse, com.
da Universidade Católica às inJPrornisso e receberam os vinte Wlhe- cimento dos
horas de amanhã pm «nlpniriarlol'"' ressarclndo-se integralmente dal ninnoras cu amanna, em solenidade !jmportâncla dispendida. A Comissão ides

Pela Assemblcia-Gcral Extraordl-
A Diretoria Geral de Saúde, porjnária realizada a 25 do corrente foi

nosso intermédio, solicita o compare-, constituída, pela eleição dos associa-^la. Divisão da Secretária da GuerraliscòTa

Militar desta Capital. Os interessados
deverão procurar desde já os seus
ingressos na sede à Av. Rio Branco,
181, 6.» andar, ou com os cobrado-
res, das 13 às 17 horas.

ASSOCIAÇÃO
DOS EX-ALUNOS DA Es.S.E.

CHAMADOS DA SECRETARIA
DA GUERRA

Um grupo dc oficiais ex-alunos daEscola de SaUdo do Exército, desejacriar unia Afsocinção dc Ex-Alunos
daquele Estabelecimento de ensino,

¦"""¦ '- Para êste fim, estão convl-

Salgado e que consistiu na entrega
feita pelo presidente da República

Chagas.
caminharam-se para
Colégio Militar, onde foi prestada INICIATIVA DOS ESTUDANTES autoridades. Simu! ãneamente se-1legas, a fim de o programa elabora
uma homenagem ao ministro clóvis | rá inaugurado o Departamento de,do P°ssa ser cumprido, i Ar/.i\|A

A Semana do Registro Civil íoi1 Assistência Judiciária daauela ..^,°fas Ç»Portlvas_- A Associação, UiUKIU
uma iniciativa do Centro Acadê-; Faculdade de Direito.

.ento dos reformados: Lane He-jdos preenchendo os cargos vagos, ao sr. Alberto Paiva Lastres % ai se- dado tnrZJ. Zt V ' 'SS0 C0"S
gton Portilho Bentes, Josino Men- Diretoria c Comissões especiais dolnhoras Paullna da Veiga^ Matos VNe"-1maesutW . 5ií?u *'.' mídicoj' {a
. Ceciliano Noronha, Erasmo Lau- Instituto de Geografia e História Mi- Imézla Noemia Monteiro Leite nar» £«»• í 

dentislas oriundos (
que contará com a presença de solicita a cooperação dé todos os co-íreano e Antônio Feliciano Vidal das lltar, para o bitaío M8*195Õ7e~\è-Tíãt8re^ ."¦ *¦ guintes: Presidente— cen. d* üv.lses. e seus mieres•|oa,_referlda Escola _à rua Mohcoi-vo

r-
da

sede

em nome do estabelecimento, da j mjco Edmundo Lustosa, da Facul-"Medalha Duque de Caxias", bem
como o diploma da Obra do Eslu-
dante Pobre, entregue pelo cardeal
dom Jaime de Barros Câmara.

dade de Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica, logo apoiada
pelas autoridades acima mencio-
nadas. Caberá igualmente aos es-

CIÊNCIAS MÉDICAS
ATIVIDADES ESCOLARES

ENTREGA DE MEDALHAS
E PRÊMIOS

Em seguida, vários alunos e ex-
alunos do estabelecimento receberam I
condecoração c prêmios, sendo dis-
tinguido com medalhas de ouro e
prata o estudante Carlos Saboia Mon-
te. ex-comandante-aluno do Colégio
Militar e que obteve o primeiro lu-
gar na Escola de Engenharia.

INAUGURAÇÃO DO PANTEÃO
DO COLÉGIO

Logo após foi Inaugurado, pelo pre-
sidente da República, o Panteão do
Colégio, contendo retratos de antigos
alunos aprovados no curso com mé-
dia superior a nove e melo.

DEMONSTRAÇÕES

Encerrando os festejos matinais rea-
lbaram-se duan demonstrações pelo

CONFRATERNIZAM
OS EX-ALUNOS
00 COLÉGIO MHLlTAr

A diretoria da Associação (los
Ex-Alunos do Colégio Militar está
convidando a todos os associados
a que compareçam ao grande "Al-
moço Anual de Confraternização"
que será realizado a 18 do mês
em curso (domingo), às 13 hs., no
"rancho" dos alunos do Colégio
Militar desta Capital cujo progra-
ma rompido das festividades terá
oportuna divulgação, podendo, to-
rtavla. os Interessados procurarem,
desde já, seus Ingressos na sede
(das 13 às 17 hs.. exceto ans sába-
dos - Av. Rio Branco, 181, 8°. and.)

Primeiro Ano

Será afixada hoje, às 10 horas, uma

gen. de ExXses.
ministro Tristão de Alencar Arari-
pe: l.o ulcerpresidente — gen. de
brig. João Baptista dc Mattos; 2 oAtlética de nossa Faculdade, através

da Secretaria de Imprensa do CALC. I plncTeômemoVátiva no Museu 
"Histó" 

I Vice-presidente' - cap. dc mar e
íle'V 1SbIlco para "Sradecer ao Clu-1 £co Nacional( antigo ÀrsenalVde .«"«ra. ;Lujz de Oliveira Bello: l.obe R. Flamengo a cessão do campo! Gucrra ondc cstêvc cxpost0 à vlsi- •wcteno — maj. Brigadeiro Godo-
para que níle fosse realizada a par- : taçao públlca 0 corpo de 0sório. Fa- í.re10«,VIdí,1 2° sec|-etórl<) - gen.tida de futebol entre calouros e vete-iIarva „a ocasião o acadêmico Gusta- José Faustl'10 da Silva Filho; l.o Te-
ranos. bem como todos os treinos de!vo Barro o, membro da Comissão c'-'ourciro - cel. dr. Waldemiro Pi-
sua equipe O resultado dessa parti-, Diretor do Museu. As 20 horas, ha- mentel; 2o tesoureiro - cap.-ten.

Os colegas repre- di| tol de Calouros li Veteranos 8. — !vcra na setlc t|0 instituto Histórico e Carlos Garrido: Bibliolecririo - cel.
sentantes de turma» Lúcio Barreto e Dla 1Ji na universidade Rural, será Geográfico Brasileiro uma sessão Frederico Augusto Rondon; Comis-
Milton Gouveia convidam todos os realizado o torneio de basquetobol, | conjunta das inslituições culturais. soe-' Especiais — Comissão dc Ad-
colegas a trabalharem por um Trote |ínlclando-se os II Jogos Metropolita-; Usarão da palavra, na ocasião, o dr.WllSo de sócios — gens. Ignácio
Geral brilhante, o qual deverá sair .nos Un versitários Convites com o]Pedro calmon, pelo Instituto Histó-iJose Veríssimo e, Ismaellno de Cas-
às ruas da Cidade dia 12. | acadêmico Fernando Amorim, presi- ,ri(i0 e Geográfico Brasileiro o geiv. Itr°: ccl' Frederico Leopoldo da Silva

para Es.S.E., para uma reunião nada referida Escola A rua IV'Filho, 20, amanhã, dia 8, às 17 horas.

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA AIIVA
DO EXÉRCITO

GABINETE MOVIMENTAI, AO
C. DO EXÉRCITO — CAPITAL

FEDERAL, 6 DE MAIO DE 1958

BOLETIM INTERNO N» 101

Segundo Ano - Ayniar e Hlroci,'de"t?,da A.A.A. José Rosa Filho, Se- Humberto Castelo Branco, cm nomc'Cm"ls-,fio ^ Redação dn Rci;ista e:guinte:

Para responder pelo expe-
diente das escolas públicas

Para os devidos fins o diretor do'<lena Jpert Moreira de Souza Clotll-

repressentantes de turma comunicam cre,*rlo de Imprensa do CALC,
aos colegas que o Estágio de Flsiolo-
gia está marcado para o dia 13, pelamanhã. Outrossim, informa que jácomeçaram as aulas de Micologla, ml-
nistrada pelo prof. Campista.

Terceiro Ano — Santista e Marcos,
representantes da turma comunicam
que nos quadros de avisos das respec-
Uvas Cadeiras, os colegas encontra-
rão a divisão das turmas para as au-
Ias práticas.

Quarto Ano — Os representantes
ida turma, colegas Celso e Edur, co-' municam a ligeira mudança do hora-
rio dos dias pares: as segundas, cuar-
tas e sextas-feiras teremos aulas teó-
ricas de CI. Urológica, à tarde, às
14 hs., na Pollcllnica Geral do Rio de
Janeiro (Av. Nilo Peçanha); ás quar-tas-feiras teremos, às 15 hs., na Po-
liclinlca Geral, a aula teórica de CI
Doenças Tropicais. As demais aulas
continuam como antes eram dadas.

Cursos — 1) Desordem do Equill-
brio Hidros.ialtlno

Departamento de Educação Primária
cla SecrctarVa dc Educação e Cultura
c entifica que os professores dc curso
primário abaixo relacionados, furam
inscritos para responder pelo expe-
dient'» de escolas públicas da PDF:
Marilia Soares Monteiro, Maria de
Lourdes F.A. Cruz, Edna Barbosa dc
Brito, Rita Monteiro Cardoso, Diva
Miller Franrcschln. Lalr Pinto Bote-
lho Ivone Vaz Glorgota, Dirce Cavai-
cantl Vieira. F.sicla Leite Boto (lc
Melo, Eurlclda Soares Pinto. Inlomat
Medeiros de Carvalho, Amélia Viana,
Maria América dc Aguiar Storlno,
Mlldred Rocha, Icléa Rodrigues Ro-
R>rlo Maria Agusta Sá de Magalhães
Castro, Vanda de Souza Coelho, Ju-
renin da Cruz Messeder, Lalr Gual-
ha de Almeida, Dulce Lisboa, Olac
dc Almeida, Ilca Zabith Rosa, Maria
José Barros Lisboa Rachel Rodrl-
gues Carell, Cecília'Martins Miranda,
Educa de Freitas Souto Maior, Gil
Ferreira dc Azevedo. lolanda Zulniira
Lopes Marques, Olüa dc Oliveira Fer-
reira, Alclolado Carvalha) c Silva

de Melo e Silva, Lllla de Oliveira,
Maria da Salete Fernandes, Maria
Alexandrina Monteiro P. Guimarães,
Maria Aparecida Carréra Guerra, An-
tnnina Mota Castelo Branco, Dldima
Melo de Souza. Marta de Souza Bran-
dão Tereza Cândido de Oliveira, Eml-
lia dn Espírito Santo, Eticne Santos
Corrêa, Lais Rncha de Figueiredo,
Cellna Vieira Machado da Cunha,
Agenor Lima Guimarães, Aríete Ezc-
qulel de Marsllac, Ifda Paiva da Fon-
seca, Chlqtiita Xavier dc Carvalho
Zilá dr Queirós Ma.carenhas Frei-
rc. Eullna Pacheco de Albuquerque,
Mara Ana de Matos, Tereza de Oll-
veira Tome. Hiltollna da Silva, Zllda
Silva Coelho Laura de Souza Costa,
Rosa Mallna," Maria dc Jesus Lopes,
Maria Mundl Vnlverde, Marina

As notícias destinadas
a esta secção devem clu»
gar ao "Correio da Ma-

nhã" (Avenida Gomes
Freire, 471) até, no má-
ximo, às 18 horas.

do Instituto dc História e Geografia 'Publicações — gens. João Baptista I
Militar, o dr. Vllhena de Moraes, emlde Mat°s e Adalardo Fialho: cel.|
nome do Arquivo Nacional e o -dr. |Manocl Cavalcante Proença. Cmtlls-
Gustavo Barroso, em nome do Museu,Jo? dcJiistòria Militar — marechal!
Histórico Nacional.

FESTEJOS DE ANIVERSÁRIO

PE1.0 SR. MINISTRO
Transferencia — Por necessidade dnserviço - Para a Disciplina rie Por-Ingiiés na A. M. A. N., o ccl. prof., Manoel Cavalcante Procnc.v Da T)i.Para ^conhecimento desta Diretoria retoria Geral oe Saúde para o HC. E.. o tne.-ccl. méd.

Carvalho, e do H. Ge. de Campo
e devida execução, publico o se-

DO COLÉGIO MILITAR

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

INFANTARIA

ENGENHARIA
CHAMADOS AO CURRÍCULO
ESCOLAR

para o
GU Brito de

. e do H. Ge. de CaGrande porá a Diretoria Gc-al rieSaúde o ten.-cel. médico SebastiãoBraga.

Mário Travassos: gen. Pedro Cordo-| sen^-DireTor^m^X^d^CurtUno Ferreb-a de Azevedo e cel. «Ml. HêHe; da Rocha Leão, da Es. de Manutenção^lefflrialfBéHwJoão Batista de Magalhães. Comis- C E. M. E.. po, ter sido promo-.em funcionamento na Fábrlri ri^sáo de Ceoyrafia e Carlopra/in — Y}°n ao POfto de major; Leopoldo Curitiba, sem prejuízo dc sua» fiini
gen. Francisco Jaguarlbe Gomes de'5rciw dos San,tos- do Q- G- d« Ba. çóes, para os anos letivo-; de 195H é

, ,. , j Mattos e Amvr Borges Fortes: cel i • "'•• ,,or vlr a psta Capital em ínsí). ric acórrio com Doc-etn no inuoVão publicados em outro local des- Leopoldo Nery da Fon.scca. Comissflõ!ÇÓ7° dp ÍM^ Kerensky Túlio Mota. de ." de novembro de fflSl , Aviso'»*, °" ™aJ"ad0J„ 
S?.*81?'JS?Ue Heráldica, Medalhistlca LZga.áo 14° "• r- P« continuarem fé- 584, rie fi dc Julho de 1087 devendSmotivo da passagem do 69» aniver-. «„ e /trm(K Amiaa. _ a.„. Tncílrlas c regressar a sua unidade; cap '-

sário de fundação do Estabelecimento.'FH| „ '., "' ri*Í™Mnr«« Orlando Duarte Machado, dn 1.» B
dos quais participou o presidente da ggg,0, ^ilho.Tn-,t Égon dobrei!P* E'u£°r ,er -sidn comovido e fi

Pratcs. Comissão Coiiserõadòra dél^L^êlla
Manuscrito», ouldora/o.«, bibliopra/ins "•••'<.¦•••

Depósitos e Museu: — gen. Auré-

ReDÚblica.

SESQUICENTENÁRIO
DOS "DRAGÕES

DA INDEPENDÊNCIA"
No próximo dia 10 do corrente será

prestada uma especial homenagem
aos oficiais que passaram pelo 1,4
R. C. Gd. em qualquer pôsto ou gra

oficiais:

lio Lyra Tavares; Cmt. Antônio Buar-
que Pinto Guimarães; Cmt. Braz da
Silva. Conselho Fiscal — gens. Ra-
phael Danton Garrastazu Teixeira;
Altamirano Nunes Pereira e
Ayrton Salgueiro de Freitas.

Cel.
4.o R.

CALÇADO ESCOLAR
FABRICADO NO EXÉRCITO

Estão sendo chamados ao Curri
culo Escolar os seguintes alunos: -

nrof I.,™. i^Hnlül,? 
d° P™°|MoáÒyr de Queiroz Vieira — João I duaçáo, particularmente 

'aos 
que já sc

cdaborídoTM os ri« P««2nn%Ci?™.0 Cân^td0 P^Unarl - Rinaldo de An-'encontram afastados das atividades
o 7 Vn nl S f1"""' BM; drlllc pinto - Ostwald Rocha dc militares, em reserva ou reformados.

duraefiJ Z l *<IV ,n^l\Cl'-SVext 01ivcl>'a ~ Hlcardo José M. Belmiro À idéia do atual comando, dos Dra- ,.,,„,„„ ,.„,,r
e terminará dia S31 A ^U."* aÍ'8. 

19'~ San,lag0 Alves Tavarcs " Geraldo j gôes. transforma-se em um convite Surfa 52 n„r \ v,„ri,
crlcôèí rtcLt?«;'<L 

*' AS ins-|Carlos H. Hopf - Gilvandro Slmas para que todos compareçam àquelasltendi:'cla vai por à venda
?XÜ;.P.„ 1 *.T íeitas com os ""Pereira — Ibraim Henisi - Dorival1'oresentantes das turmas, ou no H.S. Ipcrrari - Caubi Cid Carvalho - An-E. (Centro de Estudos). O Programa: tônio Vilardo

A fábrica de calçados do Estabelc-
cimento central dc materioi dc in-

.,,,..,,, . ainda és-
fesllvlâad*. A«lm nnra n referirin te mís' um 4iP0 de calçado colegial,!classificado nesta D. P. A., e
dia 0 foi orean radeFtm nro? ama para a,ender aos í"hos* dos oficiais, Chegado de Recife, via marítima, einili,i in. foi „iK.,ni..ado um piogiama. lSargentM g dema)s servMores c|„ M,Mtrânsito iniciado em IS de abril

logo. os seguintes
Diretor: maj. "T" GersonGomes rie Oliveira. Instrutor: maj.João Luiz da Cunha Costa.

Tornar insiihslstcnte — A Portaria
,.,.,, ..... n." 701, rie 25 de março dc 88, refe-CAVALARIA rente ao maj. da Arma de Infan-

.,,_.,, , tarí'1 Jernnymo Allic-ln MontcnegroAgumalrio Dias Uniguay do , A Portaria n;« 304, de 5 de marco deC. por ter vindo de Santiago 1036, na parte quc diz respeito an, em licença especial dc¦ .1 meses; ten.- l.o ten. 2a. Classe da Reserva ri"ce,'Ce. Enéas Marques dos Santos So- Serviço rio Saúde do Exército Oua-
|brinho, cla Es. C. E. M. E.. por.riro de Médicos, Renato Charlier rio

lio Morrot Coelho, da Es. C. E. M.
E., por ter sido promovido ao pôsto
atual; Dynalmo Domingos de Souza,
da D. P. A., por ter sidn transfc-
rido do Q. S. G. j>a-a o Q. S. P..

loi

mento para o Corpo de Oficiais riuReserva rio Exé-clto. aprovado peloDecreto n» •11.173, dc B de maio 57.

acha- afixado no Quadro Vérde^ol^ l^Tlo «u^uSftZ fflSZâ N&^^W** da ^"a"

21 MÍm ri» r.1,,,1 " ir c v ¦ lrelra e Silva — Funiiho Arita — Assis Isissimo", ás D horas, pela Cavalaria do Efta é uma Iniciativa de grande' ca'«tro rio 2 ° B V f ,
ipm« nan . i, !!i 

"V 
r'™'1 Armte — c-lrlos Roberto Miiicrvino futuro quc homenageará a Cavalaria alcance econômico-soclal que mül-ltransferido nara' o'2o"b

n1^PM<sin.a QuaJ'a,Cade!,,a de Cli. Ramos - João B. V. Ramos. ido passado! seguida de um concurso to realça a atual administração do; ^tai em fánsito
miTm „', |Ta pl0,'- Jaynle 

}f"a- Chamados à Seção do Protocolo —'hloico entre cadetes da Amr.n, alu- Estabelecimento, bem asíim a pre-:
«",„ aL vIiÜ tt* i euo i? ' no Luclano Benjamim Tourlnho - Jorge nos do CPORJ c alunos do CMRJ. As Iclsa orientação da sua fábrica de cal
rv«5AF * nfri. «.S.E. ou no Ferreira da Silva - Aluisio Lagoas, 10 horas, haverá a "Prova Ccl. José Çados.
tino .Xr.ilfein ' qa JS. 

c-0'eBas AI*' Rebello - Alberto Trompella — An- Públio Ribeiro", que constará de con-, UOTlTIAÇ Df\ TílIPAtino e Patrício. Só poderão concor- tónlo Luiz Vlelr» MáoalhlM — Friti'«iirtn hlnlon «mre no ofiolnlc nu» re-1 rfUlILIAi UU lUliA

PELO DETMRTAMF.NTO GERAL
DO PESSOAL
CAVALARIA

Nomeação — Sem ônus para n F,i-cie zonda'Nacional — De ordem dn «>•58. desistir do mesmo c estar pronto ministro: Ajudante de ordens" do" een'
para o serviço: can. Carlos Gomes de!JoSo Carlos Barreto, o cap Paulo

por ter sido Barroso Pinto, do 3° R. C. M., sen-C. C. c do, em rnnrequênoia, transferido do
;Q. O. para o Q. S. G.

ARTILHARIA
Alberto Trompella — An- Públio Ribeiro", que constará de con-

,..,,. „.i._,, ,, ,„ --,  tônio Luiz Vieira Magalhães — Fritz curso hípico entre os oficlaiç oue re-
Faculdade mos 

de n0!Sa Schllcckamann — Felipe Fontoura de presentarão as diversas unidades de
,, v?£f," ,„„ „, , „ , Andrade — Hamilton Flávio de Ma- Cavalaria rio Exército.

,.ia »„™ 
a e cirur*la ""."rgén-lgaihães-Hélio Abraão Kestelman -

¦<ttã ro°c,a nC,°mccar /T „a«òst0' n» Jonas Machado Bastos - João Fer-
,t £???; "al0„res detalhJes 

Aom ° nandCÍ de Almalda - José Ribamarco.cga Celso representante do 4.» ano. Batista Caland - José Barbosa MoDia do Calouro — Dia 8, teremos reira

Realizou-se sábado passado a rcu-

VISITA DO CMT.
DO I EXÉRCITO AO 1.° B.C,

.grama esta assim formado: 8 hs. -jFernad Etlenne .. , •

GUda Linhares rio Melo. Maria Helc-
na rie Albuquerque Melo, Martn Ce-
losi" Guatlelo Castro Medeiros. Nci-

Maria Amélia Vilela Aslrid Expori,tn|rio Suarez de Oliva, Maria Cândida ' nienagem dos sextanistas aos

Guériot — Sérgio sediado em Petrópolis, o general Odl- promoções de 25 dc abril, discursou ***nl,aA*" d
!lio Denys, cmt. do I Exército. Ro- o orador oficial do Circulo, m

9 hs. cebldo pelo cmt. da Unidade, cel. i Utysses. Vieira Lima, saudando os
Rooonosn h» 'n.niA «":,¦ /-n'1.1 iJiniM m wiKi. ut: *.- época Manoel Mendes Pereira, o Ilustre vi- recém.-promòvidos/ e. em nome dês-
n K™ « k!' c Tf «S'M- em s' tlíím,dí- ;sitante teve oportunidade de assistir a-les. ngrndectú o coronel Benedito
cálouroa oeio nrof Cardoso rie c«' Economia Politica 4.' Ano - Dia 7. instrtiçío que estava fenrio ministra- Carlos de Morais. Presidiu a solcni-
tro no Salão Nobre da rc M ¦ ho às 8 hs- Prova cstrita de «ame vago d« « ^oprt. bem como as aulas do dade o general Luir Rauedttfti So

Q. O. A.
Transferência — Por necessidade rio

Ceis. Oswaldo Brito Fernandes, do sc-v!ço ~ De ordem rio sr. ministro
1." R. O., por tor sido promovido,— 9a-- n- R.-.1a. C. R., n 2." ten.
ao nôslo atual, ficar adido como se r» m' Eliüeu Bueno ric Toledo, daniao semanal do Circulo dos Oficiais efetivo fôsse no comando rio Regi.!"1'1- D. "*-• da mesma C. R • 10a -

Intendentes das Forças Armadas, com mentoé Américo Ferreira ria Silva, i5n c- •*¦• n 1.° 'cn. adm. José Soa-
a presença de associados do Exerci- da C. P. O., por ler sido promo- [f**, da Pa. D. R. da mesma C. R.;
to, Aeronáutica e Marinha, sendo de-1vido ao pôsto dc coronel; Adaulo F-- n- S.-fia., o 1.» ten. Manoel rio
batidos diversos assuntos da pauta j Esmcraldo, do E. M. E., por ler rie ??u*(l9 N(,,r>' do E. G. C. F.; Es.

|de trabalho. ent"ar a~5 no gozo dc 0 meses do "'• ™., o 2." ten. arini Antônio Cno-
Na sessão solene comemorativa das licença especial: cap. Délio Maica-iJil? Nopuclra,_ da Dir. Finanças; Dir.

reira da Silva. Iara Mendonça Pi- Missa em Ação"dV n»S.T'«« ?»;.(-lf,ernaa E,'fnne Gueriot - ;
monta, Dirce Ferreira de Melo Ma- \f. sao 

".«uário 
B hí 

C 't«n?. 
í" HV?'bcr*0 ,Mes?ulta Mlranda'

ria Helena Neto Souto, Iaci dè Oll- 
"onfraUrílMcíc** 

nn CÁSAF^U?h. 
*'«Mo,ores 

ti AJ"° Dla 7' *S
vetra Nérl. Marlalva FeMó Frazão K2tt:° SiS^Ate ?50va e^?Jde va«° de 2-'

Oliveira, dn 2.o g. Can. Finanças, ten.

do Oliveira Afonso, Honorinn Sflv
pales, Doquéíla Santiago dc Ollvek-
ra, Cacllda Guimarães Lemos Guer-
ra, Dulce Loün dr Freitas. Zolia Mo-
rezes Martins, Carmen do Maga-
lhíes. América da Silva Magalhães
Odeto Gonçalves Costa, DAlva Fer-
reira Pinto Gomes, Nolia Marques ua

agradecimento
novos para: Wilson Fortes.

L>ma Marques Hcnriques, Cidõlia da i acadêmicos;
Silveira. Carmen Fernandes Bitten- ! calouro
court. Edite Soares Solon Riheiro i corpo artístico dos acadêmicos da
Maria Amélia de Souza Batista Odila 'nossa Faculdade, 18 hs — Noite dan-i
Sá da Cruz, Odete do Souza Carva-! cante — Disco Dançante — com al Cursos de Engenheiros Ferroviários
lho, Heliete Aulor Maria Nazaré ; nossa Já famosa HI-FI Daqui con-ie Rodovlarlos — Deverão encerrar-se
Martins Ribeirr, Leda Viana de Sou- Vidamoa a todos os colegas pjra com-1'V' . desLa scma,na ,as Inscrições
za, Nilza de Souza Tavares, Sllca Al- | parecerem, trazendo suas famílias, 

*"" """""' <¦*¦'-<- —

Costa Augusto Moreira. Elza Montei- jdlghclre Drumond, Rute Xantre Dêo prinelpalmente, muitos brotos, a fim
ro Knolcr, Neusa Pinto Cerqueira, írt;< Silva, Lra Vital, Léa Fcriitndes dc 1UP nossa festinha seja revestida
Idaci Costa. Léa Fontes Vieira da Costa Fonseca. Nlzc Fernr.nries Ma-Mde_8ralldtl brilho.

curtrt de monitor, mais que estão sen.-bnnho
.„..,. „ ..,„ , „, „ ,,. ,,,,-do padronizados os trabalhos de re-j fVCiriAIÇ Al lIMílí hO flIAIu"

show com a participação 
"do" va escrl,a_de 2-' época'pp-ra: Arnaldo cepção aos conscrltosa serem incor- ^rllIAIJ, ALU^Ü*) UU UIANEconometrla — Dia 7, às 8 hs. Pio-

i de 2," época pp.ra: Arnaldc
e Filho — Elias Escobar Ga-

,.,,. ,, adm. Darlo Fo-
ajori!).o, A. Aé.. por término dc férias EFr!} Marques, ria Es. M. M.

0, \m 1 próximo, vindouro e regressar: CUsslflcacto — Por necessidade do' 
a S, Paulo. /orvlco -D. P. A., o ifi ten. adm.'Partoln-nou Pereira Campos, adido a

ENGENHARIA :D, p- A.; C, M.-B. H . os 2o» ten».!
|adm. .Tojo Pereira rie Araújo e Do-

José Nogueira Paz. rio :i.° P. mlneos '.oile. adidos àquele Colégio:
na C. R.. o 1,0 te,,, adm. Ernesto
de Souza Barbotfl, Pdldo ao 3." B. C'

abertas na Secretaria da Escola, pa
ra éeses cursos de pós-graduação
oferecidos, gratuitamente, aos enge-
nheiros já diplomados. As atividades

porados cm junho vindouro.

VOLUMES PARA SUEZ
O Serviço de Correio de Suez avl-

sa as famílias dos oficiais e praças
componentes do BU. em Suez. que
por motivo superior, encerrou-se no
dia 5 do corrente, o recebimento dc.naval, destinado a ampliar os conhe
volumes para Suez e não dia 8, con- cimentos especializados ludlspcnsá

Cel
Rv., por ter vindo ao Rio a
da Comissão rie Construção

serviço
cargo

do 3" B. Rv.: ten.-ccl. Francisco e 2" tcn. Alberto Gonçalves de Frei-
Fernandes Ca-valho Filho, do 2.° V,
E.', por tor sido nomeado, por iC'

tas. que se arha agua-riando
vasa naquela C, R.; C. P. O.

la.
RESTAGIAM NA Es IE

'Teve Inicio anteontem, dia 5 do' rersldade rio 
"serviço","'comandante 

rio ° 2° 'en. adm. Tcrtullann Augusto
corrente, na Escola rie Instrução Es- 2o Bíl Eng. Cmb., transferido rio f,ns S'"itos Neto, adido Aquele C.

estágio de foto-infor- Q. E. M. A para o Q. O. c desll- p- °- "*••

ADIÇÃO
ordem dn sr. ministro. C. T..

ma.i. de Engenharia Orlando

peclalizada, o estágio de foto-infor- Q. E. M. A. para o Q. O. c desll- p- °-
maçâo para os oficieis alunos do con- pado da D. V. T., entrando em Irán-
tro rie Instrução e adestramento Aéro-'sito; caos. Murilo Borges de Medel- De

ros, da Es. A. O., por serçulr a Jnân R-'
PerEoa a serviço ria Es. A. O.: MA- Hliental, oynnorarin rias funç'ios que

DEBATE SOBRE PROBLEMAS
DO ENSINO AGRONÔMICO
E VETERINÁRIO

Fonseca Sllvka Fontes Nunes, Ione fhado, Maria Izahel Froença Fro-
Roberto'Chaves Ferreira, Elza Lb.lment, Odálla Krau Silva, Grazlela
pes Barbosa, Margarida Dutra Mene- Cascell da Costa.
Ijerrl, Maria Nice da Fonseca Cbr, {
I.lsete Terrelra dc Llmn, Neusa de
Píqueia Pinto, Edna R'-bflro. EÜma
Osório Rlvera Vilaça Gulomar Alvos
da Silva. Aracl Gomes I/Csarge, Ma-
ria Leticl» Alvos da Cruz, Olga Lou-
renço Martins Teles. Maria Terezinha
de Jesus Aclarls, Maria da Cnnccl- i

& K«rsS'^oF|iS«; re?fu.7doa £ ü^lv^U^l ffií ft&^ io" dKtó^

jose Jorge, Judite Ferreira rio SA rie Agronomia e Veterinária, quando informamos que dU 20 torca-feUa'Doa Moura Lucla Guedes dc Carva- serão debatidos problemas dc ensino teremos mala UmTrem go de anre-'
gio, 

Maria lida Camplstrous. Aida .«gro-veterinavlo. O Encontro terá sentaçSo rio trabalhos Toemos nos-Brandão Uma. Silvia Coutinho Bur- seguinte programa de trabalho: Dia to oportunidade os trabalhe" dos co-laniaqul Norma Cunha Osório. 7,ul- "• *s 10 hs.: sessão de Abertura dos legas José Cario, ,SantistaI 
"obre

mira Pires de Souza. Feliciana Mene- (Trabalhos, com a presença de tr-rto* Cortísona e Fablola Guimarães sobre«. . Hvr.mtao. Mlr n Gonçalves Mu- Io*. PMtlCiDânteí « autoridades con- Musculatura Lisa e Sua Flstoiogia.

Trote Geral — Ficou transferido
para o dia 12, para quo tenhamos

, tempo suficiente para a confecção de
| nossas alegorias. Pedimos o apoio,
|d".«d; já, d.- toda a imprensa faiada,
i escrita e televisionada, para que nos- ,. , .

SO trote geral seja revestido do gran- compa cer ao Vablnct'" Para recebe
|ric repercussão, tal qual o foi o ano

passado.

C EFr°co?m„rido?S SSWiT ° Cartos W^rLo?-

,.iiiíioH« i. n k. n.j j-.j. jí rl° LU,Z eerroz — ínc}
Oliveira — Cnrlos TeV.es de Menezes
-- Bernardo Toledana Vcníia — Pau-
lo Baptista de Oliveira — Issac Kavat
— Manoel dos Santos Cabral — José
Rodrigues do Oliveira — Murilo Wein
Ribeiro — Francisco C. Miranda —-

a fim de possi- sit'o retificada a classificação rin l.» Port. n.° 888, de 23 do corrente.

CONCESSÃO DE ESTAGIO

letivas serão Iniciadas logo a seguir -forme publicação anteriormente fei- veis As atividades militares daqueles rio PslaMO, do Io B. E.. por te- exercia naquela Comissão, conformo
Estradas 4." Ano — E' iniciado oi {ta. oficiais de marinha, a fim de possi- sit'o retificada a classificado rin 1" "-- -" ""•

3." Trabalho Prático cla Cadeira, ver-¦ TDII7 [,(\{ MII ITADF*\ | blilterrUies melhor rendimento na "f. Ferv para oi." B. E, Cmh
sando sobre projeto Completo de Es- LKU - WJi rilLIIAKLJ aprendizagem dos assuntos constantes término de trânsito e recolher-se A
trada do Ferro ou Rodagem, a partir! Comunicam-nos: "O art. 102. n. III dos cursos ou- freqüentam '-nidade: Antônio \ L.stlao Loone,
do dia 5 de inalo. Os alunos devem do atual compromisso da Irmandade, flüDC MII ITAD

da Santa Cruz dos Militares, em vi-j U.UDC PlILIIAK
lo, e dar Inicio A tarefa, 

igor 
desde 24 de fevereiro findo, esta-

Chamados A Biblioteca — Delmo A. beleee que o atraso de men-alldade,
Bonturi — Marco Aurélio Flori i°e Irmãos e Devotos, por prazo su-

Isaac Abra- peiior a quatro semestres civis, será
Andrade — Da- 'ido como se esses titulares se hou- de frdnjito — Hn'e. As IR horas, no

Melrclles de yesíem despedido voluntárlniante da'hall ria sede social do Clube Militar.
Avenida Rio Branso, 251. terá lugar

SECRETARIA

Bfltnllin da sede desporllun f holol

Comes Marsilla. do Po. Dp. Mal
;En-:., nor ter sido transferido do Io
Gpt. Eng. para a la. Cla. Dn. Eng.,
por ser desligado rie adido A D. P.
A. e entrado cm t-ánslto.

INTENDÊNCIA

Irmandade".

ESTABELECIMENTO CENTRAL
DE FINANÇAS
O chefe do Estahclecimcnto Cen-

Majs. Jessi4 Torres Pereira, d» F.f.
A. O., por tor sido promovido; Thoo-

a inauguração da exposição rie ante- baldo Lourenço Hrauner. ria Es A.
nrojetns para construção da serie O., por ter sido promovido,
desportiva e hoicl dc trânsito, O ato
que será presidido pilo Emo. sr.
general João de Segadas* contará

NU» Erlk .1. E. TJrban — Ary Orlnd trai de Finanças comunica por r.ofo com a presença de altas pcrronall-Carlos Affcnfo Pimentel,
Aísociaçáo dos Antigos Alunos da

Politécnica — Os .«rs. membros da
mz. Laís Corrêa dl Noronha. Ciníra v<d5das: As IS hs.: apresentado de Colega, compareça As reuniões do C Diretoria são convocados para a rcu-
Vasconcelos de Alencar Sal-óia. Ma- Credenciais e Inscrição, distribuição " <¦•...--....
ria Eugenia Mala Verçoê* Dulce Mi.,"0 programa detalhado das a ti vida-dos técnicas e sociais: dias 8. 9 e 10rtano da Silva Cavalcante, Palmira
X. V. PrlníO Alui Soares Pinto.Nv-usn Gonçalves Damasio MariliaAlbuquerque. Guedes rie Melo, Mariada Penha Tlbúrclo Gulmarfies,'Celnla
do Sour.i Peixoto Conceição Vass.il
Curto, Maria Fcmandrs Silva JAco-
mo, Nilsa Carlnha Roíim Herondt-
na Al\its, Odete Lisboa Martins Ju-
dite d* Castro Mílet. Fdlla Salrtanha
Nabuco. Mari» AufUSta Corrêa Pe-
res, Cezarina Prarial Mala, Maria He

reuniões dc 9 as 13 e d.is 15 As 18 hs :dia 11. 9 As 12, Reunlno, das 15 As18. Reunião e. As 20 hs.. banquete
oferecido pelo Reitor da Unlverslda-
Ae Rural, E. finalmente, dia 12. ás 8
hs. leitura c aprovação do relatório
final; As lo hs., encerramento.

Os Interessados cm participar daReunião. 0u em enviar contribuições,
podem jí dirljlr. .desde já. an Rei-tor da Universidade Rural, Caixa Pos-tal 2Í. DF.

E.F., pois tó assim poderemos aií-l?'A° dís,e Ó!''° B 5<? f**U»r dia 12,
mentir nossos conhecimentos sobre "' 1I,3l> ,,?¦• n" 2I-' "".ndar do Clubi
pesquisas fisiológicas, e tenhamos, as- d' Engenharia, São convidados a

intermédio, que pagou no dia 30 de dades, especialmente convidadas,
abril, os seguintes prefixos: verba Nessa ocasião «erá conhecido o re-
mníeiinl: 1081 e 1109: ronsionnçóes: Isultado dos três (31 primeiro Iraba-
Caixa Econômica Fcdeial do Esta- lhos c!nssif'cadn«. A exposição se es-
c.'o do Espirito Santo, Caixa Eeonô- tenderá até o dia 20 do corrente,
mica Federal do Estado do Rio de: Cotisolho de Adminlstrr.çõo — Rcu-

SAriDE
Can. rréd. José Nunes do Cer-

onolra e Souza, da F. P. V., nor toi
sido transferido do i.° B. S. par;

Ao 1." ten. da 2a. classe da Ro.
serva do Serviço de Saúde. Quadrode MedlOfil, Asturlo Marques, pelo
prazo máximo de um ano pa'a servir
no ll.o n. c„ a contar da data dr
apresentação naouela Unidade, noa
termos do artigo O.o da Lei n.° 1.842,
de 13 dc abril de 1953.

CONVOCAÇÃO
De conformidade com n artigo 8."

dn Decreto-loi n" 8.097, do 18 do ou-
tubro do IfHS artigo 4° da Lei r\n
1.376, do « do Junho de 1951 e com
o quo preceltua o Decreto-lei n. 4 223
de 2 de abril do 19(2 dc acordo com
as instruções constantes constantes

sim, u-n cabedal dc conhecimentos al>tamente elevada

São convidados
comparecerem, no=ta mesma ocasião. .
os srs. Coordenadores aas Comissões den"n, '
censtituidas

S Fáb P. Vargas, entrar om trânsito do Aviso n* 921 D5-F, do 4 de outu-
dia 7 do corrente em condução pró- bro rie 1957: Par» o so-vlco ativo do
pría. Exército, polo prazo máximo de um

Tr.CNICOS ano, a contar ria data de apresenta-
Cel. Mário Costa Campos, d» cão na Unidade, para servir no 2"

:-,,,. .'.uva Fo„...„c-, Ferio ., ,, «.,,.. s:.. .n.viriado, o, 
^rs. mem- Uif^^lZ^ié 

°Jtâ??& 
íesírV." 

M ^^ * ^ ^ "

Homenagem ao fundador
do Liecu de Artes e Ofíeios

Como istTií comemorado o 127.° ;umrr>árin do
nascimento de Betliencourl

A Associação dos Ex-alunos do!

aniversário
«la Silva

• , , . —r^i - -Jiria desse bcnfcltor v propuena-Liceu de Artes e Ofícios vai co- dor do ensino popular cratuitomemorar festivamente o .trans- que em 1856. íunioti'" S de

MEDICINA
ATIVIDADES ESCOLARES

I' ANO
Mlcrobiologia — Aulas Individuais:

51 * 110. Diariamente, de S a 17 de
maio, exceto 4." feira. Os alunos de-
vírío comparecer munidos de aven-
tal. Dia 8. à; 8 hs.: Demonstração —
t s 80. A» 9 hs. — Teórica.

Parssttologia — Dia 7. As 7.30 hs,.
no altar do S.C. de Jesus, na Igre-
i.i do Santo Inãc:o. Rua São Clemen-
to. ser* reali rada a missa de aniver-
sirlo natalicio do professe r Olympio Educação Flíica
d? Fonífca São convidado* todos os
sr}. profesíôrts e alunos.

ESCOLA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
E DESPORTOS

CONTURSO PARA PROVIMENTO
DA CÁTEDRA DE
BIOMETRIA APLICADA

Rio de Janeiro. Instituto dc Provi-'bros da Diretoria o dos Conselhos
Assistência aos Servidores Deliberativos o Fiscal, para uma

do Estado. Caixa de ConsttvcSo dc reunião do Conselho de Administra- n i onde fora -\ serviço- AldrnvanCfsas do Ministério da Guer,.:, Pre- cão quc sc realizará no dia 13 de rio'Flores Martins de LÍma. da D
vidfncla dos Sub-tcnentcs e Sar- maio em curso. A Prosldcncii do G. E. C„ nor ter re«rrossado de Golã
contos £o Exército, Clube dos Ofi- Clube encarece o compa'ecimcnto rie ni» onde fora a serviço.
,-iais Reformados o da Reserva das tod<\, os Conselheiro o demais mem-.
Forças Armadas. Carteira Hipoteca- b:„s da Diretoria, tendo cm vista os: 0''ADRO DE OFICIAIS
ria e Imobiliária do Clube Militar, assuntos que devem ser resolvidos' DE ADMINISTRAÇÃO

do Serviço do Intendência
nando José do* Rol» Pontes, da D. :Bon)amln Calll Miguel Magluta, com
G. E. C, por ter regressado do Goil-lo» vencimentos e vantagens previstos

na loglslaçSo em vigor, ressalvadas
a.« disposições do artigo 320 e seus
parágrafos do Código do Vencimentos

Clube dos Sub-tcnentes o Sargentos ainda pa atual gestío
.do Exército e Comissão Superior dei
I Economia o Finanças; restos n po-
tgar: W Bahr.

I REQUERIMENTOS
ESTATÍSTICA DA BIBLIOTECA
GENERAL LOBO VIANNA

1 " ten. Laudemlr Coutinho de Araó-

e Vantagens dos Militares.
Pola Po-tarla n» 887, rio 15 d«

abril de 1958, o oxmo. »r. ministro,
resolve convocar pa-a o serviço ativo
do Exército no atual pôsto e no»

6° ANO
Solicita-se

Será realizada hoje. às ÍO hs., na
sede da Escola. A Av. Wcnceslau
Braz 49. a prova de Defesa de Tese
do candidato ao concurao d« Biome-
Iria Aplicada da Escola Nacional de

e . Desportes, prof.
Armando Peregrino Scabra Fagundsj.
que versará sobre "Somitotipolofia"

DE EX-COMBATENTES
INDEFERIDOS

Foi o »eguintf o movimento do'és de abril próximo parsado na BI-
hnteca General Lobo Vianna.
Conjülla e leitura nn .sede: Obras

geríij — 1: Arte e ciência militar
O chefe da Seção Especial da TEB — í: Ciências puras — 3; Cif-nclas

informa que foram indeferidos por .aplicadas — 1: Literatura ~- 3; Po-
prover o< reles dc subsistência, os ríôdiros — 5ífi. Totnl 576
requciimcntos de amparo do Estado.
dos ex-combatentes seguinte»: Aíc- gera

£*"•«.— —u. ...„., Jlo. ciassincooo no ro. t. Aimamen'o: pelo Consell Intor-iatlon»! du Sportümprcítimoj a domicilio: — Ob-as.?» ton. Rsimurdo Vasrtmento do Gol» Milltalro, om Atena» Grécia a ser¦rais - 7: Filosofia = 2: Reilrláo Te'les, da D. G. E. C. por ter «ido!realizado durante a 2a qulnsena de
nor Maurício da Silva. Antônio Ma- — 3: Sociologia — 2; Administraçto-otiflcada sua classífk-açlío on E C. :julho de 1958: Do I Exército — 1."
nocldo Souza, Cario» Augusto Ribei- pública — 1; Educaçáo — 1: Filolo- Finanças para excedente da D. Com jten. Nilo Jaime Fer-elrs da Silva,

•o. da Cla. Es. Int., por »er «Ido'termos da Le! n." 3.180, do l.o de.
tr»nsfe-ldo da Fábrica do Healensn,;junho de 1957, a enfermeira. 2.o ten.
desligado e apr«*entar-»e A Ci». Ts- Rosalys Belém Teixeira,
rola de 'ntendéncia: — ifit tem.
Octávlo de Barros Souza e Mello, da PASSAGEM A DISPOSIÇÃO
Cia. Man. Sup. Pqda». por tor Hdil Da C. D. E.. para treinamento t
classificado na Cl». Man. Su. Pqdat «eleçSo na Es E. F. E.. no períodoo desligado de adido ao R. Es. A.; de 20 de março » 20 de maio. quandoJethro Moraes, da El. D. A. Aé.,.entSo dove-á o«Ur selecionada a equi-
nor tor sido clasjlflcado na E» D. ;pe do Pontatlo Militar conttltuld» de
A. Aé : Hermlnln Manoel dos San- 8 atleta», qua repreíentará o Exér-
1n.«. do Pa. C. Armt . por tor sido leito no certame mundial promovidoArmamento: pelo Consell International du Sport

T
quinzena de

*-iir^ 
rf« 1":o q,;í..,„.; • ¦UM,,;" <U'C em t».->b. lunOOU O Liceu de *»UOU-»« o comparecr.nento. com CArill DAPt^ TÂUnirUl UCMrtCCcurso cio L,.° aniversário dc nas- Artes e Oíicios, tradicional edu- l'-«*'«'* * Secretaria dos alunos: - rAlULUAUt IANUIUU MtNUL)

éT**I n\/UÍnrfl /li\ . ¦ , ¦¦ i ,,-l..i. tC*..-. **.-.!-. »» ... *^ * *¦*•¦** .rí.»..i_ \t-__.i» nn..i_ a»>- ¦ ' - - "¦cimento do comendador Francis- candário e" até~tôe"Dassado~ um Paul° M*rff!o Ribeiro — Gerson de' speculum
co Joaquim Bethencourt da Sil- século, vem beneíicikndcTa popu-. La^? L^llLZ NJir^LetLde..MeÍX Li;reles — Antôniova, [uuoaaor aa aocicoade Pro- i
pajradorn das Belas-Artes do Li- RÇao da car"tal d« Republica. O Melo - Maria Josefa
am de Ane* a Ofícos Liceu, que ocupava o quarteirão <os - ibraim Elias"Amanha 

?0ÍChsS; altinc*. e ;;1rm«d0 ,Pflas unidas W.;^»^ ~J
ex-alunos e iirofessAr*s daouela; "ranço. 13 de Maio. Almte. Bar-P:
instituição comr*reccrâo ao Pas-Sro-*o e Rua Bethencourt da Silva. - Geonte Lorem « Raphaef schnei- <*Uboraçío com a A.I.E.
seio Público, junto à hérnia dèí-jterá, breve, suas instalações mu- ?**"• ¦ Cm d* P^ccherem e forma-1 ° curio consur* de » aulas sendo
se crande educador, onde deposi- dadas para o conjunto de 3 blocos, p"0 ,>*'r* ** »*!'** dt form*turi o13» • »us* inaururki »erà proferida
tarao flores, os anÜíOJ c atuais ao lado da Av. Presidente VargasI HiuSL^íwSfeííí r,.i«. ^ !P*la Profe«»or Cindido Mendes, m-
alunos tprofesiAresdc.LJwu.Com: eom fr«nte para a praça que cor.- Mc du il. 4. ulh« nira«'da- f»™*ç*« «m « wiefas laia» Fei-Isso cruerem reverenciar a memó-i tomará a Basüica de Sant Ana. >de dc Medicina. .dmam. Cort>elíne e Macei

ro. Esmeraldino Farias dos Santos, (Tia — 1: Ciências pura» — 20; Cién-
Eiio Tristío dc Azevedo. José Fer-;cias aplicada» — 12; Geografia — S:
reira da Silva. Luli Ferreira. Mira- Bela»-Art*s — 1: Literatura — 300;
beau Nunes Malvelra. Severino Fer-, Biografia — 11: História — 10; Pe-
reira da Silva e Valério Martin» Cas- [ riódlco» — 104. Total 3»

Carlos Ferrar de Sob o patrocínio de "Speculum" se- '•,no: • deferidos os de Alceblade»; Lftorr» quo mau leram: Sra. Ma-
Rodrigues Bas- ri (-i-í-j. _. «^w,™. .... ,., GalvJo. Altamlro Chaves. Agostinho na Yoda Berr.i Ramos. Sra. Ked-

Goirebe - M-.guor " 
. 

lc,Id0 n* Prtx™» tírça-feira. Zatíno. Gabriel Rodrigues Pereira, da Nabuco de Freitas Lima. Sra. U-
olanda Bralle — .*• •» h»- ° Curso dc Jorr.alismo. ins- Jcsé Damaseeno Filho e José Tenó- ra Camargo Soares.
Lobo — Chefiei tituido anualmente por aquele jornal rio Sobrinho.

VIAJOU 0 DIRETOR
DE FABRICAÇÃO
Viajou par» S. Paulo a serviço o

eer.era! Altair de Queiroí, diretor de celino. p.'o e vinho,
r.-VicíçSo e Recaper»çSo do Exér- Sanchez Silva.

Autor»» inai.1 prorurndoi: Aluirio
de Azevedo. Luciana PeverelH. W

;So-r.er«et Maujham.
| Obrai mau prorutidaí: Vil» dos
conftnj, de Mírlo Palmérín. Mara-
rilha» do conto ... tCultrixi. Mar-

de Jofé Maria

freqüência: 1Ü29

do l.« R. O. 105: 1 • ten. Ivo Au-
OFICIAL DO H. C t. Irusto Barreto Oliveira, do Nu. D.

O diretor Interino do Hospital Cen- Aet.
trai. em Radlorrama 29«. de 24 dei Do n Exército — 2» ton. Jo*é Pau-
íbril p. pasíado. informou a est» lo Corrêa Pereira, do 7.» R. C.
Diretoria que o rap. médico dr Au- Dn IV Exército — I • ton. Jo»é Ger.-
guíto do» Santo* Lima, do H. C t , tll Rezende de Queirós, do !!• R. I.
encontra-se baixado iouele r.otocômlo'.
Impo»«(bl'ltado de apresentar-ie EXONERAÇÃO
Es. A. O.

O ma), do Artirharl» Carlos AI-
IVCÍ.fSAO berto Soares Futuro, da» funções que

Ko ostsdo efetivo desta D. P. A., exerce no E S. C.. em virtude de,
ficando cín-ld«rido nio aore»»nt»do. estar Indicado par» nova ooml»s5o.
o 1* ten. Q. O. A. — Edegar Mar- O cel, de Ari. Newton Caatello Branco
que». íTavare». dai funçSej que exerce no

nrsir.NAÇAO !D*t> Eatudos da E. S. G . rm vtr-
P»-a » S2 D3-Ü. PA o 2* ten. tudo de estar Indicado par» nova co-

do Q O. A. José da Silva Neves, mtssío.

ft. * av * A A
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VIDA COMERCIAL
câmbio no brasil

OFICIAL
O mercado de câmbio oficial fun-

clonou ontem, em condições estáveis
O Banco do Brasil comprava letra»
de exportação a Cr$ 51,4080 sóbre
Londres e a CrS 18,36 sóbre Nova
York. Aquele banco para cobranças

• vencidas em geral, para remessa e
quotas autorizadas, declarou vcnner
libras, A vista, para entrega pronta.
a Cr$ 52,6960 e dólares a CrS 18,82.
Foram afixadas as seguintes taxas:

LIVRE
Em posição calma abriu o mercado

dc Câmbio ontem, mas com as taxas
pouco accessívels. Os bancos fome-
ciam o dólar a CrJ 126,50 para remes-

Mbra
Dólar
Franco suiço
Lira , .,
Franco belga
Peso argentino
Peso uruguaio
Franco francês .. ..
Marco. 
Escudo
Coroas suecas
Coroas dinamarquesas
Coroa tcílíco-oslovaca
Florim
Shllling

Vend.
52,6<J6U
18.82

4,4269
0,0302
0,3781

Comp.
51,1080
18.36
4.2834
0,0204
0,3689

sas e compravam a CrS 123,50, dando |
a libra a Crí 352,00 e CrS 343,00 res-!
pectivamente. Os negócios cm letras'
decorriam em escala moderada. Al
tarde o mercado revelou-se fraco e!
o dólar passo ua cotar-se a CrS li",50|
para remessas e a CrS 124 50 para!
comnra. A libra também subiu a CrS I
156,30 para venda e a CrS 348,50 para jcompra. O mercado fechou sem nova

| alterarão, tendo os bancos afixado as
'seguintes taxasi

Comp. Vend
Na abertura:

2.9173 2.8551
0.0147 0 0131
4,4982 4,3832
0,6607 0.6326
3.6;;01 3,5463
2,7228 2.6362
2,6139 2,5500
4.9734 4.8533
0,7261 0,7036

Dálar 123..-.0 126,00
Libra 341.00 352,00
Lira M"i 0,201
Franco francis .. .. n.2'0 0,300
Tranco suiço 2">,70 2P.40
Msrco 2P.30 30,)H
Cscudo —' 4,40

No fechamento:
Dólar 12150 127.50
Libra 348,50 356,50

OURO FINO
O Banco do Brasil atlxou para compra do ouro fino, 1,000/1.000,

preço de Cr$ 20,8176 por grama.

CÂMARA SINDICAL
Médias cambiais lixadas em 2 dc maio dc 1958

Sfock Exchange
de Londres

LONDRES, 6.

Compradores:
Plano B:
Títulos brasileiros:
Estaduais:

Rio rie Janeiro, 1927, 7 %
Bahia, 1928, 5 % 

Titulo» diversos:
Bank of Lontlon & South

América, Ltd
Cables & Wueless Ltd. or-

dinárias, cx-capitalisr.íion.
Ocean Wilson & Co. (Hol-

dlng),l ordinárias 
Imperial Chemical 1 n d u i-

tries, Ltd
Lloyd's Bank, Ltd l"A"

Shares) 
Rio Flour Mills & tirana-

ries. Ltd
Sãu Paulo fiailway, Cn. Ltd.

(ações de 10 -), ex-Capita-
lisstion 
Titulo» estrangeiros:

Consols., 2 1/2 <•& 
Emp. de Uti"tia Britânico,

3 1/2 ti, 1927/47 
Shell Transport Trading ..
C?nadian F,agle Oil 
Royal Dutch Petroleum ....

| série
IRecuper. Econômica,
I de CrS 1.00.00, 7 Tc,

port., 3» s*rie.. ..
Rio - Eletrificarão, 3»
série

Sáo Paulo, de CrS
200,00, 5 <",-, port...

Idem, de Ci\? 1.000,00,
6 tc, port., unifica-
das  .. ..

Idem, uniformizados,
¦19 0.0.São Paulo. 4° Cente-

49.10.0 nário
Sío Paulo, Ferrovia-
rio

1.8 9 Est. dn Rio Grande
do Sul, Rod

0.111 0 Rio dc Janei-o - Rod.
- CrS 600.00, 8 % ..

0:4.6|Pernambuco; 5 tc ••

798,00 795,00 Terras e Colon
União Territorial Flu-
minense

79800 795,00 White Martins .. .,
Vai ria 1» (ex-div.) .

150,00 - Valéria 2»
! Valéria 3« (ex-dívld.— 172,00: extrai 
Valeria 4a

610,00 600,00 Transportes:
• — 795,00; Panair

10.00

100.00
300,00
249,00
240,00

214.00
112,00

i Falências & ConcordatasEM PERNAMBUCO
RECIFE, 6.
Mercado — Estável.

280 00 COTAÇÕES - POR 10 QUILOS -j
229,00 Matas, tipo 5. CrS 620,00; Sertões.' DESPACHOS EM FALÊNCIAS E
220.00; tipo 5, compradores, CrS 635.00. CONCORDATAS — IMOBILIÁRIA

Entradas — Ontem, 5.750; desde 1° I.IF LTDA. — Ordenado pelo Juiz da
224,00 de setembro, 149.280.

Exportação: 4.742.
Existência: 8.858.
Consumo: 700.

2.3.6

24.0

Municipais:

Bolsa de Valores

Nova Friburgo ,, .,
ILei 800

t.2.6 Lei 820, Plano A ..
|Lei 820. Plano B ..
;Prcf. de Belo Hoii-

0.2.4, zonte, CrS 1.000.00.
iNiterói, oe CrS 600.U0,

50.0.0! pt. 5 % 
INiteiói, tíe CrS 200.00,

65.17.6 8 ré. Pt
7.6.1; Pref. de Campos, 8 To

2.16.91DCC. 1.535, 7 cc.. .,
17.1.3JDee. 2.097, 7 rc., .,

De-. 1.948, 7 r;.. ..
|DeC. 1.550, 7 r'e., ..
[Emp. 1931, pon
|Emp. 1917, por ,

50,00

530.00
638,00
650.00

-.00,00

60.00
700.00

tío Brasil. ..
[E: F. e Minas Sâo

370.00: Jeronimo, ord
Idem, pref  COM

360.00 K. C. Jardim Bota-
nico. mt  50,00

830.001 Expresso Federal .. 220.00'Serviços Aéreos Cru-
300.00J zeiro do Sul 4.000.00

30,00. Paulista K.  130.00
Motorista União Com.

] e Imp —' Comercial e Mari-
160,00. tima .. 1.200.00

632.00 Debêntures:
625.001

Banco Hipoter. Lar
Brasileiro. 2» s«rie

Idem. dc CrS 1.000,00,
35.00; 3» série

i Cotontficlo Gávea. ..
40.u0iC. Brahma— JEdifiradora 181.00 F. e Luz Nordeste do

220,00 200.001 NOVA YORK, 6.
meses Abert.

18,00 Maio, 1953 .... 36.00
Julho, 1958 .... 3«,4:>
Outubro, 195". . 36.93
Dezembro. 1?J3 . 37,10
Março, 1959. . . 37.43
Maio, 1959 .... 37.47
Arm. Sp. Midls. .. —

3.* Vara Cível a inclusão cio crédito,
ric Mira Elena Bacui por CrS '.
100.000.00.

TRINDADE LUSTRES LTDA. — O
[Juiz da 3." Vara Civel ordenou a cx-;

Int. Fech. clusão tio credito de Editora e Im-
36.00 35.95 piessora de Jornais e Revistas S.A.
3n,39 36,32
36,90 35,87' VIAÇÃO ORIENTAL LTDA. — O
37.20 37.16 Juli da 3." Vara Civel mandou abrir.
37.52 37,46 vista ao dr. João Nunes de Moura;
37.50 37,48] Soares dos autos de credito ImpUg-

— 3605 "ado do i.A.p.E.T. Cargas,

NA ABERTURA — Mercado ape-
205,OO! nas estável, com baixa de .2 a 13 pon-

tos.

- 12000

NA INTERMEDIÁRIA - Mercado;
estável, com baixa parcial de 5 a 11,
pontos.

635 00

- 180,00! Brasil.

O movimento do trabalho havido na
Bolsa, ontem, revelou-se multo ativo,

Bancos (Ações):

PAÍSES

América do Norte — Dólar
Alemanha — Marco 
Argentina — Peso 
Áustria — Shllling 
Canadá — Dólar 
Bélgica — Franco bclca 
Dinamarca — Coroa 
Espanha — Peseta 
França — Franco  .
Holanda — Florim 
Inglaterra — Libra 
Itália — Lira 
Portugal — Escudo 
Suécia — Coroa 
Suíça — Franco 
Uruguai — Peso 

MERCADOS

Oficia Livre Moeda»

CrS
18,82
4,4900

0,3778

2,7221

00-47
4.9722

52.6960

3,6324
4.4269

CrS
124,26
29,45

3.24
4,83
2.47

121,27
17,30
2,3588
0.2248

335.04
0,2026
4.3460

23,50
23.22
19,11

CrS
123.97
29,72

2,99

123,00

2,29
O.P.T36

33.00
345.41

0 2102
4,31

18,88

. Andrade Arnaud.,reglstrando-se negócios regulares nos Brasil S 'A.
paDrls em evidência. Estiveram bemJBorges S/A. 

'.',

colocada» as apólices da União noml- Boa vista, S A.. ,
nativas e ao portador, permanecendoiComércio, S A. .
a» Obrigações de Guerra estáveis. As Mercantil do Rio
aróllccs municipais Lei 820, planos AI p/e"ft„]!a 

'lo' 
D*e B, regularam sem alteração de lm-

portânria. permanecendo firmes as es-
taduals de sorteios de Sáo Paulo e Ml-
nas Gerais, bem como as de renda.
As ações do Banco do Brasil estive-
ram firmes e em alia a CrS 730,00
compradores, mas sem revendedores.

A» da Ç, Brahma, da Mesbla, da Cidade do Rio de Ja-
Belgo Mineira e da Sid. Nacional, re- neivo
guiaram estável» e multo negociadas, Nacional de Minas..
Cotaram-se 10.632 ações da Franco &??:?!£! |*'.'" 

" "

Veloz Ltda. Ind e Comércio ao preço Lavoura de Minas ..
de CrS 1.000,00. dando as da Fiibrlca Lov.ndes S. 
de Filo CrJ 7.500,00. I Ueeional

Os demais valores cm movimento'Riheiro Junqueira.

130.00
160,00
130,00

660,00

1.450,00
1.400.CO

175,00; Hotéis Palace.- i Petróleo Brasileiro S.
158,00! 
122,00

Letras i

! Bco. da Prefeitura .
650,n0 Carieira de Coloniza-
750,!iO ção tBanco do Bra-

NO FECHAMENTO - Mercado:
apenas estável, com baixa de 10 a 15

— 1 pontos.
4.200.00
4-300 00; CACAU

NOVA YORK, 6.
MESES

Maio, 1958 . .

100,00 —

930 00,
S80.00

AUTO VIAÇÃO ITAMBI — Ordenado
pelo Juiz da 3.» Vaia Cível a lnclu-
sáo do crédito de I.A.P.E.T. Cargas
por Crf 109.212,10.

SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RAFIA LTDA. — O Juiz da ¦!.« Vara
Civel mandou ouvir o requerente de
fls. 118 sóbre o laudo.

COMERCIAL IMPORTADORA DE-
LIA AGRtCOLA INDUSTRIAL L1MI-
TADA — Nos autos rie leituuição for-
mulado por Álvaro Corrêa & Cia.
L.da. o Juiz da 15.» Vara Civel man-
dou atender.

670,00 —

670,00 660.00

Abert. Fech
40.16 40,28
40,22 40.21 30.33/40,341 ÓTICA GALERIA IMPERIAL LIMI-
50.13 "0,25 ITADA — O Juiz da 17.' Vara Civel
38,15 38.21 I mandou expedir mandado de prirão
36.20 36.41 ] contra o falido que nâo atendeu a in-

i timação do juízo.

de

Fei
deral.,

Capital
Casa Bancária Santa
Cruz

Créoito Mercantil. .,
Crédito Pessoal, pref.
Crédito Real de Mi-

nas

302,00

200.00

350.00

299 Oi)

Mercadorias
CAFÉ

Julho, 1958 . .
Setembro, 1958
Dezembro, 1958
Março, 1959. .

VENDAS — Na abertura, nada; no,
fechamento, 159 contratos. ACÔES EXECUTIVAS PROPOSTAS

I— AUTOR — I.A.P.I. — Réu — Ce-
NA ABERTURA — Merendo IrregU- ràmjca Santo Cristo Ltda. — Cr$ ....

lar, com baixa de 12 e alta de 1 pon-4.379.40.
to parcial.

NO FECHAMENTO - Mercadc'estável, com alta de 6 a 12 pontos.

T R I
CHICAGO 6.

lejrularam bem colocados, tudo como
se infere das venda» e oferta» cm »e-
cuida.

Soto Maior

Médias cambiais fixadas cm 3 dc maio de 1938

América do Norte — Dólar...
Alemanha — Marco 
Argentina — Peso 
Bélgica — Franco belga 
Canadá — Dólar 
Chile — Peso 
Dinamarca — Coroa 
Espanha — Peseta 
Fiança — Franco 
Holanda — Florim 
Inglaterra — Libra
Islândia — Libra 
Itália - Lira 
Portugal — F.scudo 
Noruega — Coroa 
Peru — Sol 
Suécia — Coroa 
Suíça — Franco 
União Sul-Atricana — Libra
Uruguai — P6so 
Venezuela — Rolivar 
Áustria — Shilling ,..
Bolívia — riso 

18.82
4.1950

0.3777

12'.22
29.58

3,30

29,70

0,2997

343,61

124,00
29.10

2,33

- I

* 3,6334

9.6R
595

29.13

VENDAS
Apólices da União:

16 D. Emis. Nom. .. .
50 D. Emis. pt. Emp. an
tigos

Cri

Português
port...

Português
nom

Lavoura de

do Brasil,

do Brasil,

Minas .

Cia. de Scsiiros:

196,03 ° mercado de café disponível fun-
_ clonou ontem, sustentado r com os

preços inalterados. O tipo 7, foi ro-
220.00;ti,do ao preço anterior de CrS 290.00] . ..
100~Oo'I">r '" <l,lil0S f "â0 h0UVe vendas Julho,"'1958'.'' ! durante os trabalhos. Fechou Inaltera-1
350,00 do. Entradas 20.282 sacas, sendo 5.293,

nela Leopoldina e 11.989 pela Estrada'
180,00.1 dü Roda.fem. Embarques 37.425 sacas,- 300.00 sendo 20.894 para a Europa; 11.416

_ 21000 para a América do Sul; 4.565 para
250 00 * América do Norte e 550 para a Ásia.
200 00 Existência 1.128.380. Café despacha-
200.00 do para embarques 26.737 sacas.
250 00 COTAÇÕES POR 10 QUILOS - ln •

1.000,00 — cluindo as sacanas:
Tipo  310,00

330,00 Tipo  330,00
TWo  320.00
Tipo  310.00
Tipo  300,00
Tipo  2P0 00
Tído  280,00

G O

AUTOR — Caixa Econômica Federal
_ fjPii _ Magno Guanais Dourado —
Cr$ 466.415,00.

AUTOR — Idem - Réu - Arj
tos Peixoto — Cri 698.034.30.

Bas-

280.00
105,00

360 00

300,00
205,00

330,00
335 00

Obrigações:

20 T. Nac. 1932 .. ..
1 Guerra Cr? 500,00, cc

juros 
500 Guerra CrS 1.000.00

40 Idem, CrS 5.000.00..

Apólices Estaduaisi

530.00

830,001:

400.00;
850,00I

4.210,00!

ró Pt
Rec. Econ.

19I14 pt.

ÍP3-1 
"pt"

1» «6-

1»' sé-

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 6.

e 80 15 vend Estocolmo por Kr.
11 1912 comp. e 14.4925 Vend. Berna
por F. 12.2300 comp. e 12.2325 vend.
Montevidéu por P. 17-50 coinp. e
13.00 vond. Buenos Aires por P.
117.00 comp, c 118.30 vend. lllo de
janeiro (livre), por CrS 330.00 come.
c 3'5.00 vend. Praga por Kr. 20.09ABERTURA — Nova York sôhrt

Londres por £ 2.811B comp. c 2.8131
vend. Montreal telegr. por S 1.0322 comp. e 20.25 vend.
comp, e 1.0328 vend. lllo de Janeiro cinll. por P. 30 66 comp
por CrS 0.80 comp. c 0.82 vend.
Bueno» Aires por P. taxa rhôdla 2.:i0|
comp. e 2.53 vend. Montevidéu por
P, 15,50 comp. e 15.50 vend. Paris
por F. 0.2378 comp c .0.2384 vc.itl | FECHAMENTO — Londres
Berna tcl r.'or P. 23 33 comp c 23.31 por £ sobre Nova York
vend. Estocolmo por Kr. 19.32 comp comp. c 2.8131
e 19.34 vend. Madrld, taxas média,|2,7231 comp

Madrid (ofi-
e 31.66 vend.

8 Minas
100 Minas

série.
17 Minas

rie ..
17 Minas

rie ..
17 Idem. 3a série .. .,
10 São Paulo

108 Iriem - 4° Centena-
rio

432 Idem, uniformizadas .

Apólice» Municipais an
Distrito Federai:

90 Emp. Municipal — Lei
820. do Plano A .. ,.

60 Idem ,
63 Idem, do Plano B,. .,
64 Emp. de 1931
34 Idem.,

Apólices Municipais
do» Estados:

2»
300.00'

!
800,00

95.00

LONDRES, 6.

à visla
por S 2.8125

vend, Canadá por $
2.7237 vend. Bruxelas

18 p. Alegre;
CrS 50,00 ,

3 1/2 de

100

Ações de Bancos:

Americano de Crédito,
CrS 200,00

por P. 2.."ti Lisboa, telegr. por F,s-
endo 3.49 comp e 3.50 vend Bílplca
Iclegr. por F. 2.0013 comp o 2.0030
vend. Amsterdam telegr. por F 25.41
comp. c 20.43 vend. Alemanha tc!.
por Mark 23.85 comp. c 23.87 vcnJ.

NOVA YORK, 6.

FECHAMENTO -
bre Londres telegráfica por £ ?.!U'H vend. Estocolmo por Kr. I4.-*912 como

Nova York 'fl

por F. 139.30 comp. c 139.35 venci.
Copenhague por Kr. 19.3337 comp. e
19.3562 vend. Paris por F, 1.17830
como. e 1.17900 vend. Alemanha Oci-;
dental por M. 11.7087 comp. c 11.7112
vend. Amsterdam por F. 10.3887 comp.
c 10.5912 venri. Berna por F. 12,2300
comp. c 12.2325 vend, Oslo pnr Kr.
20.0112 comp. e 20.0137 vend. Lis-
boa por Escudo 80.05 comp. e 80.15

comp, e 2.8131 vend. Montreal tcl,
por J 1.0323 comp. c 1.0331 vend Bio
ric Janeiro por CrS 0.80 comp. c 0.81
vend. Buenos Aires (taxa medirl nnr
P. 2,42 romp. e 2.46 vend. Monte-
vldi-u telegr. por P. 15.00 comp. c
15.25 vend. Paris telegráfica per F.
0.2378 comp. e 0.2.384 venu Berna
telegr. por F 23.33 comp c 23 'it
vend Estocolmo por Kr. 19 32 comp,
e 19 34 vend Mndrld, taxas mídia,
por P 2 36 Lisboa telegr por Es-
rudo 3 19 comp c 3 30 venri Bel-
gira tel. pov F. 2.0013 comp. e 2.0036
vend. Amsterdam telegr. por F, 23.40
comp. ,e 26.42 vend. Alemanha tcl.
por Mark 23.83 comp. c 23.87 \cnd

LONDRES, 6.
ABERTURA - Londres. A vis

ta por £ sobre Nova York 2,8125
comp. e 2 6131 venci. Canrdã nor S
2.72.31 comp. e 2.7237 vend. Bruxr-
las por F 129.30 como. c 137.33
vend. Copenhague por Kr. 19.3337
comp. r 19.3562 vend. Paris por F.
I 17830 comp. c 1.17900 vend. Alrma-
nha Ocidental por M. 11.7087 comp
e 11.7112 vend. Amsterdam por !•'.
10,3887 comp. c 10.3912 vrnd II Ul*
por I», 1,71500 comn. c 1.74600 vnul
0.<lo por Kr. 20.0112 comp. c 20.0137
vrnd. Lisboa por Escudo 80 05 comn

11.1925 vend. Itália por L. 1.74500
comp. c 1.71600 vend. Montevidéu
nor P. 17.50 comp. e 19.00 vend.
Buenos Aires por P. 117.00 comp. e
linril vond. Rin (le Janeiro (li-
vro) por Cr$ C30.00 comp- c 313.00
vend Prar.a por Kr. 20.00 comp. <
:0.?,i venci Madrid (ofi-all, por P.
30.66 comp. c 31.66 vend.

MONTEVIDÉU, 6
'..

Fechamento (Mercado livre para
transferências e pagamento de ser-
viros financiais):

Sobre Londres, ft vista, por £'
Taxa dc compra (P) — 18.23.
Taxa dc venda (Pi —

Si '"c Nova York. A vista
dólorc:
Taxa dc comova
Trx.i dc vencia

CP)
tP)

18.28.
nnr 100

655.00.
658.00.

BUENOS AIRES. 6,

Fechamento!
Sóhre Londres. A

Taxa dc compra
Taxa de venda

Sóbre Nova York.
dólares-
Taxa cir comnra
Taxa cie venda

vlsta. por £!
(P) _ 115.61
(P) _ 115.93

A vlsta. por 100

Companhias:

346 A. Fabril, Crí 400.00..
300 N. América, nom., Crs

600.00
99 Panair, CrS 200.00.. ..

1.000 C, Brahma, ord., CrS
200,00

230 triem, pref
6"0 Idem

107 D. Santo-., port , CrS
200.00

10 Fab. Filo, oid„ de Crí
10,000,00

25 Idem. pref
10632 Franco Velei Ind. e Co-

mercio, Cri I.0OO.00 .
1.49S Mesbla, CrS 200.00, pt.

75 Idem
415 São Jrróniino, ord , de

CrS 100.00
72 B. Mineira pt. dc CvS

1.000.00 
C50 Idem. antigas
415 Idem
220 Iclrni

50 Fid, Mannesmann, Crs
1.000.00, pre'

1.300 Sid, Nacional, dc CrS
200.00

Debêntures:

3 Cia. c. Brahma, 9 r..
CrS s.ooo.oo

33 Petrobrài, 7 rr. dc CiS
200.00

36 Idem. CrS 400.00 .. ..
160 Idem, CrS 800.00 .. .,
318 Idem CrS 1.000.00.. .,

(Pl — 4.140.00.
(Pl — 4.130.00.

Letrj» hipotecárias:

do

ASSOCIAÇÃO ESPfRITO-SANTENSE
AVISO

Arham-tf á disposição dos senhores associados, ria sede administra-
tlva, n» Avenida Presidente Wilson n 210 - R " melar, sala (li, o re-
Utorln d» Diretoria, o haljnm t o parecer do Conselho Fiscal, corres-
pendente ao exercido de 1951.

Rio de Janeiro. 7 Ae maio Ar 1958
HÉLIO ATHAYDE — Presidente

5856

400 Bco Prefeitura
Federal, 7 r, .

D.

Vendas a pram:

200 Aç. B
ant, V
div. ..

Mmeira, pt .
V 30 dias. c

OFERTAS
V-nd

Cr$

Confederação Rural
Ir

Brasileira
Assembléia Geral Extraordinária

l.a e 2.° Convocação
Dc acordo com os Estatutos lart. 16 § 3.°^ convoco os Srs.

Delegados votantes, das Federações filiadas para a Assembléia
Geral Extraordinona que se realizarei no dia 10 de junho deste
ano, òs 10 horas, na sua sede, à Avenida Gcnercl Justo 171,
sobreloja, para a seguinte ordem do dia:

— Eleição dos Suplentes dos representantes da Classe no
Conselho Nacional do S S R \ort 1° do decreto
42 559, de 4-11-57).

— Eleição para preenchimento de vagas na Diretoria e
outros órgãos dc administração e representação.

— Regimento Interno dos Assembléias Gerais
Caso não haja "queum" no Ia convocação, o Assembléia

le realizara em 2 ° convocação, com quolqucr número !art. 17)
no mesmo local, às mesmos horas do dia 11 e paro a mesma
e-rdem do dia.

Rio dc Janeiro, 5 de maio de 1958
ÍRIS MEINBIRG - Presidente.

43766

Apólices da Inlao:

Unif de Cr$ 1.000,00,
! 5 
Div. EmluSes de CiS

1.000.00, nom.. 5 r; —
Div. Kmissões oe CrS

1.60,00. port., S r,- 870 00
Idem, anticas  850.00
Idem. cautelas
Pecuartas, c 3 sen: £40.00
Pecuariai. c' 5 ser.i. 1.050.00
Reajustamento Econ.

de Ci$ 1.000,00. i<\,
port  875.00

Obras do Porto. S *7> —
Obriga, do Tesouro:

Industrial de Seguros
tara

Sul América - Vida..
Previdente

I Internacional
I Cias. de Trrdns:

otnna América Fabril .. ..Slu,u|Brasil Industrial.. ..
Cometa
Corcovado
Dona Izabcl
Esperança 
Itatiaia
Nova América, pct.
Lojas Santa Catarina
Progresso Industrial,

integr., port
Idem, nom
Retropolltana
Sâo Pedro dc Alcân-

96.00 • ,ara  ••
92.00 mas. diversas:

175,00' '
Arno S. 

380,00 A Exposição Modas
793[00 . S. 

A Sensação Modas
S. 

Brasileira de Roupas.
Brasileiia de Encrsia
Elétrica

630,00 Brasileira de Gás ..
635^00 Brasileira de Meias..
629,,00!Brasile'1'a de Raios X
158,00 Braslerro S/A
16o!oo Carioc-a Industriei] ..

C. Brahma, ord.. ..
Idem, novas
C. Brahma, ord.. .,
Idem novas, pi cf. ..
Concreto Redimi:;. ..

7^0 Centros Pastoris.. ..
Cerv. Bohemia pi et.

ICerâmica Brasileira .
| Cigarros Souza Cruz,
I ord

205.00 Cimento Aratu .. ..
i Cimento Vale do Pa-
| i-aiba
; Cimento Portland Pa-

275,00' raiso
i Construtora Corcova-

680.00; do
200,00 Brasport, ord

jBrasport, pref
•140 00 Docas Santos, port. .
435,00! Elctromar " Ind- Elf"
440.00! r,,ll"icBFoiça e I.uz Nordes-
135.00; tc ào Brasil

jDocas da Bahia, pt.
7.500.00 Dins Garcia
7 500 00 C-'arb. Minas de Bu-

tiá
1 .ooo.oo; Construtora Governa-

205.00 do1' S/A
207,00 Ferro Brasileiro., ..

iHarkson Ind. e Com ,
IfiOO1 Kibon, ord

jldem, pref
li370,00 Brasileira dc Vidros.
1,445,00 HasehClever, ord, pt.
L450l00 Hotíis Palace
1.455.00 Forca e Luz dc Mi-

| nas Gerais
Fab. dc Botões e Ar-

tefatos de Metal .,
Cavalcanti Junqueira
Concreto Rcdimlx ..
Distribuidora de Co-

mestiveis (Disco) ..
Imobiliária Sta. Cruz,
nom

Imobiliária Gristfana,
132 00 Mesbla. S. A. ex' div,
284,00 Nacional de Óleos de
52800J Linhaça

Paulista F. e Luz ..
Moinho Fluminense. .
Telefônica de Minas
Gerais

Fab.i Material Elet.
Glcssop '/ ..

Laboratórios Moura
Brasil

Laminaçfio Brasileira
de Ferro

Manufat. Brinquedos
Estrela 

Organização Roberto
I Lobo
j Parafusos Sta. Hrsa

Comp. Refrigerantes do Bra-
CrS j sil. ord..

Refrigerantes do Bia-
I «tl, prefíRcf. Petróleo União,

585.00' pref
; Idem. md

385 00 Petróleo Eissilciro S.
A. vPetrobrài1.. ..

860,'M1 Nac. Óleos de Li-
r.liaça

1.800.00

1
1

1.900,00

275.00
150.00
95.00

203,00
340,00

1.000.00
700,00

1

230.00
250.00

170,00

PAUTA
T*„| Gerais:

Preço: Estado de Minas

Fundos Públicos
e Privados

ÍNDICES FUNDO BRASIL

Referentes » Bolsa oficial de Valores
do Rio de Janeiro

., f.c!)an1ocn,t0,.! AUTOR — Rainor Hilton Grecco2.1b.75 2.17,75 h£ú _ Decorações Fernandes Ltda.!1.84.75 1.85.50 _ Cr$ 181.175.00.
1 RETIFICAÇÃO — "BAR COMETA"!

— por lamentável equívoco publica» I
mos na edição dc 30 ric abril último
O requerimento de falência do "Bar
Cometa", estabelecido à rua l.mo i

I Teixeira, 307-B, requerida por L. Ma-!
, chado & Irmão, pcla quantia de CrS |
150.000,00, quando o requerente é o;

1 mesmo I.. Machado í: Irmão maS os;
1 requeridos são .Mário Joaquim Correia

c Carlos Silva Marques, estabeleci-
dos à rua do Couto, 100, Assim lica
esclarecido o indesejado engano.

"VIDA COMERCIAL"
INFORMA

IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES

Federais — Durante íste més 4
junho, entrega das relações de em-
pregados (Lei dos Dois Terços).
Essa apresentação r5 obrigatória a
lõdas as firmas, mesmo as que não
têm empregados.

Municipais — Termina a 17, o
prazo para o pagamento da taxa
de locação de mercados da Secre-
taria cie Agricultura.

O pagamento dos impostos Pre-
dial e Territorial, relativo ao lote
2, deve ser feito atí o dia 26.

Durante o mis. poderá ser efe-
tuado o pagamento do imposto de
Licença para n exercício de co-
mércio nas feiras livres, referente
ao segundo trimestre.

PRÓXIMOS FERIADOS

Municipais — Quinta-feira, 5 de
junho, Corpus Christi,

Bancários — Quinta-feira, 15 de
maio, Ascensão do Senhor (só
para cobrança funcicnsrSo cs
bancos); quinta-feira, 5 dc junho,
Corpus Christi,

LEMBRETE DO DIA

Atendendo ao apelo do órgão dr
classe, o prefeito Negrão dc Lima
autorizou o funcionamento dos es-
tabeleclmentos comerciais no pró-
ximo sábado, 10, véspera do Dia
das Mães. até As 18,30 horas, em
caráter excepcional e facultativo,
desde que respeitada a Legislação
em vigor.

0 de abril de 1956 = 100,00

FUNDOS FEDERAIS

(5 títulos)

130.00.
, 900,00
.050.00;

270,00
140 0)

200,00

Caff' comum
Cafc"' fino ..

Estado do Rio:
Caíé comum

CrS
CrS

29,00
47,65

Cr$ 31,00

CAFE' A TERMO
Não funcionou ontem, por falta de

I número legal de corretores.

120 00
DISPONÍVEL

SANTOS, 6.I Mercado — Calmo.! Santos, tipo 4, por 10 quilos000,00| Estilo Santos, CrS 
I Tino 4 por 10 auilos, Estilo

225.00 Santos Rindo, CrS I Tioo 4 por 10 quilos — sem
120.C0 descrição, CrS 

Embaroues
I20(m Entradas• E;:islêriola','.

Hoie 101.68
Anterior ., 101,99
Msis baixo do ano 91.58
Mais alto do ano 104.20

FUNDOS ESTADUAIS

(10 titulos)

Hoje 109.55

CONCORDATA IMPETRADA —
AGÊNCIA BRAGA DE AUTOMÓVEIS
- No Juízo da 4.' Vara cível, a tir-
ma supra, estabelecida à rua Mariz e
Barros, 525. impetrou concordata pre-
ventiva Passivo aproximado de um
milhão de cruzeiros,

BALANÇOS & BALANCEIES

478,50

453,00

423 50,
12.177
30.0051

1.143.297
Saíram: 21.39 sacas, para a Europa

1.020,00 Fóvám retiradas do estoque 3.321 sa
cas.

600,00
CAFE' A TERMO

800,00 _ Contrato B
1.150,00 1.130,00' MESES Abert

[Maio, 1958  .381,90
147,00 145,00 .Julho, 1958 .... 381.50
300,00 — [Setembro, 1958. . . . 581,90
250.00 25000'Dezembro, 1958 . . . 381,90
150,00 100,00 Maneiro, 1959 .... 381.90

1.350,00 — Marco. 1959 .... 381.90
140.U0 Posição — Na abertura, paralisado

no fechamento, paralisado'.
Contrato c

Anterior
Mais baixo do ano.. ..
Mais alto do ano .. ..

BANCOS

(5 titulos)

Hoje
Anterior
Mais baixo do nio.. ..
Mais alto do ano .. ..

COMPANHIAS

(12 títulos)

109,47
96,93

110,03

103.17
10.1,17
76.25

104,77

THE ROYAI. BANK OF

Em 31-1-1958
Ativo:

Disponível . .
Realizável . .
Imobilizado . .
Pendentes . ..
Compensação ,

CANADA

Cr$
413.539.053,60
947.684.190.50

15.842.687,10

1.536.288.661.911

450,00
435,00
440,00
4,15.00
72000
36,00
98.00

432,00
435.0(1
430,00

Fech
381,S0Í
381,90
381,60
381.90
381,90
381.90

Hoje
Anterior
Mais baixo do ano.
Mais alto do ano .

96,57
96.44
87,61

1.10.68

Rio, 6 de maio de 1958.

MESES Abert. Fech
Maio. 1958 496,00 496.00

7ÍÜ'Ò5' Julho, 1958 436.00 485.00
S0')0 Setembro, 1958 . . . 487.00 487,00
J. | Dezembro, 1958 . . . 487,00 487,00

210 00: Janeiro, 1959 .... 485,00 485,00' 
! Março, 1959 .... 485,00 485,00

450 "O': ,
1.830,00 1.75000 VENDAS — Na abertura, nao hou-

ve; no fechamento, não houve.
Posição — Na abertura, paralisado

no fechamento, paralisado.

1.

- 210,00

Arrecadação Federal
RECEBEDORIA DO DISTRITO

FEDERAL

RECEITA ARRECADADA

750,00
1.100.00

670,00
200,00

NOVA YORK,
MESES

Maio, 1958 . .
Julho. 1958 . .
Setembro, 1958
Dezembro, 1958

í.ioo.oo Março, 1959. .
Maio, 1959 . .

110.00
400.00
900,00

30,00

2.000 00

, 6.
Abert. Fech.

53,70 52,30
48,65 48,23
45.70 45,30
44,12 43.80
42.60 42,30
41,25 41,10

Durante n més:

De 2 a 5 de maio ..
Em 6 dc maio .. ..

Total
! Em igual período de

1957.  .

Total

Passivo:
Não CMigivcl
F.xieivel . ..
Pendentes .
Compensação

2.943.351.593,10

1.315.690.158.10
3.7H3.205.M

1.536.288.661.90

OSCAR MACHADO
GONTIJO

- Caíé -
Representações • Corretagem

Rua Vise. de Inhaúma, 58, sala 40J
-- Telefones 43-0360 e 45-4937 — Te-
legrama: GONTIJO — Rio de Janeiro.

4644

1

B^s^íii mt

34-4973 e 54-1601

THE UNION CHURCH OF RIO
DE JANEIRO, BRAZIL

876,2.566,6oREUNIÃ0 ANUAL DOS MEMBROS
DA IGREJA
Convocação

Total  2.943.354.593,10: Fl-cam

104.919.521.50
40.030.972,30

CLUB DOS CAIÇARAS
Assembléia Geral

Ordinária
De acordo com o artigo 64 dos Es-

tatutos faço convocar nesta data a
assembléia Gera! Ordinária dos Só-

cios Proprietários do CLUB DOS
CAIÇARAS para o dia 7 dc Maio, às
21 horas, com a seguinte Ordem do
D>a:

1» Eleição do 1/3 do Conselho Dc-
liberativo e ric seus doze Suplcn
tes (Artigo 55 - Parágrafo 1").

Náo havendo número legal, faço

120,67.728,0ÍpS^^-ialoRn/nelde,S

convidados os presados
membros ria THE UNION CHURCH
OF PIO DE JANEIRO, BRAZIL, a
comparecer á reunião anual em sua
.'icdo A Rua Paula Freitas IV 99, nes-
ta Capital, no dia 15 dc maio do
1950 ás 20 15 hora-, a fim de tomar
conhecimento c deliberar sobre OS
relatórios gerais anuais bem como
eleger membros para a Junta de Ad-
m'nlstradores.

Rio cie Janeiro. 5 ric maio rie 1958.
(ai Joy .íoliii nfokrejj — Presiden'

tc da ./nulo Oj.tuil 5334

Diferença
no mes

para mais
23.9B2.765.0Oj

VENDAS — Na abertura. 750 sa-
cas; no fechamento, 18.000 sacas.

270,00
180,00

2.000,00
1.020.01)

25 00 NA ABERTURA — Mercado apenas' estável, com baixa de 9 a 60 pontos.
NO FECHAMENTO - Mercado

laccessível, com baixa de 49 a 75 pon-
250,00 ,0!-
295.00

Durante o anoi

De 2 de ianciro a
6 de maio

Em igual periodo de
1957

Diferença paia mais
no ano 

EDITAL

845.866.286,20

693.00

1P0.00

4.300.00

660.00

660.00

1.445,00

- 1

14',. 00 135,00

1.000.00 —
2.000 00 -

750.00 —

1.000.00 -

1.060.00 -

205.00

AUXILIO FINANCEIRO
PARA CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS

O deputado Magalhães Pinto

AÇÚCAR
| Ontem, o mercado de açúcar refii-l

.000.00 lou ainda estável e sem alteraçáo nosi
preços. Entraram 500 sacos do F.sta-j
rio do Rio e saíram 16.816. ficando rm
estoque 106.570 ditos.

to2Í 
Pün M43?,üoo,L»°J40.oo apresentou em 11 Ce abri] do cor-

Branco Cristal .. 530.00 a 540.00 rente ano, a Câmara, o Projeto
r.M Pernambuco j n° 3.898. autorizando uma sub-

recife. 6. ! venção de doze milhões de cru-
COTAÇÕES POR 60 QUILOS j zeiros à Associação Brasileira desativo aos elevadores e as partes co-

1.000.00 Cristais, CrS 565.00 e Demerara nSo; Municipios para as despesas de mun» do edifício, alóm cie outros de
realização'do V Congresso Na-.'CMá,er »e«md*rl°

5.187.503.0154o! Para 2.' convocação de As-
13,1636 729 20 sembléia Geral Extraordiná-

- —Iria do Condomínio do Edifício
DELAMARE Av. Pres. Var-
gas 446.

O síndico rio Edificio infia-assin..-
do c:nvoca pelo presente Edital lo-
dos os pfopr:.e'ár'ns de apartamentos
rio rclerido Edifício DELAMARE a
comparecerem á Assembléia Geral
Extraordinária a se realizar no mes-
mo Edifício, nn 3» andar, grupos 301
e 302 no diá 19 do corrente, 2a. fei-
ra às 18 horas en: segunda convoca-
ção, para deliberar sobre os seguiu-
tes assuntos; Al cobertura da casa
de máquinas e ria caixa dágua; B)
aumento dos empregados; Cl conscr-
to das bombas riagua; Dl seguro re

B A N C O
PROLAR S. A.

DEPÓSITOS
DESCONTOS

Expediente ininterrupto
de 9 às 17 horai

R. SETE, 99
43328

203,'i'J cotado.
Entradas — Ontem

110,00
- 1

800,00

300.00

160(10 quilos: 4.726; desde
160,00 9.545.209 sacos.
780 00 Exportação! 60.845.

Existência: 3.563.032
Consumo: 2.000.

em sacos de 60
io de setembro,:Clona' ?e Municípios, a reajizar-

inclusive o exa-
me do conlrato Oa administração ou

140 01,

.000.0U

tnrgadc a CIVIA S/A. — Salundor

740,00

se em janeiro de 1959 na cidade! Cn„nr _ isindir.a)
do Recife, e para a execução de'
Um programa dc trabalho a ser
levado a efeito ainda no corren-
te ano. Determina ainda o Proje-
to que o crédito deverá ser re-
gistrado no Tribunal rie Contas.

42301

ALEMANHA
E DO JAPÃO

MAQUINAS E fEUHAMENJAS
EM GfPAI

PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS
t B/C/C1EÍAS

Cpntullem
iOm comprometo

fMZs.4 mo m lANtmo
OfFIQ Ul mt' >!.,, .(j

AV MfM Df SÁ 95 IL1 1? SOM

ALGODÃO
O mercado de algodão em rama re

colou, ontem, firme r rom os preços devendo a beneficiaria prestar
_ [inalterados Entraram 7'.'1 fardos do contas da importância recebida

Ceará e saíram 800, flrando em depò- na forma da lei.
900.00 silo 54.390 ditos.

8:o

900

870.00

5 Emp. 1921. 7 «J, pt
Emp. de 1932. 7 Ç,

poi  970,00
Kmp. 1930. ! ••, „ „ 820.00

|Emp. de 1939, 7 %,
port  RSOOrt'Emp. 1937. 8 «V.. .. 800 00

Ferroviárias. 7 "V —
, Pr (iuerra, < 'fi
(•« Cr$ 1.000.00 «ex-

jurxisi  ««OOO
;De CrS 5 000.00 (ex-

juro*) 4.250,00

Estaduais!

840 00 850 («

950
800

820 00

855

4 240

Minas. Crf 1.000,*",
I J %, ant . nom. ..
! Minas, de Ci$ 1000.00.

- 300.90

Idem, «teereto 1.177 .
Itieni. Popular, S «t.
Energia e Tr?n«oorte
Mm», de Cr$ lOO.f-V

5 "¦%-, port., 1* té-
i rie 

por;, 3* aí rie ,. ..
port. 3* **ri*.. .

Rf-cup. Econômica. I*
»*n*

Rccup. Xcoaisu**, V

s:ooa
S2JOO
líSO*
4*3,00

«00

«OO

300
S20

tííoo tm.oo;1

Pneus General, pref.
Idem. ovciinJrias.. ..
Industrial Sul Ml-
neira

Lojas Americanas ..
Fábrica de Filo, ord ,
pref

Ultra sai, pref
Usinai Nacionais, ..
Ssnscn Vasconcellos.
pref

Sid. Nacional
Sid. Beijo Mineira.
antigos

Idem, novas .. .. ..
Idem. com 40 c,., ..
Idem. v c 30 dirs
Sider. Mannesmann,
ord , .. ..

Síòer. Mannts:.:ann.
pref  ,

Vale do Rio Doce.
nom  ..

Idem. por!
Vidreira do Brasil —

«Covi^ral
Ind. Escovas Alfa.

S.  .
Sudeletro S. A
Idem. piei. .
Sul Mineira de

tricidadt, ..
Sul America Capita-
SiiAçin

s. a. Marvtn
S. A. W;nte Mártir.»
Siderúrpca Brasileira
Sio Cinlo de Adrri-

rustrajao e Parues-
paeíes, S. A. .. ..

230.00
130.00

1
1

210.00 -

2(0.00
790.00
700.00

2;ooo
i.7:ooo

ioo.no
150,00

195 0O

545.00 a 550,00
53500 a 540,00

1.450.00 1
1.383.00 I

700.00
!.143.00 1

220.00 Colações "Rio Terms" — Mercado-~ iria em trapiche no Rio de Janeiro,
preço por 10 quilos: — Pagamento

350.00 ao praro de 120 dias.
CONDIÇÕES DO MERCADO

350.00j Rm eruieiros
, Entrega próxima:

800.00 Fibra longa:
700.00 Seridó, tioo 3 ...

Se.iOó, Udo 4 ..
Fibra média-

I Sertões, tipo 3 !
200.1* Ceara, tipo 3 4..

! Fibra rurta:
i Matas, tipo 3/4 ..

• Paulista, tipo 5 ..I entrega futura;! Fibra longa:
Seridó, tino 3 ....í Seridó. tipo 4 Fibra media "K O oo Norte •

900 no Paraíba-
Senões, tipo 3 ...... S vendedores

JOO.yO; Sertões, tiro 4  S vendedoresiCearA. tipo 3  S. vendedores
Cear*, tino 4  S/vendedores

.440 00 Fibra rurta:

.J60.0C;Mat3.«, tino 3  S vendedores

NOVA DIRETORIA
DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO CAFÉ

690 pn yat>s\ tiro 4 .
.140.00; Paulista, tipo 5

Em solenidade ontem realizada!
no gabinete do nvnistro da Fa-1
zenda. às 16 hs., tomou posse a :

523.00 a 5.70.00, nova diretoria do Instituto Bra- '
530.00 * 525 00! sileiro cio Cafc. constituída dos,

;srs. Newton Ferreira de Paiva,!
ÍIÜ-ÜS * íoSíi'iNTelso" d» Costa Melo. Luiz For-465,00 a 480,001 ,l:nat0 Morein, Ferr4jr(| „ Af_

i mando Petrolli. Saudando os
s vendedores, membros da nova diretoria do
S vendedores' IBC. o ministro José A,lkmim for-

mulou-lhes os melhores votos pa-
ra uma eficiente administração,
salientando que a economia na-
eior\?l. alicerçada em grande par-
te no c?fé. muito esneravn da ex-
periéncia dos diretores escolhidos
oelo presiden. da República pa

700.00 -

750 00
«50 00

ord.

Ele-

1.000.00
I.ISOOO

120,00

720.03 COT\Ç6F,S FORNrCtIMS PELA
JUNTA DK MERCADORIAS

Sertões, tipo T.  iOOOO a 505.00
I Sertões, tioo 4  495 00 a 500,00
jPauliita, tico 5  NominalEM SAO PAILO

SAO TAULO. 6.
Í40.K MESES Ahert

Maio. 1958  Ne.
iJulho. 1SÍÍ. .... N,c.
i Outubro. 1958. ... Ne.
;Detembro. ifia. . . Ne.

¦ Março. 1938 .... N c-
113 03; VENDAS - Na abertura nio nou

no fechamento, calmo.
SJflW)

?on\Srdí?«!ín'ra os importantes cargos. Esti-°| veram nresentes ao ato. o nresi-
dente do IBC. sr. Paulo Guzzo.
narlameníarcs. autoridades e ai-
tos funcionários do Instituto.

rJ USS 566.802.24
££ para o fornecimento de oieo

combustível à Marinha
Ne.l

A Carteira de Cambio do Banco cio !
.Brasil foi autorí/ada pelo tntnUtra da iPoaicáo - Na abertura. piraliiado.irarendi , remeter200.00 no íecisatnento. paraHssd

iOO00 2»», Cotações do dlipumiel
- SO.OO Tipo  4441

Tipo  4300
Tipo * ., .; .. .. ,. 4L08

7 ÍSO.90 7.200.00, MERCADO - Eltivèl

a Delejacia do j¦m Nova York a |1 Tesouro Brasileiro em
(importância de US* 5«.802.24, para]' atender a» deapena» com o forneci- ;
mento de Oieo ecranbuftível aa Mwl*- |
térta 4ã Marinha.

uqlqucr que seja a operação ,

bancário, dentro ou fora do País,

o sr. pode confiar na eficiência dos

serviços do Banco irmãos Guimarães

e na maneira atenciosa e rápida

por que lhe serão sempre prestados.

BANCO

IRMÃOS GUIMARÃES
IA.

FUNDADO EM 1937

T4dot ei optro',5»! bancárioi indulta «t 4» Ctobie

MATRIZ
ti»o do Qyilondo, 80 • 80 A

Ttl.. 52-4165 • Ittd* iaf.)
HO D! MNEIIO

nuus
O MUlO • ho AVoiei U«*vto, O

SAlVADOt • hto fonvoaí H
KQFE • ha Marquie 6* Orlada. 225

ini. l*t*ç.: lAMMMAO

foi bo»» omiflOí... eom boai lorvíeo»!

<D I
r
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VIDA COMERCIAL
FARMÁCIAS DE PLANTÃO

RJo ai seguinte, as farmácias da
plantio, hoje, quarta-feira i

Caaa Granado, Laboratórios Farmá-
cias e Drogarias, rua Io dc Março, 14

FarmAcia Camerlno, rua Camerino,
44 — Farmácia Confiança, rua dos
Andrndas, 22 — Farmácia Sul-Amé-
rica, rua do Lavradio, 178 — Farmácia
Lux, rua Riacliuclo, 6!)-A — Farmá-
cia Lorena, Ladeira Frei Orlando, 5

Farmácia Lapn, rua da Lapa, 18 —
Farmácia São Jorge, rua Almirante
Alexandrino, 98 — Farmácia Central,
rua do Catete, 287 -- Farmácia Lour-
des, rua Cosme Velho, 448 — Farmá-
ria Standard, rua Senador Vergueiro,
:>oo-B — Farmácia Paissandu, rua
Paissandu, 101-A — Farmácia Ipiran-
na, rua General Polldoro, 158 — Far-1
macia Orlando Rangel, Praia de Bo-
tafogo, 490 — Farmácia Glorioso, rua
S5o Clemente, 101-A — Farmácia Sao
Luiz, rua Iteal Grandeza, 196-A —
Farmácia Moderna, rua Voluntários
da Pátria, 451 — Farmácia São Ge-
laldo, rua Jardim Botânico, 720 —
Farmácia Nossa Senhora da Conccl-
ção, rua Marquês de São Vicente, 18

Farmácia Edith, rua Dias Ferreira,
,r)21-B — Farmácia Boa Esperança. Es-
trada da Gávea-rua Dois, 427 — Far-
macia Leblon, Av, Ataulfo de Paiva,
1113 — Farmácia Copacabana, Av.
Nossa Senhora de Copacabana, 556 —
Farmácia Nossa Senhora de Lourdcs,
Av. N. S. de Copacabana, 911-A —
Farmácia Cruzeiro, Av. N. S. de Co-
pacabana, 1212 — Farmácia Barbosa,
rua Francisco Sá, 18-A — Farmácia
Royal, rua Montenesro, I29-B — Far-
inácla Astória, rua Visconde de Pira-
já, CIS — Farmácia Moderna, rua Bu-
lhões de Carvalho, 109 — Farmácia
Atlântica, Av. Princesa Isabel, 60 —
Farmácia Siqueira Campos, rua Si-
queira Campos, 240-A — Farmácia
N. S. da Glória das Laranjeiras, Av.
N. S. de Copacabana, 96 — Farmácia
São Tome, rua Barata Ribeiro, 693-C

Dragofarm, rua Xavier da Silveira,
59-B — Farmácia Freire Couto & Ma-
rins, rua Santana, 124-loja — Farmá-
cia N. S. da Saúde, rua Sacadura
Cabral, 165 — Farmácia Cristo Hei,
rua da América, 34 — Farmácia Car-
valho, rua Joaquim Palhares, 669 —
Farmácia Nova América, rua Nabuco
de Freitas, 132 — Farmácia Silvestre,
rua Haddock Lobo, 106 — Farmácia
Paz, rua Campos da Paz, 296 — Far-
macia Melo, rua Itapiru, 717 — Far-
macia Leal, rua Haddock Lobo. 461 —
Farmácia Mari-z e Barros, rua Mariz e
Barros, 166, loja — Farmácia Ri vera,
rua SüO Cristóvão, 518-A, loja — Far-
macia Universitária, rua Bela, 78 —
Farámclas íris, rua Sáo, Januário, 93

Farmácia Nova Era,'rua General
JosA Cristino, 18-B — Farmácia San-
ta Lúcia, rua Desembargador Isidro,
7-A — Farmácia Esmeralda, rua Con-
de dt Bonfim, 819 — Farmácia Boa

l Vista, rua Boa Vista, 105 -- Farmácia
Bonança, rua Conde de Bonfim, 539-A

Farmácia Boulevard, Av. 28 de Se-
lembro, 194 —¦ Farmácia Montanha,
Av. 28 de Setembro, 326 — Farmácia
Kosmos, Av. 28 de Setembro, 341 —
Farmácia N. S. Aparecida, rua Ba-
rflo de Mesquita, 986 — Farmácia
Nova Portuense, rua Maxwell, 388-A

Farmácia Jardim, rua Visconde de
Santa Isabel, 4 — Farmácia Ergo, rua
Mearim, 112 — Farmácia São Camilo,
rua Barão de Mesquita, 605-A, loja —
Farmácia Guanabara, rua Liclnio Car-
doso, 261 — Farmácia Sáo Carlos, rua
•Senador Bernardo Monteiro, 88-A —
Farmácia Independência, rua São
Francisco Xavier, 665 — Farmácia Ria-
clHielo, rua 24 dc Maio, 410 — Farmá-
cia Santa Luzia, rua Viúva Cláudio,
377-A — Farmácia Divina, rua Barão
dc Bom Retiro, 459 — Farmácia Cen-
tcnárlo, rua Adolfo Bergamlnl, 345 —
Farmácia Ncry, rua Dois de Fevereiro,
1000 — Farmácia Lins, rua Lins de
Vasconcelos, 503 — Farmácia Líder
do Engenho Novo, rua 21 de Maio,
1007 — Farmácia Ultramar, rua Barão
de Bom Retiro, 1407 — Farmácia S«n-
ta Margarida, rua Dias da Cria-.. 59-A

Farmácia São João, rua José dor,
Reis, 45 — FarmAcia Miriam, rua
Aristldes Caire, 302-R — Farmácia
Santo Antônio, rua Conde de Azam-
liuja, 1097 — Farmácia Sáo Jorge, rua
Álvaro de Miranda, 199-B — Farmácia
Aparecida do Meycr, rua Arquins Cor-
eleiro, 319 — Farmácia São Cristóvão,
rua Beriinidino de Campos, 128 —
Farmácia Venáncio, Av. João Ribeiro,
lil — Farmácia Barros, rua Clarimun-
do de Melo, 1135 — Farmácia Tupy,
rua Cruz c Souza. 175 — Farmácia
Cascadura, rua Nerval de Gouveia,

435 — Farmácia Santa Maria, Praça
Quintino Bocayuva, 16 — Farmácia
Santa Clara, Av. Suburbana, 740 —
Farmácia Agenor, Av. Suburbana,
10242 — Farmácia Nova York, Praça
das Nações, 306 — Farmácia N. S.
dos Navegantes, rua Bonsucesso, 233-A

Farmácia Santa Terezinha, rua
Cardoso de Morais, 368 — Farmácia
Ramos, rua Leopoldina Rego, 28 —
Farmácia Valcrio. rua Barreiros, 614

Farmácia Angélica, rua Angélica
Mota, 23 — Farmácia Biscaya, rua
Macapuri, 172 — Farmácia Américo,
rua Montevidéu, 824-C — Farmácia
N. S. da Estréia, rua Lobo Júnior,
1976 — Farmácia Dias, Av. Antenor
Navarro, 330 — Farmácia Hélio, Av.
dos Democráticos, 816 — Farmácia
Isis, rua Joana Fontoura, 70-B, loja

Farmácia Santo Expedito, rua Te-
nente Abel Cunha. 145-B — Farmácia
Neves, rua Rego, 146 — Farmácia Re-
dentor, Av. João Ribeiro, 738-A —
Farmácia Eugênia, rua Uranos, 1128 —
Farmácia Nova América Suburbana
Av. Itaóca, 280-loja — J. L, R. da
Silva, Av. Automóvel Clube, 3222 —
V. C. Ferreira & Novata Ltda., rua
Bulhões Marcial, 92-B — Farmácia
Acari, rua Guajará, 6-A — Farmácia
Irajá, Av. Monsenhor Felix. 729 —
Farmácia Leal, Av. Braz de Pina. 675

Farmácia Meriti, Av. Meriti, 1527-A
Farmácia Helian, Estrada Coronel

Vieira, 693 — Farmácia 19 de Março,
rua Capitão Cruz, 666 — Farmácia
Vila da Penha Segunda, Av. Braz de
Pina, 2047-A — A Nossa Farmácia, rua
Américo Rocha, 1549 — Farmácia Co-
légio, Estrada do Barro Vermelho,
1378-B — Farmácia do Povo, rua Ma-
ria Passos, 943 — Farmácia SSo Jerfi-
nimo, Estrada Monsenhor Felix, 18-A

Farmácia São José, rua Pacheco da
Rocha, 260 — Farmácia Cabral, rua
Fernandes Marinho, 45 — Farmácia
Cordeiro, rua dos Topázios, 71 — Far-
macia Bento Ribeiro, rua Carolina
Machado, 1356 — Farmácia Tiúba, Es-
trada Vkente de Carvalho, 318 — Far-
macia dos Pobres, Av. Marechal Ran-
gel, 60 — Farmácia Galeno, Av. do
Canal, loja 6 — Farmácia N. S. dt
Guadalupe, Av. das Bandeiras, 63 65

Ivo Barros da Silva, Estrada Naza-
reth, 2574 — Farmácia Acapu, rua
Acapu, 164 — Oswaldo Gonçalves
Cruz, rua João Vicente, 55-A — B. de
Medeiros & Rezende, rua João Vicen-
te, 667 — Archanjo dc Nilton Ltda,
rua Cindido Benício, 1998 — Assad
Gazcn, Av. Nelson Cardoso, 1426-A —
Farmácia Copaiza, rua Pinto Teles
721-B — Farmácia SSo Sebastião, Av.
Cônego de Vasconcellos, 45 — Farmá-
cia Nacional, rua Gita, 50 — Farmá-
cia Dcodoro, rua Dois de Abril, 5 —
Farmácia Amália, rua Figueiredo Ca-
margo, 129 — Farmácia Santa Helena,
Av. Santa Cruz, 206 — Farmácia Pe-
dra Branca, Estrada Intendente Ma-
galhães. 2910-A — Farmácia Divisória,
rua Divisória, 41-B — Farmácia Ira-
cema, rua Ferreira Borges, 22 — Far-
macia Vila Nova. Estrada Sanla Ma-
ria, 1223-C — Farmácia São Sebastião
rua Felipe Cardoso, 83 — Farmácia
São Jorge de Sepeliba, rua Faxina,
22-loja — Farmácia Ribeira, rua Mal-
donado, 293-C — Farmácia N. S. da
Ajuda, Praça Carmela Dutra, 3-B —
Farmácia Guarabu, Eatracia do Ga-
leão, 692-E.

Feiras-livres
I,orais cm que serão realizadas ai

Fciras-LIvres, hoje. quarta-feira, se-
gundo informa o Serviço de DIvuI-
gaçáo ria Secretaria dc Agricultura
da PDF:

Campo de São Cristóvão, em São
Cristóvão; rua Domingos Ferreira,
Copacabana; rua Capitão Salomão,
Humaitá; rua Sampaio Viana, Rio
Comprido; rua Edmundo, Pilares; rua
Mala Lacerda, EstAcío de Sá; rua Ba-
r.io dc Sâo Francisco, Vila Isabel; rua
Leonidia, Engenho de Dentro; praça
Progresso, Olaria; largo do Pechincha,
Jacarepaguá; rua "10" do Bairro Su-
lacap. Vila Valquoire; rua Adelaide
Dadajoz, em Oswaldo Cruz; rua Vale
rio, em Engenheiro Leal: rua Guarau
na, em Vicente de Carvalho; rua An-
tonio Vargas. Piedade; praia de Bota-
fogo, em Botafogo; rua Divisória,
Bento Ribeiro: rua Iriguaçu, em Ban-
gu; rua XV (Avenida das Bandeiras
— IAPC). Irajá; rua Francisco Alves.
Ilh ado Governador: rua Alzira Bran-
dão, Tijuca; rua Aarâo, Santa Teresa.

CAFÉ :

VENDAS PARA EXPORTAÇÃO
No dia 1" do corrente mês foram

vendidas 5.670 sacas dc cate na pra-
ca de Santos e 500 na de Vitória,
as quais renderam em cambiais:

SANTOS: 14.978,70 dólares amerl-
c-rutos, 150.870.60 dolares-convínío

«Obre a Noruega, 454,25 sôbre a Suiça,
•192.586,40 coroas dnamarquêsas
•125.100,00 coróoas suecas, 4.191.144.00
francos franceses e 215.990,00 marcos.

VITORIA: 8.868,00 dôlares-convènio
sobre a Argentina e 14.257,88 sôbre
o Uruguai.

MOVIMENTO NOS PORTOS

No dia 1" do corrente mês foram
negociadas com o exterior 6.670 sa-
cas do café, sendo 4 106 cm Santos,
500 am Vitória, 1.504 em Paranaguá
t 500 em Recife.

Naquela mesma data foram despa-
chadas 8.480 sacas, sendo 375 em
Santos, 3 844 no Rio, 1.589 cm Vitó-
ria, 500 cm Paranaguá, 1.210 em
Angra dos Reis e 962 cm Salvador.

Ainda im mesmo dia os embarques
para o exterior atingiram a 58.;ti5
sacas, itndo 29.853 em Sanlos. 93.652
110 Rio, 1.000 cm Vitória, 2.500 cm
Paranaguá » 450 em Salvador.

Ati a data cm referência foram
embarcadas 9.484.843 sacas, sendo ..
9 261.439 para o exterior, c vendidas
6 670, havendo um saldo clc Sil 263
sacas.

POSIÇÃO ESTATÍSTICA DO CAFf:
EM FEVEREIRO

A txlsUncln de café, em 18 dc fe-
»v*'iro d&sta ano, Inclusive nos por-

tos, armazéns reguladores e em tiãii-
sito, era de 13.222.000 sacas; na mes-
ma data de 1957 a existência era de
6.521.0011; cm igual data de 1956 era
dc 10.609.000 sacas.

Segundo ainda os dados do Instituto
Brasileiro do Café, era a seguinte
a posição estatística do café em 28
de fevereiro último saldo verificado
cm 30 dc junho: 3.673.000 sacas, sen-

,do 60.0000 a liberar a 3.613.0,00 em
estoque disponível nos portos,

O café registrado de julho e feve-
relro montava a 19.313.000 sacas, sen-
do 16.000 de café dc safras velhas,
19.290.000 da safra em curso e 7.000
de cafés revertidos aos mercados.

O consumo no mesmo período (ju-
1 lho a fevereiro) foi de 9.764.000 sa-
ícas. sendo 9.203.000 para exportação
ao exterior, 225.000 ao comércio de
cabotagem, 53.000 destinados ao con-

, siun.i no interior c industrialização.
Í27B.O00 para o consumo nos portos e

5 000 s:icas de cafés relirados dos
'mercados.

MERCADORIAS
DO PARANÁ

CURITIBA — Na cidade de Paraná-
guá. no próximo dia vinte do correu-
te. scii inaugurada a Bôisn de Café
e Mercadorias rio Estado do Paraná.

Para manter contatos adminlstrati-
ivos com o futuro órgão, fenetonara
um escritório junto ao Departamento
Estadual do café.

LEILÃO DE CÂMBIO
Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio

N. 978, DE 6-5-1958 MAIOi 2° — 1958: 63»

ESPÍCIE DE DIVISAS

US$ CHILE — PRONTO:
Categoria geral 
Categoria especial 

US? HUNGRIA — PRONTO:
Categoria geral 
Categoria especial 

US$ URUGUAI — PRONTO:
Categoria geral 
Categoria especial 

US$ A.CL. - PRONTO:
Categoria geral 
Categoria especial ....

MONTANTE DAS DIVISAS

Ofereddaa Licitadas f Sobras

116.000
4.0001

88.000
2.000!

117.0001
3.0001

803.0001
24.000;

46.0001
2.000

31.000

70.000
2.000

57.000
2.000

117.000
3.000

803.000;
24.000

Aglo

Min.

Aglo

Max.
TOTAL EM CrS

90,00!
215,00!

90,00|

90.00
215,00

90.00-

124,501
247,00!

130,00;
247,00]

4.140.000.00
130.000,00

2.790.000,00

Ra

102.646.500.00
5.928.000,00

CATEGORIA GERAL ....
CATEGORIA ESPECIAL

TOTAL

MÍDIA PONDERADA — US? ACL — PRO NTO

2íl-4"fl58
Categoria geral  CrS 110,78
Categoria especial  cr$ 244,06

CrS 109.576.500,00
Cr$ 6.358.000,00

CrÇ 115.934.500,00

Hoje
CrS 127,83
Cr$ 247,00

Relação das disponibilidades
de "divisas"

divididas cm lotes para o leilão do dia 9 de
maio de 1958

ESPANHA

CATEGORIA GERAL — US? 251.000
TRONTO

10
10
10
10
5

10
10
8

certificados dc
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de

certificados
certificados
certificados

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

1.000
1.000
1.000

Ks.
50.000
50.000
50.000
50.300
25.000

225.000

10.000
10.000
6.000

23.000

Total  251.000

CATEGORIA ESPECIAL - US? 13.000
PRONTO

13 certificados de 1.000 13.000

Total

JAPÃO

13.000

CATEGORIA GERAL — US? 281.000
PRONTO

10
10
10
10
10

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

de
de
de
de
de

10 certificados de
10 certificados dc
11 certificados de

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

1.000
1.000
1.000

50.000
50.000
SO.i'00
50.0011
50.000

TURQUIA

CATEGORIA GERAL -
PRONTO

US$ 87.000

10 certificados de 5.000 50.000

10
10
10
7

certificados
certificados
certificados
certificados

dc
de
de
de

1.000
1.000
1:000
1.000

10.000
10.000
10.000
7.000

Total. 87.000

CATEGORIA ESPECIAL
PRONTO

US? 3.000

BRASIMET
Água Oxigenada
Potassa Cáustica fundida
Prussiato de Sódio, ama
relo
Rongalite em pó
Selênio em pó
Sulfeto de Zinco (SACH-
TOLITH)

FONF. 52-2160
CAIXA POSTAL IH20

47264

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS ESPERADOS

Longo curso — Passageiros:

5.5 Alcântara
6/5 Cap Palmas
7/5 Cabo San Roque

Juan dc Garay
Buenos Aires

8 5 America Maru
9/5 Argentina Star

Santos Maru
12/5 Alhcna

Highland Princess
Monte Urbasa

13/5 Louis Lumiere
Rio Mcndoza

Longo curso — Cargueiros:

5/5 Loide Chile
Anja
Siranger

, Gandia
6 5 Belmonte
7/5 Paraguay
8/5 Alcion
9/5 Mormaclark

Loide Canadá
B. Skou
l.alande

10,5 Akkhrundyk
Paranaguá

Navios frigoríficos:

14 5 Rio Mendoza
19.5 Rio Santiago

Navios carvoelrost

5/5 Atlanta
17/5 Herte E. Fritízen

Navios tanques ¦

9/5 Regent
S/d. Ultragaz SSo Paulo

Navios c/ trigo:
" Nenhum

Entradas do dia 3-5-9581

Longo curso, 2; Cabotagem, 4; Peq
cabotagem, .4.

man, nac; Rio Gualba, nac: Arma-
zem 14 — Itahité, nac: Armazém 15
— Aralimbó, nac; Armazém 1C —
São Paulo, nac; Armazém 16 — Rcn-
ner, nac; Armazém 17 — Bury, nac;
Armazém 18 — Rio, Capibaribc. nac;
Armazém 18 — Josias de Morais, nac.

Cais dc São Cristóvão:

Armazém 22 — Loide Paraguay,
nac; P. Minério — Leone, ital.; P.
Minério — Siderúrgica VII, nac: P
Carvão — Margarites, hond ; P. Cai-
vão — Nopal Progress, nor.; Arma-
zem 30 — Paula, nac.

Caís do Caju:
P. Madeiras — Urania, nac; P.

Madeiras — União, nac; P. Madei-
ras — Luiz Soares, nac; Armazém
31 Nctuno II, nac; Armazém 31

Entradas do dia 4-5-958:

Longo curso, 5; Cabotagem, 2; Peq.
cabotagem, 3.

NAVIOS ATRACADOS

Cais da Gamboa:

P. Mauá — Barrozo Pereira, nac;
P. Mauá — Alphacca, hol.; Arma-
zem 1 — Argentina, amer.; Arma-
zem 2 — Uruguay Star, ingl.; Arma-
zem 5 — Alkaid, hol.; Frigorífico —
Rio Gallegos, arg.; Pátio 9/10 — Ma-
trozos, grego; Armazém 10 — Pres.
Krueger, sul-afr.; Armazém 12 — Ir-

— Guaraúna, nac: Armazém 32 —
Aramar, nac; Armazém 32 — Carl
Hocpecke. nac; Armazém 33 — Ca-
tarina, nac: Armazém 33 — Alaidc,
nac; Armazém 33 — Itajai, nac.

Vapores de longo curso — Aguar-
dando atracaçãoi

Nenhum.

Vapores de cabotagem — Agnardan-
do atracação:

3.4 Itanagc.

lates de pequena cabotagem —
Aguardando atracaçáoi

3/5 Urbano, Esteia, Eva
4/5 Taucte II, Anua, Coral, Copa-

cabana

Novo sistema de exportações
de café da índia

NOVA DELHI — O governo
hindu decidiu que o "Coffee
Board" deva modificar o sistema
atualmente em vigor para a ven-
da clc café paya exportação.

Ao anunciar tal decisão, o mi-
nistro do Comércio c Indústria
ria Índia precisou que as modi-
ficações consistirão essencialmen-
te na permissão aos importadores
estrangeiros de participar das
vendas para exportação mediante
agentes que deverão ser registra-
dos na índia.

Em face tle experiência ficou
decidido que o "Coffee Board"
disponha a vencia cias exceden-
cias exportáveis rie café%nedian-
te vendas diretas aos importado-
res estrangeiros. Tal decisão foi
tomada mediante recomendação
ria Comissão de Inquérito paraa Indústria do Café, segundo a
qual o comercio para a exporta-
ção deveria ser confiado direta-

\ mente ao "Board" à vista do fato
de que o número clc agentes re-
gistrados é muito reduzido para
poder permitir ao Board de rea-
lizar preços melhores. A fim dc
promover as exportações dc café
nioído, o prêmio destinado ao
Board para exportações de café
torrado e moído foi reduzido ao!que havia sido proposto pela Co-
missão.

O governo, além disso, aceitou
a recomendarão da Comissão se-
gundo a qual a área cultivaria a
cale deverá ser regulamentada
pelo Board, no interesse de um
desenvolvimento regular cia in-
dústria. Todas modalidades paia
plantio e transplante rio café se-
rão efetuadas, para o futuro, me-
diante autorização do Board-

As áreas cultivadas a café na
índia, na temporária 1056-57 avul-
tavam em 254.000 acres.
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10.000
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31.000

Total  281.000
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PRONTO

13 certificados de
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IUGOSLÁVIA

CATEGORIA GERAL — US? 147.00(1
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5.000
5.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

50.000
50.000

— O Inquérito que iniciamos na

I última semana, objetivando um pleno
conhecimento da opinião das donas
de casa quanto ao consumo de pes-
cado — disse á reportagem o cel.
Rubens Leitão, chefe do Setor dc Hi-
giene Alimentar do Conselho Coor-
denador do Abastecimento, órgão go-
vernamental que teve a iniciativa, —
está sendo multo bem recebido. A
equipe de entrevistadoras constituída
de alunas do último ano do curso do
Instituto Municipal de Nutrição, está
se desincumbindo muito bem da mis-
sâo que lhe foi confiada. Assim espe-
ramos poder chegar a bom termo na

primeira fase da experiência, que
está em andamento no bairro de Bo-
tafogo, com previsão de visitas a duas
mil e quinhentas residências,

LITORAL IMENSO

100.000

10.000
10.000
10.000
10.ooo
7.000

Total. 147.000

CATEGORIA ESPECIAL — US? 3.000
PRONTO

3 certificados de 1.000 3.000!

Total  3.000

NORUEGA

CATEGORIA GERAL - US? 232.000
PRONTO
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10
10
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5.000
5.000
5.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

— Nosso pais — prosseguiu o cel.
Rubens Leitão — é dos que possuem
um litoral imenso e um sistema flu-
vial dos maiores em todo o mundo.
Com tal vantagem, lícito é de se es-

perar que possamos estabelecer um

grande somércio dc pescado. Somente
devido á carência de uma divulgação
bem coordenada, não temos um apro-
veitamento certo da produção e um
maior Incentivo para a industrializa-
ção .permitindo o florescimento dc
fábricas que apresentariam margens
certas dc lucro.

Logo após a conclusão do straba-
lhos do inquérito — explicou — que
foi sugerido pela FAO, o Con?elho
Coordenador do Abastecimento elabo-
rara uma ampla campanha junto ao
consumidor, objetivando a intensifi-

50.000 cação do consumo do pescado, fazen-
50.000|do com que esta riqueza, se trans-
50.000!forme em uma autêntica fonte de

economia para o Brasil, pois as espe-
cies de peixe que possuímos são das
mais variadas e de grau de aceltabi-
lidade por parte da maioria dos con-

150.000

10.000
10.000
10.000! sumidores.
10.000
10.000 RECONHECIMENTO DO PEIXE
10.000|
11.000) _ Além dos questionários que apre-
11.000iseptani a rada dona de casa — fina-

í lir.ou o cel8!.000 Rubens Leitão — as en-
trevistadoras Instruem-nas quanto aos

Total ,,,,,.,,. 2S2.COo!me'os c'e reconhecer o pescado em
bom estado, evitando os problemas de

! Aquisição do produto cm condiçes
) CATEGORIA ESPECIAL — US? 6.000:nSo satisfatórias. Tal medida virá

TRONTO i possibilitar. também, um autêntico
q.. trabalho dc fiscalização por parte das' " i próprias donas de casas nas felrai-li-

5 OOO vres, mercados e outros centros re-
Ivendedores do pescado.

8 certificados de

Total

Oportunidades comerciais:
Estados Unidos

DESEJAM IMPORTAR DO BRASILi

SANDÁLIAS, BOLSAS DE COURO E CROCODILO PARA SE-
MHORA E NOVIDADES EM COURO — E. E. Stranghoenar, P.O.
Box 527, Fort Oierce — Flórida. ..„„,.„

NOVIDADES, ARTIGOS DE ARTE POPULAR E DE ESPOR.
TES, BIJUTERIAS, ETC. — O. T. Riggs Import-Export, 904, No.
Benson, Ontárlo — Califórnia. '

FIVELAS E PREGOS PARA SAPATOS — Jayvlc Trading Com-
pany, 39 Essex Road, Camp Hlll — Penniylvania.

PNEUMATICOS DE BORRACHA NATURAL PURA — Marcu-
ry Import-Export Company, P. O. Box 1811, Detroit 31 — Mlchi-
gan.

MINÉRIOS EM GERAL — Seldman and Associates, Inc., 14408,
Grand Central Parkway, Jamaica, 35 — Now York.

ARTIGOS DECORATIVOS E OBJETOS DE ARTE POPULAR
D. E. Fedelt Co., 507 Flfth Avenue, New York 17 — N. Y.

CAPITAL E LICENÇAS PARA EXPLORAÇÃO
DE PATENTES s

SALTOS MOLDADOS DE AÇO E MADEIRA PARA SAPATOS
DE SENHORA — A concessão Inclui os direitos à patente • poderá
Incluir as máquinas de moldagem. Bernard Joseph Rubenstein,
790 East 3rd Street, Broolcly 18 — N. Y.

ANDAIMES DE AÇO PARA CONSTRUÇÃO — A Concessão In-
clui licença para a manufatura dos andaimes desmontáveis e tua
venda no Brasil. Safway Steel Produts, Inc. 6228 West Street, Mil-
wauke* 13 — Wlseonsln.

CABOS PLANOS DE PLÁSTICO PARA VÁRIOS FIOS CON-
DUTORES, PARA ELETRÔNICA — A licença Inclui dirtlto dt ex-
ploração das patentes para manufatura e venda, assim como outras,
patentes para a manufatura de isolante vinfllco em forma liqul-
da e de consolidação instantânea e vários outros artigos. Maglc
Carpet Enterprlsei, 742, E. Vernon St., Long Beach ú — Call-
fórnla.

INVESTIMENTO ATE' CENTO E CINQÜENTA MIL DÓLARES
Prefere-se em transportes rodoviários ou Indústria de alimen-

tos enlatados, mas aceitam-se outras propostas Interessantes nos
Estados de Minas Gerais, Goiás • Mato Grosso. Jack T.. Lane,
Box 400 RT, c/o Ararrco, Dhahran, Arábia Saudita.

CAPITAL — Oferece-se capital e conhecimentos técnicos para
Indústria relacionada com a de celulose e papel. — W. Burns, 3301
Montros* Boulevard, Houston 6 — Texas.

DESEJAM EXPORTAR PARA O BRASIL:

COMPRESSORES DE AR PORTÁTEIS — Seabord Industriei,
Company, 101 Maiden Lane, New York 38 — N. Y.

MAPAS ANATÔMICOS PARA ESCOLAS, UNIVERSIDADES,
ETC. — Anatomlcal Chart Co., 5732 S. Blackstone Avenue, Chicago
37 — Illinois.

CHAVE DE BOCA UNIVERSAL (PARA TODOS OS TAMA-
NHOS) — Alliance Tool Company, Allen Tool Company, Allen Buli-
dingr 287 E. Slxth Street Paul I — Minnesota.

ARTIGOS DE ESPORTE — Cambrldges Sportlng Goods Corp.,
625 Broadway, New York 12 — N. Y.

SUPRIMENTOS PARA DENTISTAS — Arden Exports, Arden,
Dclaware.
PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS DESDE MODE-

LOS DE 1951 — Sunset Motor Company, Thlrd and Jefferson Streets,
The Dalles — Oragon.

PO' DE ALUMÍNIO PARA TINTAS, PIGMENTOS, CIMENTO
POROSO, PIROTECNIA, ETC. — 15 Whltehall Straet, Naw York 4

N. Y.
ALISADOR PARA CABELO (CREME) — Perma Strata Company,

P. O. Box 2611, 271 Vanee Avenue, Mcmphls •— Tennessee.

DESEJAM REPRESENTANTES NO BRASIL:

TUBOS DE AÇO, VÁLVULAS, FLANGES E ACESSÓRIOS —
Mldcontinent Tube Service, Inc., 2120 Lee Street, Evanston —
Illinois.

PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA AVIÕES E AUTOMÓVEIS,
MAQUINARIOS, ETC. — Rio Sales Company, 121 S. E. Ist Street,
Suite 918, Mlami — Flórida.

BOMBAS HIDRÁULICAS, REFORÇADORES, VÁLVULAS E MO-
TORES — Raclnt Hydraullcs & Machlnery Inc., Raclne, Wiseonsln,
EU.A.

MAQUINAS PARA ARAME E EQUIPAMENTO PARA TESTES
The Federal Manufacturlnq Co., Wallingford — Connectlcut.
LUBRIFICANTES METÁLICOS PARA INDÚSTRIA — The Are-

Lube Company, II Front Street, New York 4 — N. Y.

TÍTULOS E AÇÕES

AMÉRICA F. C.
Titulo á venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

29039 84

FLUMINENSE F. C.
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

20053 04

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
TClS. 52-6211 — 32-0127.

12630 94"PETROPOLIS 
COUNTRY CLUB

Titulo A venda — BARROCA ou
HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 004

Tels. 52-6211 — 32-0127.
20047 04

CLUBE COMERCIAL «
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 601
TCls. 52-6211 — 32-0127.

29016 94

LAGOINHA COUNTRY CLUB
Titulo á venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
— Tels. 52-6211 — 32-0127.

29038 94

LEME TÊNIS CLUBE
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
TCls. 52-6211 — 32-0127.

29053 M

AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
TCls. 52-6211 — 32-0127.

29050 04

CLUB DOS CAIÇARAS 
~

Titulo A venda — BARROCA ou
HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604

TCls. 52-6211 — 32-0127.
20048 94

BOTAFOGO F. R.
Tllillo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
TCls. 52-6211 — 32-0127.

29015 94

Gávea Golf & Counlry Club
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
TCls. 52-6211 — 32-0127.

20042 94

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA GRAJAU'
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 601
Tels. 52-6211 — 32-0127.

29019 94

C. R. FLAMENGO
Título A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

29044 91

C. BARROCA e W. HE
(Especialistas)

Compram — Vendem
Rua do Carmo, 27, sala 604.

Tels.: 52-6211 -32-0127.

JOCKEY, HÍPICA
E IATE CLUB

Compro ações destes clubes —
c mais Caiçaras, pagando bem. c
vendo Gávea Golf 230 mil cruzei-
ros (urgente) sr. Leão. 43-205X
das 10 às 17 horas. 27072 04"JOCKEY 

CLUBE
Vrnde-se titulo — Corretor oficial,

MENDONÇA. PCR. 15 de Novembro,
20, sala 503 -Tel. 23-0827.

SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA
Vcndc-sc titulo — Corretor oflclnl,

MENDONÇA. Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 —Tcl. 23-0827.

IATE CLUBE JARDIM GUANABARA
Vende-se titulo — Corretor oflclnl.

MENDONÇA. Pça. 15 rie Novembro,
20, sala 503 -Tcl. 23-0827.

BOTAFOGO" F. R.
Vende-se titulo — Corretor oflclnl,

MENDONÇA. Pça. 15 de Novembro,
20, tala 503 —Tcl. 23-0827.

TIJUCA TÊNIS CLUBE
Vende-se titulo — Corretor oflcl»!,

MENDONÇA. Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 —Tcl. 23-0827.

AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL
Vende-se titulo — corretor oficial,

MENDONÇA. Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 —tel. 23-0027.

5839 M

CLUBE MONTE LÍBANO
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
TCls. 52-6211 — 32-0127.

29041 94"JOCKEY 
CLUB BRÃSlÊÍRÕT

Titulo A venda — BARROCA ou
HORNE. Rua rio Carmo, 27, sala 604

Ttls. 52-6211 — 32-0127.
29059 91

SÔÕÊDADE HÍPICA* BRASILEIRA
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua tio Carmo. 27, sala 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

29040 1)4"Iate 
clube do r. de j.

Título A venda — BARROCA ou
HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604

TCls. 52-6211 — 32-0127.
29055 04

TIJUCA TÊNIS CLUBE
Título A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
Tels. 52-6211 - 32-0127.

20056 94

CR. VASCO DA GAMA"""
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Riia do Carmo. 27, iwilft 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

 29052 94

ITANHANGA' GOLF CLUBE
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo. 27, sala 604
Tels. 52-6211 — 32-0127.

290t3 84"i7iTj.iõõNíifcrur
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 604
Tels. 52-0211 — 32-0127.

29031 M

CLUB MARIMBAS (BRASILEIRO)
Título A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 601
- Tala. 52-6211 - 32-0127.

29037 04

2ÍX137 94

CADEIRA PERPÉTUA (Maracanã)
Titulo A venda — BARROCA ou

HORNE. Rua do Carmo, 27, sala 601
- Tels. 52-6211 — 32-0127.

29054 64

CLINICA GERAL

DR, FLORIANÒ DE LEMOS
Clinica Médica e rrotll»xl.i do CinCtt
Novo Consultório: rn» Senador Dan-
tas. 76. sala 507. Tel. 22-2748. Resi-
denota! tua Boa Vista. 132. tel. 38-3705

DOENÇAS DAS CRIANÇAS~ 
OR. VEI8A FILHO

Cons : Av. N S. Copacabana. 380, apt
201. Tel : 57-7471, das 14 ha em diante.

Residência: Tel. 27-4142

Or, Dermeval Monteiro Carvalho
Cllnlc» Médlt-s
R Csírte. 37

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS — ANÚNCIOS DESTA SEÇÃO — TELS. REDE INTERNA 52-6156

DR, GHERS GHELMAN
- CLINICA DE CRIANÇAS -

V%KVm?mm Av v"d0 "nlor- >»• ¦""¦ 307- - Avi. 1. &-WS9 R jg^g» Copacabana Tel. 37-1351. Consulta
ENDOCRINOLOGIA ho" ma,cad* T" r

NUTRIÇÃO

Dr, SER610 MÍRSKY 
~

Crescimento. GUndolas, nubrtn. Vi«
o:»l. E-.-ciidocrtnoU.SiMa de Paris. R

México, 148, sal,. 907. Tel 52-3*12 Ul" "'•'""Y"1' «""Útil
 ¦" ASMA - TUBERCULOSE - RAIOS X

DOENÇAS DAS SENHORAS ouvidor, m y. s- are Tci.: 41-5354

DOENÇAS PULMONARES
E DO CORAÇÃO

DR, HENRIQUE SINGER

K PARTOS O C U L I S T A S

E,MÍE.™ !!.???. DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
t *»« Tels 12-itU Rc» : 15-2283.

Dr* Helena Malagurski Radcenko
>o«nç«i de senhoras, partiu « opers-
Ml, R. BarÍQ <f.e Mesquita. 134 .TI-
uca). Tel : 34-7374. das 1S_*«JS homj AtwmbW^íwTiÇuCMfl» • 57-912}'

OCUUSTA - Av. Almte Barroso. 72;
4». s' 401. S is 6 hs - Tel.: 12-6877,

!>o«nç«i de tenhors». partos e orers-uH, JUYIArKJ Ut ntZtNüC fi

6VtAi&lftg>F c,RlRG,A oca-AR
DR. SILVESTRE 

"FERREIRA
DR, ORLANDO REBELLO

ClNECOtOGI A F PARTOS - 4T-7M.', ,,.„, _,_ , _., ,„.- k. Sla 1»«. B. »' 5i: T 42-M» ?« ,'*" 
~ " ¦ V"**,™* £'« 

"
— JH. 4»l. 6«S — í hS 31-4046 * 35-'.!»0

DR, BERNHARD GOHíK -=
CtHURGlA GERAL DOENÇAS OR. FERREIRA FILHO

DK SCNHORAS IOCUUSTA - Rua AsseiubUia, !M -
At Ft««o .Kmífr. IJ.V apt. XH - Tel.: Tel.- 4:-sJ4S Av. Cop»f*b*na. M2. s
Ít-IM! Dlàrtwp.wt* <ie 14 *í II hora»-fW. P<a. Sert Canía. Tel.: X-SM1

i , ni i i, ¦ mamam mmm | i .

VIAS URINARIAS

DR, NELSON DE SOUZA
DOENÇAS SEXUAIS E l UINARIAS
OPERAÇÕES - R. Assembléia. 71. 7«
Daa 16.20 is 19 horas. - Tel.: S2-I723

DR, J. GROHMAL
D1STTR8I0S SEXUAIS e CRIVARIA!,
srriUS - R. da Lapa. 18. sob. Diário

« As 11 e 14 As 19 hs. Tel : 31-9352

DR, SPINOSA ROTHIER
l'rolo;ia - .TrsUnifntos . Operações
Senador Dantas, 44 — D» 1 âs 6 horas

OUVIDOS. NARIZ
E GARGANTA

DR, ÁLVARO COSTA
Otrtanta • Ntrtx • OoTidoi • Olhoi
Debrti. Í3, 11». TeL: 42-1063 »-MM

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO.
OUVIDOS . NARIZ F GARGANTA
Uvre Docente da Universidade —;
Chefe <!o Serviço do Hospital Moncor-'
vo r.lhc — Av. Almirante Barroco
VI, y pavi- • - - sala 50t — Daa 1!

Al II heris — Tel.: 41-8M1

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

PRQF, DR. EURICO SAMPAIO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. 7 de Setembro. 141, »». Tel.: 23-2739

DR, J, DE ABREU PAIVA
PSICANÁLISE - PSICOTERAPIA

Hora marcada, de manhi na cidade I
R. Sta. Luzia. 799. i°. 204. T.: 11-11041
De tarde, em Copacabana. T.: 57-3100

DR, RODRIGO ULYSSES 
"

Diretor do Manicftmlo Judltíirio Hei-'
tor Carrilho PSIQUIATRIA CLINICA;
E FORENSF. Av Rio Branco. Iti.
gr. S17. d»> 15 àn 19 hs. Tel : S2-101S;

PROT DR.J, ALVES 6ARCÍA
NERVOSOS. R. Rosário. 135. J» and

das 16 U :8 hs. — Tel: 52-7559

DR, ROBAÜNHO CAVALCANTI
Clinica Médica • Doençai Ntrreui
México. 41. 8° Tel.: 41-ST1I « :.-:<::

PELE E SlFILIS ,
C O N T I N V A Ç A O __

[in! DR, JAYMES VILLAS BOAS j
DR. NORBF.RTO VILI.AS-BOAS

R. Ouvidor, 183, s 215. 2», 4» c 6» -í
1 4 3. T. 23-1990. Pç. Saenz Pena. 53.1

apt. 201. Diariamente à Urde

HOMEOPATIA

REUMATISMO~DR, 
WALDEMAR BIATcHÍ

Clinica de Reumitismo e Fisioterapia
rrankiln Roosereit. 128 — T.l 32-6:89 |

DR. CARLOS DA SILVEIRA"
Clinica de Reumatismo e Fisioterapia.
Ale. Guanabara, 17, s/ 602 — 42-0899

HEMORRÓIDAS

DR. A. GALHARDO
HOMEOPATIA . IRISDIAGNOSE

2's, <*.-.. íi".- 2 As 5 — Hora Marrada
R. Álvaro Alvim, 33, tl «15. T.: 22-1560

DR. WILSON ATÃB 
~

(HOMEOPATIA. Est» Dlag». pela íris
Marcar hora. das i As 11. T. 52-3013

,Rod. Silva. 31-A, %l 207. 3«s. 5»s, sAbs

DRA. CARMEN MYNSSEN
Clinica ma! Alergia. T. 22-94f5 - R.

.Álvaro Alvim, 31, s/ 1502 - 3«s. 5««'Res.: Rua do Bispo. 323. Tel.: 28-5017

RAIOS

RAIOS X
CONTINUAÇÃO

DR. MARIO ALVES FILHO
RAIOS X — RADIODIAGNÔSTICO

Av. Copacabana. 861 - Salas 1202/3.
Tel : 36-3035

DR, MAURILIO FREIRE 
'

RADIOGRAFIAS — TOMOGRAFIAS'
Av. 13 dc Maio. 23, n 327. T. 52-51331

Dr, M, B, COIMBRA
RAIOS X A DOMICÍLIO

R. Rosário, 123. 3o. T. 25-0872 e 52-7781;

Dr, GENú - Raios X
ABREUGRAFIA - T 42-1854

R. Araújo Porto Alegre. 70, 1*. ./ 112

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

LABORATÓRIOS DE ANALISES
CONTINUAÇÃO

CR, ADJALBAS DE OLIVEIRA
Anillsc. Médicas, Metabolismo Basal
R Álvaro Alvim. 21. 8" and. T. 42-4212

SANATÓRIOS

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Exclusivamente para Senhoras. Cura
de repouso c tratamento bloWjüco dai
doenças nervosas. — Prédio especial-
mente construído sob controle clinico
do Dr. ROBAÜNHO CAVALCANTI
— Religiosas enfermeiras. H Carolina
Sanlos. 170, Boca do Mato, T. 29-39SL

SANATÓRIO RiO DE JANEIRO
DOENÇA! NERVOSAS —Mftodo mo.
derr.o, diagnóstico e tratamento —
Direção cientifica Prof. J V. Col-
lates - I. Costa Rodrigues a Alulzlo
de Cimara — Ru» Descmb, Izldro,

166 — Tel.: 23-8200~SÃÍiÃTÓRlí 
SANTA HELENA

DR, JOSÉ MÁRIO CALDAS | DR. MANOEL DE ABREU
Doenças Ane-retais — Hrmorrotdai'
Graça Aranha. II. Tel : JJ-7IW. 25-4113'

OPERADORES

Dr. GIL RIBEIRO
RAIOS X — RADIODIAGNÔSTICO
E RA.DIOTERAPIA PROFUNDA

R. Sen. Dantas. 43-B. 702. T.: 22-0441

Sangue, urina, fézet, eieirro, melabo-i
tlsmo basal. Assembléia 115, 2°. 22-63581

DR, JORGE BANDEIRA DE MELLO kcujiivamenb ¦»» knhorai
Doenças nervosas, elelrochoque. In.u-
linoterapla. malarloterapla, convulso.
terapia. — Médico permanente. — Di-

!reç;.o rio Prof. Eurlco Sampaio e Dn

LABORATÓRIO BARROS TERRAl^^"^^^!;
Tátria. 30 — Telefone: 21-3750

PELE E SÍFILIS DR. ARMANDO AMARAL DR. JOSÉ VITOR ROSA
i Sangue e Drina. etc. Diaf. precoce ti»
I gravidez. Av. 13 Maio. 23. 18». a/ 183Í-- Ed. Darke. Tels.: 32-1415 e 52-65f0

DR. JARBAS A. PORTO Kv Rio Branco. 115. 4» and, gr. 411. RAIOS X - Radícdt»|fn6««to em gerali
í«s. *H. »»*. 17 bs Te!.: 42-33S0 —,— Radiografia! a domicilio. denUria1

Rr-AMést Uni,versitT of Uiehiiran — Casa lande Suta Ttreainha — I»-«íJ t tome»rafi«» — Av Copacabana. 701.
Copacabana Da. J ás 7 ha T. 57-«4n IN, 4»*, e*f. 11 hs. Cond» Bonfim, 149 sala. 1061 — TeL: 57-57M

OR. MANOEL BRONSTEIN
ANALISES MÉDICAS

At Rie Branco. 257, ti 5Í3/4.J. S2-n47

Sanatório N, S. Aparecida Ltda,
- DOENÇAS NERVOSAS -

EXCLUSIVAMENE para SENHORAS
Rua Dor.» Maiiana. 1*1
Te!.: 28-2Í73 e 21-1201

ijs&wiyk.
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A pecuária holandesa
na Exposição Mundial

de Bruxelas
A Exposição Mundial de Bruxelas,

que estará aberta dc 17 de abril a 10
dc outubro diste ano, é merecedora
da admiração de todos, pelos grandes
problemas acarretados por sua reali-
zação. Basta considerar o problema
dc transporte e acomodação para os
30 milhões de pessoas que, segundo
le espera, visitarão a feira.

A participação da indústria holan-
desa nessa grandiosa exposição é de
grande importância, pois a Holanda
terá rara oportunidade clc exibir scus
produto» nas proximidades de suas
fronteiras.

Além disso, os holandeses foram
muito felizes quanto à localização de
seu pavilhão, que sc encontra logo
à entrada da seção estrangeira, o
que, sem dúvida alguma, fará com
que seja percorrido por grande nú-
mero de visitantes. O terreno da ex-
posição holandesa fica em ligeiro dc-
cltve, fato dc que os arquitetos se
aproveitaram dividindo a seção ho-
landcsa em dois níveis, o mais eleva-
do dando uma idéia dn desenvolvi-
monto Industrial da Holanda c o mais
baixo representando os poklcrcs e
dedicado à indústria agropecuária.

O setor industrial c o agropecuário
foram separados por um dique. A
"água" foi escolhida como lema da
exposição holandesa. Na parte repre-
sentando os pólderes, correm canais,
cuja água é bombeada, sobre o dique,
para uma bacia, que pertence ao sc-
tor industrial e representará os maio-
res portos holandeses cm miniatura,

No pôlder, o visitante terá uma
Idéia do aproveitamento dc terras
nos Paiscs-Baixos. Sob unia abóbadn,
estão expostos os projetos das gran-
des obras hidráulicas, isto c, a dre-
r.agem do Zuydcrzce, o flano Delta c
os conhecimentos científicos indispen-
laveis à execução dessas obras,

A seção agrícola fica num pavilhão
comprido, que forma a extremidade
meridional do espaço destinado à
Holanda c, juntamente com o dique,
constitui o limite da parte que repre-
senta os pôldercs. No mesmo pavi-
Ihão fica a seção dc pecuária, onde
são expostos exemplares de gado va-
cum, suíno e ovino e aves domésticas.

A pecuária holandesa está estreita-
mente ligada à região dos pôideres c,
assim, 24 exemplares representando o
r,ue há dc melhor nos rebanhos ho-
landcscs estarão expostos, durante
sei.i meses, em plena produção, num
bem equipado estábulo localizado na
parte mais baixa da exposição holan-
desa cm Bruxelas.

As organizaçBes do Livro dc Regis-

tro de Gado dos Países-Baixos, de
Haia, e o Livro de Registro de Ciado
da Frlsla, de Leeuwarden, já vinham,
há muito tempo, tomando as necessá-
rias provid Gnelas para a exposição.
E, realmente, não foram poucos os
preparativos necessários, como 6 fá-
cil compreender. Basta levar em con-
ta a alimentação dos animai3 e o seu
tratamento geral. Para assegurar a
continuidade da lactação, as vacas
terão de ser substituídas pelo menos
uma vez, e, em certos casos, duas
vozes,

Na parte do pavilhão que represen-
ta o pôlder propriamente dito, um
certo número de carneiros c ovelhas
dc puro sangue, representando a co-
nhecida e valiosa raça Texcl, comple-
tara a paisagem tipicamente holan-
desa.

Qualro porcos de raça holandesa e
Yorkshlre, com os respectivos leitões,
também serão expostos. A fim dc
mostrar as boas qualidades dessas
duas raças, serão exibidos porcos pe-
sando até 125 kg. Disse modo, os vi-
sitantes poderão fazer uma boa idéia
dos metsdos adotados pelos holande-
ses na criação dc suínos c dos resul-
tado.>, obtidos.

Em vista do continuo e rápido crês-
Jmento dos animais, ns porcas, lei-
lõcs, porcos de engorda, etc., terão
de scr substituídos várias vGzes.

Serão, ainda, exposta» patinhas de
várias raças c variedades, para dar
uma idéia da avicultura holandesa,
destacadamcr.te no que se refere ao
cruzamento de raças posto cm práti-
ca pelos avicultores dos Países-Bai-
xos.

Em resumo: não foram poupados
esforços para que a representação ho-
landesa seja a mais brilhante possl-
vel. — (SH1)

ANÚNCIOS

DIVÓRCIO
30 DIAS — Casamento no exterior

— Garantia de seriedade — Consulta
grátis — 9 ás 11 e 15 ás 17. Av. 13
Maio, 23, si 715|16. Tel. 42-9282.

26003

OFICINA

Lava-se e Conserta-se
ORÇAMENTOS SEM
COMPROMISSO

TELEFONE: 37-9959
28034

MÓVEIS E DECORAÇÕES

AÉDICOS
Dr, PEDRO DE ALBUQUERQUE

VIAS U1UNARIAS
R Buenos Aires, 80, 7°, tie 15-18 hs.

20179 80

SALA LUIZ XV Jacarandá Maciço,
rica sala para pessoa de bom gosto,
mesa elástica, 6 cadeiras, 2 cadeiras
de braço, cristalcira, bufet, estado de
novo, belo estufamento. custo CrS •.
80.000,00 vendíi Cr$ 40.000,00. Tel.
23-4262 e 25-6S16.  1B'43 83
DORMITÓRIO — Chipandale com im-
bula ou em peroba, penteadeira em 3
faces tampo com espelho, guarda-ves-
tido com 1.90 de largura, por apenas
15.500,00, sala com 12 peças chlpanda-
le cadeira era sola lavrada vidro es-
pelho de primeira por apenas 
19.000,00 temos dormitório em marfim
tipo francês, em peroba, dormitório

|maciço chipandale tipo Luis XV e sa-
jlas conjugada maciça tipo Luis XV,
Imesa consoli e elástica aceitamos en-
icomenda, a fabrica está vendendo di-
iretamente ao publico os moveis de
isua fabricação ver e peçam orcamen-
to sem compromisso visite-nos à Rua
Dias da Cruz 151 Meier. Próximo a
SEARS. 4648 83

DORMITÓRIO — Vendo cama casal,
2 meslnhas, 1 guarda-roupa 2,80m, l
cômoda, em pau marfim estilo mo-
demo. CrS 12.000,00. Tel: 26-6359.

17916 83

ARMÁRIOS embutidos — Móveis e
Biombos — Executa-se perfeitos, des-
montáveis, no melhor acabamento,
dou garantia no trabalho, desenhos
varladissimos. Fábrica: Rua Soroca-
ba 600 — Rota fogo, dc 8 às 13 horas.
Fone de recados. 46-4973.

20991 83

PERSSÂHAS - CONSERTAM-SE
Tel. 22-8666. Chame AUGUSTO

921

GINECOLOGIA - OBSTETRÍCIA
DRA. DULCE M. CASTELLAR PIN-

TO. Av. Copacabana, 1.100, apto, 1202
2as., 4as. e 6as. das 14 ás 18 hs.' 

21184 80"~ 
PEDIATRIA

Dr. CARLOS C. CASTELLAR PIN-
TO. Av. Copacabana, 1.100, ap. 1202
3ns., 5as. e sábados das 14 ás 18 hs.

21183 . 80

dr. augusto~a¥uqüírquí
Especialista em doenças do Cora-

çfto — Estômago, Fígado, Intestinos
— Eletrocardiogramas — Radlo-co-
pias. Av. Rio Branco 185, 12°., sala
1.224. Tel. 52-5442 das 14 ás 18 hs.

C14480

Dr. J0SE' DE ALBUQUERQUE
Membro efetivo da Sociedade de

Scxologla. de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMBM

Rua do Rosário, 98, de 1 és 6 hs.
20175 80

VENDE-SE mesa console e 2 poltro-
nas novas. Tel: 47-2912.

17957 83
*i/x/v-x/-o-x'*>^wv%*v*tr^V"M**»f*»<%*»**'i**' i**i,**i**i***i-**v ****"» «*••«¦->

Instrumentos de ótica

ÚLCERAS E VARIZES DAS PERHAS
CLINICA ESPECIALIZADA COM 29 ANOS DE PRATICA

F.CZEMAS — EDEMAS — Infiltrações duras. Erlsipcla c Fleliitcs das
pernas Perturbações circulatória.- das pernas. TRATA SEM OPERAÇÃO,
SEM REPOUSO E SEM DOR. Consultas de 9 às 12 c 14 as 17 horas.
— INSTITUTO HELCO do DU. JOAQUIM SANTOS. Varizes sao dila-
tações das velas, produzem íilceras, eezemas, edemas tomam as pernas
c as coxas feias. A operação cm varizes piora o doente futuramente,
por provorar uma estasc venosa supcrriclal que dificulta o tratamento.
Rua da Assembléia, 61 - 4.» andar. — Tel. 52-4861. Ralos X. 891 80

PROJETOR REVERE 16MM — Novo,
com amplificador Hi-Fi, microf. e pho-
no. Base 28 ml! cruzeiros, ofertas:
47-6457. 20995 82

VENDE-SE um fumador Bell & Ho-
well — mod. 200EE completamente
novo ainda na embalagem original e
outro da mesma marca mod. Auto-
Load, lente 1.9 com pouquíssimo uso
Tel: 37-4302. 22133 82

VENDE-SE todos os móveis — Tel:
46-9843. 28086 83
VENDE-SE quarto solteiro cm mStlPl-
va cerejeira constando de ,-ama,
guarda roupa, camiseiro. mesinha c
mesa de centro. Vcnr!e-se t.vnibém
peças separadas. Ver e traiar a Rua
Baráo de Ipanema, 136 apt. 401 —
Copacabana — Tel: 57.8350.

5837 H3
VENDEM-SE por mudança decoração,
lindos móveis modernos: Sala de jan-
tar — mesa com íórmlca americana,
2 cadeiras de braço e 4 simples, for-
radas de plástico em cores; belíssimo
bar com 4 banquetas; sumier em piás-
tico lavável, azul claro; 2 ótimas ber-
geres em plástico; sofá pernas pall-
to com 2 poltronas; fino rádlovitro-
Ia, pau marfim. Belfort Roxo, 158,
apto. 1102, Lido (37-3777).

5881 83

TüSTRAOOR EXT. CUPIM
Laquea-se. conserta-se qualquer mó-

vels e faz serviço com nruita hones-
tidade. sr. SAMMY. Tel. 42-9834.

22860 83

SALÃO DE VISITA LUIZ XV
Com 11 peças, cômoda em bombe,

cerejeira, 4 poltronas Luiz XV, 2 me-
slnhas Luiz XV, 1 mesa para centro
XVI, 1 relógio carrilhão caixa em
bombe Luiz XV Casa Virgílio — Rua
Chile 25, tel. 52-5892.

28137 83

LAQUEAÇÃO DE MÓVEIS
E patinado em qualquer côr, vltro-

Ia, móveis de quarto e sala a pistola
e pincel. Av. Copacabana n° 793, ap.
1109. Tel: 36-3619, sr. FRANCISCO.

17877 83

LUSTRADOR
Lustro e mudo a côr de móveis em

casa de família. — Ótimas referên-
cias. Especialista em côr mogno, Ja-
carandá, marfim, peroba, sucupira,
em decapé, etc. SEVERINO DOMIN-
GOS — Rua Ataulfo de Paiva 282 —
Ipanema — Recados 27-2E30.

16281 G3

GELADEIRAS
AR CONDICIONADO G. E. — »,i
Thinline. 1 HP, mod. luxo, exaustor
perfumador — 47-8768 — Vendo 52
mil. instalado. 20975 59
OELADEIRA PHILCO — 10 pés, des-
c!e gelo automático, prateleiras na
porta, 4 meses dc uso. americana. —
Vende-se á rua Voluntários da Pátria
166, apto. 102. 17922 59

VENDO por motivo dc mudança ur-
gente, um Freezer Philco de 9 pés,
horizontal, importado novo; uma ca-
ma casal e colcliáo mola; unia (ô-
moda Chipendale uma petiuadeira
e um ferro de engomar elétrico. R.
Paula Freitas, 19 apto. 1008 — Tel:
37-4022. 27037 59

GELADEIRAS G.E., PHILCO - Ame-
ricanas de 8 a 15 pés, 1 e 2 portas,
lindos modelos 1958, desde Cr$ 
52.000. Ar condicionado G.E., 1 HP e"4 H.P. Cr$ 35.000, também temos
televisões de 21 e 17 pol. portáteis e
máquinas de lavar. Vende troca e fa-
eiÜta DOREX — Rua Barata Ribeiro
253, aberto até 21 horas.

17939 f-9

GELADEIRA — A gás engarrafado,
grande, própria para casa comercial
no interior ou fazenda, vendo bara-
to, instalada com garantia. Rua Ai-
res Saldanha. 54 — Tel. 47-9935. Co-
pacabana. Própria para lugar onde
não tem luz elétrica. 12833 69

FOR CR$ 11.000.00 — Vende-se uma
geladeira Made in England. de 4 pés,
cúbicos, ideal para um pequeno apto,
funcionamento perfeito — Ver e tra-
tar, rua Silva Castro 44, térreo

20962 59
VENDE-SE geladeira comercial 7
portas nova. Uma máquina marca
Natloual elétrica. Uma balança Fi-
lizola. Ver e tratar à Rua João
Caetano 51. Praça 11. aceita-se ofer-
ta_. 22160 59

GELADEIRA G. E.
Americana, 5 pés, CrS 10.000,00 —

Vende-se cm ótlrci estado ocasião
única. Largo dc São Francisco n°.
26, ap. 807. Ed. Patriarca.

28115 59

Compra e venda de indústrias e casas comerciais
CONFEITARIA vendo-Ee por motivo
de viagem ver e tratar na mesma —
Av. Copecabana 791. 22868 90
SORVETERIA e casa dc lanches —
Vende-se uma, bem montada casa,
negociando com sorveteria, lanches,
tabarrria. bomboniòtre c laticínios.
Negócio urgente. — Tratar dlàriamen-
te com o proprietário, à Rua Domin-
gos Ferreira, 41-B, Copacabana.

-0710 Í0
VENDE-SE na base de 2 milhões Lab.
perfumaria e outros com artigo de
toucador. podendo adicional todo a
classe 48 só dependendo de propa-
ganda, já com boas vendas. Nome
essencialmente bom c bem aceito
pelo povo. Cartas para n." 896 neste
jornal. 0896 90

FARMÁCIA
Vende-se orna boa, livre e desem-

baraçada á Rua Dr. Gradim n°. 113,
em Sfio Gonçalo (Bairro da Madama)
Estado do Rio. 25996 90

GELADEIRA n querozene, Electro-
lux. sueca, em ótimo funcionamento,
vendo por 14.500 cruzeiros. Outra a
gás engarrafado. Rua Aires Salda-
nha, 54 — Tel. 47-9935 Copacabana.

12832 59

GELADEIRAS AMERICANAS: — G.
E. superluxo, 2 portas 8 ã 15 pés. Ar'
condicionado G.E. Thumllne 3/4 HP
e 1 HP americano. Máq. lavar-roupa
G.E. 2 tamanhos amerirana. T.V.
portátil várias marcas americana. —
Rua Barata Ribeiro, 463 esq. Fig. Ma-
galhães. 17947 59
r-VN-vuvvWWV\'V^>AM/MN-\\\^>VN^Vi->VVVV

Diversos
FORNECEMOS REFEIÇÕES — Gene-
ros primeira variedade, fartura e má-
xlmo asseio — Tel.: 57-4191. CÉSAR.

17936 74
IMÓVEIS NAS PRAIAS — A Imobi-
Uária Praiana compra e vende lmó-
veis nas praias do Dis. Fcd, c do Est
do Rio com soluções precisas c ur.
gentes. Tratar Av. 13 dc Maio 23,
sala 2204, tel: 52-5788.

27013 74

Vende-se bar e mercearia no melhor ponto da Rua São

Cristóvão. Contrato de 5 anos, com moradia independente. Tra-

tar com sr. João - Telefones 30-5900 - 30,-8200. 27073 90

GELADEIRAS
Consertos por técnicos dc gelndet-

ras de qualquer tipo, domésticas ou
comerciais, pintura, colocação dc gás,
borracha e consertos de máquinas de
lavar roupa — Rua Frei Caneca 17 —
Tel, 32-3144 e 52-3625.

13540 39

1 GELADEIRAS AMERICANAS — G.E.
je Philco — Ullimos modelos, dc lu-

xo, dc 7 a 14 pés, Interior dc côr, com
I ou sem prateleiras giratórias, 1 e 2
] portas, pedal ou imã únicas na pra-' ça. Temos maquinas do lavar t tele-
i visões importadas. Vendo troco e fa-
, cilito. Rua Haddock Lobo n. 140-A.

19153 59
GELADEIRA G.E. — 8.1 e Westin-
ghouse 9.5 americanas, novas, mod.
luxo. prateleira, portas Freezer •-
47-8768 — Particular vende,

20978 5'

GELADEIRAS e AR CONDICIONAI
CONSERTOS E REFORMAS

Executados pelo técnico estranget
na sua casa, num dia c com garant— Também nos domingos — Tel..
57-7359, ou recados 37-8344 EUGENI'

17151 i

PINTURA DE GELADEIRA
A partir do CrS 800,00. A duco, c

locação de borracha a domicilio, tr
26-7595 — Sr. WALTER.

«957 59

PINTURA HE GELADEIRAS
A PARTIR DE Cr$ 700,00

Tintura à pistola com tinta Duco. Aplicamos Sulfato contra ferrutem
Troca-se borracha. Pintamos máquinas dc lavar, armários, etc. Serviço
garantido a domicilio. Atende-se também aos domingo-, Deixar recado
sr. Pereira, tel. 26-1643 c 26-E848 1791S 59~rC~ÕMPR"ÃTs1E 

TUDO" 
"y

GELADEIRAS - RADIOLAS .
Rádios, Televisão, Máquinas dc Costura, de Escrever e qualquer espiei-
Enceradeiras, Ventiladores, Motores, Toca-Dlscos, Cristais, Porcelana], e
tudo que represente valor. Cubro qualquer oferta. Atendo a domicilio.

TELEFONE: 43-9232
29006 50

GELADEIRAS - CONSERTOS - PINTURAS
Colocação de gás, automático, relay, regulagem. —

Pinturas, borrachas c reformas gerais. Oficina com iéc-
nicos estrangeiros. Tel. 32-2576. 26011 59

Conserto de Geladeiras
AR CONDICIONADO MÁQUINAS DE LAVAR

CHAMAR: 474888
Técnico estrangeiro especialista em TODAS AS MARCAS. Executa

o serviço. NO MESMO DIA NA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. Orça-
mento sem compromisso. GARANTIA DE 1 ANO. Atende EM QUALQUER
BAIRRO NO MESMO DIA. 18247 59

PINTURA E CONSERTO DE GELADEIRA
A DOMICÍLIO

l'intam-se cnm tinta. Duro, aplicam-se aparelho* contra fer-Ufem,
consertos dr motores, Instalações a gas. — Colocam-»c borrachas, fa-
7.em-se estrados dc madeira, pintam-se e laquram-sc móveis, garantia (Ip
3 anos, Telefone: 45-8499. 22107 59

EMPREGOS DIVERSO

TORNEIRO-MECANICO — Nccessl-
ta-ia profissional experimentado.
Apresontar-sc na Rua Mercúrio, 1.736.
na Pavuna. 1!M86_50.
VENDEDORA — Precisa-se para
venda de Instrumentos musicais na
loja, que toque um pouco de açor-
dton, podendo ganhar muito bem,
Tratar a Rua Santa Luzia, 799, so-
brelola, Casa Acordeon Azul.

23169^ 50
mecânico maquina escrever

precisa-se de um com multa práti-
ca, paga-se bem. Exige-se referencias.
Par» trabalhar em Petrópolis Caixa
postal 82 Petrópolis. 27309 50
RKl]ÃÇOES-PÚBUCAS & VENDAS

Pagam-se 10.000 rruzs. Moça ou ra-
paz. Av. Erasmo Braga, 227 s. 315.

5762 50
PORTEIRO — Precisa-se de um que
Já tenha trabalhado longo tempo co-
mo porteiro de Edifício dc aparta-
mentos, c quo tenhn boas referências
do «ua pessoa, fi favor não compare-
cer quo nSo possa satisfazer ns con-
dlçóes acima. Tratar à Rua Míxlco,
9H sobreloja, sala 104. (Náo sc atende
pelo telefone). 14576 50

PRECISA-SE — Boa costureira. Rn-
nald de Carvalho 65-B Loja. Lido

Copacabana. 22B56 50
SENHORES SÍNDICOS -- Dc~ Kdlfí-
col Comercial ou Residencial, homem
branco, casado, com 34 anos dc ida-
de, educado c trabalhador c com
grande senso de responsabilidade, ofe-
vccc-sc para Porteiro tendo ótimas
referencias, Por favor chame 47-2491,
CARDOSO. 17945 50
COSTUREIRAS •- Precisvi-sc pcrtel-
tas. Av. Copacabana 262, apto. 1, tòr-
reo. 17942 50
^VvVVVV^^'*^V^i^VV%*VV*-ft*V,-*l-*VVVVVv

Empregos domésticos
rROCURA-SF. — Empregada para ca-
ral com referências. Paga-se bem —
Tr.-.tnr a Rua do Cnletc 350.

17911 51

PRECISA-SE brasileira para serviços
gerais e lavanderia cm família ame-
rlcann morando em Botafogo. Náo
rcclsa cozinhar. Salário inicial CrS..
3 000,00 mensalmente com quarto e
comida. Nilo se apresentar menor de
21 anoí. sem boas referências e car-
teira. Telefonar para 46-6485, D. MA-
HIA. 26023 51

PRECISA-SE empregada poucas
horas por dia. Av. Copacabana
820. Apto. 1002. 22869 51

Cozinheiras

PROCURA-SE empregada de confian-
ça para familia estrangeira para todo
serviço sabendo cozinhar. Ordenado
CrS 4.000,00. Apresentar-se à rua Bu-
Ihfies de Carvalho, 53 apto. 602 de-
pois das 1B hs. 27048 51

OABAli ESTRANGEIRO — Procura
empregada para serviço geral des-
canso semanal folgada — Rua Buli-
sário Távora 25, apt, 301 — Laran-
Jelras. 22137 51

COZINHEIRA — Banquetcira —
Precisa-se efetiva, para casal dc
tratamento e que acompanhe os
patrões no fim dc semana para
fora, que durma no empréffo. Or-
denado 4.000 à mais. Pcdc-se rc-
ferências. Tratar à Rua Francisco
Graça, 55. Tel.: 48-0243. Tijuca

902 52

PRECISA-SE cozinheira idônea, para
casal sem filhos. Paga-so bem. Tel:
57-6443. 27071 52

COZINHEIRA — Precisa-se de uma
cozinheira, dc preferência portuguesa.
Paga-se bem. Tratar pelo telefone
27-2606. Leblon. 28029 52

COZINHEIRA — Precisa-se dc
cozinheira de forno e fogão que
apresente referências. Paga-se
bem. Tratar à rua Paulo Freitas,
16 ap. 20L 14546 52
COZINHEIRA — Trivial fino, sòmen.
te cozinhar. CrS 3.000,00. Cupertino
Durfio, 139 — Leblon, 12808 52

COZINHEIRA — Família americana,
residente no bairro de Jardim Bo-
tânico. precisa de uma cozinheira
de forno e fogáo, que possa apresen-
tar carteira e boas referências. Pa-
ga-se bem. Telefonar para 52-8035.
ramal 472, para os entendimentos
iniciais. 5841 52

COZINHEIRA — Precisa-se de uma
cozinheira que passe roup'a rua Hl-
lário Gouveia 30, Copacabana, apto.
801. Pede-se informações,

22867 52

COZINHEIRA — Precisa-se para tri-
vlal. Casa de casal. Paga-se bem. Tel:
30-3304. 12830 52

EMPREGADA — Paga.se bem, pre-
cisa-se de uma empregada para casa
de pequena família, que saiba cozi-
nhar o trivial. Pede-se referências.
Tratar, depois das 15 horas, à Rua
Leopoldo Miguez, n° 7 apartamento
602 --Coj*acabana0^ü^nnr.2|027__52

Arrumadeiras e copeiras
COPEIRA ARRUMADEIRA — Precisa-
sc de uma, de preferência portuguc-
sa. Paga-se bem. Tratar pelo telefo-
ne 27-2606. Leblon. 28028 53
PRECISA-SE de uma empregada pa-
ra arrumar casa pequena, c para
ajudar a tomar conta de duas cn-
ancas, pcdc-se reíerêncis. Tratar:
tel: 27-7475. 5798 53

FAMÍLIA ESTRANGEIRA —
Procura uma menina, no máximo
c/ 18 anos. Pcdc-se referências.
Informações Av. Copacabana. 876,
apto. 905. Tel.: 57-5098.

17903 53

COPEIRA-ARRUMADEIRA — Preci-
sa-se para casa dc tratamento. Inú-
til apresentar-se sem referencias —
Ord. 2.000,00 — Rua Barão de .Tagua-
ribe 113 — Ipanema. 17933 53

PRECISA-SE — Arrumadelra para to-
do o serviço de casal estrangeiro —
apartamento pequeno. Avenida Atl&n-
tica 1998, apto. 1301. 17905 53

PRECISA-SE — Do empresada
limpa para três pessoas estran-
Beiras, que durma no emprego.
Paga-se bem. Exigem-se referen-
rias. Tratar Rua João Lira, 140,
»pto. 302 — Leblon.

20014 51

PRECISA-SE do uma cozinheira de
forno c fogáo que também passe
roupa miucla. Paga-se bem. Tratar
a Rua Domingos Ferreira 198. apt.
702. 14544 M
OFERECESSE pãssadolra com práti-
ca, para trabalhar, de 8 ás 5 horas.
A CrS 150,00, por dia. Ou para ar-
rumar e consertar roupas. Favor te-
lefonar para 43-0372, chamar D. MA-
RIA e deixar recado. 27031 61

ÕÍFÊRECE-SE — Domesticas p. qual-
quer serviço com documentos e rc-
ferências. — Procurar de segunda-
feira a sábado. - Tel. 42-6967.

23138 51
PRECISA-SK — De empregada para
cozinhar c demais serviços — Casa de
2 pessoas. Paga-se bem — Telefone
2r,-."i291. 17965 51
UM CASAI, ESTRANGEIRO — Pre-
clsn de uma empregada para todo o
serviço. Paga bem. Que durma no
emprego, com boas referências. —
Rua Visconde dc Pirata 483. apto. 601.

22882 51
PRECISA-SE — Dc uma mòçn portu-
guêsa para ajudar na cozinha, passar
e pequenos serviços. Ordenado ini-
ciai CrS 1.300. Telefonar para Dra.
INAURA 57-09211. 17953_51
EMPREGADA — Procura-se estran-
gclra para um caiai que trabalha fo-
ra — Ordenado 3.000,00 ou mais —
Tratar à Rua do Catete 350.

17912 51

VENCEDOR (A)
Casa de Tapeçarias c Decorações, no Centro, admite Balco-

nisto de boa apresentação, com conhecimentos deste ramo ou

de modas finas. Ofertas detalhadas neste jornal n. 27035.
27035 55

Gerente-Téciiico
Importante indústria de plásticos reforçados com fibras dc

vidro, necessita de um competente GERENTE-TÉCNICO, que
possua adequados conhecimentos do produto e suficiente ex-

periências. São exigidos bons conhecimentos do idioma inglês c
boas noções do português. Os candidatos que estiverem inte-
ressados deverão enviar "curriculum vitac", com fotografia re-
cente, nacionalidade, estado civil, idade, cópias dos certificados
dos últimos empregos exercidos, bem como salário desejado,

para a Caixa Postal n. 3276, Rio de Janeiro. 128Q5 55

OFERECE-SE
com amplos conhecimentos de administração dc negócios,

falando c escrevendo corretamente: INGLÊS — FRANCÊS —
ALEMÃO e rozoàvclmentc português, procuro emprego em que
possa usar minha experiência de 8 anos na Intcndència do Exér-
cito Americano. Estou no Brasil ha 3 anos. Tenho 27 anos de
idade, boa aparência c formação profissional adquirido nos
EE.UU , Fronça e Alemanha. Chamar Mr. Ray, 27-1147, na
parte da manhã. 27045 55

ECONOMICAL DESEARCH
SPECIALIST

Large international Company has challenging position
for Minguai Brazilian, aged 26 to 36 approximately, with colle-

ge or university education and experience in marketing research,

consumption forecasr, commercial statisties and financial analy-

sis. This person will report directly to the management and will

have to be in touch with official entities to obtain data and

information. As a starting salary Cr$ 45.000,00 are considered.

Interviews at Avenida Franklin Roosevelt 194, room 505, daily,

between 9 and 11 a. m. and between 2 and 5 p. m. Applications

in writing should include typewritten curriculum and recent 3/4

photograph. Ali processes are dealt with in strictest confidence,

therefore no information by telephone can be given.
4ulio Do

COPEIRA E ARRUMADEIRA — Pre-
cisa-se ca«a de pequena ínmllia —
Rua Natal 44 — Botafogo.

22144 53

ARRUMADE1RA-COPEIRA — Familia
americana, residente no bairro do!
Jardim Botânico precisa de uma ar-
rumadelra de comprovada compctcn-|
cia, que possa apresentar carteira e
boas referências. Telefonar yiaral
52-8055, ramal 472, paia os entendi-!
mentos iniciais. 5342 53
VV^rVW*^rWW,^*-^V<^-^r^A^W^-\

Amas e Governantas
OFERECE-SE — Uma senhora dc t6-
da confiança e prática de cuidar dc
criancinhas ou doentes. Procurar pe-
lo tel. 27-8609, das 9 as 17 horas.

20957 54

MOÇA — Precisa-se de moça educada
e boa aparência para cuidar de se-
nhora, dormindo no emprego. Paga-
se bem. Tratar á rua Jangadeiro, n
14, apto. 804. Praça General Osório.

14559 54

FAMÍLIA ESTRANGEIRA — Em
Copacabana precisa uma babá c/
prática c com algum conheoimen-
to dc inglês, entre 30 a 40 anos
dc idade para tomar conta dc
duas crianças. ExIgc-sc referen-
rias e paga-se bem. Tratar à Rua
Sá Ferreira, 115 — Apto. 803 —
Fone: 27-2805. 43751 54
^VVW^^'W^^^-^t-A*^A^-*VVW<-**^*W

VENDEDOR — Precisa-se. o«pccl-JI-.a-
do em maquinas de terraplanagem.
Cartns para Caixa Postal 1829, indi-
cando experiência, prctensôei, etc.
Guarda-se sigilo. 43764 55

COPEIRA - LARANJEIRAS"
Precisa-se — Que salhn servir a

francesa, de preferência portuguesa.
Paga-se bem. Rua Campo Belo 88 —
Tel. 45-8624. 28048 55

AUDITORES
Cia. de Petróleo admite brasileiro, entre 23

e 35 anos de idade, formados e com experiência
em contabilidade, para funções de auditoria in-

terna. Salário, conforme qualificações, entre Cr$

14.000,00 e Cr$ 24.000,00, ótimas possibilidades
de progresso. Apresentação, dias úteis entre 9 e

11 e entre 14 e 17 horas, à Avenida Franklin Ro-

osevelt, 194, sala 505. Não se atende por telefone.
42112 55

Auxiliar de Almoxarifado
Que já tenha trabalhado como auxiliar em Casa dc Peças para Auto-

móveis, rom boa letra. Importante Empresa procura. Apresentar-se a

Avenida Suburbana, 79 (Benflca), rom documentos e referências.
5826 55

Emprego de tempo parcial
Precisa-se dc funcionários públicos, estudantes, apo-

sentados, pessoas que precisem aumentar seu salário men-
sal. Oferecemos um emprego para 3 horas de trabalho
entre 4 e 7 horas da manhã com salário fixo de Cr$ 1.500.00
e comissões. Carteira assinada, férias, uso de restau-
rante etc.

Apresentar-se com todos os documentos à Av. Gomes
Freire 471 — 5." andar, com o Sr. Renato. 40182 55

GOVERNANTE OU BABÁ
Precisa-se, com bastante prática e que tenha ótimas referên-

cias É favor só se apresentar quem preencha estas exigências.
Av. Oswaldo Cruz n. 107 - apt0. 902 — Fone 45-1413.

27032 55

©ATILÒGRAFA
PRECISA-SE de uma com boa apresentação, conhecimentos

gerais de escritório. Favor nâo se apresentar, quem não preen-
cher os requisitos acima. Rua Bambina, 82/84. 5866 55

para Repartições Públicas
Grande indústria de material elétrico admite VENDEDOR

bem relacionado junto às Repartições Públicas Da-se prefe-

róncia a quem já é vendedor de material elétrico Pogo-sc bem.

Ajuda e comissão. Trotar cem o Dr. Bruno, Estr. Velha da Pa-

vuaa, 105, Del Castilho, de manhã. 28099 55

VENDEDORA DE BALCÃO
rreclta-sf de um» vendedor» de baleio par» lojx com bAlMJf »r-

(e(»toi df couro cm Cop*c»b»n* cnm bastante pritlc» no ramo oe va-
r-Jo. S6 J-rvr pciso» de re-pornahllldade com bo*» rcterénclvi. Bom
wtírto e comiíUo. Apresentar-se cem curtclr» r*o'i>*>on»l na Av¦ V s^
de Cop»c»b»nx 739 - Mia IM - TH. *:-9«.V I?í7 M

"AMERICAN 
WANTED

Yount msn or clrls, that wish to work In spare time, undercc.ml-.slon
basis. in a very noblc íollow up lctters campalcn of íricndsnlp and
undcrstandlng between U.S.A. and Brasil. Portuguese ™t n«csM-y.
Pleaie rall Mr. Almeida, Av. Rio Branco 185, 2nd, room 209. Td. 22-5291,
after noon, between 1 and 2 o'clock. zz'zs "

MESTRE MECÂNICO
FÁBRICA DE VÁLVULAS, COM FUNDIÇÃO DE BRONZE, NO

DISTRITO FEDERAL, PROCURA MESTRE. FINALIDADE: RACIO-

NALISAÇÃO E AUMENTO DE PRODUÇÃO. OFERTAS: À NI A-

GARA, rua Juan Pablo Duarte, 36-A, loja. 2702t 55

COPEIS©
Precisa-se de copeiro para família de tratamento. Exi*

ge-se referências. Tratar depois das 10 horas, à Rua To-
neleros, n.- 164. 26009 jtf

CONTADOR (Geral)
Importante firma em Botafogo procura

pessoa com amplos conhecimentos de conta-
bilidade inclusive mecanizada. — Para lugar
de futuro — Horário integral — Semana de
cinco dias — Cartas para portaria deste jor-
nal n.° 28037, com todos os detalhes. (Sigilo
absoluto). 28037 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Precisamos de moço com bostonte prático e que seja docti-

lógrofo Salário dc CrS 7 200,00 mensois Trator à Rua Sóo

José n. 46 - 12.° ondar, no porte da manhã. 5844 55

Arquiteto - Desenhista
Firma construtora precisa de pessoo com grande prática

de desenho, conhecendo decreto 6.000, detalhes de esquadrias,
perspectiva, efc. Inútil candidatar-se qc;em nõo tenho grande
prático Horário de 13,30 às 18,30 horas. Trator na porte da
tarde, à Av. Almte. Barroso n. 6 - Grupo 2 106. 5874 55

'-'"¦¦"-¦'"-^HBnHnHIl^BHHHBHHintHHHHHHflEnHB

SEKRETAERIN
gesuchf, perfekf in deufscher Sfenographie (portu-
giesisch und englisch erwuenschf). Verantwor-
fungsvolle Arbeif. SonnabendsIrei. Ausíuehrliche
Bewerbungen an 12824. 12824 55

VENDEDORES
RELACIONADOS E PRINCIPIANTES

Precisa-se formar um quadro de vendedores para ga-
nhar muito dinheiro, trabalhando para uma grande Indústria

de São Paulo. Apresentar-se à Rua Evaristo da Veiga n. 16,

sala 503-A — Sr. Césor. 5846 55

SECRETARIA
Procura-se, com conhecimentos gerais de escritórios, boo apa-

rêncio e com conhecimentos de inglês. Apresentar-se das 10 às

12 horas, à Av. President eVargas n. 466 - grupo 1 907.
390M 5.;

Técnico de Geladeira
A Sears precisa de um, com bastante prática, que seja moto-

rista. Trotar no Armazém da Sears, Roebuck S'A, à Rua Luiz

Câmara, 688 — Romos, a partir das 8,30 horas.

PINTOR A PISTOLA
A Sears precisa de um, com bastante prática Tratar no Ar-

mazém áa Sears, Roebuck S/A., à Rua Luiz Câmara, 688 —

Ramos, a partir das 8,30 horas. 421W 55
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 7 de Maio de 1958 2.° Caderno

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS (continua)
Centro

CENTRO — Vende se predio com
loja e sobrado, para entrega ime-
diata e desocupado, no melhor
ponto comercial e bancário, junto
à Rua Acre. Facilita-sc parte. —
Ver c tratar à Rua Alcântara Ma-
chado, 33. 5785 100
GAMBOA — SAÚDE — Venda de
casa vazia nn Ilua Cunha Barbosa, 11."
74, cm leilão judicial, preço barato,
sala, quarto, cozinha e banheiro. Lei-
lociio FEftNANDO MELLO (Rua da
Quitanda, 62, 4" andar, fones: 42-55111
e 42-S205) no dia 14 dc maio de 11)58
ás 16 horas no local. 5830 100
GrtÜPOS DE SALAS — Para escrito-
rio. Eng. TITO LIVIO vende — ....
42-1769 c 57-9074. Avalia c vende imo-
veis. 15531 100
MANGUE — Ilua Sousa Neves? 20,
perto da Rua Machado Coelho. Venda
de 2 casas, separadamente, casa I c
III em leilão judicial, cada uma: 2
salas, 2 quartos, cozinha c banheiro
— Avaliação favorável, Alvará dn MM.
dr. Juiz da 3* Vara dc órfãos e Suces-

sões. Cartório cio 1" Oficio, pelo leiloeiro
Fernando Melo. Rua da Quitanda, 62,
4.» andar. Tcls. 42-8205 c 42-5531. Vcll-
rlcrá no dia 7 dc maio de 1958, 41
feira, ás 16 horas, cm frente aos imó-
veis. 5827 100
KSCRITORIO NA CINELÂNDIA -
amplos c pequenos — Eng. TITO LI-
VIO vendo — 42-1769. Pagto. fácil.

15529 100
ÓTIMA OPORTUNIDADE — Contro
— Por motivo dc viagem, passa-sc lo-
ja Interna, no edifício Carlos Ribci-
ro, em construção á Rua Frei Cane-
ca, esquina com Marques de Pombal,
Preço som majoração. — Tratar no
local, rom AURÉLIO, 28107 100
CENTRO — Rua Gal! Pedra.
Área com 1.000 m2. Vcndc-se
por 6.300 mil cruzeiros a vista.
Tratar Av. Rio Bco. 185-10.° S/
1.004 das 13 às 17. Fone 22-8451.

28100 100
BOTAFOGO — Compro, urgente.,
pagamento à vista, apto. dc sala
c 2 quartos ou pequena casa —
Corretor MILTON MAGALHÃES.
Av. Erasmo Braga, 255 — S/404.
Fone: 22-6128. 14563 100
CENTRO — RENDA — Conjun-
tn de 3 salas, salcta c banheiro
situado à rua México, de frente,
alugado por CrS 20.000,00 passan-
do à CrS 25.000,00 dentro dc 12
meses. Preço: CrS 2.300.000,00
com parte financiada. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 — (Sec. Ven-
das, 2.° and.) Tcl.
8,30 às 18,00 horas.

52-8106, dc

43773 100
M. HERVAL — Venha escolher o seu
conj, de salas no próprio edificio,
sala 1819 a. Av. nio Branco. n.° 185

27080 100
M. HERVAL — Compro apartamento
urgente — 32-2503.

27O8'l_100
CENTRO — Vendo ótimo duplex alto
frente por 1.300 mil, sendo 500 mil a
vista e 5 mil mensais. Chaves Av
Rio Branco, 185 — S|1819.

27081 100

BOTAFOGO — Vendo no prolonfa-
mento da Rua Eduardo Guinle opto.
novo, ocupando todo o andar, arca
de 200m2 com 2 salões, 3 quartos
com armários. 2 banheiros, copa e
cozinha com 6 armários, dependên-
cia etc. Preço 2.800.000,00 com financ.
C E Soe. Imob. Brasileira. Rua 7
de Setembro 65, g. 31, tel: 42-6769.

14556 400
BOTAFOGO — 100'.*„ financiados em
15 anos. Rua Voluntários da Pátria.
46 — Aptos, de 1 e 2 salas, 1 c 2
quartos, banheiro, cozinha, dep. em-
pregada e área com tanque. Apenas
4 por nndar. Preços fixos, sem rea-
Justamcntos. h partir de 7CO.000.00
cm prestações à partir dc CrS

400.00. Vendas exclusivas: WALDE-
MAR DONATO. Kua Rod.*lpo Silva.
18 — s. 504. Tel! 52-2458. OU lio lo-
cal. das 9 às 22 horaa, tel: 26-0044 e
26-9999. 41632 400
BOTAFOGO — Vende-se ótimo apto.,
à Praia de Botafogo, 460. composto
dc sala, quarto conjugados; banheiro
om cõr com box separado, boa cozi-
nha c área. Ver no local. Chaves di-
retamente no apartamento 829, das
13 às 15 horas-. Preço base CrS .....
380.000.00, com sinal de CrS 200.000.00,
mais CrS 132.147,00, em 24 prestações
de CrS 1,983.70, sem juros. 5869 400

ATENÇÃO! ótimo negóciol Vendo
já em construção adiantada apar-
tamentos à Rua Voluntários da
Pátria, Edifício Mônaco, composto
de vestibulo, ampla sala (20 m2),
banheiro, cozinha americana, quar-
to (14 m2). Sinal Cr$ 40.000,00 na
promessa Cr$ 40.000,00 prestações
de CrS 4.000,00. Preço 330.000,001
O saldo em pequenas parcelas.
Tratar tel: 26-0281 — ANITA GEL-
BERT — Atendo diariamente das

ás 20 horas — Oportunidade!
17895 400

ATENÇÃO! Compro terreno
nas zonas Botafogo — Tijuca

Copacabana até 
25.000.000,00. Tel. 26-0281 —
ADELIA.

17889 100
BOTAFOGO — Rua São Clemente, 371

Vendem-se os últimos apartamen-
tos déste predio, para primeira lo-
cação, cm frente às Embaixadas aa
Portugal e EE. UU., compostos dc 3
quartos, sala c deps. Ver no local
apartamentos 104 o 302. — Tratar na
IMOBILIÁRIA BARCELOS, LIMITA-
DA Av. Pres. Vargas, 534, 2.» andar.
Tel'. 43-3328. 13687 400
i^WWW"^V"^^"^i^<^"^^""^'"^"A^^^^^^Vvvvv^rv

COPACABANA — Compro, nrgente,| RUA DOMINGOS FERREIRA 32 —
apto. de qto., sala e dep., no úlümO| Vendo apto. frente, alto, sala, 3 qtos.,
andar, eom terraço. Pronto ou a ter-
minar. — Infs. 52-5788. 28106 700
COPACABANA — Vendo, na Rua
Santa Clara, 313, 4 aptos, dc sala, 2
quartos conjugados, banheiro, cozi-
nha, quarto e w.c. empregada e área
com tanque. Estão alugados sem con-
trato. Preço 700 mil cruzs., com 300

I mil financiados em 5 anos, — MIL-
TON MAGALHÃES, Av. Erasmo Bra-
ga, 255, s/ 404. Tel. 22-6128.

14567 700

Cofeíe
LARGO DO MACHADO — Vendo lo.
ja om construção, 130 ms.2. — Telél,
42-5797, SR. GERALDO. -Í974 500

LOJAS — Praça José de Alen-
car — Vendemos últimas e
magníficas lojas no melhor
ponto comerciai do Flamengo,
Pça. José de Alencar esquina
da rua Marquês de Abrantes.
Informações e planta a Av.
Rio Branco, 131, Grupo 1703.
Tel.: 32-6353. 28053 500
TERRENO 9 x 38 em zona Comercial
de 10 andares, entre Catete e B. Lis-
bon — Eng. TITO LIVIO vende, 3

Vendo por CrS 7.500.000, milhões c meio — 42-1769.
15536 500
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("ENTRO
bom prédio de loja c 2 andares, na
rua da Quitanda, próximo á Ouvidor.
C. JOPPERT — Rua da Quitanda 69,
1 .**, a| 7. 5766 100
F.O. NOGALES — México 119 - Ven. IVENDE-SE - Av. N. S ("opa.-abana
do grupo 1209,__ sant., kit., 2 salas. |edlficlo Alaska, dois apartamentos,

Copacabana

40% A vista, 607
— MORGADO.

financ. — 42-1173
22148 100

ED. NOGALES — México 119, grupo
2007. Vendo novo, sala, banh., kit.
250 mil ent. c 450 mil cm 5 anos, pag.
ii vista 650 mil — 42-1473 — MORGA-
DO. 22152 100
CÃSTEU5-BE1RA-MAR — Vende-se
confortável apartamento de frente,
todo pintado a óleo, pnra pessoa de
fino gosto; com dois quartos, uma
snla. grande cozinha com fogfio dc
4 bôc-is, ótimo banheiro completo
com diversos armários embutidos,
rniifortAvcl varanda que podo tam.
bém snr quarto, preço CrS
1.400.000,00. CrS 800.000,00 á visla c
CrS 400.000,00 a combinar c CrS....
200.000,00 cm 8 mios; ou a combinar
A Av, Presidente Antônio Carlos 25.
apto. 604. entrega-se vazio, direta-
mente com o proprietário. Tel:. ..
42-0754. 14554 100
CENTRO — Vendem-se ótimas ealas
p/ escritório, edifício em constr., 30
a 60 ms.2 arca útil. Preços desde OS
600.000,00. Pagamento facilitado, —
Plantas e infs. c/ OLIVEIRA, Otiltin-
da. 3, sl 914. 22-8957. 22154 100
SALAS — No Itu c no ox-P&lace
(Marquês do Hcrval) — Eng. TITO
1.1VIO, vende as ultimas; bons pre-
çoa 42-1769. 15522 100
^\">/VVS^rfV^Ni*^rf^^^N^/S^/WN/^WWS/WW

frente, vazios, sala quarto kitch. ba-
nhelro. Preço cada 450.000 cruzeiros.
Paoillta-re - S. BOSELLI — Praça
Pio X, 78, sala, 807, 8." and.

28013 700

Lojas e escritórios
CENTRO — Run Assembléia esquina
Quitanda — Vendo escritório mon-
tado 40 m2. Ar condicionado — In.'-
talaçoci — Entrega Imediata — Tel:
45-6763. 2705:1. 200
V"VNi'^'"^^i^i<*tfi-Ai^/S^^^W'^NAii<%>^-'^i'^A^/V\A^^^^

And ar aí

VENDE-SE — Aprto. Barata
Ribeiro — Inhangá, Sala,
Quarto, Separados — Cozinha
(Fogão 4 bocas), Banheiro,
Área com tanque, Quarto em-
pregada com banho. Edifício
novo, primeira locação. CrÇ
750.000,00 com 350.000,00 de
entrada e restante em 3 anos,
T. Price. Tratar para ver com
SR. LEMOS — 22-4055.

27017..700
OPOKTUNIDADE! — Vendo no
melhor local dc Copacabana Edi
fício Joy, apto. dc frente. Vesti
lmlo, ampla sala, varanda, envi
dragada, quarto, banheiro, cozi
nha, área dc serviço c/ tanque,
dep. empregada c garagem. Sinal
40.000,00, na promessa 40.000.00
— Prestações de 5.000,00. O sal-
do em pequenas parcelas. Tra-
tar tel.: 26-0281 — ANITA GEL
BERT. 17892 700
EDIFÍCIO AIASKA — Apto. dc snla
banheiro, kltch, 9." andar. 370 mil á
vista. No 10." andar, ocupado, 380 mil
com 200 nul entrada. Tel. 26-1134, nte
21 horas. 5806 700
AV. ATLÂNTICA - Posto 4 l|2, ven-
do belíssimo aplo. dc frente, salão, 3
qtos., copa. coz. banh., quarto c dep.
dc emp. c garage. Preço 3.100 mil
cruzeiros — Infor. Fones: 52-8926 e
22-8110 — ELIAS BICHARA.

27007 700

VENDE-SE — A nua Leopoldo, uma
otlma casa, própria para família dc
tratamento, terreno plano, podendo
construir nos fundes 1 predio de apar-
tamentos, c| entrada Independente —
Terreno da II x 70. Entrega-se vazia.
Factllla-so uma parle. Preço de CrS
3.800.000,00 — S. no.SF.LLl — Pinça
Pio X, 78, sala 807, 8.» andar. . r. ,28010 joo vista para o mar, cm final

RUA DOMINGOS FERREIRA
N." 34 — Vendem-se ótimos
c luxuosos apartamentos com

-l^^i-^TW^lV^i-^^V^-^/V^S^Si^^V^^i^-í^^^ii^S^V^i-VVVSi^'

Botafogo
de construção, compostos de:
jardim de inverno. 2 salas, 3
quartos, toilette, banheiro
completo, ampla cozinha, de-

empregadas,
RUA HUMA1TA' 229 — Aptos, fren-
tc r de fundos, 7." o 3.° nndar, ocupa-
dos; aala, 2 quartos, dcp. emp. arca. pendências dc
800 mil. com .100 entrada, resto n! •_„„ j. sorvirn p .rarnirp —combinar. Aceito financiamento Cal- area QC -""-rvs-J <- garage. —
xa Econômica — Entemier-se no ap. Preços: Apartamento de fren-
205. . qualquer hora. inf. J6.1134.|te Cf$ 2.18000000 _ Apar.

RlTrÃFoCO - Aparta.nel.tos l3^"^ ndne 
fu"d°S C/-$ ";:

prontos - Vendem-se à Rua •300000,{n° ~ 6(?% *tc aTe"'
São Clemente. 172. n,aR..i- rc«a 5 *°% facilitados Tra.
ficoi apartamentos para en, ,ar Pclos •<-lef<*"-«: 23-4362 e

43-4059 com o Sr. "MOACYR
43010 700

MARAVILHOSO APARTAMENTO —
Vendo todas peças de frente. Edifi-
cio residencial. Fino acabamento, 2
salões. Jardim inverno, 4 quartos, 2
banheiros c. box, copa, cozinha, firca
c, tanque, 2 quartos empregs. e W.C.
j-arage. 3 500 financiado 50'ó. Tra-
tar tel: 37-8609 sr. PAULO.

28090 700

COPACABANA — Apartamento fie
luxo com área de 350 m2, perto da
praia no posto 3. Negócio direto com
o proprietário. Tel: 37-8537.

14562 700

COPACABANA — Vende-se
os últimos aptos, à Rua Bo-
livar 129, já c| estrutura pron-
ta e alvenaria em andamento
p! entrega em prazo recorde,

2 quartos c| armário em-
butido, salão, 2 grandes j. in-
verno, banheiro completo, co-
zinha c| lugar p| geladeira,
deps. empregada completa c;
quarto amplo podendo ser
transformado no 3.° quarto
social em vista do s| tamanho.
Preço fixo raríssima ocasião
Cr$ 980.000,00, sinal Cr$ ....
160.000,00, parte em pequenas
parcelas semestrais e saldo
em prestações mensais de CrS
5.000,00 s| juros até as cha-
ves, grande emprego de ca-
pitai p| renda ou revenda até
mesmo p| sua moradia. Tra-
tar diretamente à Av. Rio
Branco, 116 — 9.° — Or. 902

Tels.: 42-2723 e 32-0922 c|
JOCELIN MARTINS.

27033 700

1.800 mtl financ. ou 1.500 mil à vis
ta — 42-1473 — MONTEIRO — MOR-
GADO. 22151 700
AV. N. S. DE COPACADANA — V.
maravilhoso apto. 2 amplos qtos. c|
arm. embutidos, varandas, grande sa-
la coz. c| arm. banh. cm côr, dcp.
emp. área etc. 1.250 mil. Aceito ne-
rócío pela Caixa c| sinal dc 250.000.
Tel.: 36-3788 — FALCÃO.

17_961_700
POSTO 6 — Vendo apto. de frente no
10.° pronta entrega. Quarto, sala, Kit.
banh. entrada 250.000,00 e 230.000,00
financiados em 5 anos. Tels.: 57-1478.

17951 700
APARTAMENTO DE LUXO~ —
9.° andar — Grande salão, três
quartos, armários embutidos, ba-
nheiro social c/box, copa-cozinha
e dep. empr. Cx. dágua priva-
tiva. Totalmente a óleo e azule-
jado. Instalação máquina lavar
roupa. Fachada moderna. Eleva-
dor de luxo. Apenas 1 aparta-
mento por pavimento. N/tcm ga-
ragem. Ver diretamente no lo-
cal. Rua Raimundo Corrêa ....
47-6984. 17962 700

COPACABANA — Vendo, cm cons-
trução, à Rua Joaquim Nabuco, 46
(Posto 6), apartamento com 3 quar-
tos, salão, 2 banheiros sociais, copa-
cozinha, 2 quartos de empregados e
área de serviço; garagem. — Tratar
com HILTON UCHOA CAVALCANTI,
Av. Erasmo Braga,, 299, grup.i £02.
tel. 22-1569 e 42-4472. 12809 700

COPACABANA — Vendcm-s? os úl-
timos aptos., em construção. Rua Sta.
Clara, sala, 2 qtos., demais deps. Pre-
ços desde CrS 850.000,00. Pagto. faci-
litado. — Plantas o Infs. c/ OLIVEI-
RA. Quitanda, 3, s/ 914; 22-8957.

22156 700
ÓTIMO NEGÓCIO! Vendo aparta-
mentos de luxo perto da Rua Ba-
rafa Ribeiro, todo de frente, com-
posto de: Vestibulo, ampla sala,
jardim Inverno envldraçado, 2 óti-
mos quartos, com armários embu-
tidos, banheiro, copa, cozinha, área
dep. de empregada, garagem. Preço
Cr$ 590.000,00 — Slnal Cr$ 
50.000,00 na promessa CrS 50.000,00,
prestações de Cr$ 5.000,00. O saldo
em pequenas parcelas. Tratar tel:
26-0281 — ANITA GELBERT —
Atendo diariamente das 9 às 20 ho-
ras. Rara negóciol

17885 700

APARTAMENTOS de luxo to-
dos de frente claros e am-
pios oportunidade em Copa-
cabana na Rua Siqueira Cam-
pos Edifício Joy composto
de: vestibulo, ampla sala com
jardim inverno envidraçada,
2 quartos, banheiro, cozinha,
área, dep. empregada, e ga-
ragem. Preço a partir dc
560.000,00. Sinal 50.000.00 na
promessa 50.000.00 prestações
de 5.000,00. O saldo em pe-
quenas parcelas. Tratar tel.:
26-0281 ANITA GELBERT -
Atendo diariamente das 9 às
20 horas. Ótimo negócio.

 17888 700
VENDE-SE o apto. 503, à Rua
Raul Pompeia. 14, todo mobilia-
do, com armário espelhado num
quaiti-, 1 sala grande, 3 quartos
amplos, sanitário, cozinha, quar-
to empregada, banheiro, área c/
tanque. Tel. 47-7711, à vista.

17163 700

COP. — Vendo ótima casa 2 s.,
4 qtos. c/armários emb. gara-
gem etc. Inf, J. Hylário C. Frei-
tas 22-5569. 12826 700
COPACABANA — Posto 6 —
Apartamento de frente em edifí-
cio de um por andar, com 2 sa-
las, 3 quartos, copa c cozinha, 2
banheiros sociais, área e depen-
déncia dc empregada, todo orna-
mentado com sancas, acabamen-
to dc luxo com vaga na garage.
Ver e tratar com o proprietário
na rua Raul Pompeia n.° 196,
apto. 301. Preço: Cr$ 
2.800.000,00. Facilito Cr$ 
1.300.000,00 5 anos.

14545 700
COPACABANA — Vende-se con-
fortávcl apto. à Av. Rainha Eli-
zabeth 201 apto. 104, com quatro
grandes quartos, ampla sala, co-
zinha c banheiro completo. Pre-
ço CrS 1.500.000,00 com à vista
e parte financiada. Ver no local
e tratar na IMÓVIL LTDA. Av.
Pres. Vargas, 417 — G/1101.
Tel. 43-8092. 27027 700
PARA PRONTA ENTREGA —
ótimo apartamento constando dc:
Vestibulo, sala, 3 quartos com ar-
mários embutidos, banheiro sc-
ciai, cozinha, quarto e dep. de
empregadas, área de serviço ga
ragem. Ver o apto. 201 da Àv
Henrique Dodsworth 83 (Corte de
Cantagalo). Chaves com o por
teiro. Preço: CrS 1.700.000,00
com parte financiada, cm 18 anos.
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 (Sec
Vendas 2.° and.). Tcl.:* 52-8166,
dc 8,30 às 18,00 horas.

43772 700
ATENÇÃO — Posto 4, ótimo nego
ciol Vendo lindo c amplo apto. de
frente, novo, pronta entrega, 10.» and-
dar, c| 2 qts., sala, banh. comp. em
C0r, boa COZ., qto. c banh. empreg.
área serv. tanq. — Tratar c| FONTE-
LES, diàartc, à Rua Raimundo Cor-
rela, 28, apto. 202 — Tel.: 57-3879.

ATENÇÃO — Posto 4 í|2 — Vcr.do
magnífico apto. dc frente 6.° andar,
claro e bonito, c| salão, 3 amplos
qtos., banh., comp., coz., área serv.,
tanq. qto. e banh. empreg. gara-
gem. Preço 2.000.000,00, 660 mil en-
trada, 1.140 mil cm 10 anos 200 mil
cm 5 anos. Tratar c| FONTELES dià-
riamente, à Rua Raimundo Correia,
28, apto. 202 — Tel.: 57-3879.

PRAIA DO FLAMENGO — Ne-
gócio dc ocasião — Vende-se o
apartamento 401 da Praia do
Flamengo, 98, com grande sala, 3
quartos, 2'banheiros c dependên-
cias completas de empregados,
com garagem pela importância de
Cr§ 2.500.000,00. Bela vista pa-
ra a baía de Guanabara. Ver no
local de 13 às 17 horas. Informa-
ções pelo telefone 52-9023.

27059 900
EDIFÍCIO ARARUNA — Na
Praia do Flamengo, ótimo apar-
tamento posterior, constando de:
quarto, banheiro completo e co-
zinha. Preço: CrS 550.000,00 com
Cr$ 284.500,00 financiados cm 15
anos, prestação dc CrS 3.414,00.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2.° and.) Tcl.: *
52-8166, dc 8,30 às 18,00 horas.

APARTAMENTO COM 70% FI-
NANCIADO EM 10 ANOS —
Constando dc sala c quarto conju-
gados, banheiro c kitchinette, à
rua Almte. Tamandaré e próxi-
mo à praia. Ocupado com inqui-
lino, contrato vencido. Preço CrS
360.000,00 com CrS 220.000,00 fi-
nanciado cm 10 anos, cm pres-
tações dc Cr$ 3.157,00. CIVIA —
Trav. Ouvidor, 17 — (Sec. Ven-
das, 2.° and.) Tcl.: * 52-8166, dc
8,30 às 18 horas. 43775 900
ESTÁCIO — Vende-se á Rua Est. de
Sá 47, prédio antigo, 3 pavimentos,
terreno 10 x 28 (gabarito 10 andares).
Preço ocasião — Inf. OLIVEIRA —
22-8957. 22158 800
FLAMENGO — Vendem-se aptos, cm
construçSo, Rua Marques Abrantes, 2
salas, 3 qtos, demais deps. garage, ele-
vador privativo. Preço desde 1.240,000
Pagamento facilitado. Plantas e inf
c| OLIVEIRA, Quitanda, 3 s| 814
22-8957. 22155 900

IPANEMA — Rua Barão da Torre --
Apto. térreo tipo casa c| 2 salas, 2
qtos., etc. garage, área dc 90ms.2 —
Preço 1.200 sendo 300 entrada e 900
em 15 ou 20 anos. IMOBILIÁRIA LA-
VRAS — 22-2255.

434j8_ 1300
IPANEMA — Vcndc-se c aceita-
sc apartamento em final dc tons-
trução o predio da Av. Vieira
Souto n.° 280. Ver à qualquer
hora. Tratar na imobiliária Atlas,
rua da Quitanda n.° 3. Tel.: ..
42-5270. 28996 1300
VENDO URGENTE — À R. Go-
mes Carneiro, andar alto, ap.
decorado, estilo moderno, j. de
inverno, ampla sala, 2 quartos
com armário embutido, cozinha,
quarto c W.C. de empregada e
garagem. Pintura à óleo, todo
atapetado, ar refrigerado, rádio-
vitrola, etc. — Móveis cm pau
marfim feitos dc encomenda.
Marcar visitas com João Henri-
quc. Tcl.: 57-7418.

41849 1300

LARANJEIRAS — Terreno — Vendo
á Rua Ibitáia medindo 17X24 — WAL
TER WEINSCHENCH — 42-6437 ...
26-0626. 23142 J400
LARANJEIRAS — Vendo, na Rua Be-
lizàrio Távora, cm ed. de 3 pavi-
mentos, apto. de fronte, com entra-
da, 2 salas, 3 quartos, banheiro, co-
zinha. quarto, w.c. emprogno.v área
c7 tanque e garagem, Está alugado
sem contrato. Preço CrS 1.400.000.00,
c/ CrS 400.000.00 de entrada e o res-
tanto em 10 anos. — MILTON MAGA-
LHAES. Av. Erasmo Braga. 255, S/
40-1: fone 22-6128. 14572 1400
TEP.RENO 20 x 40 — R. Laranjeiras
450|452. Vendo 6 milhões, fácil. —
12-1473 — MONTEIRO — MORGADU.

22149 1400

LINS — Vendo casas modernas
icentro dc terreno 13x36 infs.
tcl. 29-7206 22-5569 .1. Hylário
C. Freitas. 12825 1700

IPANEMA — Vendo na melhor rua
do bairro residência moderna de luxo
no centro do terreno 10 x 50, preço
3 milhões eom facilidades de paga-
mento — Tratar na Av. 13 dc maio
23, sala 2204 — Tcl.: 52-5788

27010 1300
IPANEMA — Vendo junto da praia
magnífico terreno com 500 metros
quadrados. Preço: CrS 4.400.000,00 —
Tratar na Av. 13 de Maio 23, sala
2204 — Tel.: 52-5788.

27009 1300

FLAMENGO — Vende-se na Rua
Marquês dc Abrantes, aparta
mento pronto com grande sala, 3
amplos quartos, banheiro, cozi-
nha, área de serviço e dependên-
cias dc empregada. Preço CrS
1.400.000,00, sendo 50% a vista e
50% financiado em 5 anos. Tra-
tar pelo fone 57-0536 com José ses. —Preço: CrS 

"í.5ÕÒ.ÒÕo]Ò'o.
Muniz ou Mateus.

5831 900

IPANEMA — Vendo apto. á R. Mon-
tenegro n.o 22, próximo praia, com
3 quartos, sala, copa-cozinha, 2 ba-
nheiros sociais, quarto de emprega-
da com banheiro c arca dc serviço
e garagem — Tratar com HILTON
UCHOA CAVALCANTI — Av. Eras-
mo Braga 299, gr. 302. — Telefones
22-1569 c 42-4472. 12811 1300
IPANEMA — TERRENO — À
rua Antônio Parreiras (zona dc 8
pav.) na bifurcação das ruas
Jangadeiros e Barão da Torre,
muito próximo à Praça General
Osório, medindo 12,00 x 68,00
(sendo parte do terreno aciden-
tado). Slnal dc CrS 400.000,00 c
o restante facilitado, cm 40 mc

Gávea Jardim Botânico
JARDIM BOTANICO — Vendo ótima
residência com 4 quarto, 2 salas, 3
banheiros, escritório, copa, cozinha,
dep. para empregados c garagemWalter Weinsehenk 42-6437 c 
26-0620. 23134 1001
LAGOA — Terreno de duas frentesde 40 mt. à Rua Sacopá depois do n.°112. Lugar ideal para casa de Saúde.Pnlacete ou Ed. vendo urgente nabase dc 600.000.00 — Ofertas para —
27-3608 — LORENZO.

 17960 1001

ATENÇÃO — Posto 4 1]2 — Vendo
ótimo apto. suntuoso edif. 2 p| an-
dar, 3° pnv. c| 3 salas, j. Inv., 3
qtos. amplos, banh. copa-coz., qto.
e banh. empreg., área serv. garagem.
Preço 1.900 mil, c| 50 por cento finan-
ciado a combinar. Aceito Cx, ou Inst.
— Tratar com FONTELES, diária-
mente à Rua Raimundo Correia 28,
apto, 202 — Tcl.: 57-3879.

22877 700

Flamengo
FLAMENGO — Vcnde-sc apnrtamen-
to novo, entrega imediata vazio, com
dormitório, banheiro, cozinha, preço
550.(100.00, metade financiado. Crisos-
tomo Cruz, Av, 13 de Maio 47, sobre-
loja, ed. Itu — Tel. 22-0583.

5776 300

FLAMENGO — Rua Senador
Vergueiro 228, vendemos em
construção adiantada, apar-
tamento de quarto e sala sc-
parada, banheiro, cozinha e
dependência de empregada.
Edif. sôbre pilotis. bonita vis-
ta e esmerado acabamento.
Preço e condições a combi-
nar. Pagamento grandemente
facilitado. Tratar na IMOBI-
LIARIA ARCOVERDE. à Rua

32-7865 e 32-3331.
FLAMENGO - Rua Senador
Vergueiro, 228. Vendemos apt.

Ibanlieiros sociais, dependên-

trega imediata, compostos dc
quarto, boa sala, banheiro
completo, cozinha e demais
dependências. Preços desde
Cr$ 550.000.00 — 60%
ta e 40ÇÓ facilitados. Tratar
na firma construtora M. HA-
ZAN & NUDEl.MAN
— Rua Mayrink Veiga, 4 —: --
11.» andar. Tels. 23-4362 - COPACABANA— EDIFÍCIO

43.999O _ 43 4059. PROVENÇA— Em construção
43009 400 nf espaçosa e moderna ave-

nida criada com o alargametv

ANDAR -- APARTAMENTO - Ven- .... ,co _ ... . .
do em Copacabana, Posto 6. em RualMeXlCO 158, Gr. 504, tels
tranqüila, sem passagem dc bonde,
cinibus ou lotação, lado dn sombra,
os últimos apartamentos ainda dis-
ponIvels, situados cm prédio de um
único apartamento por andar, cin
adiantado estado de construçío aCOtll 2 Salas, 3 dormitórios, 2cargo de uma das mais antigas c'
conceituadas firmas da praça, rom
entrega prçvista dentro dc 6 meses, cias COItipletaS de empregacompostos das seguintes peças: vcs-Ij„ n_-_« • «
líbulo, 2 enormes salas, grande copa-!"3" rreÇO CXCCpClOnal, e C0H
cozinha com 16 metros quadrados. 4JdÍÇÕeS de pagamento a COmespnçosos dormiítnos, 2 banheiros u:_»_ w-/__:.i j. "ssoeinis, galeria, salcta dc lnlercomu-
nicaçiio, quarto c banheiro para cm-
pregada, grande terraço rie serviço
com tanque duplo c garagem. Aca-
bamento dc primeira ordem, como:
pintura tolal a óleo em todas as pc- -, „n,
ças. piso dc mármore nos banheiros]— OT. JU4 — I ClS
sociais, água quente nn cozinha, tó
das as janelas da frente cm alumínio I
anodliado, fnchnda dc pastilhas de!APARTAMENTOS — Na Praia por íoovltdrotll, etc. Trcco fixo, sem rea-;mil dc entrada. 200 mil eni 3 anos c
Justamente a partir dc CrS  250 mil cm 15 anos — Eng. TITO LI-3.250.000.00. com condições a combi-jVIO, vende — 42-1769.
nar. Plantas c demais informações, 15524 SOO
pessoalmente com Walter Berger. Rual r;.„, 
da Assembléia, 104. sala 503. Tel.: —AMPLO — Apartamento em Sen. Ver-
42-2820. 41685 700 Ellcir0' 2 milhões, metade A vista, and.jalto. 2 salas. 4 qtos. dc (rente, novo
AV. ATLÂNTICA — Posto 4 12 _;-Eng. TITO LIVIO vende — 42-1760.
Vcnde-sc luxuoso apartamento — An-j 15533 900

LOTES RESIDENCIAIS — Si-
tuados no final da rua João Bor-
ges cm frente à Clínica São Vi-
cente, magníficos lotes em local
de muita vegetação, com água c
luz. Obras de arruamento bem
adiantadas, devendo ser entregues
prontas dentro dc 6 meses. Pre-
ços a partir dc Cr§ 830.000,00 c/
20% de sinal 30% na entrega do
lote 50% financiado cm 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2.° and.) Tcl.: *
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

43768 1001
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Glória
GLÓRIA — A rua Santo Amaro,
apartamento constando de: 1 sa-
Ia, 1 quarto (independente) ba-
nheiro completo e kitchinette. —
Ocupado com contrato vencido.
Preço: CrS 475.000,00 com CrS ..
230.000,00 financiados cm 5 anos.
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2.° and.) Tcl.: ?
52-8166, dc 8,30 às 18,00 horas.

43771 1100
VENDE-SE — Apto. "duplex", íren
te, sala, quarto, banh. completo, kit-
chnetc — Ed. Poços Caldas — Rua
Glória, 3, náo falta água c a 5 min.
da cidade — 300 mil cruzs. à vista e
250 a prazo c financ. Linda mobília
e decoração a parte — Av. Rio Bran-
co 09, 7." — 23-5087 — D, ROSA.

12804 1100

CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2.° and.) Tcl.: *
52-8166, de 8,30 às 18,00 horas.

43770 1300

ATENÇÀOI — Vendo no mais fi-
no ponto da Rua das Laranjeiras
de alto luxo em construção com-
posto dc: hall, social, 2 ótimas sa-
las, jardim envldraçado, 3 amplos
quartos com armários embutidos,
copa, cozinha, 2 banheiros, área,
dep. empregada. Sinal CrS 
100.000,00 na promessa CrS . ..„.
100.000,00 prestações de CrS ."*.
9.000,00. O saldo em pequenas par-
celas. Tratar tel: 26-0281. ANITA
GELBERT. Atendo diariamente das
9 às 20 horas — Rara oportunlda-
dei Preço CrS 950.000,00.

17896 14C0

WAW^^*^**»tWVWWWWWWWWWWWH

Praca da Bandeira
PRAÇA DA BANDEIRA — S. Frin-
cisco Xavier — Vende-se na Av. Pau-
la e Souza ap. em edificio de oito
aps.. tendo sala, 2 quartos, banheiro
completo e coz. ótimo locai próxi.
mo ao Colcsio Militar, ao Estádio, a
Rua Sáo Francisco Xavier Preço 600
mil cruzeiros. Facilita-.le o paj.:.-
mento. Tratar com os procuradc,íe*i
ORGANIZAÇÃO TÉCNICA IMOBILIA-
RIA NORMA LTDA., a Rua do Car-
mo 71, salas S01-2. 5365 1900
VV^^/^^l^^-'""^^^^A^^AA^^^MlVNiV<rt

Santa Teresa
SANTA TERESA — Casa — Vende-

I sc linda residência de estilo suiço,
| cm centro dc terreno de 1.000 m2 r|

2 salões. 3 dormitórios, copa, cozinha,
2 quartos dc empregada etc. Ptvço
n.500.000.00 — Metade financiada a
longo prazo. Tratar 42-8597.

7861 2100
WWiWW**^VW*V».^^^-i^-^^V>^i^^V^^^^*^*i>^*i^*

Leblon

São Cristóvão
TERRENOS pnrn fábricas, depósitos,
etc. — Eng. TITO LIVIO vende. ..
42-1745 c 57-9074. Avalia e vende
imóveis. 15526 2200
VVV^>VV>AA(%iVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

IPANEMA — Apto. para pronta en-
trega. Vendo o último em edif. novo
dc 4 pavts. com elevador. sala
com 20. m2., 3 ótimos quartos.,
com 15 m2, banheiro em cõr, cozinha,
área com tanque, quarto e W.C. de
empregada e garage. Todas ns peças
com sancas e florões, taqueados com
parquet paulista. Preço CrS
1.330.000,00. Aceito financiamento pe-
Ia Cx. Econ. Ver na Rua Alberto de
Campos, 63, com o sr. Jofio. Tratar
c o sr. Mario Rei, na Av. Rio Bran-
co, 135, io and., s. 208. Tel.:
22-5536 e 47-3321. 4683 1300
ÍPANEMA — Vendo na Rua Redentor
lindo apto. dc frente, cm edif. de 3
pavtos., com elevador, de sala, 2 qts.,
WC empregada c espaço na garage
Milton Magalhães. Av. Erasmo Braga,
255, s. 404. Tel. 22-6128. 21433 1300
rfVW^^V^"^^"^f^^"^'^V>*"""*«-**'>"*"^"^"^^"^*v*^'vv

Laranjeiras

Grajaú
GRAJAÜ — Vcnde-sc ou troca-se porapartamentos ou terreno na zona sul,
magnífica residência de 2 pnvimen-tos cm centro dc grande terreno com
muitas árvores frutíferas. É de ótima
construção, toda pintada a óleo
acabamento de alio luxo. Compoc-se
de 3 salas, copa, cozinha, toilete c
despensa no 1° pav. e no 2o 4 quartosbanheiro grande terraço. Tem 4 va-
randas. Informações detalhadas com
Emir Ltda. à Rua Ouvidor 86 — 5o
Tcl. 23-0662 c 23-0688. Preço Cr$ ..
4.000.000,00 condições a combinar.

18665 1200

LARANJEIRAS — Env frente ao par-
quc Eduardo Guinle, cm edificio de
alto luxo vendemos apartamento para
pronta entrega, andar alto, linda vis-
ta, cm todas as peças, 2 boas salas, 3
bons quartos, banheiro em cor, eozi-
nha, copa, grande área, dependencias
e garagem. Preço 2.500.000,00, faclll-
ta-se parte — Tcl. 23-4262, das 9 ás
17 horas. 18542 1400

LARANJEIRAS — Terreno medindo
52 metros de fr*ntc por 25 metros de
fundos, na Rua Bclisário Távora. Ven-
de-se nas melhores condições. — Ave-
nida Rio Branco, 108, sula «05. Tel.
22-0259. 1851)5 1400

LARANJEIRAS — Apartamento, pron.
to para habitar, de sala, dois quartos,
cozinha, banheiro social, quarto e
banheiro de empregada, na Rua !3e)i-
sárlo Távora, 303. — Vcnde-sc, a tm-
tar na Avenida Rio Branco, 108, sa-
la 605. Aceita-se financiamento dc'Institutos, 18508 1400

| PARQUE EDUARDO GUINLE — Edi-
ficio Calcdonia. Vendo para pronta
entrega apto. com salão de 70 m2,
4 amplos quartos, 3 banheiros. 3
quartos empregados, 1 quarto chofer,
garage c demais dependencias. Tra-
tar com proprietário. Tel. 42-6613 •-
Horário comercial. 5804 1100

PARQUE RESIDENCIAL — Laranirl-
ras, Rua dns Laranjeiras 334. Vende-
sc apartamento dc sala e quarto con-
jugados, Construção muito adiantada,
Facilita-sc parte — Informações pelo
tel.: 25-5745 até 12 horas com Dr.
JOSÉ' CARLOS. 15598 1100

PARQUE EDUARDO GUINLE —
No Edifício Parque cm constru-
ção bem adiantada (Construtor
Pires c Santos S/A.) c p/entre-
ga dentro dc 10 meses, luxuoso
apto. dc frente, no 10.° pavto. do
lado da sombra e c/magnifica
vista p/a Baia dc Guanabara c
para o Parque, tendo 485,00 m2.
e constando dc: 2 amplas salas c/
54,80 m2. c 27,60 m2., .!. Inver-

AV. ATAULFO DE PAIVA N.«
517 — Vende-se ótimo apar-
tamento com vista para o
mar, em construção para en-
trega em outubro, composto
de sala, 2 quartos, pequena
cozinha e banheiro em côr.
Ver no local o apartamento
303. Preço fixo: Cr$ 800.000,00

40% financiados. Tratar na
Rua Mayrink Veiga n.° 4 —
ll." andar, tels. 43-9990 —
43-4059 c 23-4362.

43011 1500
LEBLON — Vendemos ótimos
apartamentos dc frente, á Av.
Ataulfo dc Paiva n. 1260, com 3
amplos quartos, 2 salas, 2 banhei-
ros, copa-cozinha, dependencias
de empregada, arca dc serviço c
com vaga na garagem. Preços a
partir dc CrS 1.800.000,00, para
pagamento facilitado, sem juros.
Em inicio de construção. Tratar
na CASA BANCARIA ORIEN-
TAL BRASILEIRA S/A, á Av.
Calógcras, 6-A (loja). — Tcl.:
42-3574 ou no local, diariamente,
dc 9 ás 22,30 horas.

88274 1500
LEBLON — Edificlo Santa Angela

Av. Ataulfo de Paiva n? 1174
Vendo apartamento para entre-

ga no fim deste ano, constando de
2 salas e 2 quartos, banheiro so-
dal com box, ampla cozinha, quar-
to de empregada e área de servi-
ço com tanque. Preço: Cr$ 
1.100.000,00, com grande facillda-
de de pagamento e com grande
parte financiada cepols das chaves.
Tratar com WALDEMAR P. S.
MOREIRA — Av. Almirante Bar-
roso, 91, grupo 406. Tels: 52-6994
e 52-7312. 47736 1500
LEBLON — Vendo, desocupado, de
Irente, em magnífico edifício, aparta-
mento dc 3 quartos, sala, varanda,
cozinha, banheiro completo, área,
quarto e banheiro pnra empregada.
Preço CrS 1.400.000,00, c/ 600.000.00
á vista e os restantes financiados.
Ver a qualquer hora, na Rua Dias
Ferreira, 325, apto. 303. e / o portei-
ro. — Tratar c/ OSWALDO SANTOS
PARENTE. Av. Nilo Peçanha, 12, sa-
las 413 c 414. 12831 1500

Maracanã

COPACABANA — Magnífico nego-
cio para renda ou moradia. Apar-
tamentos mobiliado», com telefo-

à vis- ne, para solteiro e casal. Preço: .. !
CrS 400.000,00 bem facilitados. Tra-!
tar com WALDEMAR P. S. MO-
REIRA. Av. Almirante Barroso, 91,

LTDA grupo 406. Tels: 52-6994 e 52-7312. i
47739 700,

VENDE-SE — Um terreno Irregular,
Rua Paula Brito, entre núcmeros 722
e 738, com 920 ms.2 tendo já projeto ino, rouparia, 4 qtos. c/"<M,0Om1,
construção vila. Preço CrS larmários embutidos, 2 banheiros
l'Ã(£)cc(!<Yi?" F4cilila-!1c P«tc„-- _< 

'completos, 
toalete social, copa-co-

8S?&7 PraÇa Pl° X280 ' Í2>lnhVa,a ^ a,mÓÇ?nnf9,m2.;
—L área dc serviço com 30,00m2., 3
ATENÇÃO! — Vendo no me- quartos _ banheiro dc empregadas
lhor ponto residencial da rualf/box, J?wm para 2 carros.
P,.ir,oí,l-,«;.-„ di,u,^ ,„„«, iPrcço: CrS 5.000.000,00 com par-Engenheiro Richard aparta-tc faciijtída. CIVIA _ Trav.mentos de luxo sobre pilotis Otnidor. 17 — (Sec. Vendas. 2.°
com garagem, play-groundjand.). Tcl.: ? 52-8166, dc 8,30 às
todos de frente, composto de:j18-00 ,,oras"
vestibulo, ampla sala, 2 óti-parque eduardo guinle —
mos quartos com armários;Em Incorporação, construção já
embutidos, área, banheiro, -"ic,ada- luxuoso apto- dc frente
Ar>n J« «.„„.-„„,,1,» d.».« <2 P°r a»dar) lado da sombra c
^5««« ««e,üPre.9«Sa;«« £-eÇ0 c/magnífica vista p/a Baía de
490.000,00. Sinal 30.000,00 —Guanabara, lago c bosques do Pq.
promessa 30.000,00, presta- E- Guinde. Salão dc brinquedos
cõps rJe 5 000 00  O ..".IP/crianças. Elevador privativo.çoes ae :>.uuu,uu. — u sai-|Apt0 constando dc: Entrada> ca.do em pequenas parcelas.üeria 3 salões c/94,80 m2., 5 am-
Tratar tel.: 26-0281—ANITA pios quartos c/armários embuti-

ÍT1"- H5âS?^a"C?3aS GELBEF - Atendo diària-lg. 3 banheiros sociais c^box.

1P2tóT^«.SS^d5^.*:? " 2^í)S:a,S^í!oPaÍcoJi„rcfeSam?^SS

binar. Material dc 1.» quali-
dade c acabamento de luxo.
Tratar na IMOBILIÁRIA AR-
COVERDE, à Rua México 158

32-7865 e
32-3331. 43114 900

TERRENO PARA INCORPORAÇÃO
— Vendo próximo ao Estádio dc Mb-
racanã, magnífico terreno com 650
metros quadrados, com planta paia
24 apartamentos (sala, 2 qtos. ctc.l,
Preço: Cr$ 2.700,000,00 c\ facilidades.
Tratar na Av. ir dc Maio 23. sala.**
220) — Tel.: 52-5788. 27011 23001

«*-^"*^^*^^WV^^"V^WWV^^^^^V^N^A^A^«

Zona Industrial
ZONA INDUSTRIAL — Compro A
margem da Rodovia Presidente Du-
tra ou próximo dela arca de 20.000
m2 plana, com ÍÒrea A porta c é in»
dispensável quc scia cortada por rio.
WALTER WEINSCHENCK - 42-64:17
e 26-0626. 4815 2100
ÃREAS DE 700 m2, DE 810 m2 o DE
960 m2 INDUSTRIAIS - Desde Cr$
.900 00 ni2. — Eng. TITO LIVIO ven-
de-se nas ruas Bela, Bscobar e Altc.
Baltazar. 42-1769 c 57-9074. Avalia e
Vende Imóveis. 15523 2400
ÁREAS — Dc 5.000 m.2 c de 8.000 m'J
na Rio-Pctrópolis, no Trevo das Mis-
sões, Cordovll. Eng. TITO LIVIO
vende. 42-1769. Vende áreas menores.

103:14 2400
AV. BRASIL — Rua 21 Fevereiro 78|
83. Vendo ter. 33 x 60, plano, p.p
const. 4 milhões, facilito — 42-1473 —.
MORGADO. • 22150 2400
WWVVVVV»A^-"^rVW-^^^*^<«"--,^VWVV

Tijuca

LEBLON — Av. Ataulfa dc Paiva. 900— Apto. de frente 6." and. o| salcta,
snla, 3 qts.. demais dep. Preço: 1.500
mil e| 500 entrada e 1000 em 15 ou 20
anos. IMOB. LAVRAS — Tcl.: 22-2235
c 52-8975.

LOJA - LEBLON — Vendemos dc-
socupnda. rua Tuhira esquina Barto-
lomeu Mitre c| 88,42m2. Preço 1.300
cl 400 prest. de 5.185,00 mensais. —
IMOR1LIARIA LAVRAS — Telefone
22-2255 e 52-8975.

43146 1500
LEBLON — Casa — Vcndc-se mara-
villiosa residência cm centro de ter-
reno dc 12 x 37, composto dc 2 sa-
las, 5 quartos. 2 banhs., copa. cozinha,
dependência de empregada. Preço Cr3
7.000.000.00 a combinar. Tralar SO-
CIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA"
LTDA. — Av. 13 dc Maio. 23 — 4.°
and. Tcls.: 52-2212 c 42-8597.

7802 1500
LEBLON — Final dc ConstruçSo —
Vcnde-sc no Edifício "José Linhares"
construção "Pires Santos", apartamen-
Ios dc fino acabamento, compostos dc
1 sala, 1 quarto, banheiro social, co-
zir/ia americana, banheiro de cm-
pregada, área dc serviço, e espaço pi
guardar automóveis. Construção sob
pilotis. 4 pavimentos 2 elevadores de
luxo. Preços a partir dc CrS 815.000.00
cm 3 anos a combinar. Tratar SO-
CIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA""
LTDA. — Av. 13 dc Main, 23 — 4.»
and. Tcls.: 52-2212. 42-8597 CORRE-
TORES NO LOCAL diariamente das
10 às 22 horas.

7859 1500

TIJUCA — Vcnde-sc um terreno à
Rua Desembargador Isidro, 138, per-
to do Tijuca Tênis Clube, medindo
22.20 dc frente por 112,00 metros dç
fundos. Otlmo para Incorporação. —J
Ver no local e tratar no BANCO'
BORGES SIA. — Rua Alfândega, 26Sr. ARLINDO - 43-9527.

28116 230O"
TIJUCA — Compra terreno ou casa

Tcl.: 32-2503 — ANDRADE.
27083 2500

TIJUCA — Vcndc-se terreno de
20 x 50, A Rua Mariz e Barros —
Facilita-se o pagamento. Tratar Tra-
vessa do Ouvidor. 36 — 1.° andar,
sala 3, partir das 14 horas.

27087 250O
APARTAMENTO — Cr$ 150 mil A vi*-
ta entrega imediata, vendo 2.» andar
de frente c| sala, 2 quartos, banh.
completo, cozinha, tanque, quarto «
banh p| empregada. CrS 150 mil a
combinar e 480 mil financiados pela
Caixa — Rua B. Itapagipc 353, apto.
202 — Chaves no 401 — SIMÕES —
52-0820 ou 29-4712. 88041. 3500

TIJUCA — Troca-se casa, em bom
estado c com bom terreno, por outra
na rua Haddock Lobo ou Conde do
Bonfim, com terreno para construção'
apartamentos. Tralar 34-6178.

22118 2500

HADDOCK LOBO — Vendem-
se magníficos apartamentos
com grande sala, 3 espaçosos
dormitórios, com armários
embutidos, 2 banheiros so-
ciais, ampla cozinha, depen-
dèncias para empregada e
área de serviço, em edifício
de construção moderna, sôbre i
pilotis, com piscina, play-
ground, salões para festas,
etc. Construção muito adian-
tada, em fase de revestimen-
to e em rítimo acelerado. —
Exposição e vendas no local,
diariamente (inclusive aos do-
mingos), à Rua Haddock Lobo
n. 309, em frente a Rua Cam-
pos Sales. Incorporação da
IMOBILIÁRIA BOKOR S. A„
Construção da Construtora
Tupy Ltda. 47655 2500

17890 1200^

dar alto — composto dc 2 salfies, 1
quartos, copa, cozinha, 2
ciais, e garagem. Preço CrS .... . . n • nn ...
4 000 000 00 - a combinar Tratar -jK^n-le*- quarta, oopa. cozinha. Área Intente das 9 33 20 horas. Ofl-
«-ws"..' ' mo 7oo!de !ervi<-°" _'a^° f,í«5S?ã*nda Hmb neqócio!empregada. Pr«*ço 1.350.000.00, sendo | " uva"1-'"*
COMPRO TERRENO EM COPACA- 500.000,00 de entrada e o reito ünan
BANA — Para incorporação — Tel.:íciado p*lo proprietário cm 5 ou . .,
42-5455 - Sr. PEDRO. .anos. pela Tabela Price. Arcito ü-l__ .

270B2 700 nanciamento da Caixa mediante st- José Victor todos apartamentos denal. Ver à Av. Rui Barbosa. 280, apt\ifrente composto de ampla sala, va-
COPACABANA — Miguel Lemos — 354. procurar Edison, no horário deirandí, ótimo quarto, banheiro, co-Apto. de frente c 200 ms 2 grande ,„ A, H hora., _ netalhes. telefones jinha, «rea com tanque. Sinal CrSsalão 3 qts. C armários emb. 2 qt**. 5;.7685 ou 23.^,5 DR M[GUEL, Av

TERENO NO LEBLON — 12x30
— Aceito oferta. Rua José Lt-
nhares depois da Humberto dc
Campos quase final da rua — la-
do par. S/intcrmcdiárlo. 47-6984.

17964 1500
LEBI.ON — Rua Sambalha, 331 —
VcndTn-se ótimo? apartamento*;, çops-
t-indo d'" 3 quartos, sala. banheiro, co-
zinha, dependências de empregada,
área dc serviço e garagem. Prédio no-
vo, 2 apartamentos por andar, iodos
dn firnt--. Preço: CrS 1.490.000.00. <"/
o zelador na garagem. — Tratar na
IMOBILIÁRIA BARCELLOS. LTDA.,
Avenida Presidente Vargas. 5:il. 2".
Tcl. 43-3328.- 13681) 1500

Leme

ATENÇÀOI Oportunidade! Vendo à
Engenheiro Richard edificio

700 mil. C; 1 200 ememp. Preço —
15 ou 20 anos IMOBILIÁRIA
VRAS - Tc!.: 22-2255.

LA- Pres. Vargas, 446, 12.» andar, 5/ 1206.
30.000,00 promessa CrS
prestações CrS 4.000,00.

3 quartos c banheiro de em-
pregadas, ampla área de serviço,
garagem p/2 rarros. Área cons-
truida de 539,70 m2. Construção
por empreitada dc Pii^s c Santos
S/A. Preço: CrS 4.940.000,00 —
(Preço do m2. CrS 9.154.00). —
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Sec. Vendas, 2." and.). Tel.: •

BOTAFOGO — Vendo aptos, dr
vilrU, aula, quarto, banheiro, ro-
ilnht, are.» de serviço, quarto e
banheiro de empregada, Em
construção à Rua Humalu, com
nr.imle facilidade dc pagamento,
sondo parte financiada. Preço:
CrS 650.000,00. Informações e
vendas com PAULINA M. GEL-
HKRT. i\ Rua México n.° tl!>,
grupo SOI, tcls.: 52-184*> c 22-5840

13713 400
oportunidadei Vendo t Rua Vo- ços tixos sem reajustament
luntírio» d. Pairia em construção com parte financiada sem iu-'!!,f0.^ 5 a,m,í" rtsU!St* fac"

.0 comooí- - »• . 1 Aceiti-
to de: vestibulo, ampla sala

30.000,00

FLAMENGO - R. Ferreira Viana. 32[300.000,00. Tratar tel: 2Í-0281. —' 437'4 1'100
! TERRENOS — Barata Ribeiro Vendemos luxuoso apto., 1 por an-! ANITA GELBERT — Atendo diária-Vendemos terreno de 19 x 43. Zona dar. pilotis. vista para o mar, todo'men-e das > ts 20 horasde loja c gab. 12 pav. Tcl: 22-2255., a óleo. salão medindo 48 m.«.2. \.__\_ _2r_

43447 700 quartos amplos c/ armários embuti-
dos. ^^*^^^^>i^s^WVs#W^^^^**^>i#WWWW^W#%W^Ww<%

to da Rua Figueiredo Maga-
Ihães, entre Toneleros e Bair-
ro Peixoto. Apartamentos
compostos de: sala, auarto, atkncaoi -- p,,,o « «- Ru. «.IS* ^-'^A?^separado, armiric.embutido «&*¦* SbK^S^^^ifi *»»«* ^t^e .tffc *£««^» g^. -
banheiro completo, COZinha. ml pechincha P imo _U\0, d »«oü^WS.^*ri? ^tl^imcSnr.f^IPANEMA - Vendo 4 Rua Vieira
completa, dependências com-!lamP^ *•« l "l0- ™no. r_s \j* toreí: associados a * Âiír. Barl Souw.,p,°- com 4 quartos" 2 ,l!' 3
~l^»;, - ,,nv' "«nio» arms. embuta. ! banhs „ "^ «f™ , :.i í< Í-hi banheiros, copa, co*;inha, 2 quartospletas de empregadas e área w. em cor. coi. e arta «rv. amplos. ri

Ipanema

de serviço com tanaue Pre-2 '•,n<,i-J qI° c banh- ei"Prc«- «ar»-
,. vu *¦*"" ,d,nHue- rre ; sem. Todo pint. a 6lco fosco, maravi-

ÇOS tlXOS sem rea UStamentO lhnso! Preço: Sinal 1 milhão, t .tu-

90. ss/ «01-2, Tcl. 52-4330
22173 !>0O

FLAMENGO — Vendo na Rua Mar-
quis df, Abrantes. apto. de fundos,
eom aala. 3 quartos, banheiro, coií-
nha. quarto, w.c. empregada e ires.
Está alagado sem rontrato. Preço Cr?5.--J8.Í». c.-avcs etraur 11,350.000 w. com CrJ 6Ô0.00O 00 Iinan-

..J,r ~- \, tru rnn. w ti'*. ,j-«ima! ;Caros de Ctmpos, Of.. apto.. 101 —
T-l 41 ^717 *><".'??nl* Kl'A RARATiV RIBE1R0 ,?, 

~ Tt0i^rriZ^ -L APARTAMENTO - Ver.de-se poi mo-! Vende-» 6li.no «S>.rUm£>to de 2
leletones: 42-473/ e 22-3606. prietário vende o apto. I, com I FLAMENGO — Compro, urgen- tivo de viagem, otirro. em ed. a pav. quarto*, sala. Banheiro, cozinha, á?'*

DUSTRIASA. Rua da Assem-
bléia n.° 11 12.°

to-
adiantada aptos, de luxo compôs- c » 

>"«  '~ i,al 7 W* míl Aceita p Cxs. e Ins-
amôli sala l»r r0S" Entrega em 12 meses, t-tutot-. Tratar c FONTELES. diária-

dim inverno .nvidracãdo. 2 otlmo", PREVINAL COMERCIO E IN-fe^a
quarto», banheiro, copa, coilnha, '^ ' ~ ""' * " " '" "
«rea, dep. empregada. — Sinal CrS
50 000,00 na promessa, CrS 
50 00000 prestações d* CrS 
5 000,00, O saldo em pequenas par-
celas. — Preço CrS SOO 000,00. Tra-
tar tel: 2é-02íl — ANITA GEL-
BERT — Atendo diariamente das
1 »i K> horas — Raro neçoclo.nm 4»

LARANJEIRAS — Compro, ur-
Rente, pagamento à vista, apto. dc
sala e 2 quartos ou pequena eua
— Corretor MILTON MAGA-
LHAES — Av. Erasmo Bra*»,
255 — S/ 404 — Fone: 22-6128.

"13 1400
LARANJEIRAS — Vendo, acabado de
construir, apto. de frente com gran-

I de sala 24 m2. 3 ótimos quartos 15
jm2. banheiro, cozinha, quarto e WC

Um 1300 j empregada e garage, tem elevador. R.
.¦Tr^-,,"; 7, Z r~» T 

~>Cardoso Júnior 454. apto 301, cha-IPANEMA - \cndo k T.ua Joaquim ; v„ n :m Prt(;0 Cr$ I050.OOO.OO -

23157 TM

LEME — Vendo apartamento de fren-
in. novo, acabamento dc luxo, rom
120 m*<2 de conitrução. Tem lalfio, ."

jbons quartos, copa. cozinha, banheiro
|cm côr. assoalho em slntc>.'), grande
lárea dc serviço, quarto e w.c. de
!empregada. Preço 1.600.000.00 srndo
j700.000.00 de <mtrada e MO.OOO.OO fl-
[nanclados pelo proprietário em 7 an«s.
pela Tabela Price Não aceito infr-

imediários, Ver a Rua Gen'ral Ribei-
ro ria Costa, 2. apto. 902. — Detalhes
tcl. 57-76B5 ou 23-0216. DR. MIGUEL.
Av. Pres. Vargas, 446, 12.' and. Mia
1206. 12a28 160U
^y^^*|^t^>^*i^^>)^^^i*»^^*aiff|i»*WrV«i

São Conrado — Barra
LOrvS JUNTO AO ITANHANGÁ" G
CLUB — d* esquina C| 1.6O0m2. t dc

!2 frentes e| 2.200m2. baratos, pagto.
ffacil - Eng. TITO LIVIO vende ou-
jtros no Tijuca — Bar e Recreio dos
Bandeirantes — 41-1789, 57-9074 —

'Avalia e vende Imóvel*.
15530 1Í00

Lins Vasconcelos
i LINS VASCONCELOS — Vendo" k'Rua Engenheiro Brotéro um* óti-
ma casa em terreno de 14 x 30 me-
tros. Preço de ocasfio * com faci-
lldades de pagamento. Tralar com
WALDEMAR P. S. MOREIRA. Av
Almirante B*rroso, 91, grupo 404.
Tels: 5I-4W4 a 52-7312.

47737 1700
LINS — Apartamentos prontos eom 1
e 2 quarto*. Vendem-se pot Cr$ 4ÃÔ

marlo» embutido*. Instalações de em-i_ r_„.,,or Mll Tnv vi\r * «!»• banheiro de cor. instalações de 75 m»r Preço: CrS 1.200 (100.00. «mil e CrS 600 mil. Entrada Cr» 200'.Aw.í\-!_. «„,*¦¦• ¦.«...¦;..-. _« A™, TVtt-k* «¦¦fcíjflik yef nt yyj| Maríaní* M — Ini-
do das lotações Llns-Lagoa. Chaves
no ipto. 304 — TraUr; 52-4*11*1

23145 1700

PRAÇA SABNS PENA — Vendo oli-
mos apartamentos dc 3 quartos, ta-
Ia, cozinha, banheiro, c dependências
de empregaria. A Rua Rarão de PI-
rassinunga n.° 4B. Preço Cr$ 
1.000.000,00 — com S Opor cento fl-
nanciado» cm 96 preMaçõrs após a
entrega das chaves, Trata rcom IIIL-
TON UCHOA CAVALCANTI - Av.
Erasmo Braga n." 2*)*!. grupo 302 —
Telefones 22-1569 c 42-4472.

12610 2.100

ATENÇÀOI ôflmo negocio! Vendo
à Rua Barão de Bom Retiro já em
término de construção apartamen-
to de frente; composto de vesti-
bulo, sala, quarto, banheiro, cozi-
nha. Sinal CrS 40.000,00 na promts-
sa CrS 40.000,00 prestações d* Cr$
5.000,00. O saldo tm pequenas par-
celas. Tratar tel: 26-02»!. ANITA
GELBERT; último « vendi.

17383 2500

para empregados e garagem Walter
Weínsdienk: 42-6437 e 26-0626.

Nabuco apto. com 4 quartos, 2 salas |M|LT0N MAGALHÃES - Âv. Eras-3 banheiros, dep para empregados, j mo Braga 2J5. a; 404 — Te! 22-6128.
e copa, cozinha e garagem. Walter 20201 1400
Weinsehenk: 42-6437 e 26-0626

43749 700 Mi"- 3 dormitório*. J banheiros en-, te. pagamento ã vMa. apto de -'endo 1 por andar, de esquina, rriult* d< #e*-v-.ço d-p-ndtn-tas de emorega
 __ j™!:,™1-*"^"^1™** H.*I*ff:,í'rx!,0,.15":sala e 2 quartos ou pequena casa. ]'J1 *.arejado, com 3 quartoe. grande __s e vagajna P«!__9'm ________ de

COPACABANA - Tcrrtno — Vc-.Se
a* Ru* Djalm* Ulnch. JísíO. '*•*-.-«. pregídos. terte --.tnUdo a oleo, atape- . uJ""c-*ur 

''"^•."•"' -"^l"-"'1"Vnipregad*, próximo to Arpoador —i«wnbtoar. Ver nn local. -- Tr»Ur na
tacitlUüdo purte - mts. OLIVEIRA.-"lado. sobre pilotis Preço :.jno 000.00 *•»**•» —' *?<• Erasmo Braga.1^,,^ i.(*r».-»n,oo BtuacUdoa .... IMOBILIÁRIA BARCiXLOS. LTDA,
Quitatiü*. 3 s. «14: "Ü-S-MT. (-. Tratar peio tel.: 57-6490. *55 — S/404. íone: 22-6128 m*) rwr-t.oo em 15 anos — Tratar rone.Av. PT*sídent« V*rga*. U4, T- Tele-

JS4S •« 14564 900 47-0155 — Ipanema. 28033 IS» lerst 4J-33"3. 14581 14001

TIJUCA — Atenção a IMO-
BILIARIA FRANCO ANCONA
LTDA.. apresenta a escepcio-
nal oferta para a venda dos
poucos apartamentos que res-
tam do F.difício Saratoga à
Rua Antônio Basílio, 36 40
compostos de 2 c 3 quartos,
I c 2 salas c demais depen-
dèncias. sendo todos de fren-
te. Preços fixos sem reajus-
tamento. a partir dc Cr$ '
1.200.000 00 entrada de CrS
60.000,00 c o resto em pc
quenas prestações a combi-
nar. Não percam esta opor-
tunidade. Vendas e informa-
ções no local e no escritório
à Av. Pres. Vargas. 448 —
Grupo 606 — Telefone 
43-5594 44000 2500
TUUCA — Vcnde-f* na parte rwt*
deneul d» P. Uruguai, acima da fl.
Conde de Bonfim, magnífica residén-
cia de alto luxo, em centro de terre-
no de li x 30. No 1 • pav. tem dui*
varandas, cinco arr.piai »ala«. banhei,
ro. copa, cozinha. No 2* pav. quatro
quark» grande*, banheiro de luxo.
roupari*. varandí, «alfies para biblio-
Wcj, garage em dois quarto* p*tt
empregado* Marcar visita com PAU-
LINA M. GEI.BtHT - Hua Míxleo
n. UJ, grupo »1 - Tel.: íl-mi.

1J7H aoo
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COMPRA VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS
(CONTINUA)

ÓTIMO NEGÓCIO! — Oportuni-INITERôI — Vendo belíssimos „pt*.dade! — Vendo apartamentos to- jnovos, de frente, sala. 2 qt.-,. banh.
dos de frente à rua Barão deiC07* íirea _¦ tanci"e* V- a banh. de
Mesquita, perto da rua Uriíuala _$___:• -FríÇo 7!,0-^,11 c™s Apenas
comp. de vestibulo, ampla sala

190 ml) de ent. e 600 mil finrnc. era
20 unos para funcionários públicos.Tratar à Av. Rio Branco, 151 — So-
breloja — 8. 203. Tels : 52-8926 e
22.8110. ELIAS BICHARA.

28101 3300
NITERÓI — CrS 150.000,00 de entrada
« o rest. flnanc. CrS 7.232.70 p/ mês,
vendo apto., saleta, sala, quarto conj.,
coz., banh., à Av. Amaral Peixoto,
327. — Tcl 43-5601. SR. SEBASTIÃO.

5868 3300
<^^^AAA^^AMA^*^'iiA-('*-,i-,-^-^.^'-^-'^V^

Ilhas

(17m2), varanda envidraçada,
ótimo quarto separado com ar-,
márlo embutido, cozinha com lu-
sar para geladeira, área com tan-
que, quarto de empregada, ba-
nheiro de empregada. Sinal sò-
mente 30.000,00 na promessa ..
30.000,00 presuçóes de 4.000,00.
O saldo em pequenas parcelas.
Tratar tel. 26-0281 — ANITA
GELBERT — Atendo diàriamen-
te das 9 às 20 horas, ótimo ne-
Rocio. Preço à partir de Cr$ ...
320.000,00.

17893 2500

TIJUCA — Apartamentos que são
verdadeiras casasl Vendemos os
dois últimos aptos, do moderno
edifício em fase de acabamento,
situado ã rua São Francisco Xa-
vier, esquina dc Barão de Mes-
quita, constando de 1 sala, 3 am-
pios quartos, banheiro completo,
ampla cozinha e área de serviço
com tanque, além de grande ter-
raço exclusivo do apto., partindoescada da sala de jantar. Local
de farta condução, próximo aos JARDIM GUANABARA, à Praça
melhores colégios do bairro. Ver! Jerusalém, 180. Tels.: 67 ou 239.
no local com os r. Saldanha 2S124 "100
tratar com a IMOBILIÁRIA NI-! _ZH_ D0 governador - Lojas _l,Kl.'z~. Av •_••¦•? Ma-°> *' — Gru-j apartamentos, vende-se no Edifício"Mar Azul", localizado bem no cora-

cão da ilha, apartamentos e lojas de
fino acabamento composto de sala,
1, 2 e 3 quartos, varanda, banheiro
social, cozinha espaçosa, grande área
de serviço, quarto dc empregada e
paragem. Construção moderna, entre-
Ka em 9 mc-*c3. Preços a partir de
Crí 450.000,00 nagáveis em 40 meses
a combinar ótima oportunidade para
emprego de capital ou moradia —
Vendas exclusivas: SOCIEDADE

ICCA" LTDA. — Av.
13 de Maio, 23 — 4° and.

7858 3400
i^^WV'*<*-l-^^>,W^^^^"<«->,-^--^-^-->-^---'^^^*^^AÀA^>i^^*

ILHA DO GOVERNADOR — Casa.
Vende-se com 3 qt°s., 2 sls.. e demais
dependências; ampla garage com 2
qt°s., árvores dc sombra e fruteiras.
Em terreno de 30x58, à beira-mar.
Preço; 3 milhões, aceltando-se imóvel
como parte do pagamento. Tratar pe-lo Tel. 26-5150. 231_*7_ 3400
ILHA DO GOVERNADOR — Jar-
dim Guanabara — Vendo terrenos,
em 81 prestações sem entrada ini-
ciai à partir de Cr$ 3.800,00 men-
sais. Tratar com o sr. Hermes, das
9 ài* 12 horas, à Av. Erasmo Braga,
227, 1I.° andar. Sala 1.109. Tel.:
22-2393. Das 14 às 18 horas, no

pos 801/2.
32-6531.

Tels. 42-0873 e
43443 2500

TIJUCA — Vendo ótima resid.
centro de terreno 11,50x38, p/fa-
milia de tratamento inf. J. Hylá-
rio C. Freitas. 22-5569.

12827 2500

PRÉDIO
Para Banco
CENTRO

Vende-se prédio no centro, pré-
xlmo is ruas Buenos Aires, rui
Uruguaiana e Gonçalves Dias.
ótima esquina, em local próprio
para bancos ou qualquer outro
ramo de comércio. Tratar pts-
soalmente, eom o diretor da Or-
ganizaçio Técnica Imobiliária
Norma Ltda., Rua do Carmo, n.°
71 — salas 801 e 802.

21245 91

Inspetores - Corretores
GRANJAS E SÍTIOS

Aceita novos elementos, comissão 10 a 18% ou mais; pagas 70% do que se re-
cebe. ótima situação Raiz Serra — 1 hora de viagem e camionete, já com várias
residências e futuro ponto de veraneio. Venha conhecer a organização. Rua Quitan-
da, 67 - 6.° - salas 603/5. 27063 91

TROCO TERRENO !
POR EQUIPAMENTO CONS-

TRUÇÁO CIVIL
Io. loteamento Palmares, área:

IMÓVEIS BEM LOCALIZADOS I5:0»0 f DPc,,l°do[fa 
2°!

Vcnde-íe os seguintes! Rim Barão | miflUtOS Qe TÕlV GO AítefeS, WÒ \22 cn,;,'!4fPMal0iestrada Paty-Petrópolis. Valor
os se_

de Mesquita, n». 222
n°. 43. Trata-se com o sr. VIEIRA —
íel. 23-2837, 11.30 ás 17 hs.

578*; 91

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

27077

Cr$ 90 mil. Troco por um guin-
cho e 2 vibradores. Telef. para
23-5037-OLIVEIRA.

22132 «1

BARRA DA TIJUCA — Vende
se terreno de 3Cx45, no bairro Ti
jucamar, próximo ao restaurante IMOBILIÁRIA
Dinabar, na Avenida Sernambc-
tiba, frente para o mar. Demais
informações pelo tcl. 27-3948.

27055 2500
^rW*^*-*^^*^^A/--^V-i^^*^A*W/VVSAi*VN^i>W

Vila Isabel
Petrópolis

ATENÇÃO
Vendo áreas para sítios de vários tamanhos. Terra fértil. Multa á-çua.

Ideal para plantar e crl»r. a S0 minutos das barcas, junto à Rodovia
Nlteról-Frlburgo. Farta condução i porta. 72 suaves prestaçíes. Posie
imediata. Temos conduçSo grátis, sem compromisso para os interessados.
Informações á Av. Rio Branco, 185 - 14.• andar, sala 1.42o — Telefone:
32-4641 — Sr. Max. 14577 91

ED. MONTE FÁTIMA
A Construtora SOFIL Ltda. pede aos Srs. compradores de

apartamentos deste edifício, a gentileza de comparecerem à sua
sede — Rua México, 11 - G/ 701, a fim de tratarem de assunto
referente ao prosseguimento das obras. 22169 91

LOJA PARA RESTAURANTE"
Vendo grande loja c/ 190 m2. Barro da Tijuca. Frente para

o mor. Melhor ponto. Inf. 52-8926 e 22-8110. ELIAS BICHARA.
___ ¦_ 28102 91

NlTÈRòl
TERRENO PARA INCORPORAÇÃO

Vende-se próximo a Praia da Boa Viagem e do Palácio do Ingi,
prédio antlRo cdíflcado em terreno com cerca de 2.000 m2. Negócio dl-
reto com o proprietário. Procurar Glanotti, i Av. Presidente Vargas
n. 509 - 16" - s/ 1.602, depois das 12,00 horas. 22182 91

Casas em S. Cristóvão
Vende-se conjunto 8 casas antigas, Rua Bela, 371/381, área 14.S0 x 70,50,

pela melhor oferta, na base da avaliação. Crisóstomo Cruz, Av. 13 de
Maio, 47, sobreloja Ed. Itu. Tel. 22-0583. 577; 91

INSPETORES
Companhia Idônea, com seus elementos ligados a diretoria de Bancolda praça, precisa de Inspetores especializados para colocação de Inte»-mento, JA enquadrado no decreto 58, nas Imediações de BRASÍLIA.
Farto material de propaganda e larga publicidade.
Paga-se bem. Exigem-se referências.
Procurar o Sr. Matos Vieira das 11 às 16 horas, Av. Rio Branco, 1»5

— Grupo de Salas 312. 2S002 91

JACAREPAGUÁ
Para grande colégio, casa de safide, laboratório ou Incorporação. Area

6.40o m2; local Av. Geremárlo Dantas, "Freguezia". Preço base CrJ2.700.000,00. Facilito e permuta por propriedade de renda, mesmo emPortugal. Proprietário, tel. Jac. 844. 21112 II

ÃVÍSÕ
GRATIHCA-SE generosamente a quem tenha encontrado no dia 21de abril próximo findo, um embrulho contendo 6 (seis) Ilvroí de Con-tabllidade e uma pasta de couro contenda documentas t valore* dei-xados num auto-lot-içáo da linha Copacabana, no percurso do centro

para aquele bairro. A título de gratificação darei A pessoa que encontrouditos livros c documentos, a Importância de CrS 5.000,00 além da quantiacontida na citada pasta. Qualquer InformaçSo para Aldo Costa, na RuaSáo José, 90 - sala 1.004 — Fone 42-8504. 22147 61

FRIBURGO - BAIRRO NOVA SUISSA
VENDE-SE lotes de 1.000 m2 a 3 ks. do centro da cidade a

partir de Cr$ 65.000,00, em 100 prestações de Cró 650,000 Infor-
mações e vendas com a IMOBILIÁRIA NOVA SUIÇA LTDA - Av
Graça Aranha, 226 - sala 907 — Tel. 42-9292. 28109 91

APARTAMENTOS EMTÓ7ÃCÃBÃNA
Vende-se vazios ou alugados com boa renda, de vários tipos e

em várias zonas de Copacabana. Negócio imediato e direto com
o proprietário. Tratar com Gionotti, à Av. Pres. Vargas 509
16.° - s/ 1.602, depois das 12,00 horas. 22181 9l'

VENDAS DIVERSA S

VENDO — Entrego vazio, Run Viscon.
de de Santa Isabel 206, ótima proprie-! to
cinde isolada. Dois pavimentos, pro-|
pria para grande família, com entra-
dá para automóveis, zona de constru-
çfio 8 pavimentos. terreno Ux*5. Pre-
.0 CrS 3.500.000.00 — Tratar S. BO-
SELLI, Praça Pio X, 78, sala 8U7. . .. . ,„,,. „,,,,.,.,

2800!) 2700 águas e terras

PETROPOLIS — Terreno plano mais1 ———¦
bem localizado e central bairro re- PIA AMERICANA — Na embalagem 1 PARTICULAR — Máquina dc osere-
sldencial, vendo 14 x 25 estudo fa-jmarca Elgir — Duas bacias completa,ver em perfeito estado, alemão, tor-
cilldndes aceito carro ou apartamen- com mistifl adores, slnfAo e armário-pedo, portát. — 37-7616 — Av. Copa-

Tel: 22-3314 c| Pina. de aço. Tel. 26-4534. 26046 BD cabana 131101 — 5.000,00.

 
;!500 MAQUINA — De costura Slnger —! "

KM PK.TH.-.POUS Sn, lote -le ter.|Americin« 
j^!^fe£ ^^:t^ ^^^r-^^ £^Ü_7;|VENDK-RK .aparelho.

22H2 89

COFRES - Vende-se cofres e arqut- PARTICULAR - Comissionário comi PARTICULAR - Compra-se televlvos de aço, prensa, móveis de escri- grande freguezia, encarrega-sc de sio, usada ou defeituosa - 37-7616torios. Compram-se cofres usados -vender de tudo em comissão — Tel-
22123 89 Na rua Teófilo Otonio 120 — Tel: —'.17-7616 — Até motocicletas

.43-4548. 26017 89, ' 22126 85
DIA MÃES — Vendo estatua írancesa I," _T_ __ .. ¦""_', lioAPTirtn ad ~r>r* r-o «mr ~i»*-*tY

,. ¦ „ "Ia Mnlernlté" Gravuras fruteira |VENDE-SE aparelho roscnthal COm- PARTICDllAR DE GRANDE OCA-
reno da 20x50, ou área grand: ou. çaseedor Slnger - Vende-se a R«»;._;!,, ™ a'I"_, " 

gw_s reeni__._ Pleto para jantar, chá e café e pèçasiSIAO - Vende barato prato portu-
pequena, para chacrlnhas, desde 500. Voluntários da Pátria, 353, apto._301.n;\SSVi_^-' Porcelana- ¦*lu*,as a**e2*#.*_*- 

^Ipara consome CrS 50.000.00. Vende-se guês de prato, máquina de costura,
cruzeiros mensais; local o melhor, de 17923 89:   :também 1 aparelho de cristal ro.sen- «ova, portát., motor farol luxo com

altilude de 1,655 HI-FI Philips holandesa 1958 nova, TV 1958 de 14" e 17" portátil amerl-idlial completo por Crí 40.000.00. Tel' pecas dc reserva, lindo piano alemão
metros. Condução junto. Estrada das ;„„„¦, bl-ampllficadores estéreo som, cana. Nova de luxo com antena, tu- 52-6241. MORAES. 1R575 89 cauda. Henry Hcrz, perfeito estado,

Vende-se — Jogo de Ttcoi Golf, no-vos. ingleses, ultimo modelo, sendo 4Madeiras (Ben Hogan), Ferros 2 a 8
ASPIRADOR ELECTROLUX E F.N- 5,., dge e P"«er (Bobby Locke). cl
CERADEIRA — Vendem-se á Rua1?61****- Aceita-se oferta* — Ver á Rua
Voluntários da Pátria 166, apto. 102 Bllei"°s Aires 48, sala 701,

28082 89 12814 69
ASPIRADOR È~ENCERA~DÊIRA~ - VENDE-SE — Tel^i«s„ -n -_,__ aElectrolux com espalhador de cèra.R c.A -------- *° 21 P0"*""-"*--"--

SÓCIOS E REPRESENTANTES

VILA ISABEL — Vendo ótimo apto I Araras, Km. 4, com .1 encarregado, | m,-)Vei original importado. 47-8768 50:bo alumlnlratlo.
de frente, sala. 2 quartos, banheiro, sábados e domingos, 011 110 escritório, |mj-, 20972 89 í vende
cozinha, area com tanque, quarto c'Ruu Senador Dantrs, 71. 5375 3500
banheiro de empregada, Pre,*": 8"')! .'__.,>.«_, ., , , 

",,

mil cruzeiros. Aceito financiamento' ATENÇÃO! Oportunidade! Ven-
com peq. sinal. Tratar á Av. Rio do terreno plano de 12 X 40 no
Branco 151, sobreloja - s-20:i. ELIASImais residencial ponto de retro-
BICHARA. 2mw9:!'0l"roIis, Bairro Binpcn com toda
VILA ISABEL — Vendo à Rua Con- j condução a porta a 5 mts. do cen-
solhiiro Paranaguá, 60 em edifício tro. Sinal somente 25.000,00 na
om fase de acabamento, ótimos promessa 25.000,00 prestações sò-
apartamentos de grande sala com mente de 5.000,00. Preço CrS ..
26 m2, 2 espaçosos quartos, banhei- | 290.000,00. Tel.: 26-0281 — ANI-
ro com box, copa-cozinha, quarto TA GELBERT. Raro e único ne- J!^-1 ___Por^__rla deste jornal n. 27042. 
de empregada e irea de serviço gócio! 17887 3500!
com tanque. Preçc a partir de Cr$
750.000,00 financiados em 7 anos. PETROPOLIS - Vendo no centro, a
Vendas exclusivas. WALDEMAR P. -"O me'r0sod° ™**c,° 

?,r;.'° 
1'**r** '. 

1
S MOREIRA - Av. Almirante f| ^^^^^^^Barroso, 91, grupo 406. Tels: .... _(, 3 

*qua'rtos, 
2 salas, 'dependências

52-6994 • 52-7312. df empregado, etc. em terreno clc Tratar por obséquio com Mario Sertorio, de
47738 2700 1,000 m2. Cr? 2.600.000,00, facilitados I Av. Rio Branro n. 117 - s/ IV,, até dia 9.

Tratar: S LAGO — Av. 18 de Nov., ——;  —______ —
834 — Tels.: 3332 — 4317 — Petrópo

47-8768, particular

vendem-se, na Rua
Pátria 353. apto 301rádio-vltrola de luxo e toca-dis-*os

20981 89 CÔMODA nova de madeira maciça, f.hiJco. import., geladeira 11 pés -;,7Dr>A r^í
:còr clara e um bonito armário igual 37,-7616. 22124 89 JAH'!A vi;

| peças feitas de encomenda, t ti d o por
usada ou defeituosa

,, i ... CrS 30.000,00; gravador de fl-V°'l"ltá«!;0S, 
__'*»• ¦••» «delidadr. Crf 33.000,00;-soai 89 quina de lavar pratos,

FLORES

h.0(,o.W. Vc.u1,.-m. separadamente I dS^^^i^«--?^firS3S.iP.ÍSli,,¦ ISÍ!2,íí!^i-FJiHOTif «ilfí"! ^ JV"» '"'" ^"""t<*Í

SÓCIO PARA INDÚSTRIA DE
CINESCÓPIOS (Tubos de Televisão)

Ex-dlretor de uma fábrica de einescépios, com 16 anos de experifn-
cia no ramo, procura sócio capitalista para montarem Indústria. Cartas

orn?.l n. 27042. 270-12 77

R EP R È S E N TA C õ ES
Senhor rom prática e vasto conhecimento d» Pracn de Porto Alesre

Est. R ('¦. do Sul, aceita representações de Tecidos para Decoraçõrs.
9 ás 11,30. Tcl. 22-2801 —

28079 77

Ver na hora marcada 37 -321'7- 37-7616
17900 89

má-
Cr$ 36.C0O.00;

roupa para criança ató 10 anos e mui-
,,,.,,,, i em Pia,a Por-'tos outros artigos domésticos — Vert».,".-*-*. com rontíwte. finI«lmo|A Run GuMavo símpniò ?94. «pto!

37-4552. a partir de quin-
5831 69

¦oa conhecedora de prntas, ótimo pa-(.n.f.|r,22141 89 r» presente ou colecionador. Peso:—¦ -
GELADEIRA PHILCoT^^^pés^Cr? ^^/''Xti^o' d.9,000-'fl0- 

Tcl: IBALCÃO
VENDEM-SE: _ Estojos novos para 32.0C0.00; cozinha americana completa.'_ 2 tlomlnlnsvquitelos c engenheiros, com 30 pe- pia mPtro c meio, 16.000,00 e um jogo — — *
£?!. P°L.*rí? 7000'0.0j com 26 peças por estufado, novo. 2 poltronas e sofá de FAM.I Cr? ô. 000,00, com 22 peças por CrS

15.000,00. Marca ALDA, a melhor ale-
má. Telefone 32-8791. 13581 89

R3 assentos, CrS 16ÍC00.OO
do Bom ____üro 1554, c. 1.

Hotéis e Pensões

ESTRANGEIRA vende
Barão Persas (pequeno) móveis.

tipo mesa, 3x0.90. de ne-viagem urgente rob», vende-se dois e uma máaulna
fl*-56 80: Slnger", bom estado. Álvaro Alvim

tapetes!24 Ü m______*____-2M. 270518!)

2212*: 83 mludem «¦,«•. Prado Júnior iT^.'}^^^™^ ELEC".OLUX sueca
1009 Lido.

I MOTIVO VIAGEM —
íversoí objetos móveis etc. 27-9356

22853 89

VENDE-SE: — Projetor cinemato-
gráfico sonoro, 16 mm. m.-*rc-a MB» ._„..„ ,—-,-- ~COPTA, novo, Crí 55.000,00; 2 bino- IPENSÃO VEGETARIANA — Rua Se-
culos novos ZEISS, um 7 x 50, Crí í"5,d?r, Dantas 119, 3.". defronte ao MAQUINA DE COSTURA — SinTer10.000.00 e um 10 x 50, Cr? 12.000,00; | Tabuleiro , legume.", frutas, cereais,1 portátil, americana. CrS 7 000,00 —

integral, base Vende-se á Rua Voluntários da 1'átrh5792 85'166, apto. 102

?'hí4 hõ!n~V ,-i,J"l_s de Kar«n'i» vendo po>-22B54_89 cr$ 3.900,00. Rua Visconde de Inhaú-
Vendem-se dl-,nia, 134-4." andar sala 426 tel. 43-3624

27053 89

legumes.
1 binóculo novo de teatro 

'zKISSÍ" 
3J5 IvlUmUlM, leite e p5o

x 15, CrS 3.500,00; fotometros novas i{la _____
(medidor de luz) WERRALUX, CrS
1.300,00. Telefone 32-8791.

13580 89

Modas e bordados

ESPOLIO — Vende-se ou cede-se di-
rcitos sôbre prédio da R. Tones Ho-
mem n. 1086, com três quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, banheiro, tendo aos fun-
dos casa Independente. ,*i83fi 2700

Subúrbio Central
EM SANTA CRUZ -- No cvnlr,. —
Scu lote 12x30. para morar no qu; e
sou, a 500 cni7.elro.s mensais. Aveni-
«hi Antarea, 2651, ou no etcritárlo, na
llua Senador Dantas, 71. . 5878 2800
QUINTINO — Prédio residencial,' cm
tfU-rC.no que mede 11 x 28.70. á Rua
Bernardo Oulmaráes, 110, dividido em
Milela, 1 sala, 2 quartos e demais dc-
pendências. Mede o terreno, 1,70 na
frento até a extensão de 21.30. nlnr-
gando-sc paru 11 x 211,70. Será ven-
dido em leilão Judicial, no dia 13 de
maio de 195B, á.s 16.31) hs. pelo lei-
loelro FERNANDO MELLO. II. Oul-
tanda, 62, 4"., fones 42-8205 e 42-5531.

 5828 ::8C0
REALENGO —¦ ótima área pia-

lis. RÁDIO E TELEVISÃO
PKTROPOLIS - Vendo na Ponte do .TELEVISÃO — Vende-se duas, ame- j VENDE-SE radiola de mesa Long-|TV 0" EMERSON PORTÁTIL — No-
Fones, Junto do comércio local, ótl- rlcanas, ainda na embalagem. "Emer- Play, 2 vários rádios a partir dc Cr$|va. conjugada com rádio, e adapta-
mos lotes para construção imediata, son" 10 e "G.E." 14 polegadas, su-'1.600,00, várias enceradeiras a partir dor para toca-discos. Tel: 26-4534.
frente dc rua pavimentada, a 500 me- íperluxo, portátil, 1958. A Emerson'dc 1.500,00. Rua dos Inválidos 61, 9887 60
tros do Hotel Quitandinha. Ônibus lem rádio, podendo adaptar toca-'sob. JOSÉ. Atende-se domingo. \_rti—7Z~^—Zrrr, TKfi Í7f,.„,,
do Rio c Petrópolis á porta. Paga-'disco e serve para automóvel. Rua 41684 60iT-v. G-E- _?' . — ** , • n',lcrlcana*
menlo; 30 mil de sinal. 30 em 6 me-iSonza Lima, 44. apto. 201 - Copa-'_„„ rn ..-,-- 5_____ __Víi„-\ iconsole, HI.FI tubo polnrolde, nova.
ses c o restante em prestações men-jcabana._ 22136 60:__IJ_S9.,.\\}'1S 

~ 
J,!f.ezer. ve:.t^'1.1 H*9ua Barão Jaguaribe 402 - Ipwema

sais de 1.300 cruzeiros — Tratar: S.'H, p. QRUNDIGLAGO
3332 —

- Av
¦1317.

15 dc Nov., 834 — Tels.:
26044 3500

1958,
mente Importada Alemanha, modelo ITel. 26-4534.

ina embalagem — Chave no fecho — _ pert0 jardim de Alá.
nova total-1 Alarme automático — modelo 1958 —

20976 60

grande cj 5 alto-falantes, 7 faixas —
***~*~***tr*+r*****tr*****v****<*~tr*r» ' 47-8768 — 65 11111 á vista. 20969 60 TV 1958 14" e 17

Teresópolis

26Ò47 «o RADIO-AMADORES — Vendo Recep-
(ores RME-45 e NC-183, Conjunto

portátil luxo 2 cores; trans-receptor Vocalino. Estação com-
lindas c| antena magnética própria pietn Pm mala de couro composta dc
tubo aluminizaro 47-8768 americana)transmissor, receptor e VFO, 40 e 20
nova. 20973 60 metros. Reiay para antena. Válvulas
RADIO TRANSISTOR DF."BOLSO

CAXAMBÚ
GRANDE HOTEL

FONE 62

28080 89 ATENÇÃO - Grande liquidação devestidos casacos saias bliifas etc. ra.

19276 85

bricaçfio própria. Preços especiais
para revendedores. A NORUEGA —
Rua Gonçalves Dias n<> 78 3o pav —

52'83:11- 18647 81Tcl:

AS NOIVAS - Senhora recém-che-
gada dc Paris, vende toucado, véu denoiva e um bouqnet da Malson Rebe,e mais sctlm e orginxa de seda na.tural, para confecçío de vestido. Av.Rainha Ellzabeth 151 apto. 301.17827 81
VENDO vestido Cashemere e corte
pura lá argentinos, toalhas chinesa»

17937 81Tel: 57-4191. CÉSAR.

HIPOTECAS E DINHEIROT.V. EMERSON 14" — 1958, portátil,
modelo luxo, 2 cores, tubo curto alu-

CASA. - TERESÓPOLIS -. (AÍtõl -li?,'*1*0',??16****,,," 5?"15'10 ~" 
._a-,_[aR_Vendo linda construção com 3 quar-]t-lj"'-1 iu. ___. _*... Emerson 888. modelo 1958

t«..v 2 salas, varanda envidraçada, ga-vÊNDÈ-SÉ — Em perfeito estado te- comum de lanterna com e-:tojo de HALLICRAFTTERS —"Vendo 2 
"naltaS80 

e documentos. Também compro r.„,,n,fi. T... «, 1B7,ragem e demais dependências. _Mç-jlevisão. rádio-vitrola dc 3 velocidades, couro c aparelho de escuta indivi- embalagem, modelo S-53A, 1 custa na|e vendo prédios, apartamentos e ter-:<*gn***TÜÇ'10* -"-- *J-J0,v
usa pilhas

A JUROS — Sob hipoteca dc prédios PARTICULAR EMPRESTA — Críl
ISSJifí! •.PitS?Vf ° °Utr°S m^aa^Podp1?°. »"»!d«.«"«» d0 vencimen- 100.000,00 a Cr$ 400 000 »b hlpote-PT1PW 46-0077. 5859 «o «, ji- . i ,. "••_¦"""- iw.\nw,w a «.r» -tuu.uuu, son n pote-aaoii ou to, adianto dinheiro pnra regu arnen-',. J. --IJU, _,_._,_ __, n_.i __\-o ¦_. tne-in » rt™.„m.»in, T»^,i,j;nV —e* d8 PÇ«oiM, mesmo em final dc HIPOTECAS

lhor ponto do alto. Parle financiada Conjugados Zenith —
apto. 301,pela Caixa Econômica. Tratar pelos -piljahet-h 151

telefones 22-1713 c 42-2443 - Sr.'L'"""n' 
,*"*

Av. Rainha dual.
17928 60

Sem uso Tel. 26-4534.
26048

23057 82

VIEGAS.
TERESÓPOLIS"

20022 360:'
Vende-se o apar-

,

na com cerca dc 6.525,00 mlí., c/ tamento recem-torminado, de sala c
lima frente dc 75,00ni. situada á quarto conjugado, c sala e quarto
rua Curitiba, cm frente ao n.° separados, Faciltta-se o paüamento
4'i8 c a 373,00m da Estrada do v«*r com o zelador'BENEDITO, e tra-
Água Branca tendo projeto já !/'¦•' * ,Rua £™W° Pr',r,° ^«««-.J"-
aprovado com 2!) lotes, sendo 24 r° iU,<l* s 2,2í"i mn
lotes de vila c 5 lotes de frente. TERESÓPOLIS - Vendo lindo sitio
rreco: (TS 1.800.000,00 o/ 50% 'dand? P"a íu". rli,rho' mmn ex,p"'
faellilaHn em I? meses PIVIA __: s'10 (lc zw '*",trns •* com frente pa-i.m íiiLiao im 12 meses, i ÍVIA — 

(,.„ rstr>ic)n ensalbrada - Area 16.500Trav. Ouvidor, 17— (Ser. Ven- metros quadrados. Preço Cr| 
das, 2,° and.) Tel.: * 52-8166, de 188.000.00, sendo 20 por cento dc en-
8.30 às 18,00 horas. I trada c o restante cm 5 anos, sem

4376!) 2800|JurM' Tratar com FREDERICO, na
l Av. Pres. Vargas 534, 2° andar.

13688 3600

ENGUIÇOU SUA TELEVISÃO
CHAMAR TELE RECORD - 45-5521

SEM SOM 
SF.M IMAGEM 
NAO FIXA A IMAGEM
REGULAGEM 
ANTENAS P. 6-13 
N, B. —

790.00
780,10
750,00
300,00

1.500.00

praça CrS 25.000, vendo 2 por CrS ..Jrenos. Tratar com S. BOSELLI, na
60 30.000 Tel. 22-1210 — Peralva. |Praça Pio X. 78, l 807, cm frente!Jr~,~" ;—_—~*

28091 60 « Ifírejn da Candelária. 2B008 92'DINHEIRO — Empresto de 300
—  *.._._.„ ._-______=-z-~ iBl* 20 milhões. Zona urbana — Tra-

TELEVISÃO PHILCO portátil, Impor- PARTICULAR EMPRESTA — A | U-I lar direta cl as partes Compro pré-tada. na embalagem. Vendo, Ru.i Do- ros de 12% t 10%. Cr$ 800 mil em dios pngo à vista — 26-2544
miclo da Gama 22 - Haddock Lobo. uma ou duas hipotecas de prédios 12819 92

19600 60

Ja incluido o material a empregar.
4 5-5521

26026 60

Linha auxiliar
TERRA NOVA Leilão Judicial

Terreno pi veraneio
terreno em
50 perto da

Affonso Nunes, leiloeiro, venderá emIATENÇAOl Vendo
lellfto, no dia 7 de maio. as 16.0(1 ho-!pn«„. i,-r:„ ,i„ 19 v
ras no local, o prédio a Run D. l.l-l C 

, 
' 10r, 

. . «*¦ . ,,,
dia. 48, e terreno Junto ao predio - Prnia no Conjunto Cote D Azur.
Mais Irifoi-vhaçoes pelos tclcfnnes ... Sinal somente 5.000,00 o saldo
22-3U1 - 42-2212. 29021 2000 cm prestações 600,00. Preço Cr$
*s**>Aai**fs_f*„AsxAtSKi*s^^ *í0 000 00  Tr'itir tri * 2fi-0''81

— ANITA GELBERT.
 . 17891 3700

JACAREPAGUÁ* - Vendê-Ee sitio na SAQUAREMA -""oportunidade _estrada do Quinto, com 4 casas, son- vcndc-se esplêndido lote na melhor

TELEVISÃO CONSERTO!
COM GARANTIA POR ESCRITO

ZONA SUL ! 36-3017
No mesmo dia na sua casa! Técnicos estrangeiros. -Materiais originais.

F. B. HOLLÓS "TÉCNICA ELETRÔNICA"
Rua Guimarães Natal, 2

FIRMA REGISTRADA 17898 60

Jacarepaguá

«Io uiv.a sede, oiilvas colonos, tendo quadra; InformaçOcs tcl, 25-5745. ate
JOSf. CARLOS.

195597 3700
lago, area, terreno 7i; rot metros ou.i- «_ horas eom nn
drados - Preço 1 900.000,00 - Facili- '
ta-se — S. BOSELLI — Praça Pio X — -
n," 78, sala 807, 8." andar. CARO FRIO — Vende-se 2 lotes.

2801! 3001 trente praia, loteamento Miguel Cou-
lo, 120 mil cruzs, cada um, parte lon-
go financiamento — Av. Rio llr.im-o
99. 7.°, 23-5097 — Dr. FORTUNATO

12803 *l7l'0
¦>.*VSiV><-^*--^%V^'V^r^*^«i^'*' »v»w

JACAREPAGUÁ' - Compro sitio já;
formado, com bon casa, bastante ter
reno. de preferencia cpie nele p.issc
rio ou que tenha, lago ou lagoa di-n-
tro da propriedade
WF.INSCHENCK - 42-1-437

WALTE1
e 2í-0("2ii
4816 3001

-ç e Fazendas

Meier
CACHAMBl -
Rua Ferreira

SITIO EM SURUI — Vendo urgente
icom 3 alqueres, distante 45 minutos'da 

praça Mauá, intincrario pela nova
estrada Rio Teresópolis. com diver-

RAD.OVITROLA ALTA
FIDELIDADE 1958

Toda rm pau marfim, I.ong-P1.iying e controle eletrônico, por
(r$ 13 000.00. ou melhor oferta Melhores infoimes pelo tel. 37-0089.
Ver a qualquer hora, à Rua Dias ria Rocha n.° 31, casa 4 — Copaca-
bana. Motivo viagem iirgrnte. Perto Clne Coparabana. 913 60

ALTA FIDELIDADE - R. C.A.
MOD 58 — 12.000.00

Com garanlla, recentemente Importada, cnntrólr eletrônico, drs-
ligando totalmente quando termina o programa. On7e válvulas, vánas
ondas, pick-up automático eletrônico, alta-fidclldade. Vendo urgente
por preço muito inferior ao custo aqui no Rio. Rua Bnn-ta Ribeiro,
n. 308 — Telefone 37-5432. 914 60

ZSNITH -
dêlo "300"

mesmo em final de construção, so-
Transistor, portátil, mo-*loção rãpida. Tel: 23-3870.

último tipo — 57-8241. 23056 921
17958 60

ACIMA DE 2 MILHÕES

COMPRO 1 T.V.
52-1723

MESMO COM DEFEITO
7004 60

„ . - i Emprestam-se
SÓCIO — (Ou sócia com capital) - Distrito Federal
Senhor de responsabilidade Ja com
grande freguezia no ramo dc pensão
procura sócio ou sócia, para este ra-
mo que também trabalha Junto, co-
nheço o ramo ha muitos anos e dou
referfmcias. resposta para portaria
deste Jornal sob o no 22865 Sue. de
Copacabana. 22865 92

DINHEIRO — Corretor com 10
anos bons serviços melhores re-

; ferèncias, emprega com garantia
e renda vantajosa o seu capital.

| Tratar à Avenida Rio Branco, n.
1185, sala 1207 — das 9 às 12 hs.
I— e 16 às 19 hs. Tel.: 22-3515. |

88282 92i

Vendo a casa I. da s,ns grvores frutíferas, nascentes dá-
ndrade 548, c sala. 2 slli,É pCrIo de Praia, preço mínimo

CUfirtoj, dep. 600 mil com 330 mil cn- cr? 400.00«\0O a vlsta — Tel. 22-7971
trada. rest. 8 anos — Ver c penn. r 22-7PÍ3 — Rio Branco 151. 15." aa-;
Inquilino — 42-1-173 — MONTEIRO — dar sala 1514. 28045 3800
MORGADO 22153 3100 -—--,— ~_ n—_ ,vFRIBURGO — Vendemos na melhor

mna de Friburgo, m»i.niftcos lotes
e chaceras em prestações mensais
desde CrS 100,00 sem juros, já demir-
cados, rm ruas abertas, ônibus i
porta, com todo o recurso para cons--
trulr. Posse Imediata. Lugar «pruii-r
vel. clima saudável, multa mata. vá-
rias nascentes, ótimo para o cultivo
de fl<\re< e frutos. Altitude de 1.000
metros »clm« do nivel do mar. Fuja;
do calor e retempere suas energias
com os ires da Suiça Brasileira.
Compre já p*ra beneficiar-se com o

AR CONDICIONADO

Subúrbio Leopoldina
nÒNSUCESSO Tíligicnopollsi — Ven-
do. por Instituto ou Caixa, a p.-iita-
mentes prontos — 11 iblte-sc. ótimos
ampla sala. dois quartos, coí n'ii,
area, dei*, de empresada. Ver i lt.
Doutor Tavares de Macedo n» 115
— Tratar A tardo à Rua Alv«i -i Al-
Vim Jl-í 1201 — Telefone .12-7737.

2ci" i *-:'*o

CONCERTO DE TV
E instalação de antenas disque 57-8307. Sr. Paulo.

R. B. Ribeiro 344. 15401 60

TOCA DISCOS GARRARD ELETROLA

TELEVISOR INVICTOR
Vende-se de 21 polegadas, de 17 po-

legadas, de 14 polegadas. Na emba-
lagem, com o menor preço da pra-
ça. Tel. 42-4671. Sr. HASENCLEVER.

915 «0

CONSERTOS DE RADIO E TV
Técnico experimentado conserta rá-

dio e TV a preços módicos. Tel
42-7093 e 40-0705. Sr. bennv U JUR0S MÍNIMOS — Empres-

*MU 
J_* to sob hipoteca de prédios, mes-

i i j i r Imo em construção; adianto di-
InSlülpÇaO He AlltenaS [XtemaS nheiro para certidões, solução

C; absoluta garantia de um ano por rápida. Tratar na Av. Pres. Var-
pessoal capacitado sob orlentftçSo de!»as 290, gala 918, com A. Morais.
témico de grande Cia. TV 47-8292 — .3055 02
Orçamento e Instalações ?em compro- —- ——,
mUso. 2098O 60 ATENÇÃO — Qualquer quantia — sob

hipoteca coloque bem o Seu dinheiro
EIMIinAIiC Ibons juros, mAxIma Rarantia. sigilo
riULLiivAUL absoluto, predloi bem localizados.

Conjunto em dois móveis, Pllot A. Longa prática no assunto. Sem qual-
M. - F. M, r. 42 — Um toca-dls- quer compromisso, por favor queira
eo "O.irrad-' RC 88-4, r. — Modelo'. procurar "S. VIEIRA" rua Senador
1958. Um alto-falante conjugado Unl-;Danta\ 30-4." si 401, das 15 as 18 hs.
vers.ty triaxial modelo 312 próprio tel, 22-4337 29035 92
para família de fino gosto, equipa-1 '. —
mento novo. acabado de chegir da
América. Vendo por falta dc um sa- jlao arteoiir.do para o annrelho. Tel..'
5Í-1P54 _ Procurar AMORIM. \_T7A_i_

48312 S0 MAQUINAS para marcinetro equipa-,
 —idas com motor 110/220 marca Wal-

I krtin-ner. 1 tupia. 1 serra de fita. 2'deíempeno. 1 serrs circular. Vende-
|M tel: 52-5892. 8. FIORELU - Ru»
Chile 25 - Loji. 28138 78

Tel.

sobre hipotecas no
Com "S. VIEIRA"

22-4337 das 9 és 18 hs.
29036

Kmprcstii-se dinheiro sob hipo-
mll'teca dc prédios. Com direito „

amortizar ou liquidar em qual-
quer tempo. Adiantamos dinhcl-
ro para obter e regularizar os
documentos necessários. Infor-
mações grátis sem compromisso.
Organização Técnica Imobiliária
Norma Ltda. Diretor Antônio Jo-
sé Cepeda, à Rua do Carmo, 71,
salas 801 e 802.

5798 92112

DINHEIRO
ADIANTAMENTO DE RENDA

A Predial Canadense Ltda,, comunica aos senhores proprietários rtlie
esta aberta sua carteira de empréstimos sôbre aluguéis. Para ejue V.fi.
desfrute desta vantagem basta que nos confie a administração de seus
bens mediante a módica laxa mensal de .TV (trts por cento) sAhre rada
recebimento estando incluída nrsta taxa lóda a assistência relativa a
locação de seu Imóvel Inclusive a Jurídica. Melhorei Informações em
nossa sede, à Rua Álvaro Alvim n. 21 - Grupo 608 — Tel. 32-7921. das
9 as 17 horas, de segunda x sexta-feira. 25873 92

ALTA

DINHEIRO
10.000,00 A 20.000,00

Emprestamos, juros de Lei para pagamentos parce-
lados até 6 meses de prazo, somente a quem tiver ótimas
informações comerciais e 2 avalistas idôneos.

Rua Senador Dantas, 118-C — sala 815 das 15 a«
17 horas. 194A7 92

MÁQUINAS EM GERAL

1 H.
Unidos
Tratar a Rua México
52-8865.

31-C - Tel
4860 «.,

Vendemos mod 120 1, diretamente do importador os meiho-
res preços da praça, consulte-nos fone 42 5368 — Álvaro Alvim
b. 21 - 5.° and. - Conj. 508. 28108 60

Aita-fldelldíde — Portátil. Tccs-
I di.-co VM — Faculdade pagamento —
; Ótimo preço — Tratar Rus México
31-C. S!8 «0

PENHA — ATENÇAOl — Vendo lucro que adUrá da grande valorl-a-
apartamento pronto d* frente, edi-
fido moderno a Rus Acarau com-
posto dt: vestibulo, ampla sala, 3
ótimos quartos, copa, cozinha, bs-
nhelro, área. dtp dt tmpregtda.
Sinal CrS 50 000,00 na promt»«a o
saldo financiado tm 10 anos. Tra-
tar. Tel: 2Ó-03S1 - ANITA GEL-
ESRT — Ver por favor no local. T.UFXDINHA. em Petrópolis
Riro t único apartamtnto * venda, do área de 5

K987

çao com a no\» rodovls que liga
mburfo * **1» Capllsl, já na fuse
final do tsialUmonto, Loteamento en-
quadrado non IVercto---lcl.-i 58 t 3079.
Procure-nos «Ind» hoje pari combi-
nar um» vlsit» nem de»pe.<» ou com-
promisso. Av. Rio Branco, 14, 1? an-
dar, Ttl»! 43-1U7B e 43-9486.

_13fiS5 
-tíO*

Ven-,
10 alqu.-ire-s de óü-

J2C0 m»í terra», n».«centes ár *gua.« mine-
.__ tais. o«i-hocir«s. plantaçóe» d? frutet-

HI01KN«MX)LIS -- RU» Ubiracy 4Ú0 ^ m_,a^ CHma nio há me-j
- Vistos» midíncl». jratU p ut.ul» ,,hcl* Alliturt( t. 64J ms. ConduçSo lun-
de novo. ra terreno ltaJí com «r-j , (6 tl Brtv,m!m> J7 km»
vores fnitifer»!. \ende coao entrada <_,: ",,_• 

t_,> ^„,A»„n t^..i a_ «„,.
d» Cr» 4CV OOO.OO. rfítante
tuuncio. aceito como
aparumento. Trat. sr, r.r.__ - ---_--. - -,,--
SJ.9UJÍ. R Dtt*«ít 79. ». *?« Senador Dantu. I

5553 3N10

8
5
z-.o
A.

, * " ™,.,, , :\t>. ltir, torç*. tcl. «Win:™ 3i «to.

UnU Ue"to elo Rio pelo centórno. Lpc.J dt COM-

p"r.e provim :un>' valoriiirto¦ e P^"^*,^;
«r «t-fV-Tv _ 

'das das Ariras. Km. S. — Tratai Russr, MEr.-ia •—__.__,____ r>._... 7« Mm itoo

REPRODUÇÃO PERFEITA
MAIOR PROTEÇÃO

•m

PARA SEU "g" ^áfcom n ler
REGULADOR ESTÁTICO

Niterói
A MELHOR PRAIA t X Q> * R!0 dM:.
Ostra»". Mídlciri.»! e*mo Gu»r»p»n. t
I otes desde SCO.fX» m*r,»a:» Mult» con-
rl-.içjo. Eítrad* An*»r»l PolJteto Km J
153 ou no Mfrtterto, A R>s» Senaínr (

li, 5S7« SK» i

Materiais de
construção

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23*5342•trcri ti

RADIO TELEVISÃO COM. E IND. S. A.
FÁBRICA: RUA BRAULIO CORDEIRO; 637 - - I BU 29-0133 - RIO DE JANEIRO

P. — Becebldo dos Estados
Facilitamos pagsmento — j VENDE-SK um trator Oliver Cletrac,

» Diesel e dois Scraper» Osrwood.
jVflr na Entrada Rlo-Petrópolls. n»
Icurva da Ferradura, obra d» Bter
|S.A. 19487 78

TRATOR
FORD

Vendo — com oi negulntc» implc-
mentos: — Arado. Enxada, Rotativ»,
Plaln» t Carreta — Trator e Imple-
nrentoj estSo em estado de novo. —
F.icllito o p»«*amfnto — Tr»t»r *• Ru»
México n'. 31-C — Tel. 5J-Í8B5.

23083 _78~ 
FERRO REDONDO 3/16 

"

23-4744 - 23-5342
m-5 78

Troco terreno
POR BETONEIRA CAPACIDADE

300lh.
Io. loteamento Palmares, área

5.000 m2. Perto do lago, a 20
minutos de Psly do Alteres, na
estrada Pa^-Petrópolis. Valor -
Cr$ 90 mil — Teletonar para
23-5037 -OLIVEIRA.

23130 71

MAQUINARIO - CURTUME
VENDE-SE

TODO MAQUINARIO DE UM CORTUME DE
SOLA CONSTANTE DESTA LISTA

Um cilindro rom tr»n«ml»«5o completa, marca "Moenoi-* p/ 10 W10
kl de prenío (f»b. ali-mâ). l'm» máquina r/ tr»n«ml««»o eotnpleU
p/ estlrar e enxugar couro», marca "B»dl»he" (f. «lema). Uma mi-
quina p/ entirar couros c/ du»s mesas de ferro sfibre rod»« (marra
••Breveteel" (f. francenal. l'm* mAquln» '-Rlnjer-' par» cortnr» de
«ro». Um» máquina p»r» trimpe»r correias. L'm tamborlo rrande
rom transmissão e rolun» de ferro par» de«r»l«lnaçln. tím tamhorJn
mídlo com madeira nov» tr»n<unl«tio e rolun» de ferro. t:m tamhorío
médio eom madeira nova tr»nimI>ii5o e colun» de ferro p/ lavagem
ite sol». Tr»s tambories médios rom tranimlsiio e colun» le ferro
p?r» rurilcio de couros. L'm t»mbor pequeno psra prov» ecm motor.
Vm conjunto rompleto p/ exlracio de tanlnn rom rtff tinas, transpor-
Udor* e trlturador de case* de b»rb»Umào Uma estufa nov» p»r» «ec»r
sola com motor. Una bal»nc» p/ pes»iem de couros e »ol» até
l WM) kt Três li»l»nras menores rom r»p»rld»de p»r» ZKl a 50« kc
l'ma bilinca pequen* com S pesos. L'm motor de S HP On motor
m»rr» ••t;E" dr 15 HP. t.'m motor de 10 HP lm motor de 4 HP
L'm motor marc» -Chalerol" 1/8 HP l"m motor maré» "M»relr.
0.S5 IIP Cm motor m»rr» "B»dem Snls"»** 11 HP. Cm motor de
5 HP Cm motor dr 13 IIP Cm motor marca -Ase»** 1/2 HP
Ilols motores de 4 HP Cm» bomh» móvel rom motir ronJur«do
Cma bomb» p»ra áíu», Cm» bomba marr» -•Bernet" de 1/4 P. » NM
chave p/ fArc* de 3a imperes Duas bombas pequem» tl moUire»
ronjiicados Cma bomb» de dius polejadas para á»ua Cma chave
rrostato e uma chave par» (irta de M amps Cma rhav* para fArc*
de 3» amps Cma chave automática marra "OF.". Cma chave auto-
mátlea marra "Fiat". Cma rhave reostato » uma chave p/ fírça
de '.1 amps Cm aparelho p/ solda de nxliénlo ri i btros t dnli
Jojos de manAmetros Cma peça conjugada r/ motnr marra **íle-
mens" de 18 HP Cma ralxa de rámblo marca "Rjmaseo". Cma ra-
dlol» p/ transporte de couros curtidos. Cm lot« de e»nos d» aco.
cobre e ferro. Oficina com diversas peca». Cma talha para «uspen-
der alé 50o quilos. Cma prateleira grande, um balcáo-armárlo e um
»rmárlo p/ ferramentas. Cm armárln-pratrlelra tl quatro portas » duas
gavetas, quarenta e cinco quadros permanfnses aos tanques de curti-
cio Quatro eavaletes para drsrarnaçlo de couros. Reis facas para
descarnado • p/ passagem d» couro». Seis f»c«» psr» estJr» d* «oi»
Ofirtna rnm diversas petas Preço: Crf I tos «ot.M (nm mlthlo • «eis-
centos mil eruielros) dt todo lote Tratar com o sr iallm lleik. a
Av. Rut Barbosa r. 17» - xpV 1 HH — Rio. T»l 2J-«»77. ZHAU 7Í

*- *- *T. ,ifl„_Jri As -fa^itífgs iftl i -JE*. tít-^-^-*k^-SA-*^ •*• -11*«lf__'____,mim-1tli,, Jfss .-gtV-Ss-sTstll •¦ ft\ iKita-flliiiii-aTrii ** -* **- ¦-*¦ *%. é% A *¦ __, ______________ X%.^ji_. _\i_. I _(*_t ,** ¦" - ^ aí— a™. J^ *m\ ____ ÀM ,s*l ,sm _^ A ..dinn
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTO
Centro

P.UA CONDE LAGE, 22, ap. 221 -
Aluga-se magnífico npto,, Ia. loca-
ção c| vista para a bala de Quana-
liara, sala, 2 quartos, banh. comple-
to, kitclinettc. CrS 7 mil. — Cha-
ves c {porteiro. Administradora Sa-
cional. Av. Prcs. Antônio Carlos, 615
2°. pav., tel. 42-1314 das 9 ás 12 e das
14 ás 17 hs,  28070 1
BAIRRO DK »...TI.\IA — Aluga-se
magnífico apartamento pequeno,
com finos móveis de sucupira, com
todo o conforto, em prédio novo,
moderno, e dc fino acabamento
Aluguel barato. Não falia água,
condução a toda bora. Ver e tra-
tar com o SR. ANTÔNIO ã Rua
Guilherme Marconi, 74, ponto fi-
nal do lotação Mauá-Fátima.

186G4 1
SOBRELOJA — Aluga-se — Quase
esquina de Av. Rio Branco, Rua San-
ta Luzia 7AD, serve para Banco, Ca-
beleireiro, Bar Fino, Alfaiate de Lu-
xo, com acesso direto de Rua Santa
Luzia. De público selecionado, novo
contrato com aluguel razoável. Infor-
inações Mino, KULICK — Sobreloia
202. 23170 1
LOJA COM SOBRELOJA - Aluga-se
quase esquina de Av. Rio Branco, R.
Santa Luzia. 709, podendo-se incluir
também sobreloja em total aproxima-
darnente 120 m2, serve para Bancos
ou qualquer outro ramo.

2:il71 1
CONSULTÓRIO MEDICO — ¦ Aluga-
se novo, bem mobiliado, atapetado.
nr condicionado e aparelhado para
diversas especialidade, com telefone,
enfermeira, etc., horário pela ma-
nhã e a tarde, preços variando en-
tre 1.500,000 n 3.000,00 A Rua Sena-
dor Dantas, n? 76 12? andar, salas
1 201 e 1.202. — Tratar no local ou
pelo telefone 42-4322.

13499 1
ALUGO na rua do Rosário, 113
no 7.° pavimento as salas, 705,
706 e 707 dc frente. Tratar no
local ou pelo tcl. 23-2892.

22127 1
SALA — Aluga-se sala dc freni.c pró-
prla par escritório. Rua Senador
Dantas 14 •— 16" grupo 1601 — Tem
cxtensfio. 12821 1
SALA DE AULA — Subloca-se ótima
sala com carteiras. quadro-riegvo,
saleta etc. no Edificio Marquês do
Horval — Av. Rio Branco lh5 — Tele-
tonar para 57-7747 marcando hora.

14553 1
CENTRO — Aluga-se primeira loca-
ção de frente, duas salas com sanitâ-
rios. Chaves com o porteiro. Rua Mi-
guel Couto. 35, grupo 307. Trator tele-
fone: 37-1572. 22840 1
LOJAS —- Centro — Transpassa-se
contrato de várias lojas entre Uru.
gualnna c Io de Março, C. JOPPERT
— Quitanda 59 — 1", s. 7.

5767 1

Catete e Glória .COPACABANA — Alugo por 0 meses
apto. Posto 4. Quarto, sala e demais,

Icom geladeira e telefone. Aluguel:
CATETE 41 — SOBRADO — Aluga-se. jcfS 10.000,00. Tel. 36-0833 até 13 hs.
Chaves na Loja. Informações na AU-| 171)48 8
XILIADORA PREDIAL. Travessa Ou-
vidor 32. 27008 5
RUA PEDRO AMÉRICO 466 ap. 203
— Confortável, hall, sala, 2 quartos,
varanda, banh. cozinha, área servi-
ço. CrS 7.500,00. Chaves no n°, 371
(Quitanda), c. Sr. CUSTODIO. Ad-
mlnlBtradora Nacional. Av. Pres. An-
tonio Carlos 615, 2°. pav. Tel
42-1314, das 9 ás 12 e das 14 ás 17
bs. 28068 5
CATETE — Aluga-se quarto confor-
tavel a casal sem filhos, com direito
a banhos quentes, que trabalhe fora.
Tel. 25-1956. 19290 5
CÃTÊTÊ-R. Andrade Pertence, 32
apto. 104 novo sob pilotis á 7.000. q.
e sala separados, uuz. e banheiro, E.
de empr. ver com o porteiro tratar
43-0905. Ramal 18 frota. 5880 fl

Copacabana e Leme

POSTO C — Aluga-se ótimo aparta-
mento de frente c/ 2 quartos, 2 sa-
las, banh., coz., área o dependências
de empregada, Contrato de 2 anos c/
fiador ou depósito. Chaves c/ portei-
ro. Rua Francisco Sá, 38, apto. 503.

22857 8

COPACABANA ¦— Quarto gran- FLAMENGO — Aluga-Se ótimo apto., ALUGA-SE à Av. Ataulfo de Paiva,
de bem mobiliado, aluga-se para'a Rua Conde dc Baependi, 48 apto. Leblon, loja de esquina com 20m2.
pessoa só, ou !í moças ou rapa-!301 com saleta- Sala e iuar!o separa- Tei; 22-0422. sseo n
zes sé:ln<i Tralar i Av Tona- doS- banheiro çl box e cozinha. Alu-l r *- AV* t0Pa guel CrS 6.500.00. Ver no local com o | LEBLON - Rua Gen. Urquíza, 242,

o-ík-o „ 
!P°r,eiro c tratar na PREDIAL CA- apto. 209 — Aluga-se magnífico apar-

iiübi «iNADENSE LTDA. a Rua Alvaro Al- j tamento constando de saleta, sala, 2
vim, 21 — Grupo 608 Tel. 32-7921. iquartos, cozinha, banheiro, área comi

5670 10 j tanque c garage. Aluguel CrS 7.000,00.1Ver no local diariamente de 9 às 11
c de 14 às 17. Tratar com LOWNDES

Subúrbio da Central

cabana 876 apto. 206.

COPACABANA — Aluga-se óti-
mo apartamento com 2 salas, 3
quartos, banheiro, cozinha, quar-
to e dependências dc empregados,
área de serviço, com os cômodosCOPACABANA — Aluga-se quarto, . . .

mobiliado para rapaz ou casal que'Príncipais de frente, ver na rua
trabalhe fora, exigem-se referências.
Tel. 57-7085. 17949 8
COPACABANA — Alugamos aparta-
mento no Posto 2, com 3 quartos, sala
ampla e demais deps. CrS 15.000.00.
Tratar na Agêrr:ia Anglo-Americana,
Rua México, 148, sala 804. Tel. 42-2482,'
entre 10 e 6 hs

Barata Ribeiro, 639 — Apto. 802,
Chaves com o porteiro. Informa-
ções no telefone n.° 52-9023.

27058 8
ALUGA-SE Av. N. S. Copacabana,
793, apto. 1006. Saleta, sala, quarto,

28126~8ivaranda fechada, cozinha e banheiro
,.»„'.';:",",.",.¦; T~ Icompleto. Ver com o encarregado sr.COPACABANA — Apartamento para I BENEDITO. Aluguel cete mil cruzei-

& SONS, LTDA., Av. Prcs. Vargas,
290, 2.° pavimento. Tel. 43-0905, Ra-
mal 18. 5883 17

Praça da Bandeira

alugar com telefone, com 3 quartos, 1
sala ampla, saleta, gr. terraço e deps.
Tratar na Agência Anglo-Americana,
Rua México, 148. sala 804. Tel. 42-2482,
entre 10 e 6 hs. 28127 8

LIDO — Apartamento — Aluga-se ICOPACABANA — Posto 6 — Aluga-
por Cr$ 8.000,00, com 2 quartos, gran-,mos apartamento mobil. com telefone,
de sala, banheiro, cozinha, quarto c [geladeira, c/ 3 quartos, 1 sala c deps.

ros e fiador idôneo. Tratar 26-9291 ou
54-2167 — AZEVEDO. 5009 8
ALUGA-SE bom quarto para 2 m6-
ças educadas, que dêem referências,
à Rua Xavier da Silveira, 19 apto.
1202,

FLAMENGO — Alugam-se á Praia do
Flamengo, 70-72, os apts. 703 e ',04.
compostos de quarto e .-.a!a conju-
gados, banheiro completo e cozinha.
Ver no local e tratar à Rua Teófllo
Otóni n» 15. sala 1204 — Tel:
43-9469. 22163 10
FLAMENGO — Aluga-se ã Praia do
Flamengo n° 98, o anto. 406. com sa-.
Ia, 3 quartos, banheiro, copa.cozi- PRAÇA DA BANDEIRA — Alu-
nha área de serviço, quarto e ba-
nheiro de empregada. Chaves T.o lo-
cal com o sr. SebastISo, das 8 às 11
horas e das 13 íu> 17 horas. Tratar à
Rua Teóíilo Otóni n» 15, «In 1204.

22164 10

Gávea
JARDIM BOTÂNICO

banheiro de empregada, à Rua Car-
valho de Mendonça 12 apto. 902. Cha-
ves com porteiro. Tel: 37-4162.

17909 8
ALUGA-SE apartamento espaçoso tle
sala (21 ni2i, 2 quartos e demais
dependências, indevassávcl, calmo,
não falta água, — Tabajaras 130 apto.
302, perto dc Siqueira Campos.

17914 8

ALUGO, posto 6, Av. Copaca-
bana, grande part. duplex,
600 m2, por 35 mil. Tel 

i 47-1580. 29020 8
1 AvTcÕPÂCABANA. 336, ap. 23 — Sa-
I leta, quarto, banh0., kitchnette. CrS
! 5.500.00. Chaves cl porteiro. ADMI-
NISTRADORA NACIONAL, Av. Pres.
Antônio Carlos, 615, 2o. pav. Tel
42-131-1 das 9 ás 12 e das 14 ás 17 hs.

28078 _8
COPACABANA — Aluga-se apto.
1.202, à Rua Djalma Ulrich, 91, novo,
de írente, perto da Av. Atlântica,
composto de sala, quarto conj., ha-
nheiro completo e Kit. Locação co-
mercial ou residencial. Ver com o
porteiro SR. LUIZ. Tratar no BANCO
IRMÃOS GUIMARÃES S;A., Av. N.
S. de Copacabana, 1.362 ou em n|
MATRIZ à Rua da Quitanda, 80-2»
andar. 8977 8

ALUGA-SE sala do frente mobiliada
a senhor de fino traio e responsabl-
lidado. Rua Francisco Muratorl 27,
1" andar npto. 201. Tcl: 22-9449.

48311 1

Lojas e escritórios
PItEcTsA-9E alugar parte de uma
sala mobiliada, com telefone, para
escritório, de preferencia na Av. Rio
Branco entre Clnelftndla e Presidenta
Vargas. Tratar tel: 26-6769.

1455 2

carai e Grajaú

AV. ATLÂNTICA, 2536 apto. 204 —
Aluga-Se magnífico apto., entrada,
grande sala, jardim dc Inverno, 3
quartos, banh. completo, cozinha, dep.
empregada. CrS 12.000,00. ADMINIS-
THADORA NACIONAL. Av. Pres.
Antônio Carlos, 615-2." pav. Tel —
42-1314, das 9 às 12 c das 14 às 17 hs.

 28104 8
COPACABANA — Quarto pequeno -Aluga-se por 2.E00.00 no melhor pontode Copacabana em apartamento fa
mi

Tratar na Agência Anglo-Americana
Rua México, 148, sala 804. Tel. 42-2482,
entre 10 c 6 hs. 28130 8

17RH0 o|*"*«*'a*™ *jv/aít,a-«í\^v — Aluga-se um
juoou »qUal.t0 „ casal que trabalhe fora ei^el. 52-2220.

Para alugar uma vaga a senhor cm casa de fa-

ga-se ótimo apartamento com sa
Ia (17 m2), 2 bons quartos, ba-
nheiro, completo, cozinha e de-
pendências empregada, área ser-
viço com tanque. Ver na rua Ba-
rão de Iguatemi 46 apto. 207 das
8 às 11 horas. Informações no
BANCO AUXILIAR DA PRODU-
ÇAO S.A., Trav. do Ouvidor 12.

27069 19

CAMPO GRANDE — Alugo Cr$ ....
5.000.00 o amplo apto. 101 da Avenida
Cesário de Melo, 1175. Ver no local.
Tratar fone 54-2806 após às 20 horas.

5879 29
CASCADURA — Com telefone, alu-
ga-se ótimo apto. composto de: sala,
2 quartos, banheiro, cozinha, áret c.
tanque, gás da Light « água quen-
te, (próximo ao Cine Monte Castelo).
Ver o 202 da Travessa dos Cardoíos
n« 52. Chaves no apto. 103. Tratar
na CIVIA. Trav. Ouvidor 17-I.«ja.
Tel: 52-8166. 41683 _29
ALUGA-SE ótima casa c. 3 amploí
quartos, 2 salas copa, cozinha, ba-
nheiro e quintal, à Rua Bela Vista
73 — Chaves n° 79 apto. 2C1 — Eng
Novo. _5E51_ _29

Subúrbio Leopoldina

Niteró i

COPACABANA — Alugamos aparta-
mento peq. mobil., com telef., gelad.,
para 2 meses, com quarto, sala, banh.,
cozinha. Tratar na Agência Anglo-
Americana, Rua México, 148, sala 804
Tcl. 42-2482, entre 10 c 6 hs.

28129 8
COPACABANA — Alugamos aparta-
mento de alto luxo c| 2 quartos, 1
sala e dep. tel. gel. contrato 6 meses.
Tratar na AGÊNCIA ANGLO-AME-
RICANA Rua México, 148 si 804. Tel.
— 42-2482. entre 10 o 6 hs. 23332 8
COPACABANA — Alugamos apto.
com tel, com 3 quartos, 1 sala am-
pia, gr. terraço e dep. Tratar na
AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA rua
México. 148 s| 804. Tel. 42-2482, en-
tre 10 e 6 hs. 23331 8
COPACABANA — Alugamos aparta-
mentos de" alto luxo, mobiliados, com
telefone, geladeira, com 3 quartos, í
banheiros, 2 salões, cie. — Tratar na
AGÊNCIA ANGLO-AMERICANA, Rua
México, 148 sj 804 — Tcl. 42-2482.

18545 8
APARTAMENTO de luxo em Copaca-
bana — Aluga-se, 1 por andar, pilo-
tis, novo, lado da sombra, zona resi-
denclal (proibido lojas), 2 elevado-
res privativos, composto de: Hall so-
ciai. belo salào (45 m2), 3 grandes
quartos com armários, 2 banheiros,
hall, rouparla, copa, grande cozinha
com 7 armários, enorme área serviço,
2 quartos empregada eom banheiro
água quente c armários, garage, ete.
Nunca faltou água. Serve para diplo-
matas. Ver Rua Raimundo Corrêa 77
apto. 301, eom porteiro. Tratar D.
AZEVEDO, 27-9971. Preço: Cr? 
20.000,00. 48310 8 AV. COPACABANA 750, ap. 805. —

COPACABANA - Posto 2 - Quarto, ^Sin/tanM^ünhr.M^ÍÍ0.00"!",,—¦-¦ " <-"¦ iHmL.im.-Miu ia- „„, ,mnin nn-.rtimpntn de í"Ts-,i 6 JuBRtios. banh0., kitchnette CrS 8 mil.lar. Tratar Av. Copacabana, 876 j 10. 
"'J 
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PROCURA-SE _
casa OU palacete, em centro de\mxn* estrangeira. Telefone 46-5825,'pRACA DA BANDEIRA — Próximo
terreno, ou com quintal, área mí->recado com Robert0,  " '«*? "« Mu«« coi. Militar - Ah.-
nima total de seiscentos metros
quadrados, cm Copacabana, Fia-
mengo ou Laranjeiras. Contrato
mínimo de cinco anos. Também
serve terreno vago se o proprie-
tário consentir em construção
provisória. Tratar pelos telefones
22-0259 ou 22-0262.

5810 8

Ipanema
PRAÇA GENERAL OSÓRIO
Prudente de Moraes, 101 — Aluga-se
grande living, 3 quartos, dependen-
cias, box para automóvel. CrS 17 mil,
aceita-se propostas. Tel. 46-3829.

26035 12

17944 ti do Inst- de Ed110 e Co'- Militar
ga-se apto. tipo casa, frente dc rua j
cl varandas, 1 gde. sala, 3 quartos, i
banheiro, copa, cozinha, depend. dej
empreg. e gde. área. Rua Morais e;

Rua Silva. 15 — Informar no apto. 101 —
Fundos. 14573 19

Rio Comprido Catumbi
IPANEMA - Áluga-scVn. Monte-'RIO COMPRIDO — Apto. de ai-

ALUGA-SE apartamento de quarto-1negro 71, a casa n? 4, com sala,'(o luxo aluga-se, Rua Aurcliano
sala, mobiliado, para pessoa de tra- 2 bons quartos, banheiro completo, pnrf„~ai 105  Apto. 301  Así
tpmonto. Rua Domingos Ferreira 123: cozinha, área com tanque c W, c. J; 1n. . oRMl 22apto. 305. Tcl: 47-8671, marcar hora. pura empregada. 11315 12 

"•"'""' "" ' ¦chaves no 101.
17910 8

jIFANEMA — Alugamos apartamento!RÜA «AMPAIO VIANA 240 apto 203
ALUGA-SE quarto ricamente mobl-imobil., c/ telef., gelad., para 5 meses,7v.nfArtAvni «mnH sala 2 ouar-
liado, vista para mar, colchão de mo-  " - " --'-- - -'--- ¦"¦—¦¦¦¦  uimm"'U1, ' '* " "
las, casal ou senhor distinto, familia
francesa, fino trato. Rua Belfort Ro-
xo 40 apto. 404, segundo elevador so

com 3 quartos 2 salas c deps. Tratar t b ,„ co'mp,eto, cozinha, dep.
na Agência Anglo-Americana. Rua |^ada; CrS 

H8 
mlI. p0de ser vi-

HIGIENOPOLIS — BONSUCESSO. —
Aluga-se neste aristocrático bairro fa-
mlllar, em luxuoso edificio recém-
construído, para famílias de fino tra-
to, modemissimos apartamentos de
1 sala e 2 dormitórios e 1 sala e 1
dormitório, com dependências com-
pletas para empregada, cozinha e ba-
nheiro completo, com aquecedor. —
Edificio situado no lado da sombra
cm rua asfaltada e silenciosa com gás
da Light. Ver i. Rua Carne' 1 da Ro-
cha, 101, das 7 ás 16 hs. A partir de
CrS 5.500,00. Tratar na ADMINIS-
TRADORA NACIONAL. Av. Prcs.
Antônio Carlos, 615, 2o. pav. Tel
42-1314, das 9 ás 12 c das 14 ás 17
hs. 28066 30
OLARIA — RUA EVANGELINA 7, ap.
202 — Frente, ampla sala, 2 quar-
tos, banh"., cozinha, área do serviço.
CrS 5. mil — Chaves no an. 202. —
ADMINISTRADORA NACIONAL. Av.
Pres. Antônio Carlos, 615, 2o. pav. —•
Tel. 42-1314, das 9 ás 12 e das 14
ás 17 hs. 20065 30

ciai. Lido. 20965 8

México. MB. .ala 804. Tcl. 42-2482 enjj J,™ dof 
"ÂDMINISTOADOnA 

NACI0-
281.8 I2]NAL_ Av

BOSUCESSO — Passa-se loja vazia
com bom contrato e aluguel barato.
Tratar tel.. 30-6630. 28026 30

PRAIA DE ICARAI — OPORTUNIDA-
DE — Aluga-se ou vende-se grande
apto. No 11°. pav.. linda vista, sol da
manhã, com vestibulo, 2 salas conju-
gadas, 3 ótimos quartos, 2 banheiros
completos, copa-cozmha. área c tan-
que, dependências amplas dc em:r:-
gada c garage. Aluguel Crt 13 mil —
Preço CrS 1.650.000,00 eom grande fi-
naneiamento a combinar. Maiores dc-
talhes com ANTÔNIO CHRISTA. rua
da Conceiçào, 13, sala 309, Niterói —
Tel. 2-2759 — 2-1532. 897 33

Petrópolis
PETRÓPOLIS - Aluga-se muito pc-
quena casa para pessoa só. Informa-
ções: 57-0003. 22861 35

SACRA FAMÍLIA - Aluga-sc mo-
biliado, 2.500, apto. novo. 2 qts., si,,
b. c. t. — Tratar BATISTA - tel:
42-5986 - Sem móveis, 2.000.

23130 S8

GALPÃO
ZONA INDUSTRIAL — Aluga-se em

Sâo Cristóváo c. 814 m2, entrada pa.
ra camlnhfto, 3 banheiros, próprio
para depósito, trapiche, fábrica ou
laboratório, acabado de construir,
todo em concreto armado, ótimo aca-
bamento, à Rua Teixeira Júnior, 39
c 39-A, Junto ao Campo de S. Cris-
tóváo, perto da Av. Brasil — Tratar
h Rua Joaquim Palhares, 153, sala B,
com o sr. COSTA.— 48-6687.

28020 38

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

27078 31
tre 10 e 6 hs.

PRAÇA EUGÊNIO JARDIM 15, ap. 102
— Luxuoso apto. em edificio sôbre
pilotls, 2 salões (50 m2), 3 amplos
quartos c| armários embutidos, 2
banhs. sociais, cozinha, grande área,
dep. empregada e garagem-. Crf 20 mli
Chaves c Iportelro. ADMINISTRADO-
RA NACIONAL. Av. Pres. Antônio
Carlos, 615, 2». pav. Tel. 42-1314, das
9 ás 12 e das 14 ás 17 hs.

28078 8
RUA MIGUEL LEMOS, 74. ap. 8Õ2~
Confortável, vestibulo, sala e quar-
to conjugados, banh0. e cozinha, área
serviço. CrS 7 mil. Chaves ci portei-
ro. ADMINISTRADORA NACIONAL —
Av. Pres. Antônio Carlos 615, 2o. pav.
tel. 42-1314 das 9 ás 12 e das 14 ás
17 hs. 28067 8

apto. 206. 27067 8
ALUGA-SE h Rua Aires Saldanha~n°57. casa de 2 pavimentos c. sala, sa-
leta, 4 quartos, copa, coz. banhei,
ro dependências para empreg, ga-raite e quintal. Ver no local'c tra-
lar á Rua Teófilo Otóni n° 15. sala
1204.

filhos, extritamento familiar, a üma ra NAoloNAI,"' AviP7e5

ALUGA-SE — Alberto Caninos, 51,
apto. 315, dois quartos, saleta, ba-
nheiro, cozinha, garagem. 7.500 cru-
zeiros. Tratar 57-9300, chaves porteiro.

22851 12
IPANEMA — Alugamos residência de
alto luxo, mobil., para 1 ano c meio,
situada na Lagoa, com 4 quartos, 2

Pres. Antônio Carlos 615
pav. Tel. 42-1314 das 9 ás 12 e

das 14 ás 17 hs. """"" ""28069 22

Santa Teresa
APARTAMENTO E QUARTOS — Pro-
cure ver no Hotel Bela Vista no me-

sa"í?7"c deps."-Tratar na AGÊNCIA|«»r clima do Rio, a 10 minutar do
ANGLO-AMERICANA, Rua Míxlco. Largo da Carioca, para casal ou 2
148 si 804 - Tel. 42-2482. entre 10 P«soas. Diárias comple a:, ao.alça -

e 6 hs. 23333 12 ce- Rigorosamente familiar e_residen-
ciai — Rua Mauá, 5, Santa Teresa —
Tcl. 42-9346 — Bondes Paula Matos à
porta. 4635 23

SÃNTÃTtERESA — BAIRRO DE FA-
TIMA — Aliiga-se ótimo apto. a Rua
Cardeal D. Sebastião Leme, 171, com-

.posto de 2 quartos, 1 sala, banheiro,
cozinho, fogão de 4 bocas c| coifa 21 cozinha varanda, área c| tanque c

Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO — Aluga-se' o
anto 201, a rua Maria Angélica, 535,
cj sala, 3 quartos grandes, banheiro,

filtro de parede, área c! tanque, de-
pendência de empre-jada e vaga na
garage — Aluguel CrS 10.000,00 no 1,1
ano e CrS 11.000.00 no 2." ano. Tratar

Antônio!BANCO IRMÍOS GUIMARÃES S. A.ou duas senhoras ou moça que traba- 0ar]OS, 615 2°.'pav.', tel. 42-1314 das Adm. Bens. R. Quitanda, 80 Tellhe fora, cj roupa completa, colchão
de mola, café pcla manhã, banho
quente, Não falta água. Tel. 57-6305.

14502 8
ALUGA-SE na Av. Copacabana 698,

22165 
"b "Partamento n. 502, de sala e quar-
| to separados e demais dependen

ás 12 e das 14 ás 17 hs.
28077 8
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Flamengo
TRIPLEX FLAMENGO — Em primei-

e tra-1ra locação — Apartamento de gran-ALUGA-SE — Apto. de 2 quartos, I cias. Ver com o porteiro, .....-,
sala, varanda, cozinha, quarto de baJtar na Rua Araújo Alegre 70. 39 an. do ll,x0. Pintado a óleo, lambris, 4
nho, quarto e dependências para em-!s|303;6. 21297 «'Brandes salas, 4 quartos, 4 banheiros

ALDEIA CAMPISTA — Aluga-se à
rua Baltazar Lisboa, 65 apio. 101, cx-,
celento apto. tipo casa, c| 3 quartos, |
sala, banheiro completo, cozinha e|
armários de aço, amplo quarto de em-
pregada, banheiro de empregada e
mande área c| tanque — próximo á
praça Saens Pefia ver no local diá-'
riamente. Tratar BANCO IRMÃOS
GUIMARÃES S. A. Adm. Bens R.
Quitanda, 80 — Tel. 52-4165, 22175 3
GRAJAU1 — Aluga-se ótimo npto.,
1* loraçáo, de sala. 2 quartos, co-
pa-cozlnha, dependênclns de empre.
gada, garage á Av. Engenheiro RI-
chard 273 ap. 504. Ver no local, tra-
tar tel: 46-5579.  5845 3
CASA DE FUNDOS — AlugãTsc cm
primeira locqcfto casa com quario.
nala, cozinha, bahlieiro d grande área
mm tanque. Ver e tratar á Rua
Araripc Júnior 54, ap, 201.

U4547 3

Botafogo e Urca
BOTAFOGO — Alugamos apartamen-
I" <7 tel,, gelad., c/ 2 quartos, 2 salas
e deps. Tralar na Agência Anglo-
Americana. Hua México. 148. s/ f,04.
Tel. 42-2-182, entre 10 c 6 hs,

28125 4
BOTAFOGO -- Aparto, com sãTêía.
sala. dois bons quartos (um délcsj
duplo) r. armários embutidos, va-

1 iinda, banh, com box, cozinha, am.'
pio quarto e depend. empreg. Fren-
te p, Voluntários, c. elevador. Alu-
RUCl Cr$ 10.000.00. contrato 1 ano,
depósito. Ver á Rua das Palmeiras,
03 ap, 401. chaves na portaria, Tra-
tar c FREITAS 26-4535 ou 23-4053.1

27038 4!

ALUGA-SE o apartamento 007 d.ij
Hua Humnltá, 261, com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e dcpendên-l
r!,is rie empreitada -- Chaves com e
porteiro e tratar rom dr, SANTOS
Tel: 23-3308 entre 10 c 12 horas.

5835 4

pregado. Rua Djalma Ulrich 444 ap.
401. Informações pelo tel: 27-3775.

14558 8
COPACABANA — Aluga-se o ap 919
R. Viveiros de Castro 15. c. vestibu-
lo, quarto, banh. e kitch. CrS
5.000 — Inf, e chave na portaria.

22162 8
APARTAMENTO MOBILIADO — Alu-
ga.se o confortável apartamento 302
da Rua Belfort Roxo, 296, Copaca-
bana, composto de grande living,
Jardim dc inverno, 3 quartos e tle-
mais dependências Inclusive gaia-
gem. Chaves por favor 110 aparta-
metno 301. Informações cnm o pro-
prietário na Avenida Rui Barbosa,
60 apartamento 301. 5358 8
POSTO 3 — Cavalheiro estrangeiro
trabalhando fora procura sala bem
mobiliada c, café de manha, uso de
banheiro e Iclefone. Favor telefonar
antes das 10 hs.: 32-4233 ,n>t. 710.

27056 8
COPACABANA — Alugamos aptos
mobil. c/ gelad., <•/ 2 quartos, 2 sa-
las e deps. Tratar na Agência Anglo-,-,.-,.,.., .,„v .
Americana, Rua México. UR, «/ ?ni 1 V/Ul A^/VISAINA
Tel. ',2-2402, entre 10 c 6 hs.

COPACABANA
Copacabana, 750 apto. 1.203 —
Aluga-sc em l.a locação com sala
e quarto separado, banheiro com-
pleto e cozinha. Chaves com ze-
lador. Tratar com sr. Frota ....
43-0905 Ramal 18 ou 37-3808.

5892 8

em côr — Grandes terraços, com Jar
Av. N. S. de dim — Rouparla, adega, Inúmeros cio-

sets, excelente cozinha, lavanderia e
dependências tle empregados. Garage
para dois carros. Projeto Niemeyer.
Construção Pederneiras. Ver e tratar
á rua Barão do Flamengo, 32.

29013 10

GARAGE alugo vaga poeto 3, Paula
Freitas 400 cruzeiros. Tratar dc ma-
nhã ou à noite 46-9225 — 22-1438.

12818 a
COPACABANA — Aluga.se á Rua
Paula Freitas 32. Junto á Praia o
apartamento 1212, com sala conju-
gada, banheiro completo e cozinha
completa com entrada independeu-
te. Chaves com porteiro sr. Antônio
— Tratar com F.EBELLO, Rua Bue-
nos Aires 95. 5832 8
COPACABANA — Alllga-se ó timo
quarto, com refeições, para duas mó-
ças. de preferência íunci' nárias. Tel.
57-5227. Í>'CÍ2 8

Casal dc tra-
tamento deseja alugar um quar-

28124 8 to mobiliado com pensão, em Co-

FLAMENGO — Aluga-õe apartamento
pequeno c| entrada, kitchnette, ba-
nheiro completo, não falta água. —
Rua Paissandú, 162. Tratar pelo tel.
43-8030, sr. EDMAR. Aluguel CrJ ...
4.500,00. 26029 10
FLAMENGO — Aluga-se um bom
quarto de prente mobiliado cm apar-
tamento familiar a um senhor dc- tra-
tamento. Informações pelo telf. cmpVegadl.^^lu^eVVensaí"^..'

52-4165. 22174 14
«^^^«^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^^WWW^.

Laranjeiras
LARANJEIRAS — Flamengo —
Casal em viagem alugo o apar-
tamento dc fino gosto, composto
de 2 cômodos, ampla sala, boa
cozinha, banheiro em côr e de-
pendências para empresada. Te-
lefone, geladeira, máquinas dn

dependências para empregada. Alu
guel Cr$ 6.500,00, ver no local com o
porteiro o apto. S' 102 e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. Rua
Alvaro Alvlm 21 Grupo 608. Tcl. —
32-7921 das 9 às 17 horas de 2.' à
sexta-feira. 5872 23

GALPÃO E TERRENO EM SÃO PAULO
Aluga-se em Rua transversal à Estrada de Santo Amaro ótimo GalpAo

com 300 m2 cobertos e ainda um Jlrau que serve para escritório, rm
centro dc terreno de 1.500 m2 de área. Na parte dos fundos há almU
fundaçftes e bases para novo galpão idêntico que poderá facilmente scr
levantado. Há também acesso a extensáo de telefone. — Aluguel CrS
40.000,00 pelo Conjunto. Tratar diariamente á Rua Miguel Couto, n.° 4S
— Loja, com Dr. Oscar ou pelo tel.: 23-1962. 26006 31

São Cristóvão
S. CRISTÓVÃO — RUA ABDON MI-
LANEZ. 28 térreo — Magnífico apto.
e| varanda, ampla sala cl lustre tle
cristal, 3 quartos, banh0. completo,
copa, cozinha, c| armário dc aço, dep.
de empregada, Jardim, entrada c
abrigo pi carro. CrS 8.500,00. Chi ves

ino n°. 20 c' sr. CUNHA. ADMINIS-
mestiças" e garagem. Localização TnADOEA, nacional, av. Pres. An-
da nrimeira ordem con bela vis- tonl° Carl0!:- fil5- 2°- Pav- tel
ü. P"mt'ra oraem coni i.eta ms 42.13H d s n f 12 e das 1.4 ás 17 hs.
ta para o campo do Fluminense, 23064 24
Jardim e Palácio Guanabara.
Aceita-se propostas para ocupa-
ção de três a quatro meses a
partir do dia 10 de maio. Nego-
cio urgente, favor telefonar pa-
ra 45-4874. 27040 1G

CENTRO
Aluga-se excelente sala de frente com W.C. priva-

tivo. lado da sombra, em edifício novo. Cr$ 7.000,00. Tra-
tar na Rua México 74 — 11.° andar sala 1102, com o Sr.
Romano. 26013 38

LOJA
RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 12

Leilão Judicial — Contrato de locação da loja e dos 2 pavimentos,
Inclusive, mercadorias, utensílios e, instalações. Destacando-se 1 Cofrt
Vila Nova dc Gaia, armários de aço, flehárlos, ventilador, máquinas de
escrever, somar e calcular, balanças, máquina de arquear caixas, bombas
dc Acua Arno, vinhos, enlatados, seráo vendidos pelo leiloeiro KF.RNANDO
MELLO — Rua da Quitanda n. 62, 4.» and. Fones 42-5531 e 42-8205, no
dia 8 de maio de 1958, às 13,00 no Imóvel, 3820 38

PARA CONSULTÓRIO,
OFICINA, ATELIER ETC.
Aluga-se apt0. térreo de frente. Rua das Laranjeiras n. 337 —

Inf. tel. 37-4376. 5840 38

*A^*^*^V*^^V\^^^^VN^VSA^^^V^N/V^^^^

Vila Isabel

LARANJEIRAS — Altigo-fe apto. de
frente. n° 202 em edificio novo dc
3 pavimentos, c. 3 quartos, voranda,
sala, banheiro quarto e banheiro p.

ia.4B.8732. 28021 10

FLAMENGO — Aluga-se à Praia do
Flamengo, 344 luxuoso apartamen-
to de frente ocupando todo n andar,
pintado a óleo, c. 4 grandes quar-
tos todos atapetados, c. armários
embutidos, dois banheiros sociais,
rouparla. escritório grandes salóes.
Jardim ri« Inverno etc. Ver eom o
porteiro e tratar á Av. Pres Vargas,
417-A, G. «02. 14550 10

Copacabana — Posto 5 — Aluga- pacabana, como únicos pensionis-
mos apto. peq. mobil., c/ gelad. para tas, cm residência ou apartamen-
3 a 6 meses á l ano, com quarto sala U0 de famiiia de tratamento. Te-sep., banh., cozinha. 1 ratar na Agen- , »-.j iai
da Anglo-Americana, Una México,I lefonar de preferencia das 10 às
148, sala 801. Tel. 42-2182, entre in ci 12,30 horas para o tcl. 47-8971.
6 horas. 28123 8J 10654 8: c/tanque, inclusive garagfem. —

COPACABANA - Ãiüg.™õs-Â—Rua'ALUGA-SE amplo aportamentõ-mo- \ Aluguel CrS 15.000,00. Fiador
Carvalho de Mendonça, 20. apto. 203,! biliado e atapetado, com telefone ci«Oonco. >er lio local pela manha
de quarto e sala, banheiro completo, j refrigerador; constando dc salào, 3 até 11 horas e tratar c/Goes no

ALUGA-SE à Av. Ruy Barbosa
560, o apartamento 601 de fren-
te, com 3 bons quartos, boa sala,
jardim de inverno, grande cozi-
nha, depend. empregada e área

10.00,000. Rua Má,rio Portela, 125.
Bom clima, comércio e muita condu-
çáo, a poucos metros. Tratar com os
procuradores: ORGANIZAÇÃO TCC-
NICA IMOBILIÁRIA NORMA LTDA.
Rua do Carmo 71, salas 801 e 1102.

5804 10

Leblon

cozinha e grande terraço. Ver no lo- j quartos, jardim de Inverno c depen-
cal e tratar com REGIA IMOBI-' dências de empregada. Ver diária-
LIARIA LTDA. — 45-7588. Rua Mar-' mente de fl ás 18 horas. Aluguel Cr$
quês dc Abrantes, 37, grupo 102. 18.000,00, Gustavo Sampaio 662 apto.

28110 81601, Leme. 17915 8 RUA pJUSSANDU 162. apto. 012. -

Lg. Carioca, 5-8.» S/818. Tels
52-1590 ou 42-7023 cm casa.

27085 10

POSTO 5 — Quarto mobiliado aluga- . li-ntp
se a cavalheiro, c/ banheiro privativo
CrS 3.600.00. ISABEI

.....«„—..-!„—~JZ „u„|Confortável, mobiliado, sala e quartoApartamento dc alto conJ,lgodo;i, ba,lh°., e kitchnette. Cr:
22-0576. Ill:;o c°m linda vista para o mar, 7.500,00. Chaves c1 porteiro, admi

22878 8 aluna-se com telefone, cortinas,Inistf.adora nacional, av. pres.

COPACABANA-::^Aürgamos-à-Rua^êtes, armários embutidos po- Antônio Carlos, OB,,¦« pav. Te,

Joaquim Nabuco, 188, apto. 30G, quar. dendo (lclx.tr-se alguns moveis.
to e sala separados, banheiro e kitch- Decoração João Henrique. Trcs

RUA CUPERTINO DURÃO. 07 apto.
304 — Em edifício de linhas moder-
nas, aluga-sc com sila. 3 quartos,
banh.. cozinha, dep. empregada, área
serviço. CrS 12.000.00. Chaves c| por-
teiro. ADMINISTRADORA NACIO-
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos, 615-2.°
pav. Tel. 42-1314, das 9 às 12 c tias
14 às 17 hs. 23105 17

LEBLON — Aluga-se apto. sala, quar-
to, banheiro, cozinha, banheiro cm-

VILA ISABEL — Aluga-se ótimo apto
a Rua Senador Nabuo, 252, compôs-
to de 2 quartos, 1 sala, banheiro, co-
zinha, área c! tanque e dependências
para empregada. Aluguel base CrS ...
7.000,00, ver no local com o oncarre-
gado SR. JUVENCIO e tratar na
PREDIAL CANADENSE LTDA. Rua
Alvaro Alvlm, 21 Grupo 608. Tel. —
32-7921 das 9 ás 17 horas dc segunda
à sexta-feira. 5871 26

Tijuca
ALUGA-SE casa de dois pavimentos,
com trò.s salas c três quartos (ou duas
saias n quatro quartos), copa com
lugar para geladeira e armário, ba.
nheiro completo com box, cozinha com
armário, hall no andar superior com
grande armário embutido, bom abri-
go para automóvel, dependências cm-
pregada, Jardim c grande área de
serviço com dois Ianques e quarto
dc depósito. Ver á Avenida Maracaná,
1342 c pedir informações pelos tels :
42-3424, 52.3538 e 27-5605. Exif?e-se
contrato com fiador.

27039 27

APARTAMENTO DE LUXO
Aluga-se ò Avenida Atlântica, junto à piscina do Copacabana

Palace, luxuosamente mobiliado, próprio para Embaixada, Lega-
ção ou família de alto tratamento. Preço Cr$ 60.000,00. In-
formações tel. 25-9445. 22863 38

FLAMENGO
AV. RUY BARBOSA

Aluga-se à Av. R. Barbosa n. 560, o apt". 601, de frente para o mar,
c/ 3 quartos, sala, Jard. inverno, depend. empregada, grande cozinha •
área ei tanque azulejada, Inclusive garagem com ou sem mávcln, Preço
CrS 15.000,00 o aluguel com fludor Idôneo. Ver no loral pela manhã
e tratar c/ Góes, no Lg. da Carioca, 5 - 8." - s 818 — Tels. 5?-15Ü0 ou
42-7023 em rasa. 2708S 38

pregada, área com tanque, à Rua Car-jTIJUCA - Aluga-sc ótimo e espaçoso
los Góis. 136, apto. 401. Tel. 47-1937

17059 17

LEBLON — Aluga-se. com ou sem
móveis, em andar alto, ótimo apt0
de frente, com sala, 3 quartos, etc
Direito vaga automóvel. Aluguel
CrS 14.000.00. Informações pelo te-
lefone 22-6907. 18593 17

42-1314 das 9 ás 12 e das 14 ás 17!,— ——;
hs. 28063 lolLEBI.O.N

FLAMENGO — Alugam-se — Aparta

- Alugamos residência dí
alto luxo. Serve para família de ai-
to tratamento ou para diplomata.nette. Ver no local e tratar com Ré- quartos, 2 salas, saleta, 2 banhei

GIA IMOBILIÁRIA LTDA. — 45-7588, ros socjais copa. cozinha, 2 quar- mentor. 501 e 801, cie luxo, com' salão I Tudo mobiliado, r' t"lef.. em centro
Hua Marques de Abrantes, 37. «JW ^ úf cn,ppcgado com banheiro, cie 40 m-2 trís quartos, dois banhei- de gr^Jardimu com 5 quartos 2 «a-

apartamento: 2 quartos grandes sala
saleta, quario c dependências empre-
gada. Grande área interna, dispensa
e garage. Ver R. Afonso Pena. 10,
apto. 603. Chaves c Informações por-
tarla. 28027 27

Área no Centro -- Cerca de 200 m2
Procura-se para locação, salas em edifício no centro —

zona bancária, para instalações de escritório de grande compa-
nhia. Tratar na IMOBILIÁRIA CIVIA, Travessa do Ouvidor n. 17,
— Loja — Tel. 52-8166, sr. Joaquim ou sr. Maia. 5861 38

TIJUCA — Aluga-se rua Cascata 16,
casa 10, 2 quartos, sala, copa, banheiro,
cozinha etc. Chaves e 13. Tratar Pi-
nheiro da Cunha, 45 apt. 101 CrS ..
8.000.00. Exige-se fiador. 28041 27

APARTAMENTO KM BOTAFOGO
No Edifício Qui, á Rua Conde de|
li.ijá. 510 e 520 alllga.se um aparta-
mento. Ver e tratar tio local,

145C0 4 1

1102. 28118 8 emprega
instalação dc máquina dc lavar

COPACABANA - Uma senhora disse- roup Pr 0 CrS 30.OOO.DO Tra-
j.i fim quarto sem moveis em aparta- .„_.,„. ,„i„,„„„ oc ioka
mento de casal. Telefone 37-3126. pela -™ P«° telefone 26-1954
manhfi. 22870 81 27005 8

ros. armários embutidos, ótimas de-
pendôncias. projeto Niemeyer. Cons-
trucfto Pederneiras — Ver c tratar á
Rua Barfto do Flamengo, 32.

290H 10

lões bem amplo», gr. hall. 2 banh?
4 qtos. p' empreg.. cozinha, cooa, etc
- Tratar na AGÊNCIA ANGLO-
AMF.RICANA. Rua México. 148. sala

TIJUCA — Aluga-sc magnífico apt."
704 da Rua General Rocca, n." 916,
c2 quartos, sala, cozinha, banheiro
completo e dependências dc empre-
gada, chaves cl o porteiro e tratar
Av. Erasmo Braga, 299 — 5.". s 503.

804. Tcl. 42-2482. 8951 17 Tcl. 42-4686. 1P425 27

LOJAS NO EDIFÍCIO DA ARCESP
Para entrega em julho, alugam-se duas lojas de frente,

à Rua Riachuelo n. 159. Uma com 70 m2 e outra com 56 m2.
As duas podem ser unidas, ficando uma só com 14 mts. de
frente. 0 acabamento da construção será feito de acôrdo
com.sugestões do inquilino. Informações à Avenida Rio Bran-
co n. 18 - 6.° andar, sala 604 — Telefone 43-1413.

27049 38

AUTOMÓVEIS DE OCASlA O
rERMUTA-SE — Por um carro de
carga, um terreno 360 m.3. no catar-
elono cm Nova Friburgo — Tratar c|
Plongo, Rua Cel. Mamlth 131 fundos
— Friburgo. 0!X)9 61

AUTOMÓVEL — Particular põTmotl-
Vo de viagem vendo Lincoln mecanl-
co com quatro portos ano 1919 eslá
cm perfeito estado e otlmo funciona-
niciuo ver e tratar A liu.i Alcântara
Machado 33, tcl. 43-5410.

5786 64

FORI) 1»:>I — Tipo Plcap — Vp. Ca-
pacidade para 1 .S00 Kg., motor iv-
tificado, CrS IIO.OCO.OO — Informações:
!47-2473. 20B90 61

TROLEY Vende-se um novo o
tem uso, tipo Jecp, para curo de
passeio, pelo preço rie custo, Tel:
«•8989. 2702:1 04

IH.DSMOMLK -- 50 — 88 - Vntle.
te, 4 portas, equipado, Tel: 23-2080
e 45-3383. Pr. VEL.SO. 27041 64

kVAUXHALL 1950 — De 4 portas e 6
cilindros. suspençSo modificada para'mola. 

CrS 100.000,00 - 47-2173.
:i)[)S8 til

VENDE-SE por motivo tle viagem
uma motocicleta USA 250 clllndrado
em perfeito estado preço 40.000.00.
Desembargador Alfredo Russel, 183
Garage — Leblon. 27050 84

MORRIS OXFORD 1949 — Em bom
'estado c muito econômico. Negócio

à vista Cr$ 130 000.00. Ver e tratar
jCom o porteiro do edificio A rua Fer-
ireira Viana. 32 — Flamengo. 22161 IM

CADILLAC CONVERSÍVEL'
Vende-se ou troca-se modelo 1954. estado de novo,

chapa dezena. Ver na Garage Barcellos à Rua Francisco
$ú n. 88 com o Sr. Romano — Tratar pelo telefone 47-5880.

178S1 64

MOLAS ESPIRAIS E AMORTECEDORES
Recebemos americanas, coloca-se na hora por técnicos es-

peciotizados. Preços especiais para oficinas c revendedores. —
Trav. Rio Comprido, 13, Estado. Tels. 48-8717 e 54-3468

5850 64

PONTIAC lf,4B — Conversível, super
equipado estado bom. Cr? 180.000.00,
posso facilitar parte — 47-2473.

20989 SI
FIAT 1951 — Tipo 500. estado de no-
vo. CrS 113.000,00, urgente — 47-247.1.

20P87 64
VÈNDE-SE — Chevrolet 1937. G
cilindros mecânico, 4 portas com
coluna. Facilita-se o paçamento.
A.-. Copacabana, 71-A.

VENDE-SE — Cadillac 1954. con-
verslvel completamente equipa-
do, semi-novo, FaclliU-se o paga-
mento. Av. Copacabana, 71-A.

43442 64
DCDGK .- 1952 lipo Sien.t CrS 

"77.. 
i

[563.000.00 de I portas, ótima 47-2473.
23S4S 64

CAMIONETE CHEVROLET TIPO
RURAL 1952 — Vende-se pintado <le
novo. Facilita-se o pagamento. Av.
Copacabana, 71-A.

W1LLMAN 1954 — Vende-fe 4 porlas
cm estado de novo. finaneia-;c a lon-
go prazo. Av. Copacabana, 71-A.

SINCA 165S — 4 portas, rádio, pneu?
brancos, em estado dc novo. um só
dono. Vende grandemente facilitado.
Av. Copacabana. 71-A.

OLDSMOBILE 1918 - Vende-se pela
mellior oferta, 4 portas em bom esta-
do. Av. Copacabana. 71-A.

DODGE KIXGSWAY 1957 — 4 portas
sem coluna, rcrínica, 8 cilindros Av.
Copacabana, 71-A. 43444 64

MERCURY--49
Srdnn. : portas, equipadisslmo. bicolor. pneus novos banda brsnra.

rádio lli-ll, com 2 alto-falantes, spot-llcht. rapas de nylon, óleo 30/40— Particular vrndr urcente A vist» por preço excepcional. Rua GtUttVO
Sampaio n. 876 - apt». 30S — Fone 57-6973. 14557 «4

Compro Guias da PETROBRÁS
(Atendo também a domicílio)

Compro títulos e gulss de p#gsm«nto feitos .• °e»robris pelos pro-
prletirlot d« vticulos

P*(jo .< vist» oi preto» abíiso:
Culsj d« 1954 — 40S.
Gulss d* 1955 — 35%
Guia» de 1954 — 50%
Gula» dt 1957 — W» .

THulo» — 50% do valor do titulo (meno» 3% para cada cupio de
luroí retirado»). - Ob».: O» atendimento» a domicílio terão feito» sô-mente para tranta<io luperlcre» a mil cruieiro»

Av. Rio Branco, IM4, »ala 713 — Telt.: 525713 t 41-7433 Hor*-rio: » 4» 12 » 14 è» II hora» «ja

do Valor da
do Valor da

Valor dt
Vaior da

do
do

Guia
Gula
Guia
Gula

Chrvsler Wiiidsor 1948
Perfeito estado, completamente equipado, 4 portas. Faz

qualquer experiência. Vendo à vista. Avenida Presidente Var-'gos, 2 683 — Jorge. 27046 64

Posto Embaixador
. PNEUS NOVOS - Com 10°o de desconto

BATERIAS - CrS 600,00 pela velha
ELETRICISTAS — Operários especializados

Rua Aires Saldanha, 34 — Telefone: 47-7779.
ií:(» et

PONTIAC - 1952
4 portas — Hidramatic — Estado

ImpecAvc! — Aceito troca — Tratar
Rua México 31-C — Telefone 
52-8865. 23226 64~CTDWU953"

(Coupé De Ville)
Kítado geral de novo — Supercqui-

pado, inclusive Ar condicionado, olho
eletrônico, rtdlo eletrônico, dlreçfto
hidráulica, etc. Vendo, ótimo preço.
Tratar e ver Rua Visconde de Itauna
170, Jardim Botfinlco. Tel. 46-3748.

21503 64

MERCEDES • BENZ
220-S

Ultimo tipo. 4 portas, desembarca-
do esse mes. 4a. via limpa, lmd cor.
Rua Barão do Flamengo 33. tel.1....
23-4262 e 45-9135. 18541 64

ALÜGAM-SE
CARROS

Chapas partlcularea sem chofer —
Americanos, mecânicos, equlpadoi. —
Modelos 52. 53, 54. 53 e 56 — Infor-
mações tel. 36 0027 — Avenida Prado
Júnior 145-A. Copacabana.

S881 €4

TROCO TERRENO
POR CAMINHÃO

Io. loteamento Palmares, área
5.000 m2. Perto do Lsgo, a 20
minutos de Paty do Alteres, na
estrada Paty-Petrópolis. Valor --

CrS 90 mil. Telefonar para ...
23-5037 - OLIVEIRA.

22131 64

CADILLAC - 1952
(Conversível)

O mnis novo do Hlo _ Direção Hi-
drúullca etc. Excelente estado. Acet-
tu troen. Tratar Rua Mòxleo 31-C —
Tel. 52-8865. 23227 64

LAMBRETA - TIPO DE LUXO
USADA

Compra-se uma, em perfeito e-sta-
do. rom equipamento original, Oíer-
tas pelo telefone 52-1011 — Sr. CAR-
LOS ou D. QEIjOY.  5848 64TÃGUAR"- 

195Ò
Impecável de porta rc-?cAn!ca 3 1( 2

(¦ favor trnzfr mrríinlco. Detalhes
47-2473 - CrJ 250 mil.

20986 C4

PONTIAC - 1952
Excelente estado geral- pintura, u-

tofamento. motor. etc. 4 portM. —
Nunca levou batida. Equipado com
rádio pneus fníxn branca. Vendo ho-
Je mfllior oferta oclm.". de Cr» 373 mil
á Vlata — Tratar com ORLANDO k
Ru.i 1!) de Fevereiro n°. 42, Botafogo,
depois das D hs. 3891 64

COMPRO X VÍSÍT
1 Chevrolet 1953-54 ou 55 parfl ««o

f!a flrmn. Trnt.-.r Bnrnt.i Ribeiro. 463
esq. F.g. MsgalhAe-. Uija tle|»rtelni«.

17946 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
D,rija voe* mesmo Chapas parti-culsres. Ulllmos modelos. Rua Fran-

cisco Otaviano, 33. tel 27-8901, Copa-
cabana. 1Í3I2 ^

INSTRUMENTOS DE MUSICA

PEUGEOT 4 03
Modé-o 1936 — 33 mil rodados —

pneus de fibric» — forrmdo a plis-
tico — em «stado de novo — calouu
americanas — comprado no represen-
tante. Lindo carTo — Preço especial:
460.000 03. Ver sábado e domingo —
Rua Garcia D'At|!» 160 — Ipane-
m». Escritório ROBERTO 32-9W5.

13316 64

STUDCBAKER —1951
Champion, merâr.tco, S cil. super-'

equip«do Crt 285 m.l, 4 portas tel. (
47-MT3. 22*47 W

ACORDEONS desde Cr* 150.00 pot
mês, Scandalll c outios, e todos os
.nstrumentos musicais, mais barato do
Sraiil. Acordeon Anil — Rua Santa
Luzia, 7!)9 — Desconlos para proíes-
sores, Tels.: 32-8730 e 42-9712.

17719 73
PIANO DE LUXO e de arte todo es-
culpido e com estatuetas, verdadeiras
obra-prima» de arte. aceita-se ofertas,
motivo de viagem. Urgente Rua Vo-
luntários da PAtna, 178 apto 102 Tcl.
.46-9647. 27043 75

[ PARTICULAR liado puno de zflis
¦ — Alemio — Henry-H«r2 — em pe;-
Ifeito est»do — Motiro mudança. Vcn-
de.se multo barato 37-7616.

I2123 73

COMPRO
1 PIANO

PIANO LUX
APARTAMENTO ALEMÃO

Vende-se quase novo, cordas crura-
tini cepo inteiriço de metal, 3 pedais
teclado de marfim. Preço b,ira:K«l-
mo. Largo E*o Franclaco 26, sala 807
Ed. Patriarca. 21Í36 75

Não venda
seu Piano

Sem me chamar, nfio s*Ja Ingfnuo
no preço. Pago o Justo valor. — Nto
te precipite. Atendo e re»olvo r»pl-
do — Tt'.. 46-0929. 28112 73

290876
23203

SKODA - 50 - 51
Vendo. 2 po:Uf. bom esf.do. cAm-

bío de direçio. asator excelente, —
pr.eu nOTC*. Crt 131 mil. Rui Far»-
ni 61. »p. SOI — SSo atendo inter-
medlàrioa. 14332 64

PIANO BECHSTEIN
Ver.de-se de*?e aíimado fabricante,

com raceix-sor»! sonoridade, instru-
m*nto própr.o par» pessoa» de fino
? apurado gwto. Prrço de ocaslio.
larjo Sio Fnncjeo 2Í. wl* W7. Ed,
Patriarca — Centro. 2SÜ3 75

PIANO FRANZ LADER
•i de cauda — Tipo Crapaud —

Negúcio direto sem Intermediários
— O Instrumento Indicado para am.
bientes de alta classe — Im estado
áe novo — ótimo «otn — Preço à

Jvista Cri 70.000.00 — Ver ( tratar à
Hua Uurtinho Nobre 11 apto. 202 —
S*nta Tere»». perto da eataçío de
Curvelo. 293 73

COMPR01 PIANO
Crfentí 48-Wi par» estudo» d* me-

Otn» — Pljo bem. 3832 75

! ACORDEONS de todas as marcas
à vista ou a pra/n louco, r todo»
os Inutrumentos de múslra. Clari-
netas, trombones, pisUies, vinil-
nos, violões, li.irmonloN, plano»
e música. Na CASA CARLOS
WEHR8. Rua Carioca, 7 e Ave-
nida Rio Branco, 2"7, Kdlfíclo
Sáo Borja. Rep. dos afamados
piano» E8SENFELDEE.

43324 75

| COMPRO UM PÍÃÍÍO"
Urgente 4Í-4H28 — para estudos da

menina — Pago bem.Ü!°2J:S

COMPRO UM PIANO
Fone: 45-1581

»93 71

Advogados"DIVÓRCIO

E novo casamento no exterior
j De* ano» de prática « cone»; . —
:Oarantu absoluta _ Rapidez . efi-
.eiénda. A». R. Branco 277, V. and.
gr. 503. Tel. 42-1131. 34174 12

*A-*-A-*A*A"*-"^'*-*'*A~*-A *- ¦
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CINEMAS TEATROS
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VENDEDORES ATENÇÃO!!!
Alta novidade! NSo existe nas lojas! Lindas e originais bolsas para

ienhoras, f.lcll colocaçüo, 250 cada uma, com 50.00 de comissSo, fitimu
negócio para quem quiser ganhar multo dinheiro! Ver c tratar à Ave-
nida Rio Urânio. 120 - 10.° andar, sala 1.010. 27065
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LIVROS USADOS
. .Compramos pelos melhores pre-
cos bibliotecas e livros. Rua Ro*
sário 137 — Tels.: 52-771D e ...
52-9534.  46103

IN VESTÍGÃÇÕCS" PARTICULARES
Sigilo e eficiência comprovada e

prática Intemaoional. Atende-se pa-
ra qualquer parte dia e noite. (Tel.
42-6967 residência) LARRY.

.7702

MALAS VELHAS
Conserta-se qualquer tipo de mala

e compram-se malas americanas. —
Tel. 22-0743 — Sr. PEDRA.

29010

DETETIVES-
OMIL- Reg. 123093 -Lei 3099

Organização especializada de Dete-
tives com longa experiência proflsslo-
nal, executa quaisquer serviços de in-
vcstlgações particulares. Sigilo, ho-
nestidade e êxito garantidos. Rua
Evaristo da Veiga, n°. 41, 2o. and., —
grupo 207 - Tel. 42-9994.

6976
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NÂO DE SEU TERNO
O alfaiate transforma de jaquotão

para palito na última moda, cintado,
sem almofada e vira-se pelo avesso
e aceita-se corte para feltio. Linho
1.200,00. tropical 1.300,00. casemlra ..
1.400,00, trazendo êste anúncio tem
10 dez por cento de desconto. EdI-
ficio de A'Noite na Praça Mauá, 8".
an. sala 819 MANOEL VIEIRA.

21311

iRESIflUflflNTE.
INDICADOR TURÍSTICO DE CASAS DE ALTA CLASSE

Centro Sul

-f^tórníco MESBLAm almoço - chá •
laaiar musical
amttlcaa - ¦•>

•tfTlco d» bascrwi»»
l rom*. 41-M-t.s __•!_ U-Ofa

Fechado aos domingos e feriado»-

TERMOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago por um terno CrS...

1,000,00 - Tel; 22-5568,
0907

SÃO FRANCISCO
Ar refrigerado

Serviço de alta classe
R. Visconde de Inhaúma, esquina

Av. Rio Branco.

PAISANO
(Restaurante • Pltzzarla) t&

Cozinha tlplc» Italiana ^È»?y.
Aberto até âs 24 nora* V

Av. Rio Branco, 277 • Lojas B e C.

t^3
Cantina

SORRENTO
Presença gostou da Itália
Membro do Dlner'» Club

Ar Atlântica. 290-A P.O.

Sfia^üilândia
ESPECIALIDADES ITALIANAS

Endereço: R. Visconde do Rio Bran-
co, 38. Rua Álvaro Alvim, 21. Ave»
nlda Copacabana, 196.

^v AEROPORTO
Almoço • Chi

• Jantar
Magnífico Salão p/

Banquete]
Aberto até 1 hora da mnnhl.

Aeroporto Santos Dumont.
TeL 42-5580.

43271

TAPETES - OFICINA
LIMPESA PASSADEIRAS
LAVA-SE, TINGE-SE - CONSERTOS EM TAPETES PERSAS, ETC.
LIMPEZA DE PASSADEIRAS NO LOCAL, COM MAQUINAS AMERI-

CANAS - ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO.
RUA SANTO AMARO, N.° 121 - FONE: 25-7756

11130

PREFEITURA DO
DISTRITO FEDERAL Teatro Municipal DIREÇÃO DA COMISSÃO

ARTÍSTICA E CULTURAL

Temporada Nacional de Arte — Espetáculos de ópera.

DON PASQUALE
ópera "buffa" em 3 ..tos (5 quadros) de DONIZETTI

com Guilherme Damlano, Lia Salgado, Bruno Laiiarini, Paulo Fo rtes, Nino Crimi, e Fred Amaral. Regente: Nino Stlnco. M.o do
Coro: Santiago Guerra. "Mlse-en-scêne" de Guilherme Damlano.

Bilhetes à venda. Frisas e Camarotes: CrS 600,00; Poltronas: CrS 150,00; Balcões Nobres: Cr$ 120,00; Balcões: Cr$ 60,00;
Galerias: CrS 30,00. Selo a parte. Desconto de 50% aos Estudantes nos Balcões e Galerias.

Quarta-feira próxima, 14, às 21 hs.: 6a. Recita de Assinatura
COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE LEONCAVALLO

PAG LIACC I
precedida por CAVALLERIA RUSTICANA, de MASCAGNI. 43777

PREFEITURA DO
DISTRITO FEDERAL

DIREÇÃO DA COMISSÃO
ARTÍSTICA E CULTURAL

TEATRO MUNICIPAL
Às 21 horas dos dias 22, 27 e 29 de maio

TRÊS ÚNICOS ESPETÁCULOS DE GALA

ALICIA ALONSO e IGOR YOUSKEVITCH
com o Corpo de Baile e a Orquestra do Teatro Municipal

DEPOIS DE AMANHÃ, SEXTA-FEIRA, ÀS 17 Hrs. ENCERRA-SE A PREFERÊNCIA PARA os Srs. ASSINANTES DA
TEMPORADA DAS "ESTRELAS DO TEATRO BOLSHOI DE MOSCOU", DO ANO PASSADO.

Preços dessa Assinatura: Frisas c Camarotes: CrJ 7.500,00; Poltronas: Cr$ 1.500,00; Balcões Nobres: CrS 1200 00- Balcões- CrS900,00; Galerias! CrS 450,00. S61o a parte. -¦¦•¦-..¦¦.--/-.
A partir dc segunda-feira, 12: Assinatura livre para as localidades que ficarem disponíveis.
übrlKfttórlo o trnje a rigor nas Frisas, Camarotes, Poltronas e Balcões Nobres A c B. 42ng

TEATRO MUNICIPAL
AMANHÃ, QUINTA-FEIRA, 8, ÀS 16 HORAS

EM VESPERAL: ÚNICO CONCERTO PÚBLICO
do famoso Pianista

F R I E DRICH

GULDA
"FESTIVAL BEETHOVEN"

Sonata op. 27, em Do Sust. Maior ("AO LU4R") — Sonata op. 31, N.° 2, em ré menor
("Tempestade") — 6 Bagatelas, op. 126 — Sonata, op. 110, em lá bemol maior.
lllllirti-s á venda PKKÇOS UEI.U7.lboS. Frisas e Camarotes: CrS 800,00; Poltronas • e Balcfiei

Nobres) Cr$ ISO.OO; lUlcòi-s: Cr$ 120,00; Galerias: CrS '0,00, — Silo à parte. 43745

Co leiloeiro
Faz o reforma colchão em qualquer

ponto d acldade ou subúrbio. Tel...
32-0027 — SIMÕES. 28092

PEGUEI UM ITA NO NORTE
De: - Dorival Caymrni, Haioldo Barbosa e Maurilo Castro

ORQUESTRAÇÃO: - Leo Perachi COREOGRAFIA: Nina Verchinina
CORAL E REGÊNCIA: - Carlos CENÁRIOS E FIGURINOS: -

Monteiro Souza Nilson Penna
DIREÇÃO: - Armando Couto

com: Sônia Mamed

Cirene Tostes, Edson Silva, Grace Moema, José Arimathéia, Magalhães Graça, Ray-
mundo Furtado, Renato Consorte, Ruth Lima, Glória Coelho e estréia de Zélia

Hoffmann

E mais: dançarinos, cantores (revistas, capoeiras.

Diariamente às 20 e 22 horas no TEATRO RECREIO
Vesperais às quintas, sábados e domingos (preços reduzidos) 43294

PRESENTE PARA MÃES
Km liomrnaceni ao llia das MAe» t-itlo sendo lançadas hoje as mais

lindas r .irmn.n». bolsas para senhoras, próprias para compras, praia ou
maternidade Bela apreseulacio. nio existem nas lojas, preço esperlal
para vendedores. Ver e tratar A Av. Rio riranro n. 120 - 10.» andar,
tala 1.010. 27064

Elevador Usado
Precisa-se espaço mais ou menos

1,80 x 2rh. para 2 pavimentos infor-
mações. Fone.: 30-3120 - 30-0848.

19382

PARA A QUERIDA MAMÃE
Meias Teln de Aranha perfumadas

CrS 120.00
CASA HERMAN
Rua Santana 227.

43237

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

HOJE
GRANDE E SENSACIONAL ESTRÉIA

CIRCUS BULLIONIS
NO MARACANÃZINHO, ÀS 20 HORAS E 45 MINUTOS

Promoção das Pioneiras Sociais — Ingressos à venda na Bilheteria n.° 3
Da Europa para o Brasil o maior espetáculo circence do Mundo

Leões, Tigres, Elefantes, Dromedários, Dandis Americanos e um sem número de sensacionais atrações
Os famosos Demônios do Trapézio, em arrojadas acrobacias

NAO PERCAM, HOJE no MARACANÃZINHO,
CIRCUS BULLIONIS.

43778-

27074

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Pago até CrS

1.000,00-Tel. 220423
:»»$;

CHUMBO ANTlMOfilOSO""
Tendo c ÍI- dt «r.llmíinlo FTN-

BigAO AÍRORA. Tfi. 42-7CW.

TERNOS USADOS
COMPRO Â DOMICILIO
Pago alé CrS 1.000,00

Tel.: 22-4435

LIVROS USADOS 
'

Compro qualquer quantidade. —
j Atendo » don-.Scttio — R;.a Sío José.
4«, jala 4M.

Tel.: 42-5141

DIA9-6TOA«- "MAPmOfSeLUmAUB
t RAUL PÚMBEIA102

m
PROFESSORES Animais e aves

AO Mf.IER — Prof. eom prática em
Lendrej e Pari» leciona In«l*s. Franç..
Portug.. Matem, Quim. Física, jeo-
metria-descritiva. R. MaR.iirOes Ou-
to. _W. c S — térreo. Próximo á Sear».

65M4 57
! DÃNÇÃS — Modernas de fátto~Au-
las Individuais e celelívas, ensina-se
a durr.tcflio. Ttí. 4S-ITÍ9. _«4(! T,
MATEMÁTICA — Professora prepa-

jra aluno* par» prova» parciais e con-
,'curso». Tel «-7993 e 46-C765.

»coj i;

INQIXS — CUítico. Oxford, aula»
indlridualí ou em pequenos grjpo;
Tem 4 meses para tialar. Com 30
ano» de pr*tica e altas referfnciia —
Senador Dantas 83. apto. i»C9.

.::¦ r 87

MATEMÁTICA — engenheiro civil
e militar, awlta alunos de qualquer
Pivel Tel. SS-«6«. 13S44 f7

UNGUA HEBRAICA — Profíasor Ü-
,raeiení« leciona por método fácil e:
rtpldo. Telefone: S7-0T37.

I7Í41 87
ITAUANO. Ingl*s. Ale»r.lo. Latim p.t -..-e •¦< trabalhos. colegiM com profde Roma — Te): S7-0883 (até 13 hs.l

20999 87

PROFESSORAS LECIONAM — Pri-
mário e ginasial. matemática, desenho.
português e laum. Tel. 3J-3781.

1K02 87

VENDO — Um cavalo ideal para
principiante. Ver n* Soe. Hípica Bra-
«ileira, com o Sr, Vicente, Tratar
com o Sr. Phlllppe, 43-8482.

MATEMÁTICA
FROFESSÔRA íranceaa eaaina o seu
idioma critico t teórico — Tel-....
47-KS5. J80.W 87

Estudante tíe Eager.r-.arta c* au',_s
para ginásio- Telefonar par» RODOL-
FO - 25-9Í99. 233Í3 87

INGLÊS • FRANCÊS • ALEMÃO
Português para Estrangeiros

E outras linjruat em pequeno* gra-
pos ou aulaa Individuais. CEP Cen-
tro Ensino Poliglota. At. Pre». Var-
gas 119. 20°. and., s; 2003-4 — Infcr-
-scôei: tel. ;.-•;,',. UU «7

POODLE - CANICHE — Po» motivo
de viagem, oferece-se por preço ra-
zoavcl — Tel : 2S-8308. 17830 83
DINAMARQUÊS (ciei de guarda). O
Canil J Laitos tem i venda duas r.l-
nhadai arlequlns e preto» — e ti-
grado» e amarelos, todo» filho» de
campeSo. Tratar á Av. R!o Branco.
114 — 8". s. &3. de meio dia em dlan-
(A, 28U3 «3

{Máquinas diversas
VENDE-SE maquina de lavar roupa
Brndlx americana em eitado de no-
va, Av. Rainha Xllzabeth 151 apto.
301. 17223 88

MAQUINA pas»ar portátil amVnea-
Da Hospoínt. particular vende nova,
fácil manejo, (Mimo presente para o

,dl» Das Mies. Preço único Cri
4.000 00. Tel: 57-7239. Urgente até
.domingo. 22S55 88

VENDE-B- — Máquina rie escrever
'portátil "Coror.a Zephjrr". u»1"* —
At. Almirante Barroso. 8 i. Iím

37030 n

i Mm a __¦ "----¦-«¦ m ¦ m% - -fl Éfc ¦- —¦ _¦ -«-,jag-_aM»---»fc- __—¦*¦¦ »--..a- _w
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DIRETOR
M. PAULO FILIIO

Avenida Gomes Freire, 471

Correio da Manhã SUPERINTENDENTE
JOSÉ V. TORTINHO

N. 10.9U — ANO LVI1

REDATOR-CHEFE
ANTONIO CALLADO

2o Caderno — Rio de Janeiro, Quarta-feira, 7 de Maio dc 1958 GERENTE
ALINIO DE SALLE5

Manoel Branco declara que o filho de Epigram voltou a
sentir dos locomotores - Não será apresentado no "Jockey

Club" e tudo indica que seja enviado para o Haras, o que
será resolvido esta semana

PROGRAMAS PARA
SÁBADO E DOMINGO

A REUNIÃO DE AMANHÃ
Montarias oficiais e forfaits

CORRIDA DE SÁBADO

jo páreo — í>s 13,40 horas — 1.400 3
metros — CrS 75.000,00:
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Adil quando sc preparava para o "Brasil" do ano passado.
Como todos sabem, o filho dc Epigram não pôde tomar

parte na grande carreira c agora sua jornada nas pistas
chegou ao fim

Manoel Branco c um nome dos mai.i conhecidos no turfe, não
íósse éle o treinador de verdadeiros campeões que passaram pelas
pistas brasileiras. Vitorioso na profissão e gozando de uma ppsi-
cão invejável cm Cidade Jardim, hoje em dia ó o supervisor da
cavalhada do stud Almeida Prado e Assiimpção c apenas os melho-
res corredores aparecem no programa sob sua responsabilidade. No
momento, Manoel Branco, esta empenhado na recuperação de
Adil, envidando todos os esforços para que o filho de Epigram
consiga voltar às pistas. Todavia, será uma tarefa das mais árduas,
pois Adil voltou a sentir dos locomotores e isto, talvez, decrete a
sua Ida para a reprodução.

Líder absoluta 3 —

FORA DO "JOCKEY CLUB"
"Uma coisa o certa" — falou o

veterano treinador — "Adil não
tomará parle no "Jockey Club"
do último domingo deste mês. Ao
preparar-se pata esta competição.

FINAL DE UMA GRANDE
CAMPANHA

Pclo que se pode deduzir das
palavras de Manoel Branco, Adil
não mais retornará às pistas.
Também já é tempo dc seguir

terminou sentido c acredito que I para a reprodução, pois está che
óle não mais retorne às pistas igando aos sete anos, após uma

odavia, ainda vão fazer uma ten- campanha severa c coroada de
êxitos. Em Cidade Jardim, Adillatlva a fim de que Adil possa

disputar o "Brasil", prova que
clc ainda não conseguiu vencer
Isto porém é problemático c está
na dependência de um
mais minucioso,
decorrer desta semana. Ao traba-
lhar outro dia, Adil terminou
bom, deixando impressão favorá-
vel, mas, logo depois, nas cochei-
ras, apareceu com a mão inchada,
demonstrando que o mal antigo
ainda não conseguiu scr sanado".

sempre foi um Ídolo, tendo ven-
cido por três vezes consecutivas
o "São Paulo" c, aqui na Gávea,

exame | não teve a mesma sorte no "Bra-
'sil", quando, por duas vezes, íoi
segundo colocado, perdendo para
os argentinos Mangangá e Tatan.
Agora, chegou o momento do
campeão retirar-se. uma vez que
suas condições físicas não são
mais perfeitas c isto é o que será
resolvido esta semana.

CONVERSA DE "COCK...
(Continuação <i,i i.* pagina)

o projeto que tem de organizar
no Rio flotilhas da classe "Pin-
guim". Disse que tôrça-fcira
(ontem) daria detalhes e auto-
rlzação parn divulgação do ín-
to, Não houve novo encontro
por Isso que nosso compromisso
teve o prazo esplrado à mela-
noite do dia 6. Êle que c um
dos mentores da "Escola dc Vc-
loiros" cm franca organização
no Inte Clube, tino deve temer a
divulgação dêsse fnto que sò-
monte será beneficio à divulga-
ção do esporte veleiro.

xxx

O "Pingüim" sendo um bnrro
menor do que o "snipe" que no
momento é n escola primária
dos que pretendem navegar,
passa a funcionar como o "Jar-
dim de Infância" dessa mesma
coletividade. Já ouvimos opi-
niôo.s favoráveis e contrárias
mas acreditamos quo o "snipe"
não será prejudicado com o
aparecimento do "Pingüim"
que se destina n meninos de
8 n 15 anos. Depois os alunos
fazem prova e passam para n
escola primária

xxx

Dia 11 nlím do sor disputada
A última prova do "Troféu Cor-
relo da Manhã", haverá uma
regata parn a classe "light-
ning" quo correrá a "Taça Va-
lentim Bouças",

No dia 17 será corrida n so-
jtuiido regata de oceano. Será a
"Maricás" em 45 milhos caso
nfto seja exigido o contorno da
llhn do "Melo", nni "Tijucas".

xxx

Essa regata c a "Pau a Pino"
estão aliás na eminência do dc-
«aparecerem do calendário de-
vido a pouca repercussão que
vem tendo entre os regatistas
do oceano.

•
Os occnnistas depois de

anos o anos de experiência
chegaram a conclusão que
correr apenas por esporte
acaba por cansar c tirar o
praier que o mar pode pro-
porcionar. Por êsse motivo,
nota-se no momento um dese-
jo quase unânime dc se cons-
truir uma sub-sçrle na ilha"Grande", local belíssimo
que ainda não foi devida-
mente aproveitado. A ilha
"Grando" o dia que tiver
uma sub-sede apanhará
grande número de veleiros e
lanchciros nos fins dc sema-
no. Para a pesca è também
local ideal. Nesse dia. as
regatas de oceano serão
também de cruielros e quan-
do faltar vento ü caniço en-
trará em atividade e nin-
guèm se lamentará dc ler
perdido inutilmente uma ve-
Icjada deixando ahSm do

mais a familia
sem programa.

angustiada e

O sr. Jorge de Mattos deu
umas sugestões sõbre as fes-
tas sociais do Iate Clube.
Notou que da última vez,
quando apareceu a cantora
Elizete Cardoso, faltou cer-
to arranjo no salão nobre.
Os diretores sociais José Ma-
riano c Flavio Amaral ouvi-
ram tudo com muita atenção
e prometeram seguir as su-
gestões. Uma toalha verme-
lha c algumas flores em bo-
nito arranjo nunca fazem
mal a ninguém. Daqui por
diante, a coisa deve me-
lhorar.

Hoje será dada mais uma
aula do curso dc "Mestre

Amador", Pela primeira vez
falará o capitão Quinlela que
até agora só tem acompanha-
do o trabalho de seu compa-
nheiro capitão Muanis. Será
a quarta aula que versará
sõbre o tema: Marcações cm
geral, dc faróis, dc objetos.
Noções e utilização dos ins-
trumentos elementares para
marcação. Distancias por án-
gulos verticais. Sôbre o do-
cumehtárlo de guerra, passa-
do sempre ao final da aula,
deverá aparecer a total con-
quista da França. Da última
vez, os países baixos já ti-
nham sido dominados. Já fo-
ram adquiridos assentos de
borracha conforme tinha su-
gerido o sr. Jorge dc Mattos,
de maneira que haverá mais
conforto para quem se sen-
tar naquelas famosas cadei-
ras pretas.

Lcrcniímido o "São Paulo",
Dxuce isolou-se na liderança
da geração e, ao mesmo tem-
2)0, conquistou o título de
campeã cias pistas brasileiras,
título èste que pertencia a
Adil. Com o afastamento dês-
te íilho tíe Epigram, que nun-
ca chegou a medir forças com
a defensora do stud Seabra,
e sendo a turma dc três (inos
a que vem dominando o cenu-
rio do turfe nacional, não Ke
pode negar a seu líder a po-sição que lhe cabe, nem dei-
xar de lhe atribuir as qitali-
dades próprias dos 'grandes
corredores: e êste lider é uma
égua, grande c desajeitada,
mas que corre de verdade.
Quem vê Dulce galopar nãó
faz muita fé cm seus predica-
dos. Mas auem a observa em
atividade fica entusiasmado e
não compreende como tim
animai tão feio por.sa ser tão
corredor. Assim é Dulce, a
égua que tem dc dar vanta-
gem aos seus adversários pa-
ra que a disputa jfique mais
interessante.

Em um ano de campou/m
Dtdce já obíece feitos de
grande significação nas pistas
bandeirantes. Venceu nove
carreiras, levantando em pré-
mios mais de cinco milhões e
íreiOitos mil cruzeiros, cifra
que vem revelar a imporlán-
cia das provas que venceu.
Tríplice coroada entre as
éguas, com as vitórias cou-
quistadas no "Barão de Pira-
cicaba", no "Diana" e >o"Guathemazín Nogueira", não
conseguiu, no entanto, leuan-
tar a tríplice coroa da gera-
ção. Assim perdeu para lia-
palio, no "Ipiranga", c para
Vândalo, no "Derby Paulis-
ta", sendo que nesta última
perdeu por ter sofrido contra-
tempos durante o percurso.
Voltando esta temporada joi
derrotada por Garça, fracasso
iuc.rplicúíjcl, pois tjdos sabem
que esta tcxrdi.ha lhe é bem.
inferior. Mas Dulce lo;io sc
refez, galopando no "Consa-
gração" c no "Criação Nacio-
nal" para. agora, levantar o"Dcrbu Sul-Americano", no
triunfo mais significativo de
sua vitoriosa campanha.

Voltando a enfrentar Vô.n-
dalo, para o qual perdera no"Dcrby Paulista", e 7iora-
mente contra Narvik, que
sempre a escolta nas grandes
vitórias, Dulce decidiu dc uma
Vez a questão dc liderança,
Sc. ainda ca-istiam dúvidas,

estas agora se dissiparam em
face do triunfo categórico e
indiscutível da alaiã do síud
Seabra. Isto o que apresentou
o desenrolar da carreira, pois
Dulce atrasou-se muito logo
após a partida, dando uma
vantagem considerável aos
seus principais adversários; e
para que um corredor vença
nestas condições é preciso que
seja de classe superior. As-
sim aoouteceu com Dulce, que
foi seguindo clc mansinho;
apróíriníándò-se dos ponteiros
na reta opoda, para aparecer
no direito já entre os primei-
ros. Dai para a frente, não
houve maiores dificuldades e
a resistência de Narvik .foi
quebrada nos últimos duzentos
metros. O espelho a surpre-
endeii com mais de úm corpo
dc vantagem e, maior fosse a
distância, esta diferença seria
ampliada, pois enquanto. Qui-
ce continuara eni sua toada,
Narvik e Vândalo esmoreciam
no terreno. O segundo posto
Jicou em poder de Narvik,
que. é de fato um bom cor-
redor, e Vândalo terminou
cm terceiro próximo, sciii
conseguir acompanhar Dulce
cm sua atropelada. Os demais
pouco fizeram. ZumZumZttm
figurou na primeira parte do
percurso, apagando-se na lio-
ra decisiva. Demonstrou ene
nào é anima! para esta turma
c também que a milha é o
seu limite, e os dois viSitan-
tes, ou sejam Gleeful e ÍAgth-
ning, nada apresentaram. Po-
dem correr muito no Chile e
vo Peru, mas aqui o rcx.nc-
brado é diferente.

A vitória de Dulce serviu
também para elevar o nome
de Royal Forest. Êste renro-
dutor do Haras Guanabara
atingiu agora a sua plenitude
r Dulce nada Trtais faz dc, que
confirmar a excelência do
sangue dc Bois Russel que lho
corre nas veias. Por outro la-
do o triunfo vem mostrar que
só existe um líder nas pistas
brasi eiras, líder de jato e
dc direito incontestàvelmen-
te. Mas, dirimidas as dúuidas
ainda existentes e demonstra-
da a verdadeira superioridade
de Dulce, resta esperar o seu
encontro com os corredores
argentinos, porque a prata da
casa é essa que aí está e nela
Dulce sobra tanto, que tem de
dar vantagem para não ven-
cer muito fácil.

G/L MONIZ V1ANNA

EUàs 
Galcón clOr

a Prólogo . .,
Tristãò ..',.-.
Bomarnciro .
Wlsnitz . ..
Ilapage . ...

Col. Ks
. 6 56
. 2 5G
. 3 32
. 5 511

2 — 3 Colar•i Prospcrson .
Nook 
Pcrnot . ...
Karboii . ..
Mister Bag6
Clinço . ...

io Crecy 

I 1° PArco — às 13,40 horas — 1.400 3
metros — CrÇ 75.000,00:

Ks. 4

ob!

COIBIDA DE DOMINGO

1" Páreo — às 13.40 horas — 1500
1 55: metros — CrS 80.000,00:

2° Páreo — As 14,05 horas — 1.400'
metros - CrS 75.000.00:

— 1 Memplils
— 2 Knshmir

3 Atalia .
— 4 Strelitzia

5 Mlschlef
— 6 Freia . ." Uléa . ..

3" Páreo —
metros — Cr?

Col. Ks.!
. 3 50

36
õGi
56
56

Turquia ,
Guaiima .
Diaclem .

^ í 3 — 4 Catürrlta
Javaneza
Cerlse ." Douala .

Col. Ks.
. 1 55
. 3

— 1 Enssla, Mi Henrique 55 1
2 Gabarola, F. G. Silva 55

— 3 Kople, L. Risoni 531
4 Gad.-mba, D. P. Silva 55

— 5 Teguclgalpa, H. Lima' 35
6 Manita, H. Vasconcellos .. 55]

— 7 Venllia, M, Silva 55 j
8 Hclen Blair, U. Cunha .... 65
!l Bal Masque, A. Nahid .... 55

! 2o Páreo — às 14.05 horas— 1.600 |
metros — CrS 55.000.00 — (Destinado i

ja aprendizes dc 31* categoria):

Ingasclro, U. Cunha 5fl
Bali, C Dias 50
Astro, J. Portilho 52
llannon, C. Paranhos 51

fl Bomarsol. NAo corre 52
10 High Master, Castillo 5J

fi» Páreo — ns 16 horas — 1400
metros — CrS 75.000,00 — (Betting»
— "Coronel Assunção":

K
l — 1

2° Páreo — As 14,05 horas
metros — CrS 80.000,00;

;.'
2 53 .
li 551

551,
551'

7 53'.

1.300

My Rose, C. Paranhos
Sans Gene. G. Queiroz
Sêpia, .1. Santos 
Saíra, C. Dias 
Blonde, H. Cunha ....
Giarola. J. Silva 
Labiosa, A. Leite 
Sunclcw, J, Vieira ....

Ks. 3 -
58
50
54
32Í4-
52
53
52
50

às 14.30 horas
65.000,00:

1 Sciplão .
2 Fórum . .
3 Impatlcns
4 Jágttáribe" Duque .

i.50o;

Col. Ks.
. 4 32
. 1 !>;i
. 5 52!
. 3 5J
. 2 54

Col. ICs.
— I Çlarisse .
— 2 Êxtase . ,

3 Cuba . ..
— 4 Xilose . .

5 La Tulipe
— C Uslnga ." Urutaca .

1

40 páreo - às 15,00 horas — 1.300
! metros - CrS 80.000,00:

3" Páreo — às 14.30 horas
metros - CiS 85.000,00:

1.400

30 Páreo — ns 14,30 horas — 1.300
metros — CrS 80.000.00:

Ks.
54
54
54
54
54
54

Montes;.-. J. Portilho .
Sans Risque. Castillo .
Lagenária, P. Tavares5*JS — 4 Xlnlnha, L. Rlgonl ....

3,,i4 — 6 Lassanha. M. Silva ...
7 Zezeca, NÃO cone 

Neargo, L. üiaz ,.,, 55
Cygne, L. Rigoni 55
Bertholdo, M. Henrique ... fi5
Nacarlno, E. Castillo 55
Entrerriano, U. Cunha ... 55

«Duco, M. Silva 53
Nono, A. G. Silva 55
Tampico, Não corre 53
Damoiseau, Nielevisck 55

10 Riot, A. Mareai 
lt Ichabò, J. 1'otrilbo ...
12 Vlaut, I. Amaral 55
13 Tabajnr, O. Ullôa 53" Transvaal, J. Tinoco 53

70 Páreo — As 16.30 horas — 1.900
metros — Cr$ 78.000.00 — (Betlinr)
— "Polícia Militar do Distrito Fede-
ral":

.=.)

,T. Tinoco .
F. G. Silva

, Paninhos .

Col. Ks Col.
1«— 1 Vividor 

2 French Cancan
— 3 Parictal

4 Ranal 
— 5 Montcgraal . .

6 Ágio 
— 7 Oversay

8 Kibravo 

54; 1 - t Ulu ania
54! 2 Clarissa

542 — 3 Dama Negra .
51, 4 Clair 

54 — 5 Cumparsa . ...
51! 6 Mv Falr Lady

r, 54 4 - 7 Clan 
54 8 Borboleta . ...

Ks
54'l
501
541
54 

j 
2

54
54 13
54

4° Páreo — As 15.00 horas — 1.400
meiros — CrS 35.000,00:

úo5° Páreo — "Sesquicentenário
Marechal Manoel Luiz Osório" -
(Prova Especial) — its 15,30 horas —
1.500 metros - CrÇ 100.000,00:

Col. Ks

40 páreo —
metros — CrS

As 15.00 horas
90.000,00:

t — 1 Evll Eye 
2 Ibanez 

— 3 Foliento 
4 Gricg 

— 5 Beau Geste 
Bon Soir

— 7 Gardoné 
8 Elú " Pinheiro 

6° Páreo — ás 16,00 horas
metros — CrS 55.000.00 —

1 — 1 Sovco " Ardoroso 
2 Calil 

2—3 Jerry 
Sportsman

Maestrini 
— 6 First Lovc 

Ornamento 
Capiberibe 
Fabian 

- 10 Tunuyan 
11 Beijo Amargo 
12 Panurgo 
13 Par dc Sete 

59|
52 2
59|
5fl3

1 Sarau 
2 Palladium .
3 Bar-El-Jebel
4 Ubatim . ...
5 Mapa Muhdl
6 Brachetto . .
7 Zé 
8 Baecarat . ..

Corticeira, c. Paranhos
Grande Gala, J. Tinoco
Saíra, Não corre 
Aure, C. Dias 
Suave, L. Silva 
HUSa, G. Queiroz 
L. de Cario, M. Silva .
Zorai, A. Marcai

fl Giarola. J. Silva (ap.)
- 2.000; 3 - 10 Cchyplc, L. Riçoni 

11 Sei Lá. J. Carlindo" Famine, Não corre
Col. Ks."4 

5" Páreo — às 15.30 horas
50 metros — CrS 55.000,00:
50
51
50
50
60
30

Ks.
50
54
53
60
54
38
54

— 1 Gricg, A. Nahid 
2 Pekim. II. Vasconcellos

— 3 Hilo-Deoro, M. Silva ...
4 Helvítico, H. Cunha ...

1.300;

Ks.
. 60
. 521
. 52
. 521

l — 1 Chananeío
2 Burundum

2—3 Gangcs, C
Coeur Joic, L. Dlaz ..
Equivoco, A. G. Silva

— ti Meio Mundo, H, Lima
Tio Luiz, D. Moreira" Tio Cnrlos, M. Silva .

— R Camponês, H. Cunha 52
9 Toletc, E. Castillo 54" Tatul, A. Marcai 54

80 Páreo — As 17,00 horas — 1.400
metros — CrÇ 55.000,00 — (Betting):

Ks.
— 1 Gcnazzano, Henrique 54

Gaúcho Sombra, Labrè .... 54
Sal Amargo, Paranhos 52

— 4 Palm Springs, F. Irlgoyen 54
Saci, I. Amaral õ»
Lapaeho, G. Queiroz 52

— 7 Pantn-Assú, V. Andr; 58
Qulbori, A. Marcai 56

0 Dourados, H. Cunha 5R
- 10 Pai Campeio, U. Cunha .. 52

11 Qulmbar, J. Barros 54
12 Gullière, J. Tinoco 60
13 First Love, Não corre 52

50 páreo — às 15.30 horas — 1.300
metros — CrS 80.000,00:

1.600!
(Betting)'!

Col. Ks.
.. 13 (10

Col. KS,

12
4
9
2
6

11
14

7
10

8
I
3

84
60 3
541
56>4
1,0
60!

Bctn . .
Junlin . .
Orlon . .
Salari . ,
Darl . ..

(, Bomarclu.'
Ura . ...
Kardex .

I

MARimA
INSTRUÇÕES PARÁ A
PÁSCOA DOS MILITARES

sex-

ti" Pareô às 16.00 horas — 2.0110.

60
j,>

7° Páreo — As 16,30 horas — 1.600
metros — CrÇ 65.000,00 — (Betting)!

Col Ks
— 1 Opcrante .

2 El Màyoral
— 3 Argentino .

Ot'dro . ..
Odraco . .

— 6 Dimanche .
Histórico .
Blasc . ...

4—9 Richmond .
10 Montancro ." Baleno . .

4
5
7
6
9
1

11
3
8

10

— 1 Treta 
2 Esmeralda .-

— 3 Venusta . ..
4 Mas-Tua . ..

— 3 Turquesa . .
(i Rfigla

— 7 Citadclle . ." La Morocha" La Ballerlna

Col Ks
(j 51

. 1
, 4

des; c) marinheiros e praças romun*
gantes da Marinha, da Aeronáutica,
dn Policia Militar e do Corpo dt
Bombeiros, nos corredores dc acesso
das rampas A 'e D, em seus respec-
tivos setores, tendo k frente os res-
ponsáveis pelas diferentes Unidades.

O escoamento deverá scr feito obe.
Com objetivo de facilitar o Jdeccndo as mesmas vias utilizadas pn-

movimentação rios fiéis porjrn a entrada.
Paradas extraordinárias dc Irrns —

solicitou tias
e Leopoldina.

¦ Ro.iliza.se depois de amanha,
ta-íeira, às 7,45 horas, no Estádio
do MaracnnízlnhO, n Páscoa dos Mi-

54. metros - CrS tOO.000,00 - (HandlcàpJI^SÍS
«0 Especial - Éguas, - (Betting): L"^ ^ cei.,mô,lia clvl[,0.rtJI

!gio=n a Unifto Católica dos Militarcs|0 Djretrin ,in |'cm
|organizou ns seguintes instruções: EP central do Brasil

50 O uniforme sern fixado pelos re
51 Ipectlvos ministérios è cmdos, ge

54! (i Ri* gia  9
B0 4 — 7 Citadclle  8
58] '.' La Morocha  7 51
60! " La Ballerinu  3 52
56l , „ .
56 "° Páreo — 'Grande Prêmio Presi-
54: dente Vargas" — (Clássico) — As
«01 16.30 horas — 2.000 metros — CrS
56! 300.000,00 — (Betting)!
601
54

(iOlrals: Local: Ginásio Gilberto Cardoso
5lj(Marncanfiziiiho), ii.s 7,45 horas: Pon-
59i tos e locais de conrentraçSo, Mari-
50

que os trens dos ramais de
Cruz, Talretá e Nova Iguaçu

8" Páreo -
metros

as 1.60017.00 horas
CrS 85.(100,00 — (Bctti:i«

Col K
Armangnac  in

Cântico  5
57 3

A COPA DE 58 DESDE ...
(Continuação da 1.* pág.)

22-9-57 — Santiago — Chile 2 x Bolívia 1; 29-9-57
— La Paz — Bolivia 3 x Chile 0; 6-10-57 — La Pai —

Bolivia 2 x Argentina 0; 13-10-57 — Santiago — Ar-
gentina 2 x Chile 0; 17-10-57 — Buenos Aires —
Argentina 4 x Bolívia 0; 20-10-57 — Buenos Aires
— Argentina 4 x Chile 0; Classificado: Argentina.

Ubi 
Colar 
Mano a Mano
Tltafogo . .. .

Tunis" Rocltct '' Turquesa . ...
Pinheiro

RQgendas . .." Evll Eye 

Col. Ks.
. 6 53

3
9
4
1
8
7

10
2

nha e Corno de Bombeiros — Praça
em frente 

"a 
entrada D (Rua Prof,

Eurico Rabelo); Exército — Alamc-
da mais próxima do Mnracanft, tre-
chos compreendidos entre as entra-
das CeD.t entre o portfto 15 (Rua
Mala Machado e a entrada B (Ay.
Maracanfil; Aeronáutica e Policia Mi-
litni- — trechos do passeio compre-
endido entre a entrada A e o portão
15. Entradas: portão 18. carros ofi-
ciais conduzindo autoridades e con-
vldados; portão 14. carros partlculn-
res conduzindo autoridades e convi

8o Páreo — ás 17.00 horas — 1.500
metros - CrJ 80.000.00 - (Betting):

U

"TROFÉU CORREIO
DA MANHA"

O rfsuludo d» secunda rrjat»
em disputa do "Troféu Correio da
Manbi" foi r«*Imrnt* surprítn-
rtrntc. A tltórl» do ".Uetrli" tt-
rundado pelo "Aluado" rtí.0 est»-
ra na» cofltaçfies de nlntuém. Dos
favoritos o único qu? se manteve
em poslçin firm* foi Jorte Pon-
tual que rhfftou tm terceiro. H*r-
ry Adlrr ficou mal colocado e Ro-
berto Iturno ficou ainda em pior
sltuaçlo Como ainda faltam du*»
recata» — sábado e domínio —

nem tudo e»t» petdldo par» o
atual detentor do "Troféu" — o
timoneiro do "Malabar" e para o
"Clemrntlne" que apfm de » u a
IndUcutivel rategorla ate o mo-
mento nio ln»crtT*u o seu nome
no artístico «rofeu de prata. A 11-
çio a »e tirar da vitória d* Al-
berto Raranano r da atuação de
Carlos .^Iberto de Brito * que íln
provaram que além d« ôllmo»
prt>*lro» lio também eompetentet
t Imondtt-. PíKtem nio re-
jvetir o leito. •"*» mesmo»
achamo» difícil, mas de qoalquer
maneira foi nm leito dtrno 4t rio-
Slo» qu» por certo mwtrou qn»
a rla»« "»ur" e»U armpre evolu-
todo.

GRUPO 3 — Concorrentes —
Colômbia, Paraguai e Uruguai.

16-6-57 — Bogotá — Uruguai
1 x Colômbia 1; 20-6-57 — Bo-
gota — Paraguai 3 x Colômbia 2;
30-6-57 — Montevidéu — Uru-
gual 1 x Colômbia 0; 7-7-57 —
Assunção — Paraguai 3 x Co-
lômbia 0; 14-7-57 — Assunção

Paraguai 5 x Uruguai 0;
28-3-57 — Montevidéu — Uru-
guai 2 x Paraguai 0.

Classificado: Paraguai.
2? ZONA

GRUPO I — Concorrentes —
Costa Rica. Curaçáo e Guatc-
mala.

10-2-57 — Guatemala City —
Costa Rica 6 x Guatemala 2;
17-2-57 — San José — Costa
Rica 3 x Guatemala 1; 3-3-57

San José — Costa Rica 4 x
Curaçáo 0; 10-3-57 — Guate-
mala City — Curaçáo 3 x Gua-
temala 1; 31-7-57 — Wllermtad

Curaçáo 3 x Costa Rica
l: 4.8-57 — Wlllemstad —
Cosia Rica 2 x Curaçáo 1.

Classificado — Costa Rica.

GRUPO 2 — Concorrentes: —
Canadá, México c Estados Uni-
dos.

7-4-57 — México City — México
6 x Estados Unidos 0; 28-4-57
Los Angeles — México 7 x Es-
tados Unidos 2; 18-5-57 — Mé-
xico City — Canadá 5 x Esta-
dos Unidos 1; 30-6-57 — Mexi-
co City — México 3 x Canadá
0; 4-7-57 — México City — Mé-
xico 2 x Canadá 0; 6-7-57 —
México City — Canadá 3 x Es-
tados Unidas 2.

Classificado: México.

DECISÃO DA 2* ZONA:
20-10-57 — México City —

México 2 x Costa Rica 0;
27-10-57 — San José — Mexi-
co 1 x Costa Rica 1.

Classificado: México.

3* ZONA
GRUPO 1 — Concorrentes —

China Popular, China Naciona-
lista e Indonésia. (A China Na-
cionalista desistiu).

12-5-57 — Jaearta — China
Popular 4 x Indonésia 3;
2-6-57 — Pequim — Indoné-
sia 2 x China Popular 0;
23-4-57 — Rangum — Indoné-
sia 0 x China Popular 0.

Classificado: Indonésia (goal
avorage*.

GRUPO 2 — Concorrentes —
Israel e Turquia.

Classificado: Israel, por de-
sistència da Turquia.

GRUPO 3 — Concorrentes —
Egito e Chipre.

CUwiflMdo: Egito.

Nola — O primeiro cotejo es-
tava marcado para o dia 
24-3-57, no Cairo. Dada a im-
possibilidade de Chipre enviar
a sua representação à capital
cgfpcia, foi desclassificado.

GRUPO 4 — Concorrentes —
Síria c Sudão.

8-3-57 — Karthun — Sudão
x Síria 0; 10-5-57 — Damas-

co — Síria 1 x Sudão 1.
Classificado: Sudão.

Nota — Para que fosse to-
taltoado o número de 16 semi-
finalistas, a FIFA organizou um
sorteio. O vencedor (Pais dc
Gales), enfrentou Israel e ven-
ceu as duas partidas, ambas pe-
la contagem de 2 x 0. E cias-
sificou-se.

4? ZONA

GRUPO 1 — Concorrentes —
Inglaterra, Dinamarca c Etre.

30-10-56 — Dublin — Eire 2
x Dinamarca 1; 5-12-56 — Lon-
dres — Inglaterra 5 x Dinamar-
ca 2; 8-5-57 — Londres — In-
glaterra 5 x Eire 1: 14-5-57 —
Copenhague — Inglaterra 4 x
Dinamarca 1; 19-5-57 — Du-
blln — Inglaterra 1 x Eire 1:
2-10-57 — Copenhague — Eire

x Dinamarca 0.
Classificado: Inglaterra.

GRUPO 2 — Concorrentes —
França, Islândia e Bélgica.

11-11-56 — Paris — França 6
x Bélgica 3; 3-6-57 — Nantes —
França B x Islândia 0; 15-6-57

Bruxelas — Bélgica 8 x Is-
lândia 3: 1-9-57 — Reikjavlk
França 5 x Islândia 1: 8-9-57

Reikiavik — Bélgica 5 x Is-
lândia 2; 27-10-57 — Bruxelas

Bélgica 0 x França 0.
Classificado: Franca.

GRUPO 3 — Concorrentes —
Bulgária. Hungria e Noruega.

22-5-57 — Oslo — Bulgária
2 x Noruega 1; 12-6-57 — Oslo

Noruega 2 x Hrungria 1: .,
23-6-57 — Budapeste — Hun-
gria 4 x Bulgária 1; 15-9-57 —
Sofia — Hungria 2 x Bulgária 1:
3-11-57 — Sofia — Bulgária 7
x Noruega 0: 11-11-57 — Buda-
peste — Hungria 5 x Nome-
ga 0.

Classificado: Hungria.

GRUPO 4 — Concorrentes —
Alemanha Onental. Tcheco-Es-
lováquia c Pais de Gales.

5-5-57 — Londres — Pais de
Gales 1 x Tcheco-Eslováquia 0;
19-S-57 — Berlim — Alemanha
Oriental 2 x Pa/s de Gales 1;
26-5-S7 — Praga — Tcheco-Ef-
loviquia 2 x País de Gales 0;

16-6-57 — Berna — Tcheco-
Eslováquia 3 x Alemanha Ori-
enlal 1; 25-9-57 — Cardlf —
País de Gales 4 x Alemanha
Oriental 1; 27-10-57 — Lelpzig

Tcheco-Eslováquia 4 x Ale-
manha Oriental 1.

Classificado: Tcheco-Eslová-
quia.

GRUPO 5 — Concorrentes —
Áustria, Luxemburgo c Holan-
da.

30-9-56 — Viena — Áustria
7 x Luxemburgo 0; 20-3-57 —
Roterdão — Holanda 4 x Lu-
XOmbUrgO 1; 26-5-57 — Viena

Áustria 3 x Holanda 2;
11-9-57 — Roterdão — Holan-
da 5 x Luxemburgo 2; 25-9-57

Amesterdào — Holanda 1 x
Áustria 1; 29-9-57 — Luxem-
burgo — Áustria 3 x Luxem-
burgo 0.

Classificado: Áustria.

GRUPO 6 — Concorrentes —
Finlândia. Polônia e Rússia.

4-11-56 
'— Varsóvla — Polo-

nía 5 x Finlândia 0: 23-6-57 —
Moscou — Rússia 3 x Polônia
0; 5-7-57 —Henslnque — Polo-
nia 3 x Finlândia 1; 15-8-57 —
Helsinque — Rússia 1 x Finlán-
dia 0: 20-10-57 — Koenlsgshutt

Polônia 2 x Rússia 1; 3-11-57
Varsóvla — Polônia 4 x Fin-

lândia 0; 24-1-57 — Leipiig —
Rússia 2 x Polônia 0.

Classificado: Rússia.
GRUPO 7 — Concorrentes —

Grécia, Romênia e Iugoslávia.
5-5-57 — Atenas — Grécia 0

x Iugoslávia 0; 16-6-57 — Ate-
nas — Romênia 2 x Grécia 1;
29-9-57 — Bucareste — Romé-
nia 1 x Iugoslávia 1; 2-11-57

Bucareste — Romênia 3 x
Grécia 0; 10-11-57 — Belgrado

Iugoslávia 4 x Grécia 1: ..
17-11-57 — Belgrado — Iugos-
lávia 2 x Romênia 0.

Classificado: Iugoslávia.
GRUPO 8 — Concorrentes —

Itália. Irlanda do Norte e Por-
tugal.

16-1-57 — Lisboa — Portu-
gal 1 x Irlanda do Norte 1; ..
25-4-57 — Roma -~ Itália 1 x
Irlanda do Norte 0: 5-5-57 —
Belfast — Irlanda do Norte 3 >:
Portugal 0: 24-5-57 — Lisboa —
Portugal 3 x Itália 0; 8-12-57

Belfast — Irlanda do Norte
2 x Itália 2 (partida anulada»
22-12-57 — Milão — Itália 3
x Portugal 0: 15-1-58 — Bel-
fast — Irlanda do Norte 2 x
Itália 1. ¦'".„

Classficado: Irlanda do Norte.

GRUPO 9 — Concorrentes —
Escócia. Espanha e Suíça.

10-3-57 — Madri — Espanha
ii Suiça i; 12-S-57 — Glas-

i

1 Palmar •' Kubelik
Kartum

Caiboalé .' 
4 Clamart 
5 Vai 
R Ciúme 
7 Carijós 

R Telró 
0 Garlboldl . ...

10 Lamlré 
11 My Own
12 Liberal 
1.1 Jabok 
14 Macon 
13 .lanjak " Lord Affonso

Col. K
4 í
I

17
5

11
n
n

o'. 15

14
10
3
R
fi

.. 15

33]dados; portão 15, viaturas militares.
-.o! depois do desembarque: entrada A

(arquibancadas) — Banda de Musi-
Ca c Cabos c Soldados da AevonAuti-
cá: entrada C, (Camarotes c cadei-
rns) _ oficiais, suboficinLs, subtc-
Dentes, sargentos. assemelbados e
respectivas famílias c representações
dns Associações religiosas e bem ns-
sim os alunos dns Escolas; entrada
1) Banda de Música, cabos, marinhei-
ros, navais c taifeiros da Marinha
e cabos, soldados do Corpo de Bom-

fta| •*
55 ibeiros.
53 Estacionamento: Após o desembar-
55 que dns autoridades, os carros ofi-
551 ciais eStacsionarfto nn alameda In-
55 terna em frente do portío 18, dc
55'acordo com Ba autoridades enc.irrc-
55Igadas do tráfego. As viaturas mili-
53 i tares c particulares coletivas. na
55 área interna do portfio 15, de acór-
:,:,;do com as autoridades encarregadas
55Ido trafego.
55 Localização: Altar ao centro; Ban-
55 deira c Estandarte da U.C.M.: o Pa-
35 vllh&o Nacional rom guarda da Es-
55 rola Naval, Junto ao altar, lado do

Santa
drena

pares) e os subúrbios. até Caxias,
façam uma parada na Estação Ma-
racanfii de fi.30 às 7,45 lis. O mesmo
sc dando com as trens Impares dos
mesmos ramais c os subúrbios, «té
Caxlns, entre 9,15/e 10,15 hs.

EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO
DE OFICIAIS
O chefe do governo assinou os se-

guintes decretos: exonerando os ca-
pltftes de corvcln Edimar Ache Cor-
tlelro. Luiz Joe<* Carneiro de Men-
donça c Mario da Costa Paiva dos
cargos dr comandante ^ "T;imoio".
"Imperial Marinheiro" e "Bablton-
ga" c nomeando os capitães de cor-
veta Edimar Ache Cordeiro e Ivan
Modesto dc Almeida para comnndan-
te do "Imperial Marinheiro" c "Ba-
bltongí".

REVERSA
Foi assinado decreto mandando re-

verter ao serviço ativo da Armada
o capitão dc fragnta Oualtcr Maria
Mendes dc Magalhães.

FUNDAMENTOS DE TEORIA
DE ARQUITETURA
NAVAL
O ministro Alves CAmara assinou

aviso designando o capitão dc fraga-
ta Silvio da Bocha Polis e o capi-
tão de correta Gabriel Franrisco dn

Pacaembu ..
(Continuação da I.* página)

noite será dirigida por um ár-
bitro guarani, sr. Wenceslau
Zaratc. que será auxiliado pe-
los bandeirantes João Etzel
Filho e Tclêmnco Pompeu.

PRELIMINAR

A preliminar da peleja Bra-
sil x Paraguai será disputada
entre os quadros do Ipiran-
guinha, de Tucuruvi e do Usi-
na, de São João dc Araras.

Retorna ..
(Continuação da Ia pág.)

nesta capital, o Flamengo mandou
buscar o centro-médio Dequinha
que já se encontra em Salvador e
que estarã integrando o time ru-
hronegro amanhã, formando a in-
termediária com Milton Copolilo
e Jordan.

Os dois quadros deverão formar
assim:

Flamengo. — Fernando; Toml-
res e Joubert: Milton Copolilo,
Dequinha e Jordan; Babá. Duca,
Henrique, Luiz Carlos e Roberto.

Vitória- — Alberllno: Colirio e
Valvir; Pinguela, Nelinho e Boei-
ro: Enaldo, Teotõnio, Mattos, Rei-
naldo e Salvador.

Na arbitragem funcionará o Juiz
carioca. Alrtcn Morais. — (S.P.i"

Evangelho. A Bandeira Papal coral Andrade Vilela para, em substitui-
guarda composta de alunos das es-;çao ao capitão de mar e guerra dl
colas de formação dc oficiais. JuntO|te,ol-Va jvan Qourela Lâborlsu e no
no altar, lado dn Epístola. O Estan- oapltSo de fragata Geraldo José
dnrte com guarda composta de alU-j^tns, Integrarem a comissão consti-
nos das escolas de formação de ofi- tuídn para Julgar o trabalho d»

nas arquibancadas, lado ^OPÒS- tradução e adaptação da obra de
Oeorge Maning "fundamentos da,
teoria dc arquitetura naval", reali-
7ado pelo capitão de corveta Ynperl
Tuptassu de Ilrito auerra e emiti-
rem parecer sôbre o mesmo,

ATOS DO MINISTRO

to a' tribuna 
"dc 

honra. Junto à gra-
de.

O presidente da República, as al-
tas autoridades v oficials-generais.
sentarão nas cadeiras especialmente
colocadas na pista, cm frente.ao al-
tar. As famílias das autoridades e
dos oílclãis.generals, nas cadeiras
especiais. Os oficiais, na Ia fila de
cadeiras Junto A pista. As famílias
dos oficiais, na 2' fila de cadeiras.
Junto à pista. O C.P.O.R.. e o C.I.
OR.M. na 3*1 fila de cadeiras. Jun-
to A pista. Os suboficíais. tubte-
nentes c sargentos, nas 3» e 4» fi-
Ias de cadeiras. Junto à pista. As
famílias dos alunos. suboficíais.
•uh-tenentes c sargentos. 5» fila dc
cadeiras Os assemelhados e famPlas.
na 6* fila de cadeiras, até a 9a. As
Bandas de Música, nas arquibanen-
das com suas corporações. As praças
ficarão nas arquibnncdas. obPdccendo
a seguinte ordem: setor 1 — p<>l'-jro"'»og marinheiros Francisco C, M«-
ria Militar, setor 2 - AjrTOántlca.r™ „ e Mol„e Geraldo Santo*,
setor 3 — Exército, setor 4 — Exer. |
cito. setor 5 - Marinha, setor S - ..._
Corpo de Bombeiros. A çomlMiO CEflIJ M f) [MT
de recepção permanecerá na entra-] JLVUIU u u 11

da Interna.
A rarlmónia constará de: A ce

rimônií. religiosa constará do se

Foram assinados ontem pelo ml-
nistro oS seguintes atos: nomeando
suboflcial O fargento Raimundo Bar-
ros de Almeida; transferindo, para a
reserva remunerada, na graduação
de segundo tnigento o talfclro Ral-
mundo Fernandes de Oliveira; re-
formando, por Invalide* dcflnltlra.
na mesma graduaçfto .0 segunda
classe Agenor Mendes da Fonseca;
considerando reformado, por lnvall-
lez definitiva o sargento nnllado
Benjnmin Lopes da Cunha; cmice.
dendo o diftlntlro de comportaram-

CASTELO BRANCO
A fim dc serrir no Segundo Dl»«

trlio Naval .seguiu, ontem, vi» sé-
rea com destino a Salvador o co.
mandante Paulo Viana CMlclo Bran-

gow — Escócia 4 x Espanha 2;
19-5-57 — Basiléia — Escócia
2 x Suíça 1; J6-S-57 — Madri
— Espanha 4 x Escócia 1; -.
4-11-57 — Glaseo»' •— E»ró-
cia 3 x Suíça 2: 24-11-57 —
liuwne — Espanha 4 x Suiça 1.

Classificado; Escócia.

guinte: a> Santa Missa aclcbrada
l»or Si>a Eminência o sr. Carteai
Dom Jayme dc Barros Câmara. »r-
ceblspo do Rio de Janeiro e Viga-
rm Militar do Brasil: b) Comunhão, co.
distribuída por 8. Em. e pelo» ca-,

ffi"Sffi*£^ftSB TEM NOVO CMT 0 "TAMOIO"
do Rio de Janeiro e Orador Oficial*
da Páscoa do? Militares; d) Orqucs- Pttr haverem pa«*ado • recebido a
tr» e Coro do Teatro Municipal. cargo de comandante do submarino

Preparação- - Será feita nos dla*:-r»molo'\ apresentaram-se, ontem,
5 6 7 * B sob a orientação e dlre-lao ministro o capitão de correta Fdi-
rio dos capelães mílitare*, nos borá-jraar Ache Cordeiro e • esp. ten.

Sr'los previamente combinados. ' Fausto Oalvio Fiscber.
ConflssSw. - Par» facilidade do »,*,.,—»¦

serviços religiosos, todos devem ir \xn Ç LQXUrtÇ
para o local da Páscoa 1* confessa- MU UADIIUIC
dos; par», atender as exceções haveráj
alguns sacerdotes no local a partir Foram recebidos ontem pelo ml-
daa 7 horas. nistro os ílrnlranle» Jorge d» Silva

r»fé- - O café será servido: al ás Brito e Silva Filho, Tomas Ragan,
.i£ •Z-xSáZdã oficiats-genera-aS C.rvalhãe. Pinheiro, o coronel avia-

•,'""»^ompfnhante,°nfre«f3uran.!dor 
^Í^^S" 

e *

|te dá tribuna dt hoor»; b) aos ofi- *r. Atila tarvalbiea Pinheiro.

ieiais e seus scompanhantea, no
'•¦hall" d» tribuna de honra; O
CPOR. Cl.O.RM, sutKUlcUls.;.

isubter.entes. sargentos assemelhados, i
jnos corredores de ctrculaçio das ca-j Será fech— ¦"{nVtmj_,_ 

__a Ml.
deira» numeradas; d) praças comu- 16 horas, na ?,Tl^..**t(*V „ 

",

ígante, do Kxéreito no corredor su-!nU«rto. a- mtAeetree P«« " "m

ipertor de mirada, tendo á frente o»;"Canopu» destinada t
'responaiveta pelais diferentes Calda-' S4o f/anciace.

MALA AÉREA
chada no próximo dl» I. M*

da
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