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AL1NIO I)E SALLES

INTERVENÇÃO AMERICANA PARA GARANTIR A INDEPENDÊNCIA DO LÍBANO
Os Estados Unidos enviaram forças militares
em resposta ao apelo do governo libanês -
Apoia a Grã-Bretanha as medidas tomadas
pelo governo americano - Aprovam os de-
mocratas a decisão do presidente Eisenho-
iver - As nações do Pacto de Bagdá darão

ajnda a União Jordano-Iraqueana
WASHINGTON, 15 — A casa Branca anuncia que o presidenteEisenhower decidiu intervir no Líbano, em favor do governo do

presidente Chamoum, pelo envio de três comandos de fuzileirosnavais "Marines", com um efetivo total de 5.000 homens, que jádesembarcaram em Beirute. Esta intervenção, decidida a pedidourgente do presidente libanês, não constitui ato de guerra, masum auxílio destinado a permitir que o Líbano defenda a sua so-berania.
Os Estados Unidos informarão sua decisão ao Conselho de Se-

gurança da ONU. Frisa o comunicado da Casa Branca que, anteos acontecimentos "trágicos e chocantes" de Bagdá, um simplesreforço do grupo de observadores das Nações Unidas seria insu-íiciente". (FP)
A MENSAGEM DO PRESIDENTE

EISENHOWER

WASHINGTON, 15 - t o seguinte
Ò texto da proclamação do presiden-
te Eisenhower: "Ontem de manhã re-
cebl do presidente Chamoun um pe-
dido premente sobre o envio para o
Líbano de contingentes americanos
capazes de ajudar o govôrno libanês
a manter a segurança do pais e a
mostrar a importância atribuída pelos
Estados Unidos à Integridade e à in-
dependência do Líbano. O apelo do
presidente Chamoun havia sido apro-
vado por todos os membros do gabl-
nete de Beirute.*" O presidente Chamoun dava clara-
J~«nte a entender que considerava co-

mo imperativa uma resposta Imediata
dos Estados Unidos se a independei!-
cia do pais, ameaçada do exterior,
devia ser preservada em face dos g*a-
ves acontecimentos que se desenro-
laram em Bagdá, onde o governo le-
gftimo íoi derrubado pela violência,
tendo sido martirizados vários mem-
bros do governo.

Em resposta a esse apelo do govêr-
no libanês, os Estados Unidos envia-
ram um contingente de forças ameri-
canas ao Líbano tanto para proteger
os cidadãos americanos nesse pais co-
mo para encorajar, com a sua pre-
sença, o governo de Beirute a prós-
seguir na luta .pela defesa da sobera-
nia e da integridade do pais. A re-
mossa dessas forças niSo constitui um

JORDÂNIA PEDE AJUDA
WASHINGTON, 15 — A Jordânia pediu oficialmente

aos Estados Unidos ajuda em homens e em material.
O governo. americano, segundo indicações recolhidas,

féz saber ao governo jordano que acedia a seu pedido. (FP)

De fogos acesos
a esquadra inglesa

LONDRES (De Ribeiro Pena, correspondente especial do Cor-
reio da Manhã) — MacMillan permanece em contado telefônico
com Eisenhower a fim de adotarem medidas conjuntas no Oriente
Médio. O primeiro-ministro britânico, após reunião especial do
gabinete realizada esta tarde, manteve conferência reservada com
o líder da oposição Gaitskeli.

Centenas de pessoas passaram o dia diante da residência do
primeiro-ministro, aguardando notícias»

ESQUADRA PRONTA PARA ZARPAR
A segunda e a décima nona brigadas da reserva estratégica

foram colocadas de prontidão para embarque dentro de 48 horas,
enquanto a frota do Mediterrâneo, incluindo o porta-aviões Eagle
recebeu ordens de aprontar-se para zarpar em 24 horas.

LUTARÃO CONTRA REVOLUCIONÁRIOS
O embaixador da Jordânia em Londres declarou ao Correio

da Manhã que o exército do seu país, aliado à parte dò exército
do Iraque, lutara contra os revolucionários.

ato de guerra. Mostrará o Interesse
dos Estados Unidos pela manutenção
da Independência e da Integridade do
Líbano, que julgamos vital para o In-
terêsse nacional dos Estados Unidos
e para a salvaguarda da paz no mun-
do. O nosso interesse sçrâ lgualmen-
te posto em evidência pela concessão
de uma assistência econômica a Bei-
rute.'

Os Estados Unidos prestarão contas
ao Conselho dc Segurança, reunido
em sessão extraordinária. A Carta
das Nações Unidas reconhece a exis-
tência de um direito natural à legl-
tima defesa num plano coletivo. Em
harmonia com o espirito da Carta, os
Estados Unidos prestarão contas das
medidas que tomaram, especificando
claramente que essas medidas termi-
narão logo que o Conselho de Segu-
rança tiver tomado as medidas lndis-
pensáveis para a manutenção da paz
e da segurança internacionais.

Os Estados Unidos estão convenci-
dos dc que as Nações Unidas podem
e devem tomar medidas apropriadas
para garantir a salvaguarda da inde-
pendência e da integridade do Liba-
no. Todavia, é evidente, em face dos
acontecimentos trágicos e chocantes
que se desenrolam nas vizinhanças
desse país, que as medidas encaradas
deverão ir além do quadro do grupo
de observadores da ONU, atualmente
destacado no Líbano. Por isso é que |os Estados Unidos estão prontos para I
apoiar todas as medidas que as Na-
ções Unidas julgarem adequadas pa-
ra fazer frente a essa situação nova e
que devem permitir uma rápida re-
tirada das forças americanas.

O Líbano é uma pequena nação
amante da paz, com a qual os Estados
Unidos vêm mantendo tradicional-
mente as mais amigáveis relações. Há
nesse país cêrca de 2.SOO cidadãos
americanos. Em vista dás nossas re-
lações históricas com o Líbano c le-
vados em conta os princípios das Na-
ções Unidas, não podemos permane-
cer passivos quando esse próprio paisapela para uma demonstração do nos-
so Interesse e num momento em que
o Líbano pode não estar em condi-
ções de garantir por si mesmo a or-
dem interna e defender-se contra uma
agressão indireta". (F, P.)
LÍBANO PEDIU A REMESSA DE FOR-

ÇAS INTERNACIONAIS
BEIRUTE, 15 — O governo libanês

decidiu pedir ao Conselho de Segu-
rança a remessa de íôrças de policia
internacional ao Líbano — anunciou
um porta-voz oficial ao terminar o
Conselho de Ministros realizado esta
manhã.

Em caso de recusa, o governo liba-
nês pediria a aplicação do art. 51
da Carta das Nações Unidas.

O mesmo porta-voz acrescentou que
o governo libanês soubera que, em

(Continua na 11.» pág.)
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Mensagem de Eisenhoiver ao Con-
gresso americano — ÍAinça a culpa
sobre Nasser e as forças que o apoiam
pela "violenta insurreição" no L%j*

no — Alentada pelas emissoras y
oficiais do Cairo, Damasco

e da Rússia
WASHIGTON, 15 — O presi- forças norte-americanas íoram

, *Ml8tfÍ& ** i**a5ô«a**> *u*&fèm:> Wí*í $M -^m^^àvS^IS^^.
WASHINGTON — O presidente Eisenhower (à esquerda), o vice-presidcrtte Nixon eo secretario dc Estado FVoslcr Dulles aparecem na foto acima momentos antes de sereunirem para a conferência convocada urgentemente para apreciar os acontecimentosno Iraque A derrubada do governo do Rei Feisal significa um severo golpe para olacto dc Bagdá c também para a chamada Doutrina Eisenhower (Radiofoto UPI)

dente Eisenhower avisou hoje ao
Congresso que serão enviadas ao
Líbano mais tropas dos Estados
Unidos, "segundo seja necessá-
rio", para ajudar a manter c pazno Levante e proteger as vidas
de norte-americanos.

Em uma mensagem extraordi-
nária enviada aos legisladores, o
presidente declarou que verifi-
cou que sua anterior decisão de
enviar 5.000 fuzileiros navais
perparados para combater no
turbulento Líbano "pode ter sé-
rias conseqüências", mas quechegou à considerada e sóbria
conclusão de que, apesar do ris-
co que acarreta, esta ação é
necessária para manter os prin-cípios da justiça e o direito in-
ternacionais".

O presidente reiterou que as

Desembarque americano no Líbano
O adido militar russo acompanhou de binóculos o desembarque dos fuzl

leiros navais — O almirante Halloivay deixou Londres para assumir
o comando das Forças Americanas

BEIRUTE, 15 — Cinco trans-
portes de tropas norte-america-
nas, escoltados por 2 destróiers,
lançaram âncora no fim da.ma-
nhã de hoje, à algumas braças 'da
costa libanesa, ao sul desta capi
tal.

Pouco depois começou o de
sembarque das tropas e do mate-
rial na praça situada em írente
ao aerodromo internacional de
Knalde, a uns 15 quilômetros ao
sul da cidade.

Os batelões de desembarque
primeiro trouxeram os tanques,
que rapidamente se dirigiram pa-ra o aerodromo a íim de tomar
posição em torno das pistas, das
quais zelam pela segurança na
previsão de próximas aterrissa-
gens de aviões.

O desembarque prosseguiu em
cadência rápida! Depois de ter
deixado a sua carga na costa, os
batelões vazios partiam rápida-
mente para os navios formando,
assim, uma ronda ininterrupta.

Os soldados que já tinham pôs-to pé em terra avançavam em

Nada resolveu o Conselho de Segurança
Cabot Lodge declara que o governo americano continuará sua ação, queconsidera conforme com os objetivos das Nações Unidas, sejam quais

forem as conseqüências
NAÇÕES UNIDAS, 15. O Conselho

reuniu-se em face do pedido dos Es-
tados Unidos para o exame da queixa
do governo do Libano contra o da
República Árabe Unida. Dizia a re-
clamação libanesa que a atitude da
RAU "era uma intervenção nós as-
suntos Internos do Líbano e criava
uma situação cujo prolongamento ó
suscetível de ameaçar a paz e a sc-
gurança Internacionais".

Aberta a sessão, o delegado russo
Sobolcv contestou a validez das cre-
denciais do delegado iraqueano, Abdul
Abbas, citando telegramas nos quais"o governo do Iraque destituíra p
referido delegado e nomeara para
«ubstitul-lo um outro". Sentindo-se
em causa diretamente, o secretário
da ONU, Hammarskjold, encarregado
de superintender os podêres dos de-
legados, declarou: "Ao que sei, se-
gundo a Constituição da União Árabe,
o rei da Jordânia é atualmente o che-
fe da Federação Iraco-Jordana. Des-
sa maneira, as comunicações chega-
das de Bagdá sobre podêres do novo"delegado iraqueano" não são vá-
lidas".

Sobolev contestou essa afirmação e
declarou: "A República Iraqueana,
ontem proclamada, não mais faz par-
te da União Árabe e constitui urna
nova entidade soberana".

.O ponto de vista expresso pelo se-

MOBILIZAÇÃO
NAVAL E AÉREA NOS
ESTADOS UNIDOS
WASHINGTON, 15 — As uni-

dades e os efetivos da frota nor-
te-amerleana do Pacífico foram
colocados em "estado de alerta"— "prontos para operação deextensão" — anuncia .um comu-nicado do Quartel General daFrota, em Pcarl Harbor.

Essa decisão, que p<5c os navios
da Frota do Pacífico em estadode alerta em quatro horas, como
a do Atlântico, foi tomada pelocontra-almirante Frank Bradley,
chefe do estado-maior da Frota
do Pacífico e anunciada simultá-
neamente nesta Capital. .Ao mesmo tempo, o Departa-
mento de Defesa anuncia que"ordens de marcha para um des-tino no Ultramar", que não íoi
precisado, foram dadas a um"grupo operacional" (StrikingForce) da aviação tática ameri-cana. O Departamento descreveessa operação como "um movi-mento para aumentar o estadocs preparo".. (F.P.)

cretário-geral ê, em seguida, apoiado
por sir Pierson Dixon, em nome da
Grã-Bretanha.

A Rússia não apresenta nenhuma
moção, que pudesse ser votada. E,
assim,' o Conselho decide que o re-
presentante do Iraque, Abdul Abbas,
continuará a tomar parte no Conse-
lho, até nova ordem. E, sem debate,
a ordem do dia é aprovada.

FALA O DELEGADO NORTE-
AMERICANO

Tomando a palavra, o delegado dos
Estados Unidos, Cabot Lodge, decla-
ra que, a pedido do governo libanês,
o governo americano tinha mandado
tropas ao Líbano para ajudar o pri-
meiro a manter a integridade terri-
torial e a soberania do pais. Frisa
que as tropas americanas não tinham
em vista nenhuma ação hostil. Sua
missão era unicamente de caráter de
proteção

Qualificando de "extremamente gra-
ves" os acontecimentos do Líbano,
Cabot Lodge diz. que "forças, cuja
ação é uma ameaça-á segurança do
mundo livre, estão em jogo no Orien-
te Médio".

Presta, a seguir, homenagem a Al
Jamali, antigo representante do Ira-
que no Conselho de Segurança, que,
segundo informações procedentes do
Iraque, teria sido morto e cujo ca-
dáver teria sido arrastado nas ruas
de Bagdá. "O mundo — excíama o
orador — lembrar-se-á «empre dessa
monstruosidade".

Prosseguindo, diz Cabot Lodge que
a subversão e a organização de lutas
Internas no interesse de uma po-
tência estrangeira são mais difíceis
de combater que as agressões mlli-
tares não disfarçadas. As Nações
Unidas estavarrt no dever de assumir
suas responsabilidades tanto num caso
como em outro, para manter a paz
e a segurança Internacional.'.. Cita o
caso da Grécia, onde a ONU inter-
veio com êxito, e o da Tcheco-Eslová-
quia, onde a Liga das Nações fracas-
sara. Com efeito, recorda o orador,
a Liga das Nações" tolerara a agres-
são direta e indireta e. assim, deixara
estalar a Segunda Guerra Mundial.
O governo americano está resolvido"a fazer tudo para que essa situação
não se repita e continuará sua ação,
que considera conforme os objetivos
das Nações Unidas, sejam quais fo-
rem as conseqüências".

FALA O REPRESENTANTE
LIBANÊS

O terceiro orador foi o delegado
do Líbano, Karim Azakul. Declarou
que o perigo que ameaça a integri-
dade libanesa tornara-se mais iml-
nente depois dos acontecimentos doIraque. Assim, pedia ao Conselho de
Segurança que tomasse medidas mais

radicais para que o perigo fosse con-
jurado. Enquanto esperava a essas
medidas, o governo libanês, «xercen-
do seu direito de legitima defesa, pe-
dirá a assistência de países amigos.
Logo que a ONU tiver tomado as
providências para a defesa do Libano,
o governo libanês faria com que as
forças que atenderem a seu apelo
sejam evacuadas.

FALA O DELEGADO BRITÂNICO

Sir Pierson Nlxon, em nome do
Reino Unido, declara que seu governo
dá todo ò apoio à ação empreendida
no Libano pelos Estados Unidos.

Afirma que os métodos de subver-
são empregados por certos governos
constituem uma ameaça à establli-
dade internacional e que a ONU tem

o dever absoluto de condenar, e, den-
tro do possível máximo, pôr um freio
a .esses métodos.

VOLTA O PELEGADO RUSSO

Volta então à tribuna, o delegado
da Rússia, Sobolev. De imediato, qua-
lifica a intervenção armada dos Es-
tados Unidos no Líbano de "agres-
são flagrante contra os povos do
Oriente Médio" e de "violação da
Carta das Nações Unidas que proibe
o uso de força".

-E prossegue: "Essa Intervenção con-
tém, em germe, os mais graves pe-
rigos para a paz do mundo, e os Es-
tados Unidos ficarão com a inteira

(Continua na lia. pagina)

coluna pelos campos, levantando
nuvens da poeira ocre que caracteriza os arredores de Beirute.

A notícia do desembarque, quesó se espalhou na cidade pelas 14horas, começou a atrair curiosose centenas de automóveis ruma-ram a toda pressa para a praiaa fim de assistir ao espetáculo.
A operação íoi íeita na maisabsoluta calma, não se registran-

do nenhum incidente. (FP)

CIVIL DE BINÓCULO
BEIRUTE, 15 — Está termina-

da a primeira parte do desem-
barque de forças americanas noLíbano. Os soldados que montam
guarda mostram-se muito amá-veis para com os numerosos ei-dadãos desta capital que acorre-ram ao local, repetindo incansà-
velmente a palavra "please" econvidando com um gesto a re-cuar os que tentam se aproximar
demais do campo.

Um civil, postado durante 3horas num canto da base, nãodeixou o binóculo acompanhando
o desembarque dos fuzileiros emsolo libanês, tomando notas devez em quando. Tratava-se doadido militar russo. (FP)

HOLLOWAY NO COMANDO
DAS FORÇAS AMERICANAS
WASHINGTON, 15 — 0 almi-rante James L. Holloway deixouLondres com destino ao Líbano

para assumir o comando das fôr-
ças americanas que desembarca-
ram nesse país,,anunciou hoje oDepartamento da Defesa.

Por outro lado, nos círculosautorizados do Pentágono não fo-ram confirmadas as notícias doCairo, segundo as quais tropasaero-transportadas americanas eturcas teriam chegado hoje demanhã à Amã.
Informações de Londres deram

conta de que a Jordânia teria íei-
to um apelo ao governo britãnl-
co para obter auxílio militar, masnão parece que por enquanto um
pedido similar tenha sido feito a
Washington. (FP)

FORÇAS BRITÂNICAS
LONDRES, 15 — Afirma-se

que íoram postos de prontidãoum batalhão da reserva estraté

gica e duas brigadas, em solo
britânico. Trata-se da 19a. e da
29a. brigadas, que perfazem ura
tota] de seis mil homens.

Em caso de intervenção no
Iraque, o governo britânico dis-
poria imediatamente das tropas
de Chipre, no Oriente Médio, enas zonas estratégicas vizinhas,
de quatro batalhões, quatrocompanhias e formações navais eaéreas. No Kênia, há um bata-
Ihão de Cameronianos e duas
companhias de Fuzileiros Reais.

Em Aden, um batalhão de"Buffs" e o Primeiro' Batalhão
de York e Lancaster, assim co-mo unidades do 13.° e do 18.° de

Hussardos e dos "Life Guards".
Em Bahrein, duas companhias

de Fuzileiros Reais.
As, forças dessas três regiões

estão sob o comando do vice-ma-
rechal do Ar Maurice Heath, eu-
jo Q.G., é em Aden. Quanto às
unidades aquarteladas em Chi-
pre, há sobre elas um problemade transporte. O comando brita-
nico no Mediterrâneo oriental
não dispõe dos aviões necessá-
rios para sua transferência rápi-
da. 0 mesmo não acontece com
as outras três regiões exteriores.

Acrescentemos, no próprio Ira-
que, os mil homens da R.A.F.

(Continua na lia. pagina)

enviadas ao Líbano "para proté-ger vidas norte-americanas e
para ajudar com sua presença o
governo do Líbano na preserva»ção" .de sua integridade e sua in-dependência territoriais. Mani.festou que a independência doLíbano foi "considerada vital
para o interesse dos EstadosUnidos e da paz mundial", acres-contando:

_ 
''Torna-se claro que os aconte*cimentos que vêm ocorrendo noLíbano representam uma agres-são indireta do exterior e quetal agressão compromete a inde-

pendência e a integridade do Li-bano.
O presidente enviou sua men-sagemao Congresso após umaconferência de hora e meia com

o Secretário de Estado FosterDulles.
O chefe do serviço de impren-sa da Casa Branca, James Ha-

gerty, anunciou que o presiden-te gravará uma mensagem aná-loga para transmiti-la posterior-
(Continua na lia. pagina)

DE PRONTIDÃO
A ESQUADRA
AMERICANA
NO ATLÂNTICO

NORFOLK, Virgínia, 15 _ A
Esquadra americana do Atlânttlco
está de prontidão. A partir das 4
horas foram canceladas todas as 11-
cenças e os marinheiros convida-
dos a voltar para bordo o mais de-
pressa possível,

A prontidão aplica-se também à
Segunda Esquadra, que atualmente
se encontra no Atlântico Oriental.
o3|ju.[)v op t!ti_D!J3um uprnhsa
tico contém um efetivo de 220 mil
homens, cêrca de 500 naviot e 150
esquadras aéreas, (F. P.)

-ai—'":

EM PERIGO OS CATÓLICOS
O Papa, em Encíclica, pede que se ponha fim à per se-

guição religiosa para além da cortina de ferro
VATICANO, 15 — Sua Santi-

dade, Pio XII, pediu hoje, ora-
ções no mundo inteiro para quese ponha fim à perseguição da
Igreja para além da Cortina
de Ferro.

Em encíclica aos bispos de to-do o mundo, o Papa afirma quea história mostra que, no fim,"todos os perseguidores da Igre-
ja se dissiparam como sombras".
Em seguida, solicita aos bispos
que realizem uma novena espe-
ciai de orações pela liberdade da

Igreja, novena que deve ser fei-
ta antes de 15 de agosto, dia de
Assunção da Virgem.

A encíclica, redigida em La-
tim, está datada de ontem e se
intitula "Meminisse Juvat" que
quer dizei "é bom recordar",
assinala o Santo Padre que oscatólicos '"encontrando-se em
grave perigo e frente aos obs
táculos e ciladas" devem confiar
em Deus; pede aos Bispos doMundo que os católicos, em
maior número possível, afluam

TROPAS LEAIS MARCHAM
SOBRE BAGDÁ

Só dominam a capital os revoltosos iraqueanos — Teria
escapado o primeiro-ministro Moury Said

AMAN, Jordânia, 15 — Uma
grande força do Exército iraquea-no leal ao rei Feisal marcha, ho-
je, sobre Bagdá, segundo se infor-mou, para contra-atacar os insur-retos.

A emissora de Aman informou
que as tropas leais pertencem à IIDivisão do Exército do Iraque, se-diada em Mosul, Kirkuk e Sulaym-niyah, na região setentrional do
pais.

As províncias do norte estão auns 240 quilômetros da capital e,segundo as informações radiofôni-cas, as tropas leais necessitariamde um par dc dias para chegar aBagdá.
As notícias do movimento dastropas leais coincidiram com osapelos à calma feitos, em Bagdá,

pela junta militar que se apoderou,ontem, do governo.' Os apelos da emissora de Bagdá
parecem refletir a ansiedade' dosmilitares que consumaram o golpede Estado.

Uma proclamação emitida pelogovernador militar, gen. Ahmed Al-Badi, e que foi divulgada, nas úl-tunas horas do dia, pela RádioBagdá, diz:"Povo do Iraque: apreciamos osentimento que expressastes paracom nossa sagrada revolução. Pro-curamos completar o que iniciamos.
Qualquer passo impensado que se

dé para expressar esse sentimento
dará aos elementos subversivos
oportunidade para deslocar a or-
dem geral e a paz. Por conseguin-
te, exortamos o público a recor-
rer à cíilma e à tranqüilidade e a
evitar toda atitude que possa alte-
rar o êxito deste movimento"."Ver-nos-cmos obrigados" —
acrescenta a declaração — "A to-
mar uma atitude imediata contra
aqueles que promoverem assem-
bléias e perturbarem o interesse
público. Se isso não fôr acatado,
imporemos longo toque de reco-
lher — e isso seria contrário aos
interesses de todos"

De fato, o comunicado do go-vernador militar supõe uma for-
mal proibição de comícios e mani-
festações públicas. Adverte, ao
mesmo tempo, que os caudilhos re-
beldes serão implacáveis na supres-
são de todo rasgo de oposição, on-
de quer que se manifeste.

Muita coisa parece depender dos
efetivos com que contém os chefes
do golpe, um grupo de homensduros que vinham preparando êste
há algum tempo.

As indicações no exterior são de
que o golpe de Bagdá foi, cm
grande medida, um "golpe pelorádio", em que os rebeldes se apo-
deraram da estação rádio-telefô-nica e de uns quantos pontos-cha-ve da cidade, para, em seguida,

Foster Dulles informa
os governos americanos

As medidas tomadas no Oriente Médio foram
objeto de uma conferência do secretário de Es-

tado com os representantes diplomáticos

propalar aos quatro ventos a afir-mação de que tinham o controleabsoluto. (U.P.I.).
OS REVOLTOSOS Sô DOMINAM

A CAPITAL

LONDRES, 15 - Os lnsurrctos ira-
quenses não são senhores da situa-
ção no Iraque, com exceção de Bag-
dá, tal é a impressão que atualmen-
te se tem no Foreign Office.

O governo britânico, declara-se nas
esferas oficiais, não possui informa-
ções diretas e completas sobre o quese passa fora de Bagdá. Todavia, gra-
ças à reunião de trechos de cortas in-
formações, parece que os rebeldes não
controlam senão a capital e, segun-
do certas notícias nem mesmo toda
a cidade.

A situação na base aérea de Hava-
nyia, aonde se encontram mais de
1.000 membros da RAF e suas fami-
lias, ainda ontem era normal. Ne-
nhum incidente foi assinalado em
Basra, centro petrolífero do sul do
Iraque, onde a atividade seria nor-
mal. Em Jikhoukí o mais importan-
te centro dc exploração petroliifera,
não houve combates c os técnicos da"Iraq Petroleum Company'" — em
contato com os seus colegas do Liba-
no — continuam a fazer funcionar

(Continua na 11.» página) ,

WASHINGTON, 15 — Os acohteci-
mentos çuo se desenrolaram no Orl-
ente Médio e as medida* tomadas pe-
los Estados Unidos nessa região íoram
objetq de uma conferência, hoje, en-
tre o secretário de Estado Foster
Dulles e os representantes diploma-
ticos das 20 repúblicas da América
Latina. A conferência durou 40 mi-
nutos,

A conferência de hoje se inclui no
quadro da tradição do Departamento
de Estado de informar os represen-
tes da América Latina de todo acon-
tecimento importante quo se desen-
rola no mundo. No entanto, distin-
gtiiu-se das reuniões anteriores pela
rapidez com que foi convocada.

Com efeito, passavam apenas duas
horas depois do desembarque no Li-
bano de fuzileiros navais dos Esta-
dos e os representantes diplomáticos
da América Latina já se encontravam
no gabinete do secretário de Estado.

Entre os diplomatas presentes à
reunião encontravam-se os embaixa-
dores Victor Andrade, da Bolívia,
Manuel Tcllo, do México. José Gu-
tierrez Gomez, da Colômbia, e Júlio
Laçar do Uruguai. O Brasil c o Peru
foram representados pelos encarrega-
dos de Negócios, o Brasil pelo mlnis-
tro Henrique Rodrigues Vale e o Pe-

ru pelo mlnistro-conselheiro Miguel
Grau. Os embaixadores desses países
não se encontram atualmente nesta
capital. A Argentina foi representada
pelo conselheiro da embaixada, Car-
los Quesada. Também esteve presen-
te William P. Snow, secretário de
Estado adjunto-interino, encarregado
dos assuntos interamericanos. (F.P.)

SEM COMENTÁRIO
MOSCOU, 15 — A agência ofi-

ciai russa "Tass" deu a conhecer,
hoje, a notícia do desembarque
de tropas americanas do Libano,
mas não fêz qualquer comenta-
rio imediato que refletisse a rea-
ção do Kremlim.

A "Tass" publicou breve des-
pacho de Nova Iorque, com o
anúncio da Casa Branca. (UPI)

às suas Igrejas para os nove
dias de orações, de 6 a 16 de
agosto."Que implorem a uma só voz
e com um só coração que a li-
berdade da Igreja seja finalmen-
te_ restaurada" afirma. Embora
não faça mensão específica ao
comunismo, nem mencione ne-
nhum pais, assinala que muitos
católicos sofrem "condições ad-
versas e dolorosas em regiões da
Europa e da Ásia Oriental".

A ENCÍCLICA

VATICANO, 15 -- Na Encícli-
ca, o Papa, considerando que a
paz se não voltou ainda ao
seio dos povos, foi porque a lei
de Deus e ignorada ou suprimida
em muitas partes do mundo e á
Igreja é cruelmente perseguida,,
dirige um apelo aos homens pa-ra que voltem aos preceitos do
Cristianismo e concita os fiéis
a dirigir orações à Virgem parao soerguimento da sociedade hu-
mana.

. Depois de lembrar que cada
vez que o perigo ameaçou o po-vo cristão ou o mundo, êle sem-
pre exortara os homens à paze a procurar o caminho de um
acordo mútuo na verdade, na
justiça e no amor, Pio XII decla-
ra: "No momento atual, se a
guerra cessou entre os homens,
a justa paz não reina ainda eos homens não conseguem ver
consolidar um entendimento fra-
ternal. Subsistem germes de dis-

(Continua na lia. pagina)
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As duas Américas
Langdon ,White, professor da le agarrado ao Reino Uniilo, com

Universidade de Slanford, Ca
lifórnia, e Edwin Foscue, proles-
sor da Universidade de Dallas,
Texas, escreveram um livro in-
teressantíssimo, Trata-sc de
"Regional Geography of Anglo"-
America". É uma geografia
regional como muitas aparecidas
ultimamente, aquém c além
Atlântico. Até aí nada de novo.
As novidades começam quando
justificam o título da obra.

Para eles não existem a Amé-
• rica do Norte e a América do

Sul. Não reúnem às duas a
América Central, como já existe
quem o faça. Para os dois geó-
grafos estadunidenses existem
apenas duas Américas: a Amé-

; rica Anglo-Saxõnia e a América
Latina. Da primeira fazem par-
te o Canadá, os Estados Unidos
Alasca e Groenlândia. Na Amé-
rica Latina se incluem todos os
outros países e colônias, É a
América que se situa ao sul do
rio Bravo. A divisão não salis-
íaz inteiramente. Não é perfei-
ta. A Groenlândia não é anglo-
saxã pela população nem pelo
povoamento. Também não o é
pelo idioma. Ademais; os íran-
co-canadenses constituem algo
como 26% da população do Ca-
nada. Dominam inteiramente a
província de Quebec. Encon-
tram-se noutras províncias. Não
se deixam absorver. São cato-
licos e íalam francês. Por outro'lado, na América Latina incluem
-colônias européias e até estadu-
nidenses. Seria talvez mnisacer-
tado_ considerar três Américas:
América Latina, América Anglo.
Saxônia e América Colonial.
Cada uma delas tem seus pró-•prios interesses. São díspares.
•Diversificam-se cada vez mais.
Tende-se para a formação de
três blocos, malgrado tudo o que
se diz em contrário.

Os Estados Unidos tiveram
mais sorte do que o Canadá. É
uma sorte que a ecolegia expli-
ca. A princípio, não iam além
do Mississipe. Neles não se in-
cluiam a Flórida e o trecho
oriental e meridional da Luisia-
na. Adquiriram terras da Espa-
nha e da França, Conquistaram
metade do antigo território me-
xicano. Impuseram aos ingleses
os limites com o Canadá. Com-
praram o Alasca. Mas o Alasca
era algumas feitorias costeiras,
sem fronteiras precisas. Sob a
divisa de "54-40 or íight", di-
zem White e Foscue, consegui-
ram o atual sudeste do Alasca.
Felizmente, hoje, entre o Cana-
dá e os Estados Unidos existem
uma fronteira longuíssima, de-
sarmada e respeitada, embora
quase inteiramente artificial. A
época das conquistas territoriais
passou. Os Estados Unidos são
uma das duas superpotências
mundiais.

O Canadá cresceu mais lenta-
mente. E cresceu tremendamen-

DR. COSTA JÚNIOR
CLINICA DE TUMORES

CANCEROLOGIA. RADIOTERAPIA
Rua México, 08, 4». - Tel. 22-1587 '
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uma fidelidade que nem*nos Es
taclus Unidos nem na América
Latina se compreende fàcilmen-
te. Apenas em 192(1 tornou-se
autônomo. Em 1927, o Canadá
teve o seu primeiro represei)-
tante no exterior. Criou uma le-
gação em Washington. Em 1947,
a justiça canadense quebrou o
último laço que a prendia ao
Reino Unido. Em 1952, o pri-
meiro canadense tornou-se go-
vernudor geral. Ainda é de no-
meação britânica! A tendência,
porém, é para uma separação
completa, porque, informam
White e Foscue, eslá crescendo o
nacionalismo canadense. O ca-
nadense não quer ser confundido
com os ingleses, nem ser absorvi-
do pelos Estados Unidos. É um
aliado, mas não é um aliado in-
condicional. Nada de satelismo.
Também não aceita a interde-
pendência. Não quer saltar da
lrigideira britânica para a fo-
gucira estadunidense, disse um
çüpHmata canadense. O govêr-
no vanadènse íaz muita questão
de ser consultado pelo governo
de Washington, antes que êste
tome qualquer medida que possa
agravar a guerra fria. Em suma,
o Canadá está no firme propó-
sito de manter integralmente a
sua soberania.

A América Latina apenas ago-
ra se articula. São vinte paises
dispares, pelo tamanho, pela po-
pulação, pelos recursos naturais,
pela evolução e até pelo idioma.
Alguns se industrializam acele-
radamente. O Brasil dá o exem-
pio. Também se industrializam !das
rapidamente a Argentina, o Chi
le e o México, seguidos pela Co
lômbia e o Peru. Industrializar-
se é ascender de posto. É ad

CALENDÁRIO ELEITORAL
À DISPOSIÇÃO DO POVO

:RE claborou-o para facilitar informações — Esclarecimentos do
suleiile do Tribunal Regional Eleitoral

to do prazo para distribuição, pe-lo.s juizes, do material de votação.
Esta sucessão de datas compõe

,.,.,,- — "Uma audiência pública,"
quirir estabilidade e autonomia prosseguiu; "scra realizada nu dia

"Já se encontra à xlisposi-
ção dos interessados o calendâ-
rio eleitoral, que permitirá me
lhor . orientação nas próximas 0 calendário eleitoraeleições — informou ontem à
reportagem do Correio do Manhã
o desembargador Eurico Rodolfo
Paixão, presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Fe-
deral. ' '

Outro trecho: — "Ésse calou-
dário já eslá nas diversas zonas
eleitorais da Capital . Federa
permitindo-lhes prestarem infor-
mações mais precisas aos eleito-
res. Servirá também à melhor
orientação não só dos juizes,
como também dos partidos poli-ticos."

TRANSFERÊNCIAS E TÍTULOS

"No dia 24 de julho", disse
o dr. Eurico Rodollo Paixão,"encerra-se o prazo para o recc-
bitnento de pedidos de inscrição
e de transferências e no dia 3
de agosto terminará o prazo para
receoimento de pedidos de segui^-
das vias.

Quanto à feitura dos títulos re-
sultantes de pedidos de inseri-
ção e de transferências, o prazo
terminará no dia 13 de agosto.
Nessa data também expirará o
prazo para expedição das segun-

vias.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

vê, destina-se a orientar não só
os eleitores, como os juizes e os
partidos" — finalizou o dr. Euri-

econômicas. E escapar aos ca-
prichos e às pressões econômicas
dos países industrializados. A
indústria endurece a espinha.
Outros mergulham inteiramente
na economia colonial. Mas não
mais se conformam. Também
querem indústrias.

At-j há pouco tempo, estes pai-
ses estavam inteiramente volta-
dos para a América Anglo-Sa-
xôhiça e para a Europa. Davam-
se as costas. Desconheciam-se.
Felizmente lal não mais ocorre.
Já existe, louvado seja Deus! um
espírito latino-americano. A
América Latina para os latinos-
americanos começa a ser uma
segunda pátria. Faz-se mister
apertar os laços ainda muito
frouxos que interligam os paises
latino-americanos. Aqui, como
na América Anglo-Saxônica,
houve agravos. É preciso esque-
cê-los. Se os países lalino-ame-
ricanos se articularem, a Améri-
ca Latina tornar-se-á uma gran-
de força internacional. Seus
problemas serão muito mais fá-
cil e rapidamente solucionados.

A América Latina

RECEPÇÃO AO SENHOR
JOHN DOS PASSOS

O Instituto Brasil-Estados Unidos comunica que devido ao
falecimento de sua vice-presidente D. Aracy Muniz. Freire
a recepção a ser oferecida no dia 17 ao escritor americano
John Dos Passos será transferida para o dia 23 do mês cor-
rente, às 19 horas, na sede do Instituto, à Rua Senador Ver-
gueiro, 103.

14 de agosto. Nessa ocasião, os
juizes declararão encerrada a
inscrição de eleitores e procla-
marão o numero de eleitores ins-
critos até às 1& horas do dia an-
terior, com imediata comunica-
ção ao Tribunal Regional Elei-
toral.

Também no dia 14 de agosto
deverá ser comunicado ao TRE
o total de segundas vias expe-
didas até o dia anterior".

MESAS RECEPTORAS
E MESÁRIOS

— "O dia 18 de agosto," —
esclareceu, "marcara o encerra-
mento do prazo para os partidos
indicarem nomes para a compo-
sição das mesas receptoras. A
28 de agosto, será o término do
prazo para publicação do edital
de convocação para a audiência
em que serão nomeados os me-
sários."

OUTRA AUDIÊNCIA PÚBLICA

precisa Informou ainda que será reali-
unir-se. Não se trata de quebrar|Zada outra audiência pública, no
a unidade do continente. Trata-;dia 2 de setembro, na qual serão
se de solucionar os seus muitos constituídas as mesas receptoras,
problemas ainda nesta geração. Nesse mesmo dia será encerrado

o prazo para entrega dos títulos
decorrentes de novas inscrições,
de transferências e de segundas
vias.

ENTREGA DOS TÍTULOS

I c, como se:co Rodolfo Paixão.

Calendário
Inovação na Justiça

X REUNIÃO DÁ S.B.P.C.

Verbeivi a a criação ü f>

Pimentel Gomes

—• "O dia 17 de setembro mar-
cará o encerramento do prazo em

|que os delegados de partidos de-' verão devolver aos cartórios elei-
torais os tltulos eiri seu poder,
títulos esses que poderão ser en-
tregues aos interessados até 48
horas antes do dia 30 de otttu-
bro." — frisou o presidente do
Tribunal Regional Eleitoral.

MATERIAL DE VOTAÇÃO

— "E finalmente no dia 30 de
setembro dar-sc-á o encerramen

Faculdades no interior
Política errada e perigosa — Não existem nem
condições materiais nem dc pessoal preparado

Encerramento da reunião da Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência — Professo-
res e alunos de Iodos os ciclos não sabem nada

Importação de livros e revistas técnicas —
Moção de alerta a todas as faculdades de filo-
sofia do país — O exemplo da Universidade dc
São Paulo — Necessária seleção rigorosa dos mais

capazes paia ingressar no curso superior
S. PAULO (Do enviado especial dolfreu a política de proliferação de fa

Correio da Manhã) — Os problemas da culdades de filosofia c outras por
íormaçSo de professores secundários,(todo o Interior, quando se sabe que

CUNHADOCRACIA
1'nia: das rações mais alegadas

contra a chamada República Ve-
lha, era a existência de oligar-
qiiias familiares formadas à sua
sombra.

Os jatos são de ontem. A gen-
roeraciti, rctiliiicntc, expauditi-sc
por táda a. parte. $>'ão havia gen-
ro dc governador on de presiden-
te de I*.sJado que deixasse de des-
fritlar dos cargos eletivos. As elei-
ÇÔçs, feitas a bico' dc pena, repre-
scíllavam uma verdadeira farsa, se
bem que o teor dos Representantes
não fosse assim tão baixo como
cm muitos casos c agora, com o"voto secreto" comprado u peso
de ouro.

Veio o famosa revolução dc
1930 parti acabar com isso.

fossados os anos, que c'que ve-
mos agora? Vemos o florcscimcn-
to da ciiiihadocracia, em substitui-
ção à f/enrocracia.

Caiu efeito, o Tribunal Rcyio-
na! do Rio Grande do Sul, que
antes dera registro à candidatura
Io cunhado do vicc-prcsidenlc da
República ao posto dc governador,
acaba de adotar igual providencia
relativamente à inscrição, ¦ como
candidatos a deputados, de um
cunhado tio cunhado do viee-pre-
sidente e de um genro do gover-
nador lido Mcncgjielli,

Nesse andar, evidentemente va-
mos mal. Caberia repetir aqui a
frase atribuída a Saldanha Ma-
rinho: — "Não c esta a Repúbli-
ca dos meus sonhos."

Há poucos dias, o Correio da
Manliã publicou um parecer ver-
dadeiramente notável, do juriscon-
sulto l.cvi Carneiro, demonstrou-
do. de maneira insofismável, a in-
compatibilidade do cunhado do
viccrprcsidenlc da-República para
candidatar-se, çiò governo do Rio
Grande, dada a sua situação pes-
soai de parente cfiui, em 2." gran,
do mesmo vice-presidente, que se
achava, c se acha, cotia vez mais
(orle, em pleno exercício das suas
funções constitucionais.

Nesse parecer, o trecho em que
estuda o formação dc oligarquias
c de uma clareza solar. Depois dc
aludir oo que se passou sôbrc o
assunto, no regime destruído cm
1930, focaliza o surto dc idcaíis-
mo democrático na vigência do
qual foi elaborada a Constituição
dc 1934, demonstrando então as

SUPREMO DECIDIU:

Inocente o tabelião,
culpado o medico

O Supremo Tribunal Federal, ianteriores entregues aos srs. Gur-
por unanimidade de votos, deci-
diu ontem ser improcedente a
ação ordinária de d. Delfina Pin-
to Lopes''contra o tabelião do 1.°
Oficio dc Notas, sr. José dc Brito
Freire, julgando-a, entretanto,
procedente, no tocante ao médico
Roberto Florentino Santoja
Brée. A mencionada ação des-
portou imenso interesse à época
cm que deu entrada no Juízo de
1.* instância. A autora queria,
então, a invalidação de determi-
nados atos, ocorridos quando de
sua permanência numa casa de
Saúde, desta Capital., Disse d.
Delfina ao juiz da 5/ Vara Cível
que Joseph Brito Júnior, Roberto
Bica, Cláudio de Souza Amaral
e José de Brito Freire dilapida

gel do Amaral e Antônio de Pá-
tíua Pinto Lopes, sobrinho seu.
Dito mandato, segundo a autora,
era nulo de pleno direito (vicio
oe simulação), pois fora decla-
rado no mesmo que ela estive-
ra em cartório cm 12-7-52, quan-
do, ao contrário, encontrava-se
na casa de saúde, já com ambas
as pernas amputadas. Sustentou,
ainda, que com o referido man-
dato os réus dispuseram de seus
prédios, à Rua Garcia Redondo
p.° 71 e 76, estabelecendo con-
tratos de compra e venda para
um e dando o outro em hipo-
teca.

O juiz, contudo, não viu má fé
nos mencionados contratos e jul-
gou improcedente a ação. Não

ram sua dcquena fortuna, quando; conformada, a autora apelou para
-• »«_.._ !J..1 .. !•:.,., ,]«;,,. 'Pi.lUimnl ,]« 7. .„*:„., T\t___11 .'.1 _eia fora ao hospital, a fim de
ler ambas as pernas amputadas,
devido a surtos gangrenosos
agravados por diabete. Justifi-
cando o que dizia, declarou ela
que cm 12-6-52 outorgara, inad-

O Tribunal de Justiça. Distribuída
a ação à 6.' Câmara Cível, de-
cidiu esta pela procedência da
mesma, julgando culpados ape-
nas os srs. José dé' Brito Freire,
tabelião do 1.° Oficio dc Notas

vertidamente, mandato judicial e Roberto Bréa. Resolveu ainda
ao sr. Cláudio de Souza Amaral'a mesma Câmara fossem anula-
com podêres desconcertantes, que
chegaram a invalidar mandatos

BASTOS TIGRE
1.° aniversário do seu

falecimento
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das as escrituras lavradas em
notas daquele tabelião. Não se:
conformando, por sua vez, com
tal decisão, os réus recorreram
extraordinariamente para o Su-
premo Tribunal Federal, que dc-
cidiu conhecer apenas do recurso
do sr. José de Brito Freire, con-
denando o médico Roberto Bréa.
Foi relator da matéria o minis-
tro Afránio Costa.

REMODELAÇÃO DOS TRECHOS
SUBURBANOS
DA CENTRAL
Durante a semana em curso, a Cen-

irai do Brasil dará prosseguimento a
remodelação dos trechos suburbanos
do Rio, compreendendo a reforma da
Via Permanente, da Rode Aérea e da
Sinalização. Esta sendo aproveitado,
para tais serviços, o horário d* me-"
nor movimento, em que a alteração
do tráfego dos trens do subúrbio nãn
prejudique os passageiros. Será feita
a substituição de trilhos e dormciitcs
na linha 5, entre Engenho de Dcntru
e Cascadura, e colocação e soldage;n
dos mesmos trilhos, nas linhas 5 c fi,

Para o dia 2 de agosto, data em i entre Cascadura e Deodoro. Os trilhos
que transcorrerá o primeiro aniversá- a serem substituídos são de 49,60 qui-

a falta de objetividade e o artificia-
lismó do ensino brasileiro, a autono-
mia das Universidades no Brasil fo-
ram motivo dc Intensos debates no
encerramento da X Reunião Anual
da Sociedade Brasileira para' o Pro-
gresso da Ciência, verificado sábado
passado no Salão Nobre da Faculdade
de Filosofia, Ciências c Letras.. Dir-
se-ia que a.s autoridades educacionais
e os professores dc todos os pontos
do pais ali reunidos estão decididos a
tomai- pé firme na batalha de rees-
trucúraç&o dos sistemas vigentes e
que é chegado o momento de açor-

[darmos definitivamente para o angu.';-
itioro problema. Críticas severas so
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Nao há receio de demora, não hà
protelações no atender. Uma vez
acidentado, sempre atendido. Eis a
máxima do seguro contra acidentes
de trabalho...

Seguro de Vida • Vida em Grupo • Incêndio
Lucros Cessantes • Transportes • Acidentes Pes-
soais • Roubo • Responsabilidade Civil • Au-
tomóveis • Vidros • Acidentes do Trabalho

COMPANHIA

FUNDADA EM 1920
CAPITAL E RESERVAS

SUPERIORES À CRÇ 330.000.000,00

INTERNMI
DE SEGUROS

MATRIZ: RUA 7 DE SETEMBRO, 94. TELEFONE: 32-4270. RIO DÊ JANEIRO
SUCURSAL RIOX AV; RIO BRANCO,/185^' S./L0JAtl^TEL. 22-77/6 x
SUCURSAL S. PAULO"- RUA -ÍBÉRÔ _ADÀRÒ/ 73-i-^í„^2-7J()4 í

não existem nem condições materiais
nem de atendimento "das necessidades
de pessoal preparado para tão lm-
portantes funções. O prof. Frota Pes-
soa leu moção elaborada pelo simpó-
sio sobre o Ensino das. Ciências Ex-
perlmentals a ser remetida a todas as
faculdades de filosofia do Brasil, en-
carecendo a necessidade imperiosa de
revisão da formação de pessoal para
as atividades cientificas c tecnológicas.
Igualmente foi apresentada moção no
sentido de alertar as autoridades ai-
fanriegárias dos perigos que represen-
tam para a cultura nacional os rigo-
rismos das tarifas na importação de
livros e revistas técnico-cicntificas.

ENSINO DE SUPERPROGRAMAS

O prof. Paulo Sawala, abrindo os
trabalhos da sessão de encerramento,
disse que é muito louvável que os
professores de ciências se preocupem
em dar um sentido mais objetivo e
prálico-experimental às cadeiras que
lecionam. Contudo é preciso não per
der de vista o equilíbrio que deve
haver entre o ensino cientifico e o
humanitário. Com relação às facul-
dades de filosofia, disse qu? elas
ensinam- demais para formar profes-
sores, com visível prejuízo na apren-
dlzagemi e de menos para formar pes-
qulsadores. O prof. Moura Gonçalves,
de Ribeirão Preto, a seguir examinou
o critério de ingresso, nas faculadcs
afirmando que é urgente tomar uma
medida no sentido de que os profes-
sóres melhorassem o nível de conhe
clmentqs los que procuram os cursos
superiores. Em Ribeirão Preto, por
exemplo, acrescentou, o ensino de qui-
mica é uma vergonha. Há alunos que
nunca sequer viram um aparelho de
experiência. Os livros nunca são con-
stiltnclos, e os alunos limitam-se a
copiar o que os professores ditam.
Vcrberoii acremente o que classificou
de "vlgarlsmo do ensino", os chama-
dos cursínhos pré-vcstlbulares. Neles
rão se ensinam conhecimentos aos
.tlunos e sim a fazer exames. Por
essa razão preconizava o restabeleci-
mento dos cursos pié-tinivcrsUários,
mexos à própria faculdade e minis-
tiados pelos assistentes e catedráticos
com assento ali,

PROLIFERAÇÃO DE FACULDADES

Explicando,sua presença na reunião,
não só pelo apoio que sempre deu às
questões educacionais c princlpalmen-
te pela sua participação no plano do
qual resultou a criação da Universi-
dade de São Paulo, em 1934, o sr
Júlio de Mesquita Filho, diretor do"Estado dc São Paulo" fêz um depol
mento completo das marchas e con
tramarchas da concretização daquele
plano, endossando ainda as palavras
do prof. Moura Gonçalves, no que
se refere à situação caótica do ensi-
no.

Nesse setor, disse, a desordem ê
completa, a ineficiência absoluta é a
confusão total. A mentalidade brasi-
leira está de tal forma deturpada
que vive em confusão em todos os
setores. Professores e altinos do en-
sino primário, secundário e universi-
estão fazendo. Muito menos se têm
tárlo nada sabem a respeito do que
um objetivo ou como enquadrá-lo na
concepção da Pátria. A proliferação
de escolas superiores com fins nlti-
damente políticos agrava ainda mais
a situação".

Reportou-se depois à criação da
Universidade de São Paulo, em 1934.
aspiração de um grupo cujo escopo
era banir apenas um problema: o
primarismo cultural brasileiro. Embo-
ra fruto de um idealismo, acentuou
o sr. Mesquita Filho, em que aplica-
mos a experiência dc países com afi-
nidades culturais e históricas, man-
dando vir professores capacitados ria
França, Itália e Alemanha, a idéia não
vingou como era de se esperar. Fa-
tôres políticos impediram que a Uni-
versidade, como um todo orgânico
porém diferenciado, atingisse suas ver-
dadeiras finalidades. Temos apenas
um arremedo de ensino, ministrado
pelos menos capacitados. Falta aquê-
le elo indispensável, a mentalidade
universitária. Permanecemos exata-
mente como estávamos em 1934, com a
situação agravada por outras íçjrças
novas e soltas, como o comunismo e
n ultranaeionülismo. Por Isso a desor-
dom continuará. Se quisermos ser uma
democracia, precisamos saber primei-
ro o que é democracia. Democracia
náo é um sistema político que se apli-
ca ao bel prazer de querer aplicar,
senão que é um estado de conscién-

(Conclui na 10a página)

providencias adotadas no sentido
dc evitar as tentativas oligárqui-
cas c os casos dc nepotismo. Che-
gou, finalmente, à Constituição dc
1946, que nos rege, para dizer o
seguinte: — "A Constituição vi-
gente munleve-sc fiel a essa ten-
dência. Restabelecendo o cargo dc
vice-presidente, estendeu o impe-
dimcnlo ao's parentes desse alto
funcionário: Todavia, limitou ao
2." gran o impedimento dos pa-rentes, que se exlendcra (Consli-
tuição de 19,34) até o 3.° grau, e,
também, reduziu o prazo da in-
compatibilidade cm alguns casos a
seis e ale a três meses. Contudo,
essas atenuações não se fizeram
sem justificativa; inclusive do pró-
prio relator geral, sr. Benedito
Cosia Nelo. Substituiu,'porém, a
incompatibilidade de parentes até
o 2." grau e, por cinco vezes, foideterminado que o prazo do im-
pediinento comece a correr sòmcn-
te depois dc cessados definitiva-
incute as funções dç que êle rcsul-
lon (art. 139). A atenuação do
grau de parentesco, rejeitada
emenda do sr. Aurcliano Leite,
mereceu censuro do sr. Panlcs de
Miranda, nestas palavras: — "Va-
mos preparar, com isso, oligar-
qitias de sobrinhos c tios (Comeu-
tários, vol. III, págs. 144)."

Por enquanto, digo cn, estamos
apenas nos colaterais, mas se o
Tribunal Superior Eleitoral, c, porúltimo, o Suprema Corte, mio cm-
bargarem a desenvoltura dos oli-
garças, as previsões de Pontes de
Mihintla não estarão longe dc con-
cretização.

Ali Rlght

rio da morte de Bastos Tigre estão
senclo preparadas várias homenagens
à memória do fino humorista que du-
rante 53 anos alegrou os leitores do
Correio da Manhã eom os seus inimi-
táveis "Pingos e Resplngos".

Por iniciativa do Departamento de

los por metro, enquanto os novos pe-'am 57 quilos. No trecho entre Enge-
nho de Dentro e Cascadura, na Li-
nha 6, será feito, também, o serviço
de remodelação da Rede Aérea. E
nessa mesma linha 4, entre D. Pedro

III e Derbi Clube, prosseguirá a subs-Educação Complementar da Secreta- tituição de trilhos. Os serviços de reria de Educação e Cultura da P.D.F
será celebrada às 10 horas da manhã,
do dia 2 de agosto na Capela da Uni-
versidade do Brasil uma missa em
intenção de sua alma, à qual compa-
recerão, incorporados, professores e
alunos das escolas municipais. /

Às 10,45 será solenemente inaugu-
rado o retrato do grande poeta na
Escola Gabricla Mistral, de cujo Cen-
tro de Civismo e de Intercâmbio Bas-
tos Tigre é o patrono.

Na mesma data será distribuído
entre os alunos das escolas da Prefei-
tura um folheto mandado imprimir
pelo Departamento dc Educação Com-
plementar, contendo dados biográfi-
cos de Bastos Tigre e o famoso sonê-
to "A Uma. Criança" que constitui
uma bela lição de moral á juventude.

modelação serão 'estendidos, ainda, a
partir do dia 20, ao trecho Deodoro-
Anchicta, com a conseqüente substi-
tuição de trilhos.

HOMENAGEM DA IMPRENSA
FORENSE AO JUIZ 

"

BANDEIRA STAMPA
No último sábado, no restaurante

da ABI, os jornalistas componentes
do Comitê de Imprensa da Justiça do
Distrito Federal ofereceram um almõ-
ço ao juiz Carlos Luiz Bandeira Stam-
pa, presidente do II Tribunal do Júri.

Á homenagem foi'para justificar os
agradecimentos da Imprensa ao juizBandeira Stampa pelas gentilezas quetem recebido daquele magistrado.

Iniciando a festividade falou o pre-sidente do Comitê, Luiz de Souza
Arêas, os jornalistas dr. Orlando Nó-
brega, dr. João Chalup Sobrinho, de-sembargador Milton Barcelos, repre-
sentante do desembargador Romão
Cortes de Lacerda, presidente do Tri-
bunal de Justiça, desembargador
Francisco de Paula Baldessariul, dr.
Maurício Eduardo Rabelo, subpro-
curador, representando o professorRoberto Lira, procurador-geral do Dis-
trito Federal, o advogado Laércio Pe-legi-ino. Afinal falou o magistrado
Bandeira Stampa, agradecendo a ho-menagem recebida e aproveitou o en-sejo para citar fatos dc sua vida como
repórter "foca".

Sl

INCLUSÃO DE S. PAULO
NO PLANO DE MATADOUROS-
FRIGORÍFICOS

i.

O ministro da Agricultura dc-
gnou^s senhores prof. Arge-

miro.de Oliveira, da Escola Flu-
minense de Medicina Veteriná-
ria, e José Geraldo Bicalho, ins-
petor-cheíe da I.R. da Defesa
Sanitária Animal em São Paulo,
para, mediante novos estudos,
opinarem sobre a inclusão ou
não do Estado de São Paulo no
plano federal de contrução da
Rede dc Matadouros-Frigori-
íicos.

ATOS OFICIAIS
JUSTIÇA

Ao conceder dispensa a Fábio N«l-son de Sena da função de .'heiedo Setor de Recepção e Representa-
çao do gabinete do ministro da Jus-tiça, o chefe deste gabinete elogiou

referido servidor pela dedicaçãozelo, competência e l"aldade com quóse houve no desempenho daquela fun-
ção.

O Conselho Penitenciário do Di.«trito Federal, em sua última reunião,
aprovou, por unanimidade, os parece-res. contrários à concessão de indulto
a Roberto Barchett Sabá, Osmar SWitos Nunes, João Jacinto Net), Temia
tocles Pereira da Silva, Sétimo Borges,
João da Mata Paz e Valdomiro Vicei-
le Ribeiro. Aprovou, por unanim.da-
de, os parecerei favoráveis ao übe-
ramento-de Judson Chaves e Geraldo
Rezende de Andrade, Não vetou, em
virtude do pedido de vista, o proces-so indultando Nlzio Viana.

Do Serviço de Assistência a Me-

EM SANTA CATARINA •
A VIII EXPOSIÇÃO
NACIONAL FLORESTAL
Sob o patrocínio do Acordo

Florestal mantido entre o Minis-
terio da Agricultura e o Gover-
no do Estado de Santa Catarina,
será realizada, em Florianópolis,
de 15 de agosto a 5 de setembro,
a VIII Eqposição Nacional Fio-
restai, da série promovida pelaCampanha de Educação Flores,-
tal..A mostra, destinada ao êxi-
Io obtido em todas as cong*ène-
res levadas a efeito em diversas
capitais do País, abrangerá vá-
rios aspectos do problema fio-
restai no Brasil, especialmente,
agora, no Estado de Santa Ca-
tarina.

No período previsto para a
Exposição, sesão realizadas pa-lestras por especialistas e exibi-
ções cinematográficas, mobili-
zando-se a imprensa e o rádio
sulinos.'

nores foi dispensado, a pedido Lm-coln Salazar. que exercia a funçãooe dentista da Delegacia Regional rotstado do Rio.
.— Foi aplicada a pena de suspen-

sao por cinco dias, convertida emmulta, a Romualdo' Fernandes de Oli-veira, inspetor de vigilância do Ser-viço de Assistência a Menores.— Devem apresentar atestado debons antecedentes Shunjl Takabayofhie Raffaele Palermo, - êste italiano eaquele japonês, que solicitaram na-turalização.

EM SÃO PAULO,
A REUNIÃO
DE AGOSTO DO CNA
Aproveitando a oportunidade

da realização de 1 a 4 de agôs-
to de um "Encontro de Avicul-
tores", na capital paulista, a
Comissão Nacional de Avicultu-
ra, promotora do conclave, fará
realizar sua sessão plenária nòr-
mal daquele mês no Estado de
São Paulo. Deverão constar da
ordem do dia o debate e a apro-
vação ofilial das sugestões queforem oferecidas pelos aviculto-
res nacionais ali presntes.~BANCÕ"DA~

PREFEITURA
Agência

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

blico, das 8 às 18 horas.
44832

70 MILHÕES PARA
CONSTRUÇÃO- DE NOVAS
ESCOLAS PRIMÁRIAS
No seu despacho de hoje com osecretário de Educação e Cultura,o prefeito abrirá o crédito especialde 100 milhões de cruzeiros, com aseguinte destinação: 70 milhões pa-ra construção de novas escolas pri-márlas; e 30 milhões para remode-laçáo de outras que estão preci-sando de melhoramentos.

SER LÍDER

Condição essencial
para ser chefe

Em suq seção de "Treina-
mento e Formação Profissio-,
nal" a revista PN desta se-
mana publica artigo que de-
fine o verdadeiro líder.

ft£My______SEI
Nes bancas CrÇ 15,00

44732-

Para anúncios nesta seção — Telefonar para 52-6156
AÇO, FERRO E ARAME

COMPANHIA SIDERÚRGICA
BELGO-MINEIRA

ESCRIT.»: Av. Nilo Pcçanha, 2J
DEPÓSITO: Rua Equador, 160

FONES: 22-1970 e 23-1218
PAPEL

KLAB1N IRMÃOS & CIA.
PAPÉIS EM GERAL
AV. RIO BRANCO, 81

14.» ANDAR

CORDAS E BARBANTES

CIA. DE COMÉRCIO E INDÚS:
TRIA FREITAS SOARES

Rua da Alfândega, 133
Tel 23-6170 - Cv p0,tal 1,195

Corda» e barbantes para todos oi liai
«CASTELLO" a 'GLADIADOR"

4357J
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 tle Julho de 1958

PADEIROS AMEAÇAM
:§,; SÓ FABRICAR BISCOITOS
E insistem em que há probabilidade de faltar pão— Manteiga não subirá (talvez) — Sindicato dos
Moinhos reconhece "pequeno racionamento de
trigo" — COFAP otimista com a próxima che-
gada de carregamentos dc trigo do exterior —

Querem aumento de preços
Enquanto os padeiros ameaçamíqüência da falta dc farinha, Ale-so fabricar biscoitos, alegando gam os proprietários de padarias'falta de trigo na cidade, o sr. que ás;entregas são'muito peque-Raul Lacerda, presidente do Sin- nas e que na semana passada, ti-:

dicato dos Proprietários de Mòí- veram que diminuir para cin-1
nhos, declarou à reportagem do qftenta por cento a produção, ha-Correio da Manhã que, o que exis-|vendo mesmo o perigo de um co-1
ts de fato é um "racionamentoj lapso total,
muito pequeno devido ao perigo Continuam os padeiros na lutaitle atraso na entrega das próximas pela liberação do preço do pào,|importações". (sob a alegação que têm prejuízo"O racionamento nao ameaçaicl_ dois cruzeiros por quilo de pãode maneira alguma a industrial A COFAP entretanto não autori-l
/ie panificação", acrescentou, za a liberação e anuncia que não
mostrando que os moinhos vêm existe nem um plano para a rea-
entregando farinha cm propor- Hização de um "lock-out". E re-cões razoáveis. plicam afirmando que se a situa-

ção perdurar, terão que vender
DIVERGEM AS OPINIÕES 'biscoitos em vez de pao.

CÂMARA DOS VEREADORES

Urgência para os adicionais
ao funcionalismo municipal

.-.Huígrafas da Câmara — Fizeram as pazes os edis — Lagoa
Rodrigo de Freitas — Interferência na administração municipal —
Sr. Washington Luís — Auxiliares de enfermagem — Sociedade

Evangélica Beneficente

São contraditórias as informa-j
jções quanto ao estoque de trigo i
ríios moinhos. Assim, enquanto <

TRIGO IMPORTADO

rnos moinnos. nssim. enquanto t. O coronel Mindelo, presidentei Moinho Inglês afirma que seu es-jda COFAP, informou-nos, por ou.'tecue é grande e que tem distri- «'P lfldo que a próxima chegada

Duas
íiia Clairc (n.° 8)

esposas
c Virgínia Iinir-c C" o f\

HISTÓRIA DO CINEMA AMERICANO"

John Gilbert -- a maior vítima do
Fêz de tudo no cinema — Quatro filmes ao lado de Greta Gí

NÃO SUBIRA A MANTEIGA

.-"V I | \J lUVMIHIll illl'l .11 ,tl l 1 I i 1 I I i 1 I I l _--tj —

a pequena quantidade que possui £81*80 100 mil toneladas cie trigo
está sendo distribuída com muita fP>erioanó c outras 600 mil já es-
cautela, pois, de uma hora paralt£W encomendadas.
outra, poderá ficar completamen-'
te parado.

Entretanto, todos cão unânimesi vem afirmar que não há movimen.: Segundo esclarecimentos da
to algum para a majoração dos,LVl'AP' a manteiga talvez não
preços, porquanto. ...esmo que o;SUD.a ao Pre.c° esperado dc du-
quisessem, a medida só poderia ;zfnlos. cruzeiros- O motivo e a
ser tomada a partir de 31 dc de- ciieg,acía- até ° flm do mês, dezembro deste ano. |manteiga americana de pri-, ..Vm ,„,- , , ,,ímen-a qual dade que será vendida, P.1 .,91I_ cluanr,° Jnhn Gil-

por menos dc 100 cruzei ros A S6? Lin ,a 29 anoF.de idacle e há
primeira remessa será cmbai:carhi?-,trabaJ,1?ava no cinoma- fcz u
no dia 10 e distribuída en-e os'fllme (The Princesa of the Dark )
postos da COFAP mec.iatamente:Cm comPanhla de Enid Bennctt,
após o seu desembarque. Também!0111-?1"3 l'ePresentava o namorado
as feiras-livres e o comércio vão alc'^acio cie uma i°vem cega, quereceber. tinha dele, naturalmente, uma

A alta da manteiga deve-se ao'ldéll ilusória: Quando a jovem
desvio do leite oara o,' nrnrl1,tn-recobrou a vi-sao e viu -scu na"

- .- -....„_. . ,>.s,.u,ai]indu_trializado_S era- ^siludlu-
que devem chegar em breve, pois P.01 Preços muito superiores As- - namorado morreu com o
ja está sendo embarcado. sim as autoridades estudam- o coraçao amargurado.

c""'""'" ¦ problema e "talvez tabelem a Em 1929 Joh" Gilbert era omanteiga". namorado dc milhões dc rnulho--
res havia cinco anos. c elas ti-

o último dos quais por imposição dela — Quatro casamentos — "A
Carne e o Diabo", o filme" de hoje do Festival do Museu de Arte
Moderna, foi o terceiro de Greta Garbo em Hollywood e o primeiro
ao Mt de John Gilbert — Com o advento do som, a voz fina e es-

ganiçada arruinou sua carreira

Está cm discussão na CâmaraICouto de Souza: "os funcionáriosMunicipal o requerimento apre- municloais têm sido grandementesentado pelo vereador Frederico prejudicados com a não adoçãorrçta, .solicitando re;'me dc ur-!daquilo que foi estendido aos fun-
gencia para o projeto dc lei h.° cionários federais, E devo dizer008, de sua autoria, que concedei neste momento que sc surgirem noadicionais aos funcionários da!plenário emendas ao artigo 36,prefeitura. oriundas ou não dc comissões,Como informamos, alé à sessão| aparecerá então o substitutivo dadc amanha a ordem do dia estará (Comissão dc Finanças. Fui auto-antecipada para as 14,30 horas, ;rizado pelo meu nobre amigo vc-para a discussão desse requeri-jreador Salomão Filho a declararmento, bem como do referido' que, se necessário fôr, surgirá oprojeto, que poderá ser aprovado (substitutivo da Comissão de Fi-por estes dias. Inanças ao projeto apresentadoA propósito do assunto, ressal-; pelo vereador Frederico Trota,loti o sr. Couto de Souza que juntamente com seus companhei-queria deixar bem claro o que ros na Comissão dc Administra-licou resolvido numa reunião dej ção, com o intuito único de evitarvários vereadores, sem participa-:emendas, porque não adianta en-çao de partidos, e que contou in- feilar o projeto com emendas bo-clusive coma presença do d.ignís-lnitas e boas, inclusive com pro-slmo presidente da Comissão dei mossas de reestruturação de ven-Finanças. Declaro que estão tra-1 cimentos, quando a Prefeiturabalhando no substitutivo a ser!não está em condições. Vamosapresentado a este projeto de!submeter os funcionários muni-adicionais, mas não concordará- clpais ao mesmo vexame a quemos, oe forma alguma, com de- já foi submetido outra vez, quan-magogia, com introdução de, do o prefeito vetou totalmente

TRIGO NACIONAL
Devido à pequena safra o trigo

nacional não atendeu às necessi-
dades. Além disso, existem muitas
dificuldades no escoamento do
produto. E as firmas que dele ne-cessitam esperam sua remessa há
muito tempo. Como se sabe, foiencomendado trigo dos Estados . . - ....... ,,.-,unidos, do Uruguai e Argentina,| industrializados, que são vendidos _-que devem chegar em bre"" nAt.tDOi DÍeeoA muito «mm.;»,.., *_ r
já está sendo embarcado.

Segundo se informa, a remessavinda do Uruguai é dc 15 mil to-neladas. E o Serviço de Expansãodo Trigo anuncia que 12 mil to-neladas foram distribuídas há
pouco tempo, o que prova a exis-tência do produto nos moinhos.

Um dos biógrafos dc John
Gilbert escreveu certa vez sobre
èle, iniciando um artigo:"Em 1917, quando John Gií-

'.. !.!..„_ .. ..á2 trabalhava no cinema, fez um

ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO VAREJISTA
Em reunião presidida pelo sr. Lo-iU lllmu ,„. ., 1N4)M- ^Mna<; ,

dos S21S?Sf * ^siludiramU;10^^
._ . .. ....da- ria da Federação do°C~-- -' lfma e «ganiçada. Poucos

rias _a_meaçam fechar em conse- ji-ta do nio de Janeiro

nham dele o conceito que êle
próprio lhes clava através dosseus filmes. Quando, nesse ano.ele falou em seu primeiro fil-
me sonoro (que por ironia tinha
o título de "A Noite Gloriosa"),COLAPSO TOTAL

Apesar das informações „~moinhos de que há trigo, as pada-jria da Federação""dõ""c.mérclo Vare-li™,,?; rr"P^r\ ° °"ua° v_l[, depois John Gilbert morreu comsrnlht- _. -
anos

foi escolhi-

JOÃO ABADE
A vida, os amores, o heroísmo,

as misérias, e o espantoso mor-
ticinio da gente de CANUDOS, no
belo romance dc João Felício dos
Santos, ilustrado por Poty.

CrÇ 130,00
Uma edição AGIR, cm todas aslivrarias, hoje. 57923

o coração amargurado — e ou-do para presidi-la, no biênio que se T iniciará no próximo dia 1" dc agosto, Uas colsas
o sr. Oswaldo da Rocha Pacheco. Essa descrição, embora fria. óO novo presidente, que è também,uma síntese da história real dcpresidente do Sindicato dn Comercio John Gilbert, uma das multas Vi-Varejista de Carnes Frescas, recebeu limas do som. Antes de 1929 era
_««„« .??,',c°nlra os riois dados a0 um verdadeiro ídolo, tendo Ira-
_e Paiva. 

' S''' A''nald° McnCzcs b~alh.ád°- ™itas vezes ao lado dc

emendas que -visem beneficiar
determinadas classes."

Em aparte, o sr, Frederico Tro-
ta afirmou que também não con-
cordaria "nem com substitutivos
oue venham arriscar a situação
de aposentados e jubilados, quec o caso do substitutivo apresen-
lado por uma coligação de servi-
dores; O que deve ser apresenta-
do c exclusivamente aquilo queiá é da legislação federal. Aliás,
o líder da minoria, sir. vereador
Raul Brunini, apoiará o que es-,
tiver na legislação federal. O1
proieto n.° 608 c a cópia fiel da-
quilo que está no artigo 3G da
mensagem enviada pelo sr. pre-feito, portanto tem todo batismo!
dc constitucionalidade."

Prosseguindo, informou o sr.

aquilo que eles mais almejavam.
TAQUiGRAFAS DA CÂMARA

. O vereador Arnaldo Nogueirafez apelo' à Presidência, no sen-

tido de que
situação de

a Mesa solucione a^-~ -- seis taquigrafas dos
quadros da Prefeitura, requisita-
das para prestarem serviços àCâmara. Disse o orador que es-sas taquigrafas estão na iminèn-
cia de deixarem de perceber seusvencimentos, pois até hoje nãofoi providenciado o crédito ne-cessário ao atendimento da des-
pesa.

FIZERAM AS PAZES
Fizeram as pazes os vereado-

(Continua na 4.' pág.)
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A EUROPA
e Argentina

pelos modernos navios
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Última "chance"
"Quccn Christina" — ao lado dc Greta Garbo, por

imposição dela
sob a direção dc Erich von Stro- Picnéc Adoréc, o "La Bohcmc",
heim, com Mac Murray, "The também dirigido por King Vidor,

_rT^^H_B!___S_^_H
Motrli, HOH

BLIAl M>, In ie CMtfari* 4
âOfrKU, AnrCda CopocobcM, JÍW

CASO DE RAIVA
NA CIRCULAR DA PENHA

-_..,__u uiu-wa v«_c_ du idoo cie neim, com iviac wiurray, "llic também dirigido por King Vidortxreta Garbo, inclusive cm "Flesh Big Parado" (O Grande Desfile), com Lillian Gish c Renéc AdoréeailCI tlle UeVll (A Camp O n dil-ioirln n,„- tfinn Vi,-lr„. ,.-r,, nló„, ,U ^,,(,.«.- _"„; ..« !-.._ J.

Carteira de motorista
para jovens de 16 anos

O Coronel Cortes declara
a PN desta semana que a me-
lhor idade para aprender a
dirigir automóvel é entre 14
e 16 anos.

133
Nas bancas — Cr$ 15,00

417B. 
j

Recebemos: "O Serviço de Medi-cina Veterinária da Secretaria deAgricultura recebeu para diagnóstico
de raiva um canino branco, macho c
pequeno transportado da rua Dclfi-na Enes n. 5BI que submetido aosexames revelou caso positivo de râi-l 

"A. Uai'ne e
Vá, As:im sendo, o Serviço de Medi- I tcrceiio filme

and the Devil" (A Carne e oDiabo), o filme de. hoje e ama-
nhã no Ciclo Retrospectivo doFestival a '.'História do CinemaAmericano", do Museu dc Arte
Moderna.

dirigido por King Vidor,

"A CARNE E O DIABO"
"A Carne

NOVO PROGRAMA SOCIAL
DA ASCB
Posse de diretores amanhã

o Diabo" foi o
-,  ,;-¦,-¦-  fci'o por Gretacina Veterinária está aconselhando a «arpo em Hollywood, que che-todas as pessoas vitimadas ou que fiara naquele mesmo ano (1926)mantiveram contato com o referido da Suécia, scu país de origemanimal, a se dirigirem, com urgência, Já a essa época John Gilbert eraao Instituto Pastcur, ã Rua Juan Pa-, famoso no cinema desde 1015 «

nt„DlTCV1; 
anUga das M«"*«. trelou filmes d 

"iam 
como «Th.

paia o devido tratamento". ,Mcrry widow,. Viúva ^egS)

~ *l*\"Tubarão7 entra
na linlia-faixa

Esparadrapo nas orelhas, aguarda coiiyalêsçeiiça
— Deniro de dez dias terá alia

Às 20 hí. de amanhã, quinta- John Gilbert
feira, na sede desportiva, na Av. pan. Utah, em
Lauro Muller, 1, A Associação
dos Servidores Civis do Brasil da-
rá po^.se solene ao scu novo rlire-
tor-social, sr. Waldemar Gurgel
do Amaral c ao diretor de ;eJe
Kleber Barros, cujos nomes pa-ra asses cargos foram aprovados
na Ultima reunião da Diretoria,

Sob a gestão do sr. Waldem.r
Gurgel do Amaral, a diretoria so
ciai da A. S. C. B. entrará em
nova fase de atuação, com >uas
atividades incrementadas através
de intenso programa. Assim, iá
no primeiro domingo do próximomès de agosto, à tarde, aos filhos
dos servidores as-ociados s.rá
oferecido um " how" com a par-
ticipação de conhecidos artistas
cômicos da televisão carioca.

A partir de ; gosto, ainda, os in-
tegrantes da Associação pasíarão

ter intenso programa social dc

REIVINDICACfB DOS MÉDICOS
DA PREFEITURA
Representada por seus diretores,

os módicos Murilo Capanerna, Cc-
sar de Araújo, Alis Shnãos, Este-vão Corrêa c Carlos Tinoco. a So-
cledade de Médicos da Prefeitura
debateu em audiência especial com
o.s membros da Comissão de Rees-
truturação da Câmara do Distri-
to Federal os pontos considerados
!ecivos aos Interesses da classe econtidos no Flano de Reclassifica-
cão

Foram abordados o.s itens quemais diretamente envolvem os pro-fissionais da medicina, tais como
o.s relacionados com os qüinqüc-nios. adicionais por tempo de ser-viço, vencimento-base para efeitodc cálculo de vantagens, níveis fun-
cionais e limites do aumento trie-nal e também a fixação das horasdc trabalho.

Tanto o relator da matéria, ve-readpor Frederico Trota, como o
presidente da Comissão, vereador
Raul Gomes Pereira prometeramtomar na devida conta as alega-

, <:ões dos representantes da classe
médica, a fim de ser obtido umnasceu cm Lo- projeto de reclassificacão que vá10 dc julho de realmente de encentro aos interês--97, tendo recebido o nome de ses da Municipalidade e de seus

(CoiiUnua na 10.' pág.) médicos.
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PARA

§ FEDERICO C
ANNA C

ANDRÉA C

(1) EUROPA (2) B. AIRES

Agt°. Ser". Jul°. Sel°
10 28 1

Agt°. Out9. Agt°. Set°.
23 4 13 24
Jul°. Set°, Agt°. Out0.
22 11 30 20

com além dc outros. Foi ao lado dc
Greta Garbo, porém, que cie'consolidou sua fama, que afinal

leaiu lão fragorosamente com o
advento do som.

NOTAS BIOGRÁFICAS

ii)
llSÍÔA. BiPCIlONi. C.NNIS, GtNOV»
Sinto», Montividio, Buinoi Iiiii

volta10% desconto ida e volta e aero-
marítimo.
CONSULTE A SUA AGENCIA OE VIAGENS

ou

linea m..._______-
LINEA C. AGENC.m MARÍTIMA
RIO BRANCO 4 — 2." and.
TELEFONE 43-7691 • RIO DE JANEIRO

Nem puxar nem empurrar...
nunca "adivinhar"...

I
SIEMENS

OO BRASIL

rinária
desde

TELEFONES
AUTOMÁTICO'
SIEMENS i
rato/vem seus prob/eme

SIEMENS DO BR.À5H
, COMPANHIA Df llttmCIOAPÍ I" ,

Avenida Rio Branco, 10.
Tel. 23-1756

,;_*?«_ (a mascote da cor-tabelecidos pelo Kcnncl Club „'fe tas, tardes dançantes, "show.
veta Angostura") continua em outras entidades caninas mu e uma sél'ic dp outl'a< testivtda-convalescença na policlínica vete- terminam para oí cães da i- •¦ des> ;llcm dc diversas modalitta-

onde se acha internado "boxer" uma operação nas nXües dc 'ogos à S1!a riik'l'Vsicfl0' D.°
que foi acometido P^l^.fim^de^*m^ dasteSSSraí.Saí|:

aSIstica-no^Sh? 0PCla' 
^ 

"? Hotcl C^ 
JKg.™. 

*?; Petrópolis, colônia dc lena? da
VACINADO por pnFP4nr«_ri'A- s- c- B- Semanalmente tam-VAL.HNAUU 1 UR PRECAUÇÃO bénn serão oferecidas sessão ei-

| 
"Tubarão" que se encontra com nematográficas, Todas essas mo:

as orelhas envoltas em ataduras dalidades cio recreação sc desti-
devido a operação, foi vacinado narão nao ó aoí sócios como aos

|contra a raiva e contra a çinorho- seu? filhos,
se Estas vacinas foram oo-- me- por oul,.0 jacj0) - pa,.le sbciajaidas de precaução, pois a mosco- da Associação dos Servidores Ci-te nao apresenta nenhum sinto. ...ma de hidrofobia ou cinomose.1

Esta moléstia, denominada clnomose é uma espécie de gribedos cães. E' uma doença
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(Continua na 4'

vis do.Brasil organizará núcien_
de escotismo c bandeirantismo ju-
veni] c infantil integrados exclu-'¦ivamente por filhos de associa-

muito dos e obedecendo às normas d'is-
sas agremiações dc âmbito inter-

r>«9) 'nacional.

FALANDO DE TRÁFEGO

Orelha enfaixada à moda"Tubarão"

"sarná demodécica" (produzida
pelo parasita "demodex cannis")
que se localiza nas camadas pro-fundas da pele dos animais.

Deve-se, porém, a sua perm_-nência atualmente na policlínicaà uma operação plástica nas ore-
lhas, a que foi submetido sábado.

As exigências dos padrões es-

AEROMOÇAS
Inscrições para nova turma de aeromoças serão iniciada,

a 16 do corrente na Divisão de Instrução, à Av. Pasteur, 429
(Praia Vermelha).

As candidatas deverão preencher as seguintes condições:
a) Ter boa apresentação: bons dentes, peso proporsional

à altura e bom aspecto físico;
b) Ser solteira;
c) Apresentar referências;
d) Ter mais de 19 anos e menos de 24.

r. As candidatas selecionadas deverão prestar exames de
português, aritmética e conhecimentos gerais, em data a ser
marcada pela Instrução.

SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
44753

Estamos cm 1958. A cidade t-res-
ecu, o número dc habitantes au-
mentou, assim o de automóveis,
agravando o chamado problema do
tráfego. Mas( sc recuarmos ao ano
de 1325. veremos que naquela épo-
ca sendo ridículo o número de
automóveis, também se falava em
congestionamento, em problema,
em balbúrdia. percorrer a Av, Rio
Branco era uni suplício. Dizia- c
ser mais fácil ir a pc. Chegando
da França, ciávamos uma entrevia-
ta na primeira página do "O Gk-
bo". Qual o titulo? "Complicação
com o trânsito e a luta dos con-
tra-sensos". Correram os anos. A
mesma coisa, para nâo dizer pior.
Veio o reinado Estrela. Em 1!)34)
como solução, õlc propunha a re-
tirada dos ônibus da Avenida, fa-
mos, novamente, para a imprensa
p dizíamos que se tambem fossem
retirados os automóveis, seria me-
lhor. Ela ficaria vazia... Naquele
tempo, só se andava dc bonde, ou
de ônibus. Não havia esses lota-
ções, que hoje, nas eslalislicas de
mortalidade, andam de parelha
com a tuberculose pulmonar...

Chegamos à chamada "Solução
Lúcio Costa". Com efeito, aliviou
a Avenida. Mas que dizer-si da
Graça Aranha de hoje? O tempo
que se perdia na Rio Branco, mu-
dou dc lugar, apesar de a Graça
Aranha já ter sido alargada. O
tráfego em ziguezague. a curva
de entrada para Jiló Peçanha, e.
a seguiri outra horrorosamente mal
traçada, na esquina t!a Casa Car-
valho, mostram que a atual situação
não pode continuar. Por que nio

sc experimenta jogar alguns óni-
bus e lotações pata a Presidente
Antônio Carlos? Por que. nas horas
dn maior aperto, não são subsli-
tuiclos os sinais luminosos pelo
elemento humano, não com guar-
das bisonhos, mas com homens di-
ligcntcs, capazes de ítzer com a
cabeça o que o; sinais não podem
fazer? A Av. Graça Aranha dc
hoje virou a Av. Rio Branco dc
antigamente, O tempo, a gasolina,
o desgaste dc material, tudo isso
custa um dinheirão, Precisamos
mudar outra vez o diva...

Há tempos, escrevemos aqui quena Rua Vise. dc Plrajá era mais
seguro andar pelos telhados. To-
dos os veículos de Ipanema-Lc-
blon passando por essa artéria,
não linha cabimento havendo aol?do a Prudente de Morais, c ou-
tias. Quero felicitar o ilustre di-
retor do Trânsito. A medida postaem execução domingo, 13 de ju-lho, deu melhores resultrdos. Aca-
bou-sc a confusão do tráfego, nos
dois populosos bairros. É pena queo calçamento de Prudente dc Mo-rais não tivesse Lido reparado,
antes, assim como de General SanMartin, qUc está sendo remenda-
do... O tráfego pesado requerruas muito bem calçadas senão,ficam como a Avenida Beira-Mar,
no Flamengo, onde os trancos jás.io tremendos. Enfim, melhorou-
se o tráfego do meu bairro Da-
qui por diante, os lotações c osombus não terão motivos parasubir calçadas, ou invadir pré-dios...

FLORESTA DE MIRANDA
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1 mi Â Porker 61 enche completamente o si própria vez por vez!
V. pode contar com a canela Parker 61 paro encher o si próprio vez porvez... sem adivinhações. Nada para empurrar, puxar ou manipular. A "sucção"
capilar sozinha atrai a tinta para a caneta, que em questão de segundos fica
completamente cheia... pronta para escrever 7.000 palavras sem esforço olgum,
A Parker 61 abastece e limpa a si própria, não tem peças móveis para des-
lastar e é praticamente ò prova de vazamento. A pena Parker Eletro-Polida,
«ciusiva, assegura uma escrita perfeita e suave. Descubra V. mesmo as muitas

n-oravilhas desta caneta inteiramente nova... diferente do qualquer oulro
caneta no mundo!

A nova

Poro melhores resottodos e ólimo rendimento da estrito, use Porker Ouink na sua Porlcer íí.
6-6242 »
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CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 de Julho de 1958

PARALISARAM 0 TRABALHO
ESTIVADORES DE SANTOS

Aumento da taxa para embarque de bananas
para o exterior

SANTOS (Do correspondente) — Conforme era previsto, três

1.° Caderno

mil coHvouuics ucaicaaos aos emoarques de banana para o exterior paralisaram o trabalho até o meio dia de hoje como pro-testo à fixação da taxa de Cr$ 2,17 pela Comissão de .MarinhaMercante
Somente depois das 13 horas, com a intervenção do capitão

i ?.ort-°Vos trabaihadores voltaram ao trabalho. A Comissãocie Marinha Mercante reunida com o Sindicato da classe, noRio,.elaborou nova tabela com o conseqüente aumento da taxa.Mediante intervenção do Sindicato, os trabalhadores comprome-teram-se a trabalhar a noite inteira carregando 7.500 cachos-para a Inglaterra pelo navio "English Star", negando-se, porém,a receber o pagamento à base de Cr$ 2,17 e exigindo o depó-sito na Delegacia de Trabalho Marítimo, até o pronunciamentodos exportadores e da Comissão de Marinha Mercante aumen-lando taxa de embarque.

CORREIO DOS ESTADOS

DO ESTADO DO RIO
Desincompatibilização dentro

de cinco dias
Senatória para composição

Novo secretário da Agricultura i J.RM.
Baseado em parecer do procu-rador da República, o governador

Togo de Barros determinou quetodos os ocupantes de cargos de
direção ou de confiança na ad
ministração estadual, inclusive
autarquias, sociedades de econo
mia-mista ou quaisquer institui
ções ou empresas administradas
pelo Estado, candidatos a postoseletivos, têm o prazo de cinco
dias para afastarem-se de suas
funções.

Conforme circular encaminha-
dn pelo secretário do governo, sr.
Edmundo Varela, aos demais se-
ci-etários de Estado e diretores de
órgãos subordinados ao Poder
Executivo, o afastamento desses
cargos é em caráter efetivo, não
podendo seus ocupantes a elesvoltar após o pleito de 3 de ou-
tübro.

A decisão do governador apa-
nhou de surpresa certos elemen-tos que julgavam poder perma-necer nos aludidos postos, mes-mo sendo candidatos. Um dosatingidos pela medida será o sr.Saio Brand, há pouco empossadono cargo de presidente do Bancorio Estado, e que é candidato adc-putado federal. Também auto-

HAMILTON
poro o limpeza da

IMOBILIÁRIA
DUVIVIER

5. A/

Rua da Assembléia, 45,
s/loja - Tel.: 42-8712

DEIXE A NOSSO CARGO
A PROCURA DO IMÓVEL
QUE DESEJA: VISITE-NOS

SEM COMPROMISSO.
46512

ridades policiais não poderão per-manecer em suas funções, desde
que se apresentem como cândida-tos a qualquer posto eletivo.

SENATÓRIA PARA COM-
POSIÇÃO

Em sua Convenção Estadual, oPSD decidiu deixar a senatóriareservada para eventual compo-si çao com a UDN, sob plena apro-vaçao do sr. Amaral Peixoto, queabriu mão de sua candidatura.
NOVO SECRETARIO DA AGRI-

CULTURA
O governador Togo dc Barros

assinou ontem ato nomeando, pa-ra o cargo de secretário da Agri-cultura, o sr. Ari Viana, abasta-do proprietário rural no Estadoe profundo conhecedor dos pro-blemas rurículas fluminenses-
RAUL FERNANDES TELEGRA-

FA AO GOVERNADOR
Em telegrama que acaba detransmitir ao governadoi Togo deBarros, o ministro Raul Fernandesagradeceu a maneira como o sr.Togo de Barros preencheu a vagade desembargador existente noTribunal de Justiça, escolhendo onome do sr. Braz Felício Panza.

SERVIÇO DE TRANSPORTES
Visando melhor controle no

consumo de gasolina do Estado,
o chefe do Serviço de Transpor-
tes está adotando novas normas
no processo de abastecimento dos
carros oficiais.

Também a aquisição de mate-
rial — segundo resolução tomada
pelo atual chefe daquele setor go-
vernamental, só poderá ser feita
através do Departamento de Com-
pras.

Outra medida que será posta
em execução é a do recolhimen-
to de todos os carros chapas bran-
cas existentes na Capital do Esta-
do, para redistribuição de acordo
com os interesses do serviço.

Esteve no ultimo sábado em Santos, representando o minis-tro da Agricultura, o diretor do Serviço de Economia Rural, sr.José Smith Braz, na reunião-almôço dos bananicultores.Na oportunidade, referiu-se o sr. José Smith à criaçSo de umorgao para supervisionar a exportação da banana. (Asp.)
BAHIA

O INCÊNDIO DO TEATRO "CASTRO ALVES" — O ConselhoRegional de Engenharia e Arquitetura esteve reunido, a fim deapreciar o incêndio do Teatro Castro Alves, devendo a comissãodesignada pela presidência apresentar seu relatório e aprecia-çoes sobre a causa do sinistro. Segundo informou o presidente doCREA, sr. José Moreira Caldas, na reunião de ontem, não deveráser conhecido o laudo oficial, o que acontecerá numa outra reuniãodo Conselho, isto porque na de ontem a Comissão especial daráa conhecer os estudos feitos no local do sinistro. (Asp.)
MINAS GERAIS

REUNIÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS - Os dirigentes sin-dicais belorizontinos vão reunir-se hoje, na sede da Delegacia Re-gtonal da CNTI a fim de debaterem algumas de suas reivindicações,e também assuntos de interesse geral. Assim é que os problemaslevantados durante a última mesa redonda contra a carestia eprincipalmente, sobre o aumento do preço do leite e o "Lock-out"
pelo qual passou a cidade, serão objetos de debates. (Asp.)

PARA'PESCADORES DO SOURE - A questão de um grupo de pes-cadores domiciliados no município de Sottre, que se rebelaram
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NOVOS DELEGADOS
Foram nomeados, pelo gover-

O verão deu lugar ao inverno impiedoso. Chove inin-
terruptamente, no Recife, há várias semanas. As águas,
alem dos estragos que têm causado às estradas, invadiram
várias casas e alagaram as ruas. No flagrante, vêem-se de-
zenas de residências localizadas numa autêntica piscina.
As autoridades municipais já estão tomando providências
para escoamento das águas estagnadas.

OE PERHAMRLCO
Chuvas torrenciais: estradas esburacadas
Comerciários tiveram aumento: dissídio
Crise do futebol: querra fria do público

A. R.
RECIFE (Do correspondente) os aumentos resultantes de pro-- Prepara-se a Prefeitura do i moção e outros, dados espontá-

Recife, através da Divisão de^eamente a partir daquela data,
Planejamento de Urbanismo, 
para remeter a órgãos técnicos a
última parte da nova redação do
Código de Obras. Com relação ao
problema da arborização, que diz
respeito principalmente ao De-
partamento de Agricultura, Mer-
cados e Matadouro e ao Depar-
tamento de Bem-Estar Público,
quando não parta de iniciativa
privada, a codificação já seen-
cohtp em bases., concretas.

De conformidade com o que es-

sob a alegação de não poderem passar por uma área que fora fe-chada a serventia pública, será apreciada agora, pelo Judiciário aoqual caberá processar, na forma da lei. os responsáveis pelosdesatinos praticados. O Judiciário deverá apreciar a matéria ain-da esta semana. (Asp.)

PARANÁ'

NOVO SUPERINTENDENTE DE TEATRO - Por ato do go-vernador do Estado vem de ser nomeado superintendente doTeatro Guayra, casa oficial de espetáculos do Paraná, o sr. AlceuStange Monteiro, que vinha exercendo interinamente aquele car-
go. (Asp)

S. PAULO

TRATAMENTO DE ESGOTOS - O governador do Estado, sr.Jânio Quadros, aprovou despacho do cel. Faria Lima, que auto-riza a aquisição de 174.900 quilos de cloro liquido para os servi-ços de tratamento de esgotos a fim de evitar a poluição daspraias de São Vicente, Santos e Guarujá. Êsse material será ad-
quindo pela importância de Crf 2.274.480,00.

AVERIGUARA' DENÚNCIAS NO IAPETC - Para averiguaruma série de denuncias apresentadas por dirigentes de sindicatosusados ao IAPETC, o presidente do Instituto sr. Arlindo Maciel,virá a São Paulo no próximo dia 18. (Asp.)NOTÁVEL CIENTISTA DO JAPÃO - Viajando por via aérea,procedente de Genebra, com escala no Rio. chegou a São Paulo, oprof. Hjdek Yukawa, da Universidade de Kyoto, Prêmio Nobel de1949, reconhecido como um dos mais notáveis físicos teóricos daatualidade. O ilustre cientista deverá permanecer nesta Capitalduas semanas, durante as quais visitará instituições científicas epronunciará duas conferências sobre sua especialidade. O profes-sor Yukawa viajou em companhia de sua esposa, Foi recebido emCongonhas, pelo cônsul japonês em São Paulo, sr. Koichi Zuzukie outras autoridades, além do membros da colônia nipônica aquiradicados. A tarde, o professor Yukawa concedeu uma entrevista aimprensa, na qual atuou como intérprete, o cientista brasileiro Má-rio Schemberg. A esposa do cientista nipônico, que é professorade danças japonesas, estreará num espetáculo nesta Capital, nopróximo dia 22. (Asp.)
CRISE DE TRIGO — Segundo Informações prestadas por diri-gentes do Sindicato da Indústria'tlc Panificação e Confeitaria, háescassez de farinha de, trigo nesta Capital, Afirmam que algunsmoinhos paralisaram suas atividades por não terem recebido trigoem grão para industrializar. A falta do cereal em grão dever-se-iaa suspensão da importação. Recorda-se que há algumas semanasocorreu escassez de farinha de trigo causada pelo atraso na chega-da de carregamentos procedentes da Argentina. O abastecimentonormalizou-se para agora novamente entrar em crise. (Asp.)CONVENÇÃO NACIONAL DE MAQUINAS DE COSTURA "VI-

GORELLI" — Com a presença do presidente da República e senho-ra, do governador do Estado e senhora, ministros, senadores, deptt-tados e outras autoridades, a Fábrica de Máquinas de CosturaVigorclli", instalará, dia 18 próximo, em' Jundiaí, a sua primeiraconvenção nacional para a qual convidou seus mil agentes dis-tribuidorcs de todo o país. Nessa convenção, a indústria de Jun-diai, apresentará aos visitantes novos modelos de máquinas decostura, bem como estudos sobre o mercado. (Asp.)

FM JUIZ DE FORA

Comissão do Imposto Sindical : ,
auxilia operários desempregados

JUIZ DE FORA, 15 (Do corres-
pondente) — A indústria têxtil de
Juiz de Fora, que representa quase 50% das atividades industriais
da cidade, passou tempos atrás porséria crise, motivada por vários
fatores, tais como a retração ban-
caria, os cortes dc força, os au-
mentos de salários, etc. Em virtu-
de dessa crise, inúmeras indústrias
locais foram à falência, deixando
milhares de operários têxteis de-
sempregados e sem possibilidadesde novos empregos. Agora, o Mi-
nistério do Trabalho, por intermé-
dio da Comissão do Imposto Sindi-
cal (CIS), destinou uma verba de
quatrocentos e cinqüenta mil cru-
zeiros a Juiz de Fora, com a fina-
lidade de amparar os têxteis de-
sempregados de inúmeras indús-
trias falidas: Fábrica Santa Rosa,

Câmara dos Vereadores

serão compensados; 3.° quandoos salários forem compostos de
duas partes — fixa e variável,
incidirá o aumento apenas sobre
a primeira; 4.°) quando os sala-
rios forem calculados exclusiva-
mente à base de comissões, terão
os empregados o aumento mi-
nimo possível.

FEIJÃO; BAIXA O PREÇO
Feijão, farinha e milho baixa-

rão, em Pernambuco, por causa

Que consumirá ,
amanhã o lambrelisfa

de hoje
Um publicitário examina no

revista PN desta semana o
fenômeno "juventude trans-
viada" em função dos pro-
blemas de propaganda e ven-
das.

dofdeSu^ Codi«° «-e Obras, | das chuvas que estão desabandoaos eu. Lostumes e uneisoes. e|a arborização e 0 ajardinamento na Zona da Mata e no Agres-
dos logradouros públicos serão te. O sr. Arnaldo Oliveira dire

m
Nas bancas — Cr$ 15,00

44782

da Ordem Política e Social, os
srs. Fidélis Camilo Nemen e Eval-
do Máximo de Azeredo, respecti-
vãmente.

Por outros atos foram exonera-
dos das mesmas funções os srs.
Waldir da Costa Cabral e Ade-
mar Braz-

PAGAMENTOS A COLÉGIOS
O sr. Togo de Barros autorizou

pagamento de anuidades escola-res, referentes -ao primeiro se-mestre deste ano, aos ColégiosSanta Terezinha do Menino Je-sus e Batista, de Niterói; Institu-to Pedagógico, de Santo Aleixo,em Magé; e Colégio São José, dePetrópolis.

OUTROS PAGAMENTOS
.Por outros atos o chefe do go-verno determinou nagamento deauxílios e subvenções às CaixasEscolares do grupo Sérvulo Dou-rado, de Silva Jardim: grupo Ba-rao do Rio Branco, de Rio Bonito;urupo Sao Gonçalo, de Teresó-polis; Federação dos Estudantes,de Campos; Revista dos alunosdo Liceu Nilo Peçanha.
Outros pagamentos foram auto

projetados e executados pelo Mu-
nicípio, através dos departamen
tos competentes. Nas ruas aber-
tas por particulares com licença

(ContinuaçSo da 3a. pág.).

res Amando da Fonseca e WilsonLeite Passos. Na sessão da vés-
pera, como informamos, o sr.Amando da Fonseca provocouerande tumulto no plenário aotentar agredir o sr. Wilson Leite
Passos, quando este repetia de
nuncias em torno de irregulari-
dades que estariam ocorrendo noDepartamento de Higiene. O sr.
Amando da Fonseca alegara queo representante udenista o tacha-ra de "corrupto", não concordan-
do, por outro lado, com os ata
quês feitos ao diretor do citado
departamenta, sr Marques Dias,
por ser "uma pessoa de bem."

O edil petebista, depois de pedir desculpas aos seus pares peIo incidente ore nrovocara, nediu ao sr. Wilson Passos que dis-
sesse da tribuna se de fato o cha-
mara ou não de corrupto. Res
oondeu_ o sr. Wilson Passos quetudo não passara de um mal en-
tendido, ficando assim encerrado
o caso.
LAGOA RODRIGO DE FREITAS

Apresentou osr. Magalhães Jú-
nior um projeto de lei autorizan-
do o prefeito a abrir concorrên-
cia pública riara chamar concor-
rentes que desejem crlnr atrações
turísticas na Lagoa Rodrigo de
Freitas.

tor do Departamento 'de Produ
ção Vegetal, informou isso, ao
correspondente:"Espero que quando voltar do

da Prefeitura, poderão os respon- interior, o sr. Luiz de Góes, chefe
sáveis promover e custear a res-'. da Seção de Fomento à Produ-
pectiva arborização, obedecida a ção do DPV. confirme êsse meu
legislação vigente. Iponto de vista." .. . ... >uw  ^..

Obrigatória será ainda a arbo- ! UrrL saco, de feijão já caiu de' rimento 
'apresentado 

pelo verea-
rização nos refúgios centrais dosico!aÇao ate .em 500 cruzeiros. A;dor Cotrim Neto, pedindo voto de

INTERFERÊNCIA NA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Não houve "quorum", mais
uma vez, para votação do reque

logradouros. Nos passeios e re
fúgios centrais, a pavimentação
será interrompida nos pontos in-
dicados pela Prefeitura, de modo
a deixar áreas livres circulares
de diâmetro de um metro para .o
plantio das árvores. Nessas mes-
mas árvores, não poderão ser

cuia de farinha promete seguir
o exemplo, com progressivas bai-
xas. Alguma resistência, princi-
palmente, na cidade, vem sendo
tentada à baixa de preço, mas
a abundância de cereais acaba-
rá por quebrar a relutância dos
comerciantes, segundo o diretor
do Departamento de Produçãoafixados ou amarrados fios, nem ,

colocados anúncios, cartazes e vegetal (DPV).
outros objetos. '¦-. I „-,w~„. _

É atribuição exclusiva da Pre-' REBOCADORES PARA
feitura podar, cortar, derrubar O, PORTO
ou sacrificar as árvores de arbo-. ° engenheiro João Borba Fi-
rização pública. lho> superintendente do Porto do

Recife, regressou do Rio, após

TRABALHA
bastante?

nzados à Academia Fluminensedo Letras; Escola Jesus Cristo, deCampos: LBA, seção de Manga-ratiba; Santa Casa de Vassouras;Hospital de Magé; Irmandadebanta Izabel, de Cabo Frio; Es-cola Paroquial São S bastião; Ca-sa do Pobre de São Vicente dePaulo, de Niterói; Igreja Presbi-teriana, de Sao Gonçalo; Irrnan-dade de Sao João Batista, de Ma-cae; e Centro Espírita José deCastro, de Sao Fidélis.
SUBVENÇÕES E AUXÍLIOSEm sua ultima reunião, o Con-selho Estadual de Serviço Socialaprovou pareceres favoráveis nospedidos de subvenções das Legio-nanas do Bem. de Friburgo; Casado Lixeiro, de Niterói; Mitra Dio-cesana de Campos- AssociaçãoEducandário Mãe do Mundo, dePetrópolis e Irmandade de' SantaIsabel, de Cabo Frio.

prefira
LÂMPADAS

OSRAM
' 

para o bení
dos 

'7&777<j.

seus olhos!

SALESIANOS COMEMORAM
ANIVERSÁRIO

Os padres salesianos acabam decomemorar 75 anos de sua chega-da ao Brasil, quando se instala-ram em Niterói, no bairro deSanta Rosa

CHOVE TORRENCIALMENTE,
Desde que os jogadores cam-

peões do mundo transitaram, poresta Capital, não mais parou de
chover no Recife. Aguaceiros in-
termináveis, caem por horas se-
guidas umedecendo tudo e tor-
nàndo às noites mais frias. O cin-
zento do céu, às vêzes,faz lembrar
Curitiba em tempo de inverno. O
mais engraçado, é que o pernam-bucano, já um tanto esquecido
de chuva, corre às pressas paraos armarinhos, á procura de ob-
jetos que os protejam das águas.
Pelo movimento nas lojas espe-
cializadas, verifica-se que nin-
guém esperava mais por chuvas,
nessa parte dos trópicos.

Agora, passadas algumas sema-
nas de inverno fechado, já co-
meçam a aperecer as primeiras"sweters". A maioria da popula-
ção está encapotada ou armada
de possantes guarda-chuvas. O
sertanejo é que morre de inveja.
Lá não tem disso, não...

avistar-se com várias autorida-
des do Ministério de Viação. Pro-
curado pela reportagem, infor-
mou que visitará o estaleiro onde
está sendo recuperado o reboca-
dor 4 de Outubrc, acrescentan-
do que o trabalho está em plenoandamento devendo o mesmo ser
entregue no prazo previsto, até
novembro próximo.

Além do "4 de Outubro", oPorto de Recife contará com um
novo rebocador, que terá capa-
cidado de 1.670 hp.; e que será
entregue à administração do
Porto em junho de 59.

Ainda, durante süaviagem, o
engenheiro João Borba manteve
entendimento para a transferên-
cia de vários guindastes do Porto
do Rio de Janeiro, atualmente
parados, para o Pçrto do Recife.
Disse que deixou ó assunto bem
encaminhado, esperando uma re-
solução breve e favorável.

ESTRADA INTRANSITÁVEL
A estrada que liga Aldeia ao

Recife, por causa das chuvas, fi-
cou quase intransitável. Cons-
truída em asfalto, não tem aque-
Ia rodovia a conservação deseja-
da, o que vem dificultando e tor-
nando quase impossível o tráfegoOs eranrlpc foctoinc nancio quase impossível o

maTcafã^ípSgem T & 
de V^^°S' a'ém ** buraC"1Wa

só se realizarão no mês de outu-
prq próximo, isso porque o Co-legio Salesiano de Santa Rosa seencontra atualmente em férias,nao podendo assim, seus alunosparticiparem das solenidades.Chegando ao Brasil, os primei-
ííí .rePresentantes da congrega-çao instalaram-se na antiga chá-
n?tP,„ifXiSlente naQuêle bairro
b nò rinSp- e,que Pertencia a°
cerda. ° de Janeiro- D' La"

t^c^alntX^?nSPS
ber ahboTdo^°rrÍSS^ os íoi ^e-
xe farnít-?J° na"I10 <«ue °s trou-
&uk* hiL«ndo ° desembaraço desuas bagagens e lhes nronnminnando grande acolhida1" nTcapi-tal fluminense. pi

FUNCIONÁRIOS NAORECEBEM
Nao recebendo, há três mo«.-seus vencimentos, servidor?^Hospital Getúlio 

fSmZ, deNiterói, estão apelando para o secretáno das Finanças nesent do
r!Ja v determ'ne liberação darespectiva verba.

constituir num grande perigo aos
transeuntes.

A estrada de Aldeia foi cons-
truída durante a última guerra,
pelo Exército Brasileiro, que aliinstalou um campo de treina-
mento para os praçinhas que iam
embarcar para a Europa. De lá
para cá, ninguém mais cuidou,
resultando desse fato, as suas
precárias condições atuais.

AUMENTO PARA
COMERCIÁRIOS

O Tribunal Regional do Tra-
balho reuniu-se para julgar o
dissídio coletivo dos comerciários
pernambucanos. Após ligeiros de-
bates, íoi adotade o parecer do
procurador Regional, que aconse-
lhava a concessão de 20 por cen-
to, sobre os salários vigentes porocasião do último aumento sala-
rial, verificado a 1.° de março
de 1957.

Nos principais itens da senten-
ça, são previstas as seguintes
condições: 1.°) para os emprega-
dos admitidos após 1.° de março
de 57, será calculado o aumento
à base de tantos avós quantos os
meses depois de admissão; 2.°)

CRISE NO FUTEBOL
PERNAMBUCANO

O campeonato de futebol per-nambucano tem dado prossegui-mento com partidas monótonas esem despertar nenhum interesse
para o público. Até agora, de-
pois de várias semanas de ini-
ciado o certame, houve apenas
um "clássico". O resto tem-se li-
mitado a encontros de times"grandes" e esquadrões "peque-
nos", com goleadas formidáveis.
Primeiro, os grandes clubes fala-
ram em economia dispensando
seus valores e ficaram comxum quadro integrado de as-
pirantes e juvenis. Depois,
foram importando jogadores de
outros centros; mas, o desà-
nimo já havia tomado conta
da "torcida". Esta, não tem con-
temporizado com os esportistas
da Federação. Não comparece aocampo e se recusa a comentar os
jogos.

A crise é tamanha, que já se
pensa em dispensar os times con-siderados "pequenos", a fim de
que os grandes clubes proporcio-nem maior número de "clássicos",
aos fãs sedentos de novidade. Asrodadas intermináveis, debaixode aguaceiros, vão-se arrastandocom rendas que não chegam aultrapassar, em alguns prélios, àsoma de 5 mil cruzeiros. Seisclubes menores e 4 pequenos, in-tegram o campeonato da F.P.F.De dois em dois meses é que'um grande clube enfrenta o ou-tro. A "torcida" acha iiso ener-vante, e responde com a guerrafria.

"Tubarão" . ..
(Continuação da 3a. pag.).

grave para os animais, causandona maioria das vezes a morte. A
Cipomose pode ter forma pneu-mônica, digestiva ou nervosa.

GATA DESAPONTA CÃO
"Tubarão", logo que chegou na

policlínica, deu-se muito bem com
uma gatinha, denominada "Xe-
linha". Era sua companheira de
folguedos, mas não raras vezes
surgia uma desavença entre osdpis, embora sem muita impor-
tância. Logo faziam as pazes «•
continuavam as brincadeiras. Há
poucos dias, entretanto, a amiza-
de de "Tubarão" com "Xelinha"
sofreu um abalo. A gatinha deu
a luz uma ninhada e passou de-
pois disto a não dar a menor
atenção para o seu companheiro
de folguedos. "Tubarão" procuraaproximar-se da gata, mas esta
arreganha os dentes e repele oex-companheiro, o que deixa ocão muito desconfiado.

pesar ao presidente da República
por haver o sr. Kubitschek in-
terferido na administração mu-nicipal sem entretanto afastar daSURSAN o sr. Maia Penido.

SR. WASHINGTON LUIZ
"Requeiro à Mesa que, ouvido o

plenário, se oficie ao exmo. sr.
prefeito, solicitando providênciasoara que seja dado o nome deDr. Washington Luiz Pereira de
Souza, ex-presidente da Repúbli-
ca, à estação Terra Nova, Estrada
de_ Ferro Central do Brasil, de
acordo com o abaixo-assinado a
mim dirigido por inúmeros mo-
radores locais." O requerimento
foi apresentado pelo sr. Anibal
Espinlieira.

AUXILIARES DE
ENFERMAGEM

Por falta de "quorum", que In-
clusive determinou o encerra
mento da sessão às 15,45 horas,
não pôde ser votada a emenda
n.° 9 ao projeto de lei n.° 86-A,
de autoria do vereador Domln
gos D'Ángelo, que cria cursos de
auxiliares de enfermagem nos
hospitais gerais da Municipali
dade.

A emenda n.° 9 assegura âs
alunas da Escola Raquel Haddock
Lobo, que terminarem o Curso
de Enfermagem, a admissão na
Prefeitura como enfermeira-es-
tagiária fextranumerário men-
s lista), nas vagas existentes. Se-
gundo essa emenda, "as vagas
existentes na classe inicial do Q.
P. da carreira de enfermeira se-
rão preenchidas pelas alunas da
Escola Raquel Haddock Lobo,
mediante classificação obtida em
concurso que será realizado obri-
gatòriamente pela P.D.F. de 3 em
3 anos", ficando criadas "100 va-
gas de eníermeira-estagiária, ref.
I, na Tabela de Mensalistas da
S.G.S.A. a serem somente preen-
chidas pelas enfermeiras forma-
das pela Escola Raquel HaddocK
Lobo e mais 100 a serem preen-
chidas por enfermeiras diploma-
das por outras escolas con-
géneres".

SOCIEDADE EVANGÉLICA
BENEFICENTE

O sr. Guilherme Monteiro
apresentou indicação pedindo que
a Comissão de Finanças inclua no
orçamento para o ano de 1959,
na verba 100 — auxílios e sub-
venções, a dotação de 100 mil
cruzeiros para a Sociedade Evan-
gélica Beneficente.

VACINAÇÃO CONTRA
A PARALISIA INFANTIL
NA BAHIA

E EM STA. CATARINA
Por 'niciativa dc Ministério da

Saúde, a Delegacia Federal da
Criança da 4>) Região, sediada na
cidade do Salvador, enviou vários
médicos-puericultores para o in-
terior dos Estados a fim de or-
ganizar Postos de Vacinação con-
tra a poliomielite. Inicialmente
foram instalados oito postos, cada
um dispondo de 4.300 doses, o
que permitirá o atendimento de
3.600 crianças de 6 meses a 6
anos de_ idade.

Ampliando o seu programa de
vacinação contra a poliemieliteno sul do país, o Departamento
Nacional da Criança em coopera-
ção com a Delegacia Federal de
Saúde da 7^ Região elaborou um
programa de imunização contra
essa terrível moléstia, para o Es-tado de Santa Catarina. Foram
remetidas 10.000 doses, já tendosido vacinadas até agora 3.500crianças de 6 meses a 6 anos deidade, prosseguindo com o maiorinteresse da população essa im-
portante campanha médico-sa-nitário.

Maxpinhal, Malharia Augusta, MeiasLong Life, etc. Os quatrocentos ecinqüenta mil cruzeiros serão em-
pregados na aquisição de gênerosalimentícios, que serão posterior-mente distribuídos às inúmeras fa-milias em total desamparo no mo-mento."PEQUENOS CANTORES

DE SAO DOMINGOS"
Juiz de Fora se orgulha, justa-mente, de possuir o maravilhosoconjunto dos "Pequenos Cantores

de São Domingos" Todsvia, oscomponentes do maravilhoso con-
junto vivem atualmente em'dificul-dades, por falta de apoio daqueles
que poderiam ajudá-los. Os "Pe-
quenos Cantores de São Domingos"
já fizeram inúmeras excursões portodo o Brasil, agradando plena-mente onde quer que se tenhamapresentado. A situação atualmen-
te, entretanto, não é das melhores.
Com a finalidade de auxiliá-los, ai,
guns juiz-foranos de bom coraçãofarão realizar nos próximos diasum churrasco, com a finalidade dé:angariar fundos para ajudar a ma,nutenção dos "Pequenos Cantores".
Qualquer auxílio para os pequenoscantores pode ser enviado para'Juiz de Fora.

¦¦ íi

CONVOCAÇÃO
DE ADVOGADOS
MILITANTES
A União Nacional dos Advoga-,

dos está convocando os advoga-'
dos militantes para uma reunião',
na Associação Brasileira de Im--!
prensa, no próximo dia 31 do.,corrente, às 20 horas. Nela seião
discutidos os Estatutos, e -a se-,
guir a eleição da Diretoria e do'"
Conselho Superior. Pela comis-'-
são organizadora assinaram os-'seguintes advogados:

Tânus Jorge Bastani, João.
Diogo Malcher da Cunha, Wal-!
demar Gomes de Castro, João'
Geraldo Tavares Cavalcanti, Mi-chel Stefan, Maurice Assuf, La-
ércio Pelegrino, Celso Fontenel-le, Dodaclécio Lins Walcacérv
Moisés Mattar, Hugo Henrique!
Martins Ferreira. . -:.' í
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Agencio
RAMOS

EÜCLIDES FARIA, 44-A

200.000,00
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BANCO BOAVISTA S. A.

Uma completa
organização bancária -,' <

'Expediente 
: de 9,30 às 17,30 hs.

O IRMÃO É AGRESSIVO
Outro amigo de "Tubarão" na

Policlínica é o seu irmão "Sheik".
Apesar da diversidade de tempe-
ramenlo entre os dois cãezinhos
("Tubarão" ê calmo e de boa paz,e Sheik agitado e agressivo) os
dois têm-se dado bem. Algumas
vezes, contudo, "Tubarão" irrita-
se com o irmão e demonstra oseu desagrado dando patadas em"Sheik", que prudentemente seretira.

MUITO VISITADO
Freqüentes são as visitas que"Tubarão" recebe, não só do pú-blico em geral, como também da

tripulação da corveta. O cãozi-nho a todos recebe com alegria,balançando o resto da cauda queainda tem numa demonstração da
satisfação que fica possuído. Ostelefonemas são inúmeros, todos
querendo saber como o mascote
vai passando, se já está curado,
quando receberá alta.

FÊZ PUBLICIDADE
Com a internação de "Tuba-

rão" e com a fama que granjeouo cãozinho, a policlínica desfru-
tou de uma grande publicidade,o que compensou em muito o tra-
tamento gratuito que vem fazen-
do no doente.

ALTA EM DEZ DIAS
Dentro dos próximos dez dias,

provavelmente, "Tubarão deverá
ser retirado da policlínica. Está
dependendo mais da recente ope-
ração a que se submeteu. Quantoa "sarna demodécica" já foi tra-
tado no que era possível porquan

ASSINATURA DO ACORDO
DE AUMENTO
DOS METALÚRGICOS
O aumento dos metalúrgicos

das indústrias mecânicas e de
material elétrico será assinado
hoje e homologado pela assem-
bleia da classe, que será na noi-
te de hoje, na sede do sindicato
dos empregados. O acordo será
na base de 20%, conforme de-
cidiram patrões e empregados
em suas assembléias especificas.
Cerca de 40.000 operários serão
atingidos por êsse acordo. Para
o restante da classe, — 20.000,
— o sindicato prosseguirá em
negociações com o fim de solu-
cionar, da mesma íorma, o pro-
blema salarial.

AVISO AOS CONSUMIDORES
DE ENERGIA I.ÍII|ICAi|i

i,,raCrfü,f0n?nc?.uCorí.u5ica!;?0 «o ,.D.^P«tarnento; de Conce«sSís: tPre&I»
GíiImIS Federal) e Departamento Nacional de IlÜmln.çâo •
píífriP. J.;? '' «"'ogradouros abaixo indicados íicarSo sem enejgl»
trlbülclo permitir a execução de serviços na ride geral Se dis»"

MP^Tn tAí!£?;,SE DE SERVIÇOS QUE VISAM AO DESENVOLVI-
Sl0. E MELHORIA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.ESrERA-SE A COMPREENSÃO DOS SRS. CONSUMIDORES. '

HOJE
16-7-1958 (Quarta-feira)"ZONA NORTE"

RIO COMWUDO (PerI°d° d8S 7,°°hS àS 17'°°hS)
KUA.S:..S!ndido de 0Iivelra- Gomes Lopes, Gumercindo Kcssa.
CIPAL DeToVA°SçuÇAO 

F01 FEIXA A PREFEITÜRA «UNI-
(Período das 12,00hs às 16,00hs)AUSTIN

RUAS: Cândido Lima, Coronel Monteiro de Barros; Estrada do Ran-gel (entre os postes ns. 6405/26 e 46).
AMANHÃ

17-7-1958 (Quinta-feira)"ZONA NORTE"
„..-> „„..„ (Periodo das'7,00hs às 17,00hs)RIO COMPRIDO
BUA.S; .£ân.dido de 01iveira. Gomes Lopes, Gumercindo Bessa
xi«iA» Í^MA„ COMUNICAÇÃO FOI FEITA A PREFEITURA DENOVA IGUAÇU

MESQUITA (P«iodo das 12,00hs às 16,00hs) . 
!

RUAS: Adão, Aurélia, Aurora, Barão de Mesquita, Barão de Sa-lusse, Baraurem, Ciência, Cordura, Emílio Guadagui, Ester,Eva, Feliciano Sodré, Henrique Lussac, Jacob, Júpiter, Ma-nuel Duarte, Marquesa de Brizelta, Marte, Mercúrio, Nicéa,Oriental, Paulo Macedo, Sarmento, Saturno, da Sabedoria,Uranos, Verdade, Vênus, Virtude; Avenida Manuel Duarte
Cia. de Canis, Luz e Força do Rio de Janeiro, Ltda.
Société Anonyme Du Gaz de Rio de Janeiro.

44775

SUINOCULTORES
BRASILEIROS
REGRESSAM HOJE
DOS ESTADOS UNIDOS
Em avião da; "VARIG", que

deverá aterrisar no Galeão, às 11
horas de hoje, procedente dos
Estados Unidos, regressarão a es-
ta capital, os srs. dr. Ruy Souza
Cortes, diretor da Associação Bra-
sileira de Criadores de Suinos,
Afonso Martinelli, presidente do
Sindicato da Indústria de Produ-
los Suinos no Estado do Rio Gran-
de do Sul, e dr. Luis Paulim Neto,
chefe da Secção de Suinocultura
do Departamento de Produção
Animal do Estado de São Paulo,
integrantes de um grupo de 14
suinocultores brasileiros que efe-
tuaram uma viagem àquele pais.
Os suinocultores brasileiros foram
os primeiros indicados pelo Con-
selho Coordenador do Abasteci-
mento ao Escritório Técnico de
Agricultura (ETA) para realizar
um programa de observações e
estudos sobre os métodos mais
modernos de criação e industria-
lização de suinos e de comerciali-
zação, armazenazem e distribui-
ções de produtos derivados, em
vários Estados norte-americanos,
incluindo-se universidades e fa

i
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to tal enfermidade só tem cura zendas de criação, feiras de gado,periódica. [etc.

m

LISBOA
LINHA DA AMIZADE

d ¦•vo transatlântico Porlmue?

U I GE
Im viagem extraordinária ae Brasil

Partirá «m 7. d* agosto para i
liliidor-Ricili-i. Vlcinli-Futhil i Llsiti

A iegu/n
VERA CRUZ „ 18 de Setembro
VERA CRUZ «.„ 14 de Outubro
VERA CRUZ „ „. .„„...._ „. 9 de Novembro
VERA CRUZ. _«.„....«..»,_., 4 de Dezembro

O máximo luxo • conforto em fódcu ai classe»
Reservo de lugares em fôdas at

AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO
e nos Agentes Gerais:

COMPANHIA COMERCIAL E MARÍTIMA S. A.
Avenida Rio Branco, 4 B - Tels.: 23-2930 e 23-2ÔU

Rio de Janeiro
onde is atenderão todo» o» pa«ag»lro» e te prettarâoinformações tôbre eventual falta de lugares
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SEVICIADA A JOVEM'ESTUDANTE
ANTES DA QUEDA PARA A MORTE

Nâo feria sido suicídio, a morte de Aída Curi - Protesíam inocência,
os porteiros do prédio - 0 namorado da vítima, seria a chave do mistério- Muitas fraturas por queda violenta, a "causa-mortis"

«..A!??!investiga para esclarecer a misteriosa morte da jovem estudante Curi
w> í a °S?m°s' desPenc<>u-se da janela de um dos pavimentos do Ed. "Rio No-
Z __ ? Atlantlca. 3.388, estatelando-se na calçada. Recordando um caso ocorri-
ra. _, c! ?mp0S'1onas P]'oxlmidades. quando uma jovem, presa de loucura repentina, ati
_ fiffi plUm 2 a?dar' *s autoridades policiais, a princípio, julgaram tratar-se de sui¦2:f ostenormente, entretanto, surgiram hipóteses de crime monstruoso, devido a
i£l™ in ??Ã°S. n_LÍIlgêTncias Preliminal'es. E, segundo informações que nos pres
E? In.s.üfut0 MédlC0 LeSal> a jovem, antes de morrer, sofrerá sevícias, das quais
Í.2S? vestígios epi seu corpo. Os primeiros detidos como suspeitos, porteiro, faxineiro e zelador do prédio, quando interrogados, nada declararam que pudesse orientar as investigações e foram postos em liberdade.

_8£6I op oinnf ap 91 'oJiaj-^Jimb 'YIINVW VQ OI3Ha03

Preso e incomunicável Paul Hotz
não poderia comparecer ao S.R.E.

NUMEROSAS FRATURAS

Na manhã de ontem, o corpo da
lnditosa jovem, foi neeropslado pelomédlco-legista Mário Martins Rodri-
Eues, o qual, atestou como "causa-
mortts", numerosas fraturas, motiva-
das por queda violenta c de grandealtura. De acordo com esse exame ca-
davérlco, as fraturas sofridas pela vi-
tima, foram as seguintes: do crânio,
de várias costelas (direitas e esquer-
das), do esterno e da clavlcula es-
o.uerda, além de rutura dos pulmões,das aurlculas, fígado e rim direito.

NADA COMERA ANTES

Apuramos ainda, que antes de mer-
ter, a jovem não fizera qualquer re-
feição e também, nada bebera pois,seu estômago estava vazio. Soubemos
também çue no I.M.L., foram colhi-
dos elementos, para depois de examl-
nados, revelar se Aida, quando da
queda que lhe ocasionou a morte, es-
tava sob efeitos de barbitúrlco, maço-
nha ou outro tóxico qualquer. Ainda
no corpo da Jovem, foram colhidos
materiais que Igualmente serão exa-
minados e revelarão se a vitima so-
frera violência sexual.

SEVICIADA

Como foi amplamente noticiado, os
seios da estudante, apresentavam li-
gelras escoriações que estavam sen-
do objeto de observações por partedas autoridades «policiais. Sobre Isso

gues, suspeitando de que se tratasse
de mordidas, solicitara.a colaboração
dc um professor da Faculdade Nacio-
nal de Odontologia, o qual, após detl-
do exame sobre as marcas, chegou â
conclusão de que se tratava realmeiv
te de dentadas, dadas por pessoa que
usa apa'r#lho protético defeituoso, is-
to é, com falta de dentes. Nessa oca-
slão, ainda foi descoberta idêntica e»-
corlação no pescoço da jovem e que
passara despercebida à Policia dis-
trital.. Em vista desse detalhe, que
ainda não chegou ao conhecimento
das autoridades policiais, não resta
dúvida de que Aida, se não foi ati-
rada do alto do edifício, foi forçada
a fazê-lo, a fim de livrar-se do algoz,
ou algozes que desejavam possui-la â
força.

PROTESTAM INOCÊNCIA

Na Policia Técnica, íoram ouvidos
na tarde de ontem, o biscí-telro Os-
valdo Cardoso, morador na R. Miguel
Lemos, 31, apto. 1001, que por oca-
sião do fato, encontrava-se nas pro-ximidades e o faxineiro do edificio,
João Teles da Silva. O primeiro, de-
clarou nada saber a respeito e queembora sempre esteja pelas proximl-dades, jamais vira a jovem por ali
O outro, apenas adiantou c,ue, no
momento, conversava com um amigo
de nome Inácio Severlno nos fundos
do prédio e somente teve conheci-
mento do fato, quando viu o aglome-
rado' em torno do cadáver.

No 12." D. P„ também esteve de-
pondo perante o detetive Wagner.

protestando Inocência, afirmou quesaíra e deixara em seu lugar, na por-
taria, um companheiro de serviço

NADA SABE SOBRE A CH.WP
Adiantou ainda o porteiro, que è

sindico do "Rio Nobre", o cel. Adau-
to Esmcraldo, o qual, tão logo teve
conhecimento do fato, tomou as pro-
vidências caolvels e cuja esposa, vira
o corpo da jovem passar pela janela
do apto. 201 e estatelar-se ao solo.
Adiantou também, que no prédio,
existem, no momento, 'quatro apar-
tamento vazios e são os seguintes:
BOI, 901, 1001 e 1201, sendo que só.
mente de um desses, a jovem poderia
ter caldo. Quanto ao pormenor das
chaves do apto. 1201 que sempre es-
tiveram em, seu poder c foram en-
contradas rio piso da cozinha do me's-
mo, explicou dizendo que as havia
entregue a um operário que ali oro-

Há 20 dias o processo referèn-
te à permanência definitiva do
cidadão suiço Paul Hotz, conce-
dida pelo Ministério da Justiça,
encontra-se no Serviço dc Regis-
tro de Estrangeiros, dependendo
apenas da identificação do inte-
ressado para ser-lhe expedida a
carteira de estrangeiro modelo 19.
Ocorre, __ porém, que Paul Hotz
ainda não cumpriu tal dispositivo
como complemento para perma-necer no Brasil definitivamente
por encontrar-se há já 23 dias
recolhido a um dos cubículos do
Serviço de Diligências Especiais
do Gabinete do Chefe de Polícia

O processo que se encontrava
em andamento desde 1954, após o
seu desembarque como turista em
território nacional, depois de
cumprida uma série de exigên-
cia, no Departamento do Interior

Também isso já de nada lhe valeria, pois a Po-
lícia mudou de jogo — Não mais o acusa de
estar em situação irregular no país e sim de

contrabandista e subornador
e Justiça, dependência competen-
te daquele Ministério, com despa-
cho favorável a Paul Hotz, foi
remetido ao S.R.E., sendo dis-

(Continua na 10." pág.)

ATROPELADO
E MORTO
0 DESCONHECIDO

Cêrca das 7,30 horas de ontem, na
Rua Bulhões Marcial, em frente ao
prédio 300, o ônibus da linha "Caxias-
Praça da Bandeira", de chapas DF-
8-35-15 c RJ-7-76-GC, dirigido pelo mo-
torista Jair José da Silva, que fugiu,
atropelou e matou um homem de còr
branca, de 45 anos presumíveis. Cien-
te do fato compareceu ao local o co-
missário Brito do 21.° D. P., que após
as formalidades de praxe fêz remo-
ver o corpo para o necrotério do
I. M. L.

DUPLO ATROPELAMENTO
NA RUA SANTA
ALEXANDRINA
Duplo atropelamento ocorreu, na

.noite de ontem, r.a rua Santa Ale-
xandrina, em frente ao prédio 54,
quando o carro de chapa 5-19-01,
desgovernado, subiu a calçada, indo
colher José Lopes, de Barros (40
anos, rua Araújo Pena, 37) e sua
esposa Maria Ttreza de Barros (33
anos, mesmo endciêço). José com
contusões e escoriações generaliza-
das e Tereza apresentando fratura
da perna esquerda, foram médica-
dos no Hoipital Souza Aguiar sen-
do a segunda mais tarde removida
para o Hospital Pedro Ernesto onde
ficou internada.

As autoridades do 14.» D.P. re-
gistraram o fato e encetaram dlli-
gências no sentiío de identificar e
prender o motorista.

Iribuido __,» Seção deste Ser-
viço que deveria notificar o in-
teressado a ali comparecer paraa identificação.

Segundo apurou a nossa repor-
tagem, tão logo a imprensa no-
ticiou a prisão arbitrária dos dois
súditos suíços, alguém, do gabine-te do chefe de Polícia, telefonou
para o Serviço de Registro de Es-
trangeiros. Após esse telefonema
o chefe daquele Serviço requisi-
tou o processo referente à perma-nência de Paul Hotz, embora o

mesmo permaneça ainda com car-
ga para a 2.a Seção.

Enquanto isso Hotz, para jus-tificar a inominável arbitrarieda-
de do gabinete do chefe de Poli-
cia, passou a ser apontado como
contrabandista e subornador.

LADRÕES
DE AUTOMÓVEIS
PRESOS

Quem será

ATROPELADA
PELA LAMBRETA
Ramona Cunha Ferreira, (58

anos, R. Marquês de Abrantes,
191), quando, na tarde de ontem,
atravessava a rua onde reside

para entrar em casa, foi atrope-
lada por uma lambreta não iden-<
tificada. Com fratura da perna
esquerda e contusões generaliza-
das, foi medicada no Hospital
Souza Aguiar e posteriormente
removida para o Hospital Pedro

ÍErnesto. As autoridades do 4.°
D. P. registraram a ocorrência

O remorso levou o facínora ao suicídio
Matou-se "Bartinho" no xadrez do 21.° D. P. — Enforcou-se utilizando
o cobertor — Foi êle o autor da morte do investigador "Melinho" no dia

12 de maio último

ro Instituto Médico Leg.,1, apuramos cheíe da SVIC daquela delegacia oC_ue o leglsta Mário Martins Rodrl- porteiro Antônio João de Souza, que

Para suas economias:
(ONTA POPULAR

Limite Crt 200.000,00 S
DEPÓSITOS A PRAZO

até 7%

.% a.a.

Sem limite a.a.

BANCO ALIANÇA DO RIO DE JANEIRO £ A.
Rua São José, 28

CAPITAL e RESERVAS: CR$ 135.000.000,00

BANCO" DÓS BONS SERVIÇOS

Utilizando o cobertor do cubículo n.° 3 da delega-
cia do 21° Distrito Policial, onde estava em companhia
de mais sete, detentos, enforcou-se o facínora Bártholo-
meu Pereira da Silva, vulgo "Bartinho", de 18 anos, queresidia na Favela de Braz de Pina, barracão n. 80. Con-
forme noticiamos na ocasião, foi éle quem, na noite de
12 de maio último, matou o investigador José Augusto
Melo, o "Melinho", atingindo-o com uma bala calibre
45 no abdome. A partir daquele momento a caça ao
bandido mobilizou diversas delegacias, culminando com
a sua prisão no dia 20 do mesmo mês, na Favela de Braz
de Pina, por dois investigadores da 4a. Subseção de Vi-
gilância de Olaria. Nesta dependência ficou até o dia 28
de maio, sendo no dia imediato transferido para o 21°
D.P., em cuja jurisdição assassinara o investigador.

I
. 
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CONVERSOU ATÉ DE
MADRUGADA

Segundo os detentos que es-
tavam no mesmo cubículo, Nil-
ton dos Santos, Mário Pereira
dos Santos, Ferdinando Souza,
Oswaldo José Mendes, Aderval
Pereira dos Santos, Ferdinando
Souza, Oswaldo José Mendes,
Aderval Pereira, Jaime Pereira
da Silva e Valdemar dos Santos,

o suicida conversou normalmen-
te até quase 2 horas. Depois,
em virtude da noite fria se aco-
modaram em seus estrados, o
mesmo fazendo "Bartinho". Por
volta das 8 horas um dos deten-
tos gritou pelo guarda civil João
Miguel de Souza e deu ciência
do ocorrido. O- bandido enfor-
cara-se com o cobertor, pren-dendo-o na grade de ventilação
do xadrez.

QUERIA QUE O
SAÍSSE DE

ENTERRO
CASA

Domingo último a mãe do
bandido, Regina da Silva, esteve
no Distrito, a fim de visitar o
filho. Como as autoridades pre-
sentes não permitiram a visita,
em virtude de Regina estar vi-
sivelmente embriagada, tentou
ela atirar-se sob as rodas de um
veiculo em frente ao Distrito.
Impedida por alguns policiais
retornou à deiegacia, sendo pos-teriormente permitida uma visi-
ta rápida ao filho. Segundo as
suas declarações ao comissário
Brito, ontem de serviço, o filho
lhe dissera que tinha vontade
que seu enlèrro saisse de casa.
Naturalmente "Bartinho" com
remorso, já tinha pensado em
matar-se.

PROVIDÊNCIAS POLICIAIS
No local compareceu o peritoIraci que procedeu ao exame do

local. Posteriormente o corpo
foi removido para o necrotério
do Instituto Medico Legal.
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SÃO PAULO, 15 — As auto-
ridades do setor de furtos de au-
tomóveis da delegacia de Roubos
apresentaram à imprensa, na tar-
te de ontem, três dos integrantes
de uma quadrilha de ladrões de
automóveis que vinha agindo nos
últimos meses em São Paulo e,
mediante certificados de proprie-dade falsificados, vendiam os veí-
culos furtados no Nordeste do
País._

Até o momento são cinco os
furtos de automóveis confessados
pelos quadrilheiros. Os meliantes,
cuja identidade foi ontem fome-
cida, são: Mário de Oliveira Lei-
te, 40 anos, ex-sargento da Fôr-
ça Pública e expulso da corpora-
ção há cêrca de um mês, tendo
em vista as suas relações com os
meliEfiles, José Faro Mora, 37
anos, apontado como o chefe da
quadrilha e Solon Matias Neves,
30 anos.

Estes ladrões já se encontram
presos. Estão ainda indiciados no
inquérito policial Steváo Ferreira
de Souza que atualmente cumpre
pena na Casa de Detenção, os mo
toristas Mário Alondo Soares e
Horário de Moura e o sargento
da Força Pública Sebastião Fran-
cisco da Silva, cuja participaçãono bando está sendo investigada
por uma comissão especial da

Força Pública. (Asp.).

i^r onde
chegará

Kresto ?

0110 CANOS
DÁGUA
FURADOS
Por incrível que pareça, há vá

rios dias oito canos da rede de
água da Rua Diomédes Frota, no
bairro de Ramos, encontram-se
furados, privando os moradores

jdo mínimo de água necessário.
Apesar de inúmeras queixas ao
órgão competente, até hoje não

[foi tomada nenhuma providênciano sentido de consertar aquela
rede. Tendo em vista a má von-
itade das autoridades competentes,
jum grupo de moradores da rua
jDiomédes Frota faz um apelo pornosso intermédio para que seja re-
parada com urgência a rede abas-
tecedora de água acima referida.

nartholomeu Pereira da Silva, em
fotografia efetuada quando de sua

última prisão

Outras notícias
de Polícia

na 10.a página

FUGINDO AO FOGO
0 SACERDOTE PERECEU
AFOGADO
BELÉM, 15 - 0'padre Raimun-

do, missionário norte-americano,
atirou-se do barco em que se en-
contrava com mais três pessoas,na tentativa desesperada de sal-var-se do incêndio que se irrom-
pia na cozinha do mesmo, pere-cendo afogado, no estreito deBreves, no Rio Amazonas.

Os demais tripulantes, inclusi-ve o segundo missionário norte-americano, padre' Felipe, com aajuda de extintores lograram de-belar as chamas.
Como o motor do barco houves-

se sido inutilizado, outro barco
reboucou-o até a localidade deBreves, onde o pe. Felipe, quehavia recebido queimaduras, foimedicado.

Cinco aviões da FAB sobrevoa-
ram o local em que se encontra-
va o barco quando da irrupção doincêndio mas não encontraram ocorpo do sacerdote que pereceu.(Asp).M

agora

QUADRIMOTORES
Consteltation

entre
1 P^T^': kL. f"'.f
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Serviço Constellõtion de classe
internacional, entre Rio e Belo
Horizonte, em apenas. 50 mi-
nutos de vôo.

3 viagens diárias
Partidos do Rio de Janeiro: 7:24 -10:54 o Í6.30
Partidos do Belo Horizonte: 9:10 • 14:00 e 18.10

Pouso no Aeroporto Santos Dumont
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Maiores informações

nas agencias de turismo

ou nos escritórios da

PAMÍR
DO BRÂSÍL

Av. Graça Aranha, 226 - Tel. 22-7761
Av. Copacabana, 291 » Tel. 37-9272
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Petróleo urgente
A crise do Iraque colocando

sob ameaça direta importantes
fontes de abastecimento de petró-
leo para o mundo ocidental deve
constituir matéria de apreensão
para o governo brasileiro. No
mr "i»nto há superprodução mun-
dial de petróleo. A Venezuela e
o Canadá ácham-se inclusive em
condições de aumentar a sua pro-
dução. Mas esta é uma solução
que os próprios observadores in-
ternacionais consideram tempo-
rária.

Provisória ou não, com super-
produção ou produção normal, o
íato é que o Brasil depende vi-
talmente das fontes mundiais de
abastecimento. Se houver colap-
so no abastecimento do mundo
ocidental, estará irremediável-
mente comprometida a nossa vi-
da quotidiana. O País entrará
em imediata paralisia. Será es-
tranrrulado. Ainda importamos 4
milhões e 846 mil toneladas de
óleo bruto e 3,8 milhões de to-
neladas de derivados. Nosso
consumo é de 6 milhões e 157
toneladas. Para fazer face a êle,
temos uma produção nacional de
apenas 1 milhão e 321 mil tone-
ladas/A produção nacional é,
pois, de pouco mais de um quin-
to de nossas necessidades em
óleo, bruto. Está, pois, eviden-
ciada, com uma clareza assusta-
dora, a nossa brutal dependência

do petróleo estrangeiro. Como

está também comprovada a insu-
ficiência da produção nacional.
O problema está, portanto, ar-
mado. E sua solução não pode
ser outra senão a imediata ex-
ploração do petróleo boliviano,
A crise do Oriente Médio tem
êste mérito dramático: obrigar
o governo brasileiro a sair do
ponto morto em que caiu depois
da assinatura do pacto de Ro-
boré.

V ¦ v tf

Trocadas as Notas Reveríàis
a 29 de març"o deste ano, esta-
beleceram elas um prazo de de-
zoito meses para as empresas
brasileiras requererem conces-
soes petrolíferas na Bolívia. Es-
se prazo se esgota, de forma fa-
tal, a 29 de setembro de 1959.
E até agora nada se sabe de po-
sitivo no sentido da execução do
acordo de Roboré. A urgência
na execução deste acordo está
indicada pela crise do Oriente
Médio.

O petróleo da Bolívia está,
praticamente, em território bra-
sileiro — através de um oleodu-
to êle poderá atingir Santos. É
preciso que o Banco do Desen-
volvimento Econômico e o Con-
selho Nacional de Petróleo —
em uma palavra, o governo —
acelerem o processo de execução
do acordo, para que as emprê-
sas brasileiras possam operar

drenando para o País o óleo bo-
leviano.

O Brasil tem uma sorte cnor-
me em contar com petróleo me-
ditcrráneo à sua disposição. É
um petróleo que pode chegar ate
no Brasil sem necessidade de
transporte marítimo, apenas cor-
tando o próprio interior do ter-
ritório nacional. Com isto fica-
mos resguardados dos terríveis
efeitos dc um bloqueio marítimo,
cuja perspectiva é certa, pois a
Rússia dispõe, sabidamente, ho-
je, da maior frota mundial de
submarinos, podendo cortar a
qualquer momento o nosso abas-
tecimento de petróleo de fonte
venezuelana, canadense ou ame-
ricana. A única garantia contra
esta ameaça está na imediata
execução do acordo de Roboré.
Cada vez está se tornando mais
exíguo o prazo estabelecido pe-
Ias Notas Reversais para as em-
presas brasileiras de capital pri-
vado estarem definitivamente ha-
bilitadas a comparecer perante o
governo boliviano para pleitear
concessões para pesquisa c lavra
do petróleo e hidrocarbonetos.
Protelar ainda mais do que já
foi protelada a execução do acór-
do petrolífero significa, nesta
hora, colocar em risco a vida do
País. Se em outra conjuntura
internacional tal protelação seria
imperdoável, hoje passa a sig-
nificar crime contra a Nação.

FUSÃO
Querendo ou não, o Rio de Janeiro terá de

enfrentar os problemas tremendos de sua exis-
tóncia autônoma como cidade sem hintcrland,
como cabeça sem corpo. Para resolvê-los, súr-
gira a idéia da fusão com o Estado do Rio.
Pronunciaram-se contra essa sugestão, com ar-• gumentos ponderáveis, alguns ex-prefeitos do
Rio de Janeiro, a cujo raciocínio já temos de-
dicado o espaço e a atenção devidos. Respeita-
mo-lhes a opinião contrária.

Mas não procede de maneira igualmente
segura a nota oficial do PTB, pronunciando-se,
também contra a fusão das duas entidades.

É compreensível o motivo imediato dessa
oposição.'O projeto foi atualizado pelo depu-
tido Mário Martins para, desse modo, resílver
dificuldades internas da UDN. E o PTB teria
razão, opondo-se à tomada de providências
constitucionais de tanto, alcance e de tão pro-
fundos efeitos em nossa vida só para o fim de
aplacar yaidades pessoais e ;acalmar tempesta-
des em copo de água. Mas, por outro lado, o
PTB não tem razão nenhumâ.em rejeitar su-
gestão tão razoável só por^üçíadversários poli-
ticos pretendem apóiá-la. '¦:'

. Não convencem os argumentos históricos,
alegados na nota do PTB. Uma meio-lendária
Conferência de Limites, reunida em Belo Hori-
zonle no ano remoto de 1920 e sem1 autoridade
para decidir coisa alguma, teria dito: os muni-
cipios fluminenses de São João de Meriti, Ca-
xias, Nova Iguaçu, Itaguaí, Nilópolis, Mesquita
e Queimados pertenceriam historicamente ao
atual Distrito Federal; e por isso o PTB admite
a incorporação desses, mas só desses municípios
ao Rio de Janeiro. Como, que sentindq a pouca
consistência desse argumento histórico, a nota
do PTB acrescenta, porém, outros argumentos,
bastante mais racionais: a maior parte da po-
pulação daqueles municípios tem seu lugar de
trabalho no Rio de Janeiro; e muitos cariocas
trabalham em fábricas situadas naqueles muni-
cipios. Os problemas de condução, água, es-
gotos, iluminação, escolas, etc. só podem serre-
solvidos, no interesse da população, para o con-
junto que, conforme exemplos estrangeiros, po-
deríamos chamar de Grande-Rio. Impõe-se ad-
ministração comum do Rio de Janeiro e daque-
les municípios.

São argumçn.t.o*;raçic.nais que,..acrescentados
àquele argumento histórico, levariam a um re-
sultado inesperado.

Até quando devemos recuar na história
para verificar as verdadeiras fronteiras histó-
ricas do atual Distrito Federal? Talvez só até
1834? Nesse ano, o chamado Município Neutro
foi separado da então Província do Rio de Ja-
neiro. Mas por que seria o ano de 1834 o li-
mite extremo? Antes, o Rio de Janeiro e a pro-
víncia do mesmo nome formavam uma entidade
administrativa só. Por que não restabelecer es-
ca situação realmente histórica? . .

Mas quando se pensa mais naqueles argu-
mentos racionais, ocorre o nome de mais um
município fluminense cujos habitantes estão hoje
Intimamente ligados ao Rio de Janeiro, pelo
menos tão intimamente como Nova Iguaçu e
Nilópolis. Para todos os efeitos econômicos ;e
«ociais faz hoje parte do Rio de Janeiro a cida-
de de Niterói. Mas pode-se, porventura, soliei-
tar que o Estado do Rio ceda sua Capital ao
futuro Estado da Guanabara?

É essa argumentação ad absurdum que des-
trói as razões alegadas pelo PTB. A fusão Rio
de Janeiro-Estado do Rio é solução razoável e
lneyitável. A ela teremos de acomodar os tex-
tos jurídicos vigentes, que não são infalíveis.

Tópicos & Notícias
Tomada de posição

Pronunciamento do Diretório Acadêmico
Cândido de Oliveira, estampado em outro lo-
cal desta edição, vem confirmai prontamente
a afirmação que fizemos domingo último de que
a exploração subversiva junto a certos setores
estudantis longe se acha de ter a extensão ou
a profundidade que os agitadores e arruaceiros
de sempre querem aparentar. Das mais tradi-
cionais e influentes agremiações universitárias
do país, o CACO deixa claro que manifestações
violentas contra a visita do secretário ameri-
cano Foster Dulles, tão assoalhadas, não encon-
trarão ressonância entre os estudantes de ver-
dade. Vai mais além, proclamando que tais ma-
nifestações causariam repugnância aos senti-
mentos de hospitalidade de um povo civilizado.

Essa a palavra que sempre nos acostuma-
ramos a ouvir da classe. Justa, e clara, verda-

deira, equilibrada e oriunda de quem realmen-
te está afeito ao estudo. Os baderneiros estão
desde já desautorizados. Os inocentes úteis, que
também são parcela considerável, estes já es-
tão alertados de sobejo. Não há pois que falar
em lutas "protestos", "lutas nas ruas", quando
uma entidade estudantil de elite colocou a quês-
tão da visita de Dulles nos seus justos termos,
dizendo que ela atende ao interesse nacional,
ora empenhado numa maior aproximação dos
países da América. Foi tomada a posição.
Quem dela divergir agirá por própria conta e
risco.

tar de uma tentativa contra a vida da funcio-
nária, o que enquadraria o parlamentar homi-
cida sob sanção penal mais rigorosa, o inqué-
rito não pôde chegar a outra conclusão, .já que
é a própria vítima a primeira a insistir na ino-
cència do deputado, ambos coordenando um
iter críminis que, tecnicamente, desfigura o do-
Io com que todos sabem foi perpetrado o "aci-
dente" do terraço da Câmara. O amparo que
a funcionária concede ao sr. Áureo de Melo é
humano. Defende, antes de tudo, o seu próprio
emprego, garantido pela versão que não pode
ser contestada por ninguém, dada a natural au-
sencia de testemunhas num terraço isolado e
pouco próprio para encontros. Se já não fossem
todos os antecedentes a indicar o ânimo dolo-
so que teria impelido o representante do PTB,
o fato énv si, sem maiores indagações, justifi-
caria as aspas desse estranho "acidente", desde
que não se pode aceitar como plausível a exi-
bicão não testemunhada de uma arma que de-
tona duas vezes e fere uma. •

Agora, segundo se anuncia, o inquérito se-
rá apreciado pelo plenário da Câmara. A esta,
pois, caberá conceder a devida licença para
que o sr. Áureo de Melo seja processado pela
Justiça Pública. Evidertemente, os parlamen-
tares não se negarão a retirar do autor confesso
as imunidades que o mandato lhe conferiu para
fins mais nobres. Por uma questão de coerên-
cia, a Câmara não iria faltar a si própria, des-
prestigiar o inquérito instaurado em seu nome
e contestar a própria confissão do autor; se-
ria demais. Do mesmo modo, essa mesma linha
de decência não faria restringir a licença para
processar o deputado ao limite do "crime culpo-
so", o que constrangeria a prova a ser produ-
zida pelo Ministério Publico e que poderia con-
figurar o delito de modo diferente. Para tanto,
bastaria que a vítima, por exemplo, retificasse
a sua versão, no correr do processo.

Escolas de Dickens
Um vereador insurgiu-se no Legislativo mu-

nicipal contra os abusos praticados nos colégios
em que a Prefeitura jnterna menores, pagando
por eles sem que recebam os mais elementares
cuidados necessários.

O motivo imediato do protesto foi o caso

de um colégio daqueles em que uma menina
morreu literalmente de fome, enquanto outra
adoeceu de maneira grave.

Houve, infelizmente, um erro no noticiário
sobre o caso: fnlava-se como se se tratasse de
um colégio da Prefeitura. Não é êste o caso,
Os menores são internados e a Prefeitura paga
por èlcs — em colégios particulares, alguns dos
quais foram fundados para explorar ésse nego-
cio rendoso dos "menores da Prefeitura", às vê-
zes com a colaboração ativa de pessoas cu.in
influência política assegura o internamento dc
muitas vítimas. Quanto àquele colégio em que
menores morrem de fome, basta lembrar o fa-
to que está situado em Jacarepaguá e — ape-
sar das suas relações com a Prefeitura — náo
tem telefone. E' significativo. Muitos pais nem
sequer pelo telefone podem informar-se do'
bem-estar dos filhos em colégio tão remoto.

O caso é o mesmo das horríveis escolas
particulares inglesas no tempo de Dickens. Ali,
o verbo do romancista matou a instituição si-
nistra. Aqui, a imprensa tem de realizar essa
tarefa.

Machado inacessível
Daqui a poucos meses transcorre o cin-

qüentenário da morte de Machado de Assis.
Desde já podemos destacar uma das muitas ho-
menagens que serão prestadas ao maior escri-
tor brasileiro: terão completamente desapareci-
do do mercado de livros suas obras..,

A propósito da última feira de livros, na
Cinelândia, um freguês desejava adquirir uma
das obras de Machado que ainda não possuía.
Náo foi possível, Ofereceram-lhe os 31 volu-
mes das Obras Completas, pagáveis em presta-
ções. Os volumes avulsos, que até há pouco
ainda se encontravam, desapereceram. Mas um
dos vendedores deu ao freguês um bom conse-
lho: na livraria tal, na rua tal, poderia adqui-
rir o romance em causa — em tradução in-
glésa.

Essa situação é evidentemente inadmissí-
vel. Há certo tempo, houve no Senado um pro-
jeto de desapropriação das obras de Machado
de Assis. Ficou engavetado. O cinqüentenário
da morte do grande escritor é ótima oportuni-1
dade para desenterrar o projeto, que agora já
tem urgência '

CARTAS A REDAÇÃO
"Os vultosos bens da firma"

Vamos panar para ver
Em entrevista à imprensa o ministro da

Justiça anunciou anteontem que está inclinado
a conceder a todos os partidos ou candidatos, ou
simples políticos, sem discriminações ou pre-
ferências, a mais perfeita e completa liberdade
de palavra no rádio e na televisão. O uso des-
ta liberdade está, no momento, limitada pela
vigência de uma portaria anticonstitucional do
Ministério da Viação. Anticonstitucional por-
que a Carta Magna a todos garante a livre ma-
nifestação de pensamento, independente .de
censura prévia. E aquela portaria estabelece
precisa e exatamente a censura prévia para o
rádio e a televisão. Para corrigir essa anoma-
lia, verdadeira aberração constitucional, os par-
tidos de oposição elaboraram projeto de lei que
até agora não conseguiu ser votado, pela insis-
téncia do presidente da República em manter
manietados rádio e TV. Os que conhecem o pen-
samento íntimo do chefe do governo sabem que
o sr. Juscelino Kubitschek mostra-se intransi-
gente nesta matéria — intransigência que não
faz honra aos seus proclamados propósitos de
servir o regime.

Eis porque a declaração do ministro merece
registro — pela sua discrepância com o pensa-
mento confessado do presidente da República.
Mas não só por isto. Liberdade é assunto que
não pode ficar ao arbítrio da boa vontade de
um ministro. O seu uso tem de ser disciplinado
por lei, precisamente para que não se transfor-
me em favor e concessão dos poderosos do dia.
Portanto, se o ministro da Justiça quiser dar
mostra da sinceridade e seriedade de suas pa-
lavras, só tem um caminho a seguir: orientar
a maioria para que ela vote a lei do rádio, de
forma a que o novo código de radiodifusão pos-
sa produzir efeito democrático no curso da atual
campanha eleitoral. Vamos pagar para ver.

ria dos chamados males necessários do
direito.

Divulgar-se-á o acórdão na Apela
ção Cível n". 8.409. E ver-se-á então
que se houver anormalidade ou sa
orifício de interesses da União, is^o
deve de ser atribuído a falhas na'de-
fesa desta por seus eminentes patro-
nos, que entretanto pensam em cor-
rlgir erros fazendo de juizes advo-
gados daquela entidade, ou advogados
da falha em que eles próprios Incor-
reram. Exemplo in casu: pretender-
se que questão preelusa voltasse à
baila no Julgamento da apelação, ou
revisão de despacho passado em jul-
pado formal, sem agravo da União no
auto do processo. Não é possível, ain-
da creio eu, advocacia tíe juizes, c.r-
o//icio.

Parece-me que, agora, tudo c<tá bem
claro.

Agradeço an Correio tia Manh,? a
ética jornalística com que houve porbem divulgar espontaneamente a nota
a que me referi".

Plano Nacional de Zoneamenío
A propósito da nota que publica-mos na edição do dia 12, 6.» página,com o título acima, recebemos do sr.

Edgard Teixeira Leite, do Conselho
Nacional de Economia, a seguinte
carta:

O sr. Eurico Sales, récem-no
meado membro do Conselho Na
cional de Economia, na vaga do
sr. Garrido Torres, será empusr
sado em seu novo posto amanhã,
quinta-feira às 15,30 horas, na
sessão plenária daquele dia.

O ex-ministro da Justiça quedurante algum tempo exerceu a
direção executiva da SUMOC vol-
tara, agora, na qualidade de con-
selheiro do CNE ao contato com
as questões econômicas.

Do sr. Artur Marinho, ministro-pre-
sidente do Tribunal Federal de Re-
cursos, recebemos:

"Sr. Redator:
Acabo de ler em seu conceituado

jornal (15-7-958) noticia de decisão
ao Egrégio Supremo Tribunal Fe
deral intitulada "Os vultosos bens da
llrma serão adjudicados à União
ipág. 6)".

Nada a estranhar nem a retificar
aos bons termos informativos da no
tlcia, nem também me cumpre qucS'
tionar sobre aquela decisão, que, em
tese baixávcl à espécie, seria o que
eu próprio talvez proferisse julgan-
do o caso em suas essencialidades
Aquele alto Tribunal confirmou de-
cisão do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos denegatórla dc mandado de
segurança: e se confirmou, obviamente
não deixaria que persistisse medida
liminar concedida initio Jitis nos tér-
mos do art. 7-. II, da LH n. 1.533, de
1951: o cancelamento#operaria pleno
iuris (automaticamente), com ou sem
declaração explicita, Até estudantes
de direito elementar sabem disso.
Quem já viu persistir espécie de gê-
nero eliminado?

Há entretanto algo a elucidar a lei-
gos, que leigos no assunto são em ge-
ral os que lêem jornais. Frisou o
Correio da Manhã:

"A medida liminar, apesar de cassa-
da pelo Tribuna] Federal de Recur-
sos, continuava em vigor em virtude tlca Agrária publicada na sua edi-'casal Olga, Ncreu, Murilo e Rubens
de despacho de seu presidente, mi-1ção de 12 do corrente, relativa ao]Foi dada à causa, para os efeitos daartigo "Zoneamcnto Agrícola ou Con- taxa judiciária, o valor de um mi-

(Continua na 14a. pág.) |lhão e quinhentos mil cruzeiros.

"Sr. Redator:

POSSE DO NOVO
CONSELHEIRO
DO C.N.E.

ECONOMIA & FINANÇAS
INICIADA A COMERCIALIZAÇÃO*

DA SAFRA CAFEEIRA 1958/59
Mau começo — Falia pleno conhecimento das últimas pro-.,
vidências oficiais a respeito — o atraso prejudica a expor-

tação — Expectativa em torno das quotas .
Foi legalmente Iniciada ontem, a exportações do produto, cujos ní-

comercialização da nova safra ca
feeira (1058:50). Os penúltimos atos
foram baixados ontem, pelo IBC,
complementando providências ante-
riores a respeito. Segundo se es-
pera, será- baixada de hoje para
amanhã a Resolução n"? 100, que
complementará as medidas oficiais
para a nova colheita.

A safra foi iniciada com eviden-
tes percalços, visto que os atos bai-
xados às pressas, em cima da hora,
não chegaram previamente ao co-
nhecimento dos Interessados. Sò-
mente daqui a alguns dias as pro-
vidências serão melhor conhecidas
pelos produtores c exportadores
nacipnais.

AFETADA A EXPORTAÇÃO

O inicio da comercialização da
nova colheita está bastante atrasa-
do (deveria ter começado normal-
mente a 1? do mês), mas, por de-
cisão da junta do IBC, foi adiado
para 15, em face da postergação
do assunto pelo ex-mir.istro da
Fazenda. Isso tem prejudicado as

POSSE DO SR. EURICO SALLES
NO CONSELHO
NACIONAL DE ECONOMIA
Perante o presidente do Con-

selho Nacional de Economia,
conselheiro Fernando de Andra-
de Ramos, tomará posse dia
17, quinta-feira próxima, às
15,30 hs. em sessão plenária, o
sr. Eurico de Aguiar Salles, no-
vo membro daquele órgão, no-
meado pelo presidente da Repú-
blica e cujo nome foi aprovado
pelo Senado Federal.

veis para o exterior se vêm man-
tendo bem baixos.

QUOTAS "),
Há. ainda, a expectativa em tor^-

no da fixação de quotas pelo mer-
cado importador norte-americano.:

O presidente do IBC, no momento,.-
se encontra em Washington, para-ésse efeito, e deverá demorar-se
ali por mais alguns dias.

BANCO BOAVISTA S. A.
Uma completa organização bancaria.

43249

INVENTÁRIO DOS BENS
DE.NEREU RAMOS
Deverá ser distribuído, hoje, s uma

das Varas de órfãos e Sucessões o
inventário dos bens deixados pelo ex-
senador Nereu Ramos, falecido em 16
de Junho último. Hequcreu o lnven-

Agradeço, anteclpadimcntr, o aro- lírio a sra. Beatriz Pederneiras Ra-Ihimento a estas linhas, referentes à mos, viúva do extinto, aparecendo co-nota da Comissão Nacional de Polí-jmo herdeiros, além dela, os filhos do

É de estarrecer
Anuncia-se que nos próximos dias a man-

teiga atingirá CrS 200,00 por quilo. O diretor
da COFAP, porém, não acredita que isso possa
acontecer. E as suas razões são estas: está es-
perando até o fim do mês grande partida de
manteiga norte-americana para vender ao pú-
blico a menos de CrS 100,00.

A notícia é de estarrecer. Primeiro, por-
que possuindo o Brasil um dos maiores reba-
nhos bovinos do mundo, se veja agora na con-
tingência de importar manteiga estrangeira.
Segundo, que essa manteiga possa ser vendida
a menos de 50% do que nos custa a manteiga
nacional.

Em matéria de alimentação, estamos mes-
mo regredindo 50 anos em 5. Faz lembrar o
tempo em que se consumia no país apenas man-
teiga holandesa. Aliás, de primeiríssima qua-
lidade.

nistro Artur Marinho"
Não há imprecisão na notícia se t

considerarmos como linguagem co-
mum que os juristas não empregam
Haveria, entretanto, maldade se o
fato não ficasse esclarecido nos ter
mos marcados cm nota que íiz pu-
blicar no Diário da Justiça de 12 dês
te julho, pág. 9908, nota que seu ilus-
trado jornal transcreveu espontânea-
mente (não solicitei transcrição) na
mesma edição em que divulgou a no
ticia do julgamento do Egrégio Su-
premo Tribunal Federal. Transcre-
veu-a sob o Titulo "No Tribunal Fe-
deral de Recursos", fls. 10.

Reporto-me àquela divulgação, que
mantenho a pleno.

Fica. pois, Inequívoco que não res-
taurct liminar em mandado de segu-
rança denegado, pouco importando os
efeitos prdticos de meu despacho, des-
de que êste era jurídico. Realmente,
corriam processos sobre um mesmo
objeto: um, mandado de segurança;
outro, ação petttórla ordinária. Nes-
Ia, houve julgamento de procedência,
por decisão de maioria, cabendo, pois,
embargos com efeito suspenslvo. LI-
initel-me a frisar essa verdade jurldl-
ca para evitar que se burlasse tal
efeito do recurso em expectativa. A
suspensão era comandamento do tíi-
reito, como igual comandamento se-
ria para a União, a volta da situação
ao statu quo ante no mandado de se-
gurança denegado, Mas, se a tal volta
à situação anterior era administrativa,
a Administração não disporia da cou-
sa litlgiosa, antes de decisão termi-
nativa final na ação ordinária. Só
esta estava em causa no momento e
não era possível embaraçar execução
futura se persistisse a vitória da par-te interessada

Eis tudo. Se um juiz souber pes-soalmente qua A assassinou B, mas
se A provar formalmente e sem equi-
voco extrinseco que foi C o assassino,
não será a ciência pessoal do magis-
trado que persistirá condenando A.Isso é de todos os dias c se liga à teo-

NOVO ACORDO
SOBRE O CAFÉ

Retenção de 40% da produção exportável — Minuta do
projeto preparado pelo Brasil,'Colômbia e México e subme-

tido aos países cafeeiros da América Latina

AUTORIZADO
o empréstimo hipotecário
Em despacho proterido no pro-

cesso de interesse da Mitra Dio-
cesana de Uruguaiana, o ministro
da Fazenda autorizou o emprés
timo hispotecário, em face da ho
mologaçao pelo Conselho Superior
das Caixas Econômicas Federais
do ato concessório do Conselho
Administrativo da Caixa Econô
mica Federal do Rio Grande do
Sul, desde que seja feito com os
recursos normais daquela Caixa,
cabendo ao referido Conselho Ad-
ministrativo exigir a satisfação de
todos os requisitos previstos nas
leis e regulamentos em vigor, ne-
cessários à defesa dos interesses
da autarquia.

CORTES, HOJE NA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
Para pronunciar uma confe-

réncia em torno de problemas
do Distrito Federal comparecerá,
às 17 horas de hoje, à Associa-
ção Comercial o cel. Geraldo
de Menezes Cortes, ex-chefe de
Polícia.

A reunião será presidida pelo
sr. Ruy Gomes de Almeida e o
conferencista, no final, travará
debates com os dirigentes doco-
mércio a propósito da existência
humana nas favelas, da falta
d'água, da autonomia política,
da receita tributária e de outras
questões palpitantes, tanto para
o comércio como para a popu-
lação.

NOVAS RESERVAS
FLORESTAIS
Numa viagem ao Rio, especial-"

mente para esse fim, o agrônomo
Armando Navarro Sampaio, dire-tor do Serviço Florestal da Com-Í
panhia Paulista de Estradas de
Ferro, recém-eleito presidente do
Conselho Florestal do Estado de
São Paulo, assentou com o pre-sidente do Conselho Florestal Fe-,
deral, agrônomo Vitor Farah, as.',
linhas de um melhor entrosamen-
to entre os dois órgãos, visando'
fortalecer a campanha de defesa*
do nosso patrimônio florestal, há
dois anos. iniciada no país e i_com resultados animadores. ÒS'
dois importantes órgãos vão pugfnar muito particularamente- pela''constituição, nos Estados ei'-Ter\
ritórios, do maior número de Rei*
servas Florestai?, que tanto pò"derão ser federais como estádüaiâ'
ou municipais.

— Em São Paulo — disse o.sr^;
Navarro Sampaio à imprensa -su
é quase impossível fundar Re«
servas Florestais, pois a União?
muito lamentavelmente, não âr$-
põe ainda de fundos orçamerr a*
riospara ésse fim. Nós, er.tretaik
to, já possuímos um Fundo Flo-i
restai, cuja receita é cada anff5
maior, graças ao que já pudernog;
adquirir algumas terras que préjj
cisavam, com urgência ;er objfjtòi
de proteção. M?s# pouco impor-*?
tante que a Reserva seja federai,'
estadual, ou mesmo municipal'
visto como o objetivo é fazer com
que ela fique colocada sob ad-
ministração oficial, que a prote-
ja contra a devastação desordena-
da. Apeíar do alto valor das ter*'
ras em São Paulo, estou certo .
de que não faltarão municipalida--
de e me-mo particulares para'
prestigiar a iniciativa. ' '¦'•*

Entre outras providências, com-'
binaram os srs. Navarro Sampaio'
e Vitor Farah uma ação junto às
Prefeituras, para que cada uma1
organize o seu Conselho Flore?*"
tal Municipal. Os dois técnicos1'
são acordes em que os esforços"
das autoridade^ centrais preçi-
am ser desdobrados através de!

órgãos locais, com interêse e pos-.'
sibilidades de ação mais próxi.-..
mas. ".-,'.'. „„

MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA 0 PRESIDENTE
DA REPUBLICA

O ministro Luís Gallottí pe-
diu, ontem, a inclusão em pauta
do mandado de segurança re-
querido pelo sr. Gaspar Salda-
nha, contra ato do presidente da
República que o aposentou.com-
pulsòriaménte, no cargo . de ofi-
ciai do 5o ofício de registro de
imóveis. O ministro relator as-.,
sim procedeu, após concluir o -
estudo do processo, que deverá
ser julgado na próxima semana, s

Câmara concorrida
O comparecimento de deputados ontem ao

Palácio Tiradentes foi talvez o maior registrado
na atual sessão legislativa.

Adverte-se,.porém, que tal assiduidade não
foi para debater proposições da mais alta relê-
vância sobre a difícil conjuntura econômico-fi-
nanceira do país. Isto porque o Congresso Na-
cional encontra-se em recesso, a fim de dar lu-
gar ao funcionamento da 47." Conferência da
União Interparlamentar. Por isso, não tem ha vi-
do trabalhos nas duas Casas do Poder Legis-
lativo.

A presença inusitada de parlamentares na
Câmara se pode explicar: ontem foi o dia de
pagamento dos deputados.

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

4703

SANTA MARIA:
CENTRO GEOGRÁFICO

"Acidente"
O inquérito policial-parlamentar instaurado

pela Mesa da Câmara para apurar uns tiros
que o deputado Áureo de Melo (PTB-Amazo-
nas) andou desfechando contra uma funciona-
ria daquela Casa do Legislativo, no próprio Pa-
láciò Tiradentes, chegou à conclusão (ainda não
publicada oficialmente) de que o delito foi cui-
poso, em face do resultado sangrento não ter
sido desejado pelo autor da imprudência. Não
obstante todos os indícios veementes de se tra-

Por ocasião do Censo de 1950,
o município de Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, contava
83.001 habitantes, dos quais
40.383 homens e 42.618 mulhe-
res. Sua população atual é es-
timada em 96.000 habitantes.
Santa Maria é considerado o cen.
tro geográfico do Estado, sendo
importante entroncamento ferro-
viário. ("Santa Maria", mono- *_'**'
grafia do IBGE)

WASHINGTON. 15 — Os principais
produtores de café latino-americanos
redigiram hoje um novo acordo, pelo
qual se comprometem a reter 40 por
cento de sua produção exportável, a
ílm de contrabalançar a atual baixa
dos preços do artigo.

A minuta do projeto, que se In-
forma foi preparado pelo Brasil, Co-
lômbia e México, foi submetida à con-
sideração da conferência dos repre-
sentantes dos 16 paises cafeeiros da
América Latina, que se desenrola
nesta Capital, com o propósito de tra-
çar os planos para c novo grupo in-
ternacional de estudos sobre o pro-
blema do café.

Os latinos-americanos alimentam a
esperança de que as colônias da Áfri-
ca e a Etiópia assinem, depois, o pro-
posto acordo sobre vendas.

A "United Press International" te:
ve conhecimento de que, de acordo
com o plano proposto, o Brasil reterá
40 por cento de sua produçfio exporta-
vel, n partir de 1 de outubro próximo,
a Colômbia lã por cento, e os demais
países produtores, 10 por cento

acordo seja adotado logo, em forqna
que estabilize a situação! mundial do
café.

A reunião de hoje foi presidida pelo
embaixador colombiano José Gutler-
rez Gomez. O grupo espera voltar a
reunir-se novamente esta semana.
<U. P. I;)

PRESIDENTE DO PARLAMENTO
ALEMÃO VISITARÁ 0 RIO

.-,-¦•

BONN — A delegação alemã para um homem que sabe, sem renunciar „
da defesa das suns opiniões, elevai -. ..

o Congresso da União Interparlamen-
tar será chefiada pelo próprio-presi-
dente do Parlamento Alemão, Eugen
Gerstenmaier. O presidente do "Bun-
destag" ocupa uma das mais impor-
tantos posições na República Federal
da Alemanha. O seu cargo exige' as
altas qualidades políticas e morais de

NOVAS ALTAS NAS MÉDIAS PONDERADAS
DO DÓLAR ACL NO LEILÃO DE ONTEM

Elevação de Cr$ 4,43 na geral e Cr$ 5,50 na especial -
Melhor situação em São Paulo — Mercado livre de câmbio
— Abolição da Instrução 150 — Restabelecimento da liber-

dade nos repasses entre Bancos
As medidas ponderadas do lei-

GRUPO ÍQAViSTA DE 
"SEGUROS

Cop e Res. .Cr$' 382.248 889,60

lâo de ontem desta praça das pro
n .,,,,.. .messas de venda de câmbio do

mim^ímn^S^i^jm ^ <*". *• -nversibili-
tembro próximo, estabelece que oi
Brasil reterá um mínimo de 20 por
cento de sua produção exportável, e
os demais países produtores, 10 por
cento. ' ,

O-novo acordo estaria em vigência
por um período indefinido e seria ,ad-
ministrado por um. organismo inter
nacional, possivelmente pelo grupo de
estudos cafeeiros que tem sua sede
em Washington.

O projeto de acordo estabelece que
as nações que o firmem poderão em-
pregar seus estoques para o consushb
interno, "quando a situação o justifi-
que, para aumento do consumo lnter-
no, para o desenvolvimento de novos
mercados ou ,para compensar os "de-
ficits" de outras nações".

Também estabelece que nenhum dos
signatários poderá denunciar o acôr-
do sem haver avisado previamente de
suas intensões os demais partlclpan-1
es do convênio.

Conquanto os EE.UU. não sejam)
um participante ativo na conferência
dos produtores latino-americanos, sa- jbe-se que o Departamento de Eslado
expressou seu estimulo aos represen-

cafeeiros latino-americanos,
aqui, e sua esperança de que o novo

Btãwíã
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CUMPRIMENTO
de Mandados de Segurança
Ao presidente do Tribunal Fe-

deral de Recursos comunicou o
ministro da Fazenda que reco-
mendou à Alfândega desta Capi-
tal o cumprimento da decisão,

j mediante a observância das cau-
j telas legais e administrativas a
i que se refere os Mandados de Se- j cional efetuará hoje, das 9,30 às
gurança n°s 11.450 e 11.601, do 16.30 horas, q pagamento das

j Distrito Federal, impetrados por seguintes folhos do 17° dia útil:
j Alcino Maia Diniz e Maria Regina Montepio do Ministério daiFragoso Senra, respectivamente. Viação, n°s. 7.913 a 7.930.

PAGAMENTOS NO TESOURO
Pensionistas

A Pagadoria do Tesouro Nn-

Correio da Manhã
Redação, Administração e Oficinas

Avenida Gomes Freire, 471, Rio
Telefone: 52-2020 irêde Internai

Endereço Tclegráfico "Correomanhã"
Balcão (Publicidade e Asslnatunsl:
Agência Central: Av Rio Branco,

183, esq. Av Almirante Barroso
- Tel.: 52-6156 (rede interna)

Zona Su) - sucursal Copacabana —
Av. N S. de Copacabana, ST0-A —
Telefone: 37-1832

SUCURSAL EM SAO PAUL
Av Rio Branco, esquina Gusmnei

Telefones: 33-3070 — 33-6991
SUCURSAL E.M MINAS

Rua Goiás, 65 — Belo Horizonte
Telefone: 2-0372

SUCURSAL EM PETRÓPOLIS
Avenida 15 de Novembro. 1004

Tclefonet 34-50
PREÇO DA ASSINATURA

Anual  Cr$ 300,00
Semestral  Cr$ 18n.nn

EXTERIOR
Anual  Cr$ 500 00

NUMERO AVULSO
Dias úteis  CrS
Domingos  Cr$

SAO PAULO
Dias úteis  Crj
Domingos  Cri

BELO HORIZONTE
Diar, úteis e domingos  Cr$

Cobradores autorizadosi Francisco
Vieira, de Souza, João Nunes, José
Coelho da Silva, José Salvador (il-
Rante, Manuel Morley. Mário Simões
Gonçalves. Prrirn ins* de Souza e
Sebastião l.lnrnln

se acima dos partidos, para que sua.
autoridade seja reconhecida e res-
peitada por todos.

Gerstenmaier, que ocupa essa fun- '

ção desde 1954, contribuiu decisiva-.,'.'
mente para que o Parlamento alemão .
oreenchesse o papel, que a Consti- .
tuição alemã prevê para êle: o do.
órgão mais alto e mais importante
da legislação administrativa e poli- .,
tica.

Natural da Wuerttemberg, o pie- j
sidente do "Bundestag" nasceu cm j
Kirchheim/Teck, em 100(5. sendo o .
mais velho de oito Irmãos, De 1925 "•
a 1933 trabalhou como comerciante •
de têxteis, em seguida fêz os exames' •

para a Universidade, iniciando em"
Tuebingen e Rostock o estudo da
filosofia e mais tarde da teologia "

evangélica. Proso, pela primeira vez,
em 1934 pelos nazistas por "propa-
ganda subversiva", foi libertado eni '
conseqüência de uma anistia. Em "
'937 foi nefiada a Gerstenmaier a in-_*
vestidura romo catedrático dc teo-

|logia evangélica na Universidade de
Berlim por razões políticas.

Gerstenmaier encontrou cm seguida
um campo de atividades no Departa-
mento Externo da Igreja Evangeclica,
tornando-se cm 1939 um dos fundado-
res do Socorro para prisioneiros de
guerra e internados. Essas atividades
lhe -forneceram boas oportunidades
para estabelecer contatos com o cs-
trangeiro, que foram de utilidade poli-
tica para êle. Gerstenmaier pertenceu
ao círculo de resistência antinazlsta.
que se formou em torno do conde
Moltkc, o chamado "Circulo de
Krelsau". Durante a tentativa do le-
vante contra Hitler, no dia 20 dè
julho de 1D44, Gerstenmaier foi preso,
pela Gcstapo no Quartel-General dos..',
consplradores, na Bendlerstrasse. Um.
dos poucos sobreviventes da conspi- ¦
ração foi libertado em 1945 pelas tro-
pas norte-americanas.

Depois da guerra, Gerstenmaier fún- ¦ i

2,50
3.00

2,00

dade limitada), lanto rins cate-
goria geral como da especial, vol-
taram a subir. Na categoria geral a média foi a CrS 145,85, con
tra CrS 141,42 no leilão passado;na categoria especial o ádo foi
a CrS 281,00 contra CrS 275,50 no
leilão anterior.

A sobretaxa mínima ontem re-
gistrada foi Cr$ 143,90 e a má-xima de CrS 153,70, na categoria
geral; na especial registrou-se ataxa única de CrS 281,00.

ELEVAÇÃO

Assim, verificou-se uma eleva-
ção de Cr? 4,43 na média pon-derada da categoria geral da moe-da e de Cr$ 5,50 na categoriaespecial. Em São Paulo a maio-
ria dos lotes foram arrematados
a Cr$ 141,80, e somente uma re-
SlS^V-^'/8113^ novamente um Socorro Evangé-
m»W ?£l,?° A° 

f01 dlt3Jda P0r "«. ¦ foi um dos primeiros alemães»maior \olume de compradores. a viajar aos Es,ados Unidos, ondtf..
fêz uma campanha de auxílio para .

DÓLAR LIVRE a população alemã.
-. Voltando á Alemanha, Gersten-''

No mercado* livre, o dólar fotjrnaier tornou-se membro do "Sinorio
cotado a CrS 136,50 para venda e,tla táreja Evangélica na Alemanha".
a CrS 133,50 para compra. A li- Em 1Í49 foi mandado, como depu-
bra foi vendida a CrS 380.00 e tado' da União Cristã-Democrática'

O mer-!"o Parlamento, mostrando em segui-
da especial interesse para assuntos

adquirida a CrS 371,00i.sn cado esteve irregular.

REPASSES

A opinião nos meios bancários
desta Capital é a de que seriaaconselhável, realmente, abolir aInstrução n.° 150, que limitou as

OS ORIGINAIS ENVIADOS PARA
QUALQUER SECÇAO lINCLUSIVE , .
SUPLEMENTOS! NAO serão DE- restrito, quando seria maior dose
volvidos, mesmo quando NAO|de liberdade para produzir-se apublicados. necessária maneabilidade.

de política externa. Foi êle um dos
porta-vozes mais decididos da Uni-
dade Européia, tornando-se em se- 

'•'¦
gulda membro do Conselho Europeu :'
em Estrasburgo. Em 1951 fêz parte 

*
da delegação alemã, que levantou
perante a ONU c problema da llber- -

. tação dos prisioneiros alemães na- ••
operafljes de repasse entre os Unlfio Soviética. i

mS ShS 
eslabc'?cH Reeleito como deputado em 1933. *

mentos a mobilidade necessária Gerstenmaier tornou-se presidente dapara operar cm cambio. O trier-Comissão Parlamentar para Assuntos-iv.ru.. (K.-Si .urina, se mantém!Externos, função que ocupou, até 1954; '
quando se tornou sucessor do fale-"'

H" *- *er-cido presidente do "Bundestag"
man Ehlers. (I.F.)
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SEM EDUCAR 0 NORDESTINO
NÃO SE SALVARÁ A REGIÃO

Tese apresentada ao II Congresso Nacional de Adultos pela profes-sôra Daura Rangel, da Paraíba — Educação pelo rádio: contingência
necessária, afirmou o bispo João Cavati - Encerra-se hoje o conclave

7

a agricultura e imprescindível pa-
Ia «ou?. !•?._.!. 0™ov._ aJr?0UPi.a.?.|estrutu7á social" reveiará a parce- " ' Ia de responsabilidade que cabe ao

falho e desmantelado sistema edu-
cional brasileiro*', concluiu.

IMPRESCINDÍVEL EDUCAR
PELO SADIO

«Sn _ft!nSf,._ _..?£_?5S ,Urais qllecomn cnllsa de todos os «ossosjso Nacional de Educação de Adul-
hli.l? le aIfabctl*cm. ™s so- males. Entretanto, mais perniciosa los. Dentre elas- "A .ducaeSÍ. ..
_re,,il0.„P.rÍpal:el.11 ? 1'.mem.paraique a ignorância é a corrupção dajadultos comolímção real' de Sil-; elite. Um estudo acurado da nossa j vio Macedo; "A moça que não sa-bia escrever", de L. ltomanowsky;"Educação de Adultos para o la-zer", de Hugo Mux-feklt; ''Plano de

alfabetizarão sistemática", de Mi-ryatn Cruz; "A campanha supletiva
e seus efeitos", de Gabriel Ramos;"Os cursos do Sindicato dc Metalurgicós de São Paulo: uma experiencia", de finio Sandoval; "Os rifveis de ensino", de Célia Lúcia
Montencffro; "A educação de adultos e seu aspecto social", dc Aida
Monteiro; "O ensino supletivo nazona rural", de José de Souza Fui'lado; "A educação de adullos e ademocracia", rie Rairmmda riaCunha Coulinho; "A educação deadultos e as populações marginais:
mocambo", do uma equipe de es-tudiosos do Recife; e "Comissões

e valorização do Nordeste. Esse éum dos pontos principais aborda-dos pela professora Daura Santia-
fio Rangel, representante do Estadoda Paraíba, na tese que apresentou
ao II Congresso Nacional dc Edu-
cação de Adultos.

Declarações da sra. Daura Ran- Educação pelo rádio é uma congel: E preciso que o governo de- tingència necessária no processosenvolva uma campanha objetivai.- educativo. É o pensamento do bis-cio a valorização do elemento hu-jpo D. João Cavati (Belo Horizonmano nordestino, sem o qual a re-;.e), que participa do Congressogiao continuara sendo um õmis ptí- como convidado especial. Apresen-sado para a economia nacional", tou éle uma tese desenvolvendo oA tese teve o apoio de toda ai (ema c apresentando sugestões de
pancada do norte e por ser con- como poderá ser feita essa cam-siderada de grande interesse pelos panha de alfabetização e educaçãovários aspectos que aborda o pro-' pelo rádio'•'™- a bancada paulista solicitou Declarou: «A Col6mbia está re_

solveiido o problema de alfabetiza-
ção no interior, através de aulas

ENTRE NÓS 0 MAESTRO
EUGÊNIO SZENKÁR

Nove anos ausente do Brasil — Regente da
Orquestra de Dusseldorf — Bartok

o compositor mais executado

blema,
a leitura integral em plenário.

LATIFÚNDIO PREJUDICA

Continuando suas declarações,
disse a professora Daura Range)
que a recuperação do Nordeste en-
volve uma série de providências,
que foram relacionadas em sua te-
se. Uma por exemplo: o sistema
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que sao transmitidas pelo rádio.
Aqui poderíamos fazer o mesmo.
Há no interior do Brasil centenas
dc vilas e povoados onde não há
(e tão cedo não haverá) escolas
que ao menos ensinem a ter. Por
meio do rádio é possível suprir
essa deficiência'.

E sugeriu: "O aluno rádio-ou-
vinte deverá ter uma cartilha ilus-

| Irada para seguir a lição e poderá
agrupar-se em uma sala da casa
de um conhecido ou vizinho onde
haja aparelho receptor. Ali uma
pessoa qualquer (alfabetizada) ser-
virá de professor intermediário a

i fim de orientar os alunos na se-
qüência 

' da lição. A adoção de
quadros murais facilitará o apren-
dizado". Finalizou: "Assim se en
sinará a ler, escrever, fazer con
tas e transmitir outros conhccimcn
tos úteis ao homem rio campo".

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
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Depois de nove anos de nus. n-
cia. durante os quais se radicou na
Alemanha e fêz "tournécs" por di-
versos países europeus e pelos Es-
lados Unidos, retornou ao Rio, on-
tem, o maestro Eugênio Szenkar.
um dos fundadores da Orquestra
Sinfônica Brasileira e seu primei-ro regente. O maestro Szenkar foi
recebido no cais por grande nume-
ro de amigos e admiradores e de-
sèmbarcou do "Louis Lumiere" sob
os acordes dc vários dobrados, exe-
cutados pela Banda de Música da
Polícia Municipal.

PEÍIZÁDA APRENDERÁ FOLCLORE, NAS "RUAS
DE RECREIO", A PARTIR DE HOJE

Primeiro local de atividades: Praça Águirre Cerda — Responsável
pelo trabalho a professora Zaíde Maciel de Castro

Disse-nos êle que dirigir uma or-l No segundo dia dr •¦•:-;<i .ri» -
Sfto^Ki^ ?US$el?01_ eXl- ASSSS dá Recr io"Csi-?e muito, sobretudo na parte de.en-tuada no bairro de Fátima (Pra-salos, que tomam todo o tempo én- ga Aguirre Cerda) o mais uró"¦<• ....... rxlblcâo e outra. Êste é olximb do centro cia Widè/já se- «Rum.» como" colabora^'da 5P|£5iadô*frt?à1P^A^rt^<j»»ra beneficiada com mais um pro- visão de Educação Extra-Escolarjda, por ali haver sido encontrado

um freqüentador çiue toca açor

motivo pelo qual nâo vem ao Bra-
sil mais vezes.

Sobre o movimento musical na
Europa, revelou que os autores dás-
sico.., tanto quanto os contempo-
rãneos ou modernistas, têm os seus
públicos certos. Os composito.es
brasileiros, de Carlos Gomes a Villn
Lobos, são igualmente conhecidos
e apreciados. No repertório da sua

grama de grande repercussão: um órgão que se encontra empenhadocurso de danças folclóridas bra-!cm desenvolver nos escolares bra-sileiras ao ar livre. sileiros o máximo de interesseEsta iniciativa figurará nas;pelas artes. O primeiro local es-

READAPTAÇÃO DO OLEODUTO-
SANTOS-SÀO PAULO

deon, 'que servirá de ponto de
partida para os trabalhos.

QUEM É A RESPONSÁVEL

O maestro Szenkar voltou aoI orquestra, inclui obras de Oarloílnosso país para atender a um con-! Gomes, Lorcnzo Fernandes. José!

D. Joio Cavati
Alfabetiznção pelo radioA implantação do trabalho relativo

à Orientação Educacional lios cursos
supletivos, de acordo como racioci-;1,Uinit'ipa,s t]e educação dc adultos",
nio da prof. Riná Robin — porte-\üe Alberto Rovai.
ria servir de estimulo a muitas jo ENCERRAMENTO

O II Congresso Nacional
Profa. Daura Rang_!

Uma sugestão do Nordeste

(vens desamparadas e mesmo a
! adultos frustrados e não realizados

por problemas vividos durante a In- u. " Congresso Nacional de Edu
ráneia ou a adolescência. Orienta- ca5a9 _f Adultos, instalado no pas-
dores preparados especialmente pa-]s;u'° dia !), será encerrado hoje

[ra executar missões desta natureza em sessão solene, às 20,30 horas,
1 poderiam recuperar milhares de no auditório do Ministério da Edu-

vite da Orquestra Sinfônica Bra-
Sileira, afim de reger quatro con-
certos no Municipal, devendo psr-inanecer c. rea de dois meses entre
nós. Durante este período, espera
rever os inúmeros amigos que aqui
deixou, durante os dez anos em queviveu no Brasil. Lamenta que os
seus compromissos de regente da
Orquestra de Dusseldorf, com 102
figurantes e 200 vozes o impeçam
de ficar mais tempo no Brasil, so-
bretudo porque vai apresentar 

"um
festival de obras de Handel, come-
morativa.s do bi-ceritonárlo do fa-
lecimentò do grande compositor.

AINDA 0 REAJUSTAMENTO
DE SALÁRIOS
DOS EMPREGADOS' EM ÔNIBUS
O ministro .Mário Meneghetti re-ecbeu, ontem, os representantes

patronais e de empregados das Em-
presas de ônibus desta Capital.

Os dirigentes patronais estão re-nitentes na aceitação rio que dese-
jam os empregados, no que se re-
fere ao pagamento e reajuste de
seus salários, há pouco reajustados,
dentro desses dez próximos dias,
desde que, as concessões das li-
nhas e a disciplinação do tráfego
nesta Capital sejam atendidas pe-Ias autoridades. O sr Mário Mo-
neghelti ao tomar conhecimento
dessas reivindicações prometeu aos
interessados ouvir prontamente

Siqueira, Villa Lobos, Nepomuceno!
e outros, que são recebidas com ge-1

Mõior eficiência no transporte do óleo da Refinaria
de Cubafão

O Conselho Nacional do petróleo, I tanques a construir, com

A responsabilidade déste cursode folclore ao ar livre e paracrianças será da professora ZaídeMaciel de Castre, conhecida téc-nica no assunto e membro da Co-
indicado :nH?sao N.lci°nal de Folclore. No

ral agrado. No momento o com- em reunlil° efetuada sob a presiden-:da capacidade, os novos desenhos doá Híl tr mes Junn°. essa mestra
cia do coronel José Aloxln.o Bittei.- detalhes do projeto, ainda não bem i , nl, ou Unn cu.rso especializado
court, com a ¦ presença cio represen- definidos, e a planta detalhada da »<-iüe clanciJs populares para quasetanto do presidente da Petrobrás, sr.Uacâo terminal de Utlnga. com Indi- • PFP j ÓrÇS cari°cas, sob OS
Heitor dc Lima Rocha, deliberou .011- caçáo precisa da distância entre tan- _Í5.P ° „S £la_ mc^ma Divisão de
ceder à Estrada cie Ferro Santos a.'quês e dimensões dos mesmo?, bem [? ma_5-? _. ~íira"JEsc0lar
.limcliaf, permisr.ionárla cia constrü-íeomo os volumes das respectivas ba-
ção e exploração do Oleoduto Santos-jcias de proteção e sistemas dc com-São Paulo, e visando a atendei de'bate a Incêndio.
maneira mais eficiente o transporta'

positor mais executado é o hú.iga
ro Bartok. íjá falecido l cujas obras
são realmente vigorosas e cheias de
colorido.

Com o maestro Szenkar viajou o
seu filho Cláudio, agora coin 18
anos e que se orgulha de ser "ca-
rioca da gema" Cláudio vem se
apresentar ao Exército, para fazer,
o serviço militar. Desejava o.ien1":™. dfc ólco combustível de alto
das autoridades militares um pra- !|ionfo do íhnütyí- produzido com ps-
zo para concluir o seu curso em , tróko haiano na Refinaria Presiden-
Dusseldorf, mas se isso não fór I"' Bernart,es' da Petrobrás, em Cuba-1'tao, autorização para readaptar oi

equipamento da linha de 18 polegn-!das do oleoduto com duas estações dei
aquecimento, nos quilômetros 28 e 41!

Neste campo de ação, é a pri-meira experiência que a profa,Zaíde Maciel de Castro realizarádevendo contar para tanto com aajuda do professor Gilberto, daDivisão de Educação Física, queacompanhou o curso' do mês nas-sado. ¦

possível, aíistár-se-á logo
CLANDESTINOS

O "Louis Lumiere" trouxe re-
cambiados para o Bra_.il dois hún-
garos, chegados em uma das le-
vas de refugiados admitidos em
nosso pais pelo governo, os quais,
por inadaptação, revolveram voltar

TRABALHOS PROGRAMADOS

AMPLIAÇÃO DAS PESQUISAS
DE BAUXITA EM MINAS

, E SÃO PAULO
,,,... , , ,-. . Lm declarações prestados aOs depósitos de bauxita em;imprensa a professora Zaíde Ma-Poços de Caldas, que asseguram:ciei de Castro resolveu que a ex-

quês na estação tcr,.,:,M _,¦ i •-¦„.. a i matéria-prima para a maior in- '¦ tensão do trabalho, quanto a tem-
da capacidade imitiria de 6 360 oouj dlíst.na 'ülmo-americana de alu-;P.oe programa, dependerá, exclu-
litros, destinados a segregação e sr- mIl»°> estendem-se por uma área! siyamento, do interesse dos fre-
mazenamento do referido produto e!1imuito mais ampla do que fora iQuentadores cie cada rua onde a

à Europa" São eles i.«in T..e_. captação do mesmo terminal para Previsto pelos estudos iniciaisJJ-xperiencia for prestada. O nú-
e Bo°an S-eín - distribuído do óleo de alto ponto- de P?WS lcvada« a cabo pela ! W. J a.'dadé das crianças,im.an to.nan. . "-.visão de Fomento da Produção também, ditarão quais as danças

ineral i Ministério ria AgrieulUj. s .convenientes. A idade me-

da linha Étroncb, O Conselho permi-tou tambAn a construção de dois tan-

PEREGRINAÇÃO
A LOURDES
120 brasileiros, sob a chefia

do catdeal Câmara

NOVOS DIRETORES
NO I.A.P.C.

de latifúndios atualmente vigente'desanimados, levando-os a trilhar
em grande parte da região deve j caminhos honestos c a vencer na
ser extinto e se dar ao trabalhador i vida.
rural a oportunidade de cultivo de Na conclusão de seu trabalho, a
sua própria terra. Entretanto, para!prof. Riná Robin lembrou o pie-
que isso ocorra, é preciso prepará-1 nário do II Congresso de recomen-
lo para essa situação nova. As es- dar à Prefeitura do Distrito Fede-
colas rurajs devem então exercer'ral a instituir um Serviço de Orien-1
essa função complementar neces-:tação Educacional em caráter ex-;
sária. Alfabetizar nâo é. suficien-'pcrimental. no seu Departamento:
te, disse ela, é preciso educar. Ide Educação de Adultos, que já

Outro ponto da tese da profes-1 possui um corpo de professores |sóra Daura e que ela considera de com conhecimentos no campo da
grande importftncia para a solução'moderna didática,
do problema educacional brasilei- j
ro: preparação de elites para mi-| ALGUMAS TESES
nistrar a instrução secundária e
superior. Sobre isso declarou: "Éi Foi grande o número de teses
freqüente apontar o analfabetismo; (185), apresentadas ao n Congres

cação. Às 9 horas, no auditório da
A.B.I. haverá a quinta e última
reunião plenária, quando as qua-tros comissões especializadas apre-
sentarão parecêres sobre as últimas
teses examinadas.

Um grupo de sessenta peregri-nos brasileiros, sob a chefia de
, ,. °}D- Jaime de Barros Câmara,prefeito do Distrito Federal, ficando; cardeal-arcebispo do Rio de Ja-depois de reabrir a questão com asneiro, seguiu para a Europa on-duas partes interessadas. j tem, a bordo do "Bretasne"

No que se refere ao pagamento Outros sessenta peregrinos deve-dos salários reajustados, as em-; rão se juntarpresas prometeram ao ministro in-hm.
terino aceitar as condições já co-

ao grupo, na Ba-

fluldez. jDiyis
No processo submetido ao Conselho Mir._,„, ,..,_.„,_,..-.,„ .,_,,,. „_- ,.  -,¦ ,™u. ,,.,.-

Nacional do. petróleo, declara a __s-,tura) tem demonstrado a grande nj^,. , p, ía„ decidirá qual o
trada de ferro gantos a Jundiaí que j penetração do minério no subsolo ipno ae ,raDa|no a ser aplicado.
a Petrobrás financiará o investimen- ! regional-, revelandc novas e pro-j _to, devendo, oportunamente ser apre- ímissoras zonas mineralizadas.
sentado aquele órsão o respectivo' Além das investigações desti-
contrato. ;nadas à localização de novas ja-Ainda de acordo com a deliberação jzidas, OS técnicos do Ministériodo Conselho, a Estrada de Feiro da Agricultura têm participadoSantos a jundiaí deverá apresentar, ativamente dos estudos promovi- j Assumiu ontem''a Diretoria do¦untamente com o contrato de finan- dos pela empresa concessionária j Departamento de Arrecadação ociamento, as plantas estruturais dos para o melhor conhecimento dos : Benefícios do I.A.P.C. o sr. Délio

 i depósitos, a fim de bem orien- Aloisio de Mattos Santos èmtar os trabalhos de lavra. Um: substituição ao sr. João de Car-programa dc sondagens, a cargo valho, candidato à Assembléia doido engenheiro Resk Fraya. está Estado do Rio, e que se afastasendo executado sistembàtica- das funcôeõs atendendo a exnres-mente, com_ reais proveitos para; sas recomendações do presidente" ""¦ '"¦ ^^SStLVSrSómbi^ s^.vUtfá

EM ASCENSÃO OS CASOS
DE DESPEJO E DESQUITE
Pela estatística dos leitos

cia, ve-se que, no primeiro se- desse
nheridas a narlir mpsmn rlã Hot_ii_i ,S vlsÍtarãO O Sfflltuário l «•'"• v,-.-i: MUr. mi pi im.iiii -c- ,,,,,,,,.„ '„...,,,i,lri;. ,,,,,, ,;. . ,.,.:, " -1" • •-" "u •wmu.. vmna cn.-nhtt.d,... a partir mesmo, da datajde Lourdes e diversos templos|mestre déste ano. já foram pro-ÍS_Sf^f .maisKia»d° a Divisão de Benefíciosda celebração do acordo assinado,! católicos rln V.lluíSLma. niicrom n,-im.ir._ o a„_i. _..-.„! ÇdlOUCOS CIO V'ellO MulldO.mas, querem primeiro, a
daquelas medidas.

aceitação 
j jornada de 58 dias 

"de"pêíègr

ção, devendo retornar ao Rio em'mo medidas

Reinicia seus trabalhos
a Comissão Jurídica Interamericana

Em debate o direito de asilo aos militares
Tiveram inicio ontem, nesta Capi-

tal, às 15 horas, os trabalhos da Co-
missão Jurídica Interamericana, cor-
respondentes ao ano de 1958. Assu-
mindo a presidência, o delegado bra-
sileiro, prof. Santiago Dantas, depois
de saudar os delegados de outras na>

embaixadas na Capital colombiana,
em conseqüência de atividades políti-
cas em que estiveram envolvidos.
Atentendo ao decidido pelo plenário, o
presidente declarou que aguardava
a presença dos delegados do México
e da Colômbia, que estão sendo espe-

ções, aqui chegados para um novo pe- Irados, a fim de ser designado um re
ríodo de trabalho, a serviço do ideal [lator para a matéria, que conta parada paz entre os povos e do progres- fá sua apreciação, com um estudo ofe-
so do direito, e especialmente a rar.
Benedlct English, que pela primeira
vez tomava assento naquele comitê,
comunicou a seus pares ter apresenta-
do s sua renúncia diante da impossi-
bilidade de conciliar com os deveres
da sua alta função os compromissos
assumidos na presente fase da política
tntérha do pais, já que não lhe res-
tarla tempo para participar das reu-
nlões, que se devem prolongar portrês meses. Acrescentou todavia, queera seu propósito aguardar no 'posto
a designação do seu substituto, a ser
feita pela Organização dos Estados
Americanos dentro de alguns dias, ao
que se esperava,

Foi estabelecida por sorteio a or-
dem em que deveriam votar os dele-

recido pelo governo do Paraguai.
Decidiu-se também pedir ao governo

da Venezuela um novo expediente re-
latlvo à designação do delegado da-
quêle país junto à Comissão, cm £a-
ce rias novas disposições que regulam
o assunto.

A designação de relatores para os
temas que constam de agenda déste
ano ficou adiada para alguns dias mais
tarde, quando estiver presente maior
número de membros da comissão.

Compareceram á sessão Inaugural os
delegados do Chile, Peru, Estados Uni-
dos, República Dominicana e Brasil,
respectivamente srs. Luís David Cruz
Campo, Carlos Echecopar Herce, Be-
nedit M, English, Ambróslo Alvarez
Aybar c Francisco Clementlno de

ESTATURA MÉDIA
ESTÁ ALIMENTANDO

O fenômeno tem sua explicação na Genética
e prende-se ainda à quebra de isolamento em

que vivem as populações
S. PAULO <Do enviado especial I transmitem de geração-em gera-

n-ina- requeridas 2.000 notificações co- \„£',?,.?_-,. i ' ? -, í0- c_?"dc 2 anos.
brebarátófias cie ;»hecimento foram feitas mais dej

setembro. Esta viagem 
"fa7"piír- 

j despejo ."Én. outras palavras, Is- «1?^^^^ C°m 8rt#&de- Sanfok^tomou1te das comemorações do cente- so significa que. de hora em ho-! testemunhos que sao detida-; ^ Khsua ri-_nano da aparição de Nossa Se- Ta, vinte famílias, nesta cidade, ,mcnt.* anaisados, tanto no La- ^ í"'. na ,^n"'a aa •
nhora de Lourdes. que o mundo; foram compelidas a providenciar boratol''o da Produção Mineral ;peI"ZniPir_ 1í« s^,católico
ano.

Em substituição ao sr. Délio
posse, na mesma

ocasião, na chefia da Divisão deo 
sr. Luís

está comemorando este novas residências, elevando, as-:™ no Instituto de Tecnologia 11"fe„ í"1^0. fc ,SoVsa¥ *xA£t:
;sim. a proporções ainda Inatírifei- 

'Industriai do Estado de Minas, "etário do presidente do I.B.GE,
Idas a crise de moradia na Capi- Q110 vem trabalhando em estreita ^tal da República. Por outro lai- colaboração com a D.F.F"
do, ainda de acordo com os da-,nesse terreno,
dos estatísticos fornecidos pela í Outra jazida de bauxita em
Corregedoria do Distrito Federal, íclue se. põem muitas esperanças,
foram propostas 2.102 ações or-ia de Colina, entrou recentemente
dinárias de desquites, separação' 110>s planos do Ministério, paraO diretor-geral da Fazenda de corP°s e de alimentos, re-!estudo isstemático. As perfura-autorizou o suprimento de Cr$íQueridas nas Varas de Famílias. Ç°es foram iniciadas há dois me-

165.145.418,00 ao Ministério da!Tal fato importa dizer que a >es, registrando-se até agora ai-

165 MILHÕES
de suprimento ao Ministério

da Marinha

Marinha.

gados de acordo com o Regimento, Santiago Dantas.
nbtendo-se o seguinte resultado: 1«, Foi marcada nova reuniãa para aPeru: 2», Brasil: 3», Chile; 4», Colôm- 
bis: 5o, Argentina: 6o, México: 7o, Ve-
nezuela; 8°, República Dominicana e
9", Estados Unidos.

DIREITO DE ASILO A MILITARES

A seguir foi lido um expediente daOEA, transmitido à Comissão para
que opine a respeito, de um pedido do
íovêrno da Colômbia para que aquê- I gueira Galvão," antigo" agente 

"da
le alto organismo internacional se ma- jE. F. Central do Brasil O sr

próxima sexta-feira, dia 18, às 15 hs.

NOVO CHEFE DA ESTAÇÃO
D. PEDRO II
Assumiu a chefia da estação

Pedro II o sr. Joubert Fi

nifeste acerca da legitimidade do di-
reito de asilo invocado por militares
em serviço ativo, asilados em diversas

Joubert vinha exercendo, de há
muito, a função de subchefe dareferida estação.

Soldados do Corpo de
Bombeiros não são militares

Sustenta Nelson Hungria — Ecos do I Congresso
tle Direito Penal Militar

do Correio da Manhã) — À esta-
tura média humana tem aumenta-
do progressiva mente e longe está
de se manifestar em equilíbrio,
como alguns supõem. Tal revela-
ção, feita pelo prof. P. H. Salda-
nha, do Departamento de Biologia
da Universidade de São Paulo, du-
rante a reunião anual da S.B.P.C.
baseia-se em estudos realizados em
diferentes países e também em ex-
perléncias brasileiras. Em uma in-
vestigagêo genético-populacional de
comunidade que sofreu forte aflu-
xo de imigrantes oriundos do norte
da Itália foi possível analisar a es-
tatura de 2.579 indivíduos de 17-18
anos, cuja origem ser determinada,
Encontrou-se uma estatura média
de 162,9 cm para 760 descendentes
de brasileiros; 166 cm para 1.318
descendentes dè italianos e 166 cm
para 501 descendentes de brasilei-
ros e italianos.

Nos Estados Unidos, verificou-se
que a estatura média de filhos de
imigrantes de várias nacionalida-
des é superior àquela de seus paisou dois indivíduos no pais de ori-
gem. Tal fato é condicionado prin-cipalmente por fatores hereditá-
rios (genéticos) e tem sua explica-
Ção nos gens dominantes que se

çao.
AUMENTO CONSIDERÁVEL

Na Europa, prossegue o prof.Saldanha, durante as últimas ge-rações, a estatura média, em tá-
das as idades, aumentou conside-
ràvelmente. Em um período de 60
anos, esse aumento na Suécia foi
côrca de 15 centímetros para ado-
lescentes e 5 cm para adultos, ês-
ses fatos confirmaram que houve

IV CIRCUITO TURÍSTICO
URUGUAI-ARGENTINA-
PARAGUAI-IGUAÇU
Atendendo a numerosos pedi-dos. O Touring Club do Brasil

levará a efeito, êste ano. mais
um Circuito Turístico Uruguai-
Argentina-Paraguai-Foz do Igua-
çu. Partindo do Rio em conforta

Justiça tomou conhecimento de iguma. dezenas de furos completa-
| quatro ações por hora. daquela, dos ou. iniciados. De-metro em |"natureza. Quanto à celebração metro, são colhidas amostras das
; de: casamentos, não há mais con- camadas perfuradas, a fim de
i trole da Corregedoria, em virtu- .'submetê-las á análise. Dessa ma- i
de da lei que descentralizou o neira alcança-se a exata deter-

; registro civil, possibilitando a en- minação do valor econômico dotrega das habilitações diretamen- depósito, cujo potencial pode ser
!'_ as cireunscriçõbà, | rigorosamente medido e avaliado. I

indivíduos, mas também um áU- f tr_,0' no dla 2 para Sao Pau"
mento real na estatura média òb- °\ondc pernoitarão. No dia se-
serrada ém diferentes populações|fm.lv'.cnl trem dc luxo da Es-
européias. Inúmeras observações1 •- e Ferro Sorocabana. par-
sugerem que a nutricjão pode ace- l,ira.° para Presidente Epilacío,
lerar ou retardar o crescimento mas i?, c embarcarão num navio do
tem pouca influência sobre a al-lt>erviÇ° de Navegação da Bacia
tura final do indivíduo. A melhoria
das condições de vida nos últimos
100 anos foi paralela ao aumento
constante e uniforme da estatura
média nas populações européias.

O fenômeno, de base genética,
pode ser relacionado ainda com a

do Praia qu os levará a Guaíra.
Após visita às famosas Sete Que-das, partirão por via aérea, paraa Foz do Iguaçu a fim de co-
nhecerem as cataratas desse
nome, de fama universal. Daí
partirão, ainda por via aérea

^__l^_____________t ^H ____________r _^____l

quebra de isolamento que se tem ipara Assunção, cuios sitios tunVverificado ultimamente, com a in- ticos mais belos conhecerão. Portensificaçâo da mobilidade geogjrá-via fluvial (pelo Rio Paraná) se-fica e social dos indivíduos, o que', guirão, por fim para Buenos Ài-determinaria maior possibilidade Ires, de onde regressarão ao Bra-de depuração de fatores genéticos, sil'no luxuoso paquete ''Andes"
'da Mala Real Inglesa. '

CHEVROLET
CAMINHÕES E'PEÇAS

DAUTOP
Rio: Rua Riachuelo, 130
N. Iguaçu; R. 13 de Março, 48/72

Futuras imtalaçõai.

Avenida Suburbana, 7590.

CONCESSIONÁRIOS DA GENERAL
MOTORS DO BRASIL SIA

tsiírgrrr^'^' ¦¦¦>
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üma das teses que maior discussão
despertou no seio do I Congresso de
Direito Penal Militar, há pouco rea-
lízado nesta capital, rol, sem dúvida,
«. de saber se o policial militar t ml-litar para todos os efeitos, ou não.
Sobre esse assunto hà controvérsia
mesmo nos Julgados do Supremo Tri-
bunal Federal, onde o ministro Nelson
Hungria está, neste particular, sempre
cm desacordo com os seus colegas da-
quela alta Corte. O seu ponto de vis-
ta i o de que. em hipótese alguma,
se aplica o Código Penal Militar à
Policia Estadual. Declarou ainda oilustre Jurista, quando presidia aMesa Diretora daquele certame, queos policiais estaduais são militares,
mas militares estadual--, não se con-
fundindo com os militares federais.
E acrescentou: "os homens do Corpo
de Bombeiros não são. de modo ai-
gum, militares. Entretanto, InconsteS-
tàvelmente. há uma lei ordinária am-j
pliando o foro da Justiça Militar do!
Distrito Federal ao nosso Corpo dei
Bombeiros. Aos solados do fogo se]
aplica o Código Penal Comum, Já que1o Código Penal Militar se entende
apenas com o E_ército, a Marinha e a
Aeronáutica. Náo conheço da deser-'
ção, para esses homens, mas conheço1
o abandono de emprego; náo conhe-
ço a Insubordinação, mas conheço o
desacato", concluiu o grande Jurista,:

Os crimes do policial do Estado têmde ser Julgados.de modo específico,
mas dentro do Código Penal comum,tanto assim que, quando a segunda
instância nâo é a especial, quem co-nhece do recurso é o Tribunal de Jus-
tiça local.

O congressista Benedito Rauen.
após ouvir a explanação acima, disse:

|"HoJe, foi aqui, citado Esmeraldino
Bandeira, em acórdão do Supremo

!Tribuna), em 1909. c outro, de Pedro
Lessa, om que se diz, mais ou menos,
O" que V. Exa. afirma. O Supremo

(Tribunal decidiu então, por "Habeas-
; corpus", que íoi concedido, a não aplt-
| caçáo da lei penal militar a policial'militar de _.si._do: porque entendia
jque era Inconstitucional essa aplica-
jçáo do Cód.go Penal da Armada ao
policial militar estadual". .-*

| O ministro Nelson Hungria, encer-
rou o seu voto vencido, declarando
que está sempre lutando contra asanomalias que estão ocorrendo. Entre
elas. cita: subordinar à Justiça Mili-
tar o Corpo de Bombeiros. "Os ho-
rnens do Corpo de Bombeiros náo sáo
militares. De modo algum. Sou voto
vencido e não convencido. Entendo
que. em hipótese alguma, pode ser
aplicado as Polícias estaduais o Códi-
go Militar. Alicáyel é o Código
Penal Comum, concluiu o ilustre ma-
gistrado patricio".

210.100"
por sala-ja na própria compra!

Estas tit Mas larantias contratuais I

Pr.ço fixo e irreajustável
Entrego em 36 meses

Projeto já aprovado sob o
n.B 7210213/58 naP.D.F.

Const.uçSo por empreitada t
PIRES SANTOS t CIA. LTDA.

Incorpcraç8oi

FRANC0P01 COMÉRCIO l INDÚSTRIA S. A.

Visite hojí o rossi loja ds v«ndas, no préprio local, ou
•licite o prtunsi tt um notio rtpresententi.
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Compare o araa útil d» nossos conjuntot
com as áreas de outros edifícios da misma.-'
closse, no mesmo local. Analise nossos- preços
e especificações de-construção. Observe.nossat
garantias contratuais. Veja que nós lhe oferecomoi
uma Vantagem de 200 mil cruzeiro» por sala \á
na própria compra.

Reservo seu «stritório M —mm
MHCJIHTIl
Av. Pre.iaeiite Vargas, 48? • esq. Migwl Couto, a dois passos da Av. lio BroiK»

Grandes áreas pare grandes Companhias
Conjunto, a partir d» M Cr$ 730.000/
Entrada ...».,, 10%
Mensali-aáa «-_... Cr$ 3.650

MQ 
/ FINANCIADOS

/ 0 A LONGO PRAZO

Planejamento • Vendas e .cluilvati

CBrVSOKUIt BRASHEIRO OE OâÓVElft
Rua do Carmo, 17- 2;° -Tel,: 52-8317
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1." Caderno

Departamento dos /Correios e Telégrafos
Rigorosas medidas para o melhoramento da entrega

.. de correspondência e "Colis Postaux"
Prazo para solução das reclamações

PREFEITURA
FIXADO PARA O DIA 25 O INÍCIO DO PAGAMENTO

Ampliação da rede escolar — Reunião da Sociedade dos Médicos —
Diretor do Teatro Municipal

O diretor geral do Departamento
4Ò& COrreiOf • Telégrafo*, cel. Eve
r»r<k> Slmas Kelly, considerando
4ué um dos mais sagrados deveres
dft Brasil é honrar os compromissos
internacionais; considerando que a
sàtisfaçío desses compromissos, no

tocante ao assunto ora abordado, re-
aide no fiel cumprimento dos dis-
positivo» dt todos os Atos firmados
pilo. Brasil, principalmente nos Con-
gressos Poatait Universais realizados;
considerando qui seriam sobremanei-
ra deprimente para todos os brasi-
leiros t, particularmente, para os
funcionários óo Departamento dos
Correias e Telégrafos, a confissão
tácita de que a falta de cumpri-
mento de nossa obrigação resulta de
nossa incapacidade administrativa;
considerando que os nossos brios nos
impõem que, todos reunidos no maior
esforço de colaboração mútua, re-
cupertmos de imediata o alto con-
ceilo • 6 firmemos no seio das Ad-
mlnistrações Postais; considerando
que a Administração Postal Brasi-
leira vem sofrendo, freqüentemente,
por parte das .demais a sanção ore-
vista no I 3.o d do art. 74 da Con-
venção Postal Universal, por faltai
ao dever de dar solução, dentro do
prtio de seis 16) meses, estabele-
cidò pelo referido dispositivo, às re-
elàmaçôes sobre o paradeiro da cor-
feipondência registrada e de colis
postaux, procedentes do Exterior;
considerando que decorre desse pro-
cedimento irregular o fato de ficar
« Brasil responsável pelas indeniza-
«fies efetuadas, de conformidade com
« I 1.» do citado arti<o da Conven-
çSo, nos países de origem, que, por
íôrça desse mesmo | Vfi, devem pa-\ gi-las aos remetentes no prazo tam-
bém de seis (6) meses; considerai]-
do que essas numerosas indeniza-
çfieí, em sua maioria, vêm impor-
tando em elevadas quantias, cujo
recolhimento nao vem sendo feito

ijelos servidores culpados, por isso
que a responsabilidade, em quasetodos os casos, não tem sido apu-
rada pelas Diretorias Regionais dos
Correios e Telégrafos, do que resul-
tam prejuízos ehçrmes para os co-
(res públicos; considerando que es-
sa situação, vexatória e grandemen-
te prejudicial ao Erário, vem sendo
determinada por diversas causas,
entre as quais poderão ser aponta-
das a desorganização dos respecti-
vos serviços e seu funcionamento
irregular, com desobediência a dis-
posições regulamentam: consideran-
de que os Diretores Regionais dt-
vem compenetrar-se de suas res-
ponsabilídades, prestando maior aten-
tlò aos setores que cc«itribuem pa-ta essa situação fiscalizando-os •

, «íotando providências enérgicas pa-ra sanar-lhes as falhas; consideran-
do que os Diretores Regionais que,assim, não procedem, se omite, ne-
«ligénciam no cumprimento de seus
déveres. tornando-se, desta forma,
ns principais responsáveis pelos pre-Juíeos decorrentes da situação em
¦preço:

. I — marcar is Diretorias Regio-

.Segundo informações prestadas i
I reportagem, -'junto ,s Secretária» de;
Finanças » de Administração, o pata-',

I mento do funcionalismo municipal,
.relativo ao mês em curso, será inicia-
|do no próximo dia 25, quando rícV-

ponsabilizando individualmente n di-'b*rSe _ CMm<> P''«xí - oí servidores
retor regional, a cargo de quem es- jtntegrantes do lote 1.
tiver a Diretoria Regional, cuja res-

Em cerimônia realizada onlem I

ponsabilidade haja definida pela
falta de resposta dentro do prízô
ora fixado, sem prejuízo, porém do
direito de ação regressiva que lh* I tarde no Palácio Guanabara, b pre-assegura o art. IS do Código Civil ;{ejt0 assinou decreto autorizando a
?»? hL 

Cn°ô,^ 
2! 

cna.uB!íd^,1?i°labei'u"'a dc Clédit° especial de ;oO
naTcabhV ' 

""" díSClplU 
Impões de cruzeiros, para prossejui-

V - que'seja imediato o recolhi- |mentí> do p!ano <.e »mP»««ã° da rede
mento pelo diretor regional respon- •'«'lar do Disctrito Federal, elabòm-
sável aos cofres da respectiva tesou- jdo Pela Secretaria dc Educação, Desse
raria da importância correspondem» j crédito, 70 milhões de cruzeiros se
à indenização do registrado interna. | destinam 1 construção «e novas es-cional ou do colis postaux a ser pa
ga, bem como imediata 1 cornuni

colas 'primárias t 30 milhões para re.
cação desse recolhimento i Dhito- °T/n*t° 

ZlTl~.T. 
''** £**ria de Correios. - Ten. cel. Evt- ' d de mtlh»™rn«nt«>».

rnrdo
ral.

de Slmas Kelly, direto r ge- * * *
Designação: — Augusto Pereira e ! Na Pr6xl'ni íwçtáifilra. ás 20,30

Souza, Emanuel Mendes Pereira, i h01'". tem sua sede no Clube Muni-
Renée Alba Covdovil, Paulo dè icipal, vai se reunir, tm sessão extrt-Paula e Silva Stldanha, Jaime Sis- | ordinária, o conselho diretor da So-nando, Betina Kaisermmn, Lia RI- 

'
becco Pentagna, para se incumbiremda tradução dos Atos da União Pos-

10.207
10.735
10.764
lft.770
10.777
10.7Í8
10.79»
10.SOR
10.61.1
10.820
10.832
10.835
10.854
10.862
10.875
10.901
10.908
10.913
10.921
10.939
10.9 W
10.963
10 .«70
10.987
10.995

10,709
10.760
10.765
10.771
10.778
10.792
10.799
10.810
10.815
10.823
10.833
10.840
10.855
10.863
10.882
10.903
10,909
10.914
10.932
10.940
10.949
10.968
10.973
10.988
10.997

10.752
10.761
10.767
10.773
10.783
10.7S3
10 801
10.811-'
10.8K
10.827
10.834
10.845
10.857
10.866
10.883
10.904
10.911
10.919
10.936
10.041
10.951
10.968
10.980
10.990
11.000

róaito 41 — casamentos
ciiIm:

10.754
10.763
10.768
10.775
10.785
10.794
10.804
10.812
10.817
10.828
10.B36
10i847
10.860
10.872
10.687
10.905
10.912
10.920
10.937
10.943
10.954
10.989
10.985
10.992

Ma tri-

4.415 950.441

PROPOSTAS EM EXIGÊNCIA
NO M-42 - 5» ANDAR

Compareça ao M-32 trazendo ó úl-

ta! Universal, essinados em Ottawsem 3 de outubro de 1957. sob aorientação do diretor de correios.

Piedade de Médico» da PDF. quando timo ">ntra-cheque - Matrículas:
será apresentado o relatório anuo.
acompanhado do balanço de contas
No dia 23 do corrente, quarta-feira,

22.033 27.563 49.787 60.897

no mesmo local e hora, será realizada Matrículas:
Compareça para esclarecimentos •

Kelly, diretor geral.

sr. Angélico de Miranda~Loureiro".' í* «Mémbléia geral ordinária para lei-- Ten. cel, Evèrordt He Simas ilU1'*' discussão » votaçáo do relatório.
bem como a prestação de contas da

Idiretoria. 6s conselheiros * demai;
j associados estio convidado/ para as
duas reuniões.

* # *
Por decreto ontem assinado pelo

prefeita, a professora Zelia Mana

CARTÕES DE IDENTIDADE
do Instituto Felix Pacheco e

aplicação dos selos nos re-
querimentos

• 4.279
53.923
56.«12
«6.161
74.843

6.104
56.949
60.770
69.890
75.360

33.201
58.628
63.423
71.973

950.488

38.818
59.249
65.419
72.361

990.060

] to de Assistência Hospitalar; Esme-'.Vflldt Vieira Fontes para o Departa-
mento de Higiene; Maria Borges Ro-

| drigue* para o Departamento de As-
sistência Social; e Amaury SadocK

Ue Freitas F.lho para ter exercício
j numa das Comissões de Fiscalização
|t Controle: Removendo Fernando Pi-

nheiro, Djalma Crissiuma, Orlando
Ceglia * Leonardo Alberto Cunha pa-
ra o Departamento de Assistência
Hospitalar; Carolina dos Guimarães
Costa para o núcleo 1.610; Genildo
Santana, Ângelo Marques, Manoel
Nelson Soares da Silva, Marcolmo
de Azevedo Rangel para o Departa-
mento de Assistência Social; Mauri-
cio Barcellos Guimarães para o Ser-
viço de Repressão a Medlcôneia: Lul-
za de Figueiredo Belo para o Pronto
Socorro de Copacabana; Vietor de
Alcântara, Arlobar da Fraga Pinhei-
ro, Orcelo Geraldo de Azevedo, Al-
.Credo Júlio Fernandes, Caio Wander-
lêy Curió, Osvaldo Francisco Dutra,
Adamastor Alves Coutinho, Rubem
ria Silva Pavão, Feliclano Barbosa da
Silva, Luiz Marques, Decio Pinheiro
de Carvalho, Edmundo Barbosa, Guilherme Belém, Darci do Rosário Ri
beiro pgra o Departamento de Hi
giene: Afonso Capparelli para o 1>
G.H.A.; Herminio Linhares Alberto
Carlos para a Comissão de Fiscaliza-
çâo e Controle; Alberto Santorum
para o núcleo 1.610: Joel Bretas parao Serviço de Repressão k Medicán-
cia; e Leonidas Martins e Oscar Mo-rato de Andrade para o Departa-
mento d* Assistência Social.

DESPACHOS

MALA DIPLOMÁTICA

Lentina Alves Range! Lopes, Ce-
zarina dos Santos feoaventura. Mer-
redes Rabello, Lucas Ramos. Rosa tle
Jesus Almeida, Maria de Lourdes Sa-
raiva, Magdaleha Doboc Swoboda,

| Carmen Soares de Souza Barros
SECRETARIA OE ADMINISTRAÇÃO! Licença especial aprovadas.

ATOS DO SECRETARIO

Designando Irene Ferreira Pacheco!

1 Departamento Municipal da Criança
e do Adolescente

ATOS DO DIRETOR»i,rt„im„.iw £1 ~*™-«a. k», L „ I* Antônio Lopes para a Secretaria deiAbdulmac.h foi nomeada para o cav- Safia4 t Assistência; Sylvio de Mo- „ ,go de adjunto do secretário da Edu-1 raes pa)-a „ Secretaria de Finanças:' Deslrnaeéet - Sarah de Castro
cação e Cultura, em substituição ao Durvclina Santos para a Secretaria' Azevedo e Ligia Brandão Squadri

de Educação e Cultura; Julieta Simões
Pereira de Mello, Nelson Telles No-

Departamento Federal de S^S-p<F^>^ \
rança Publica, solicitou a audiên- pment*"lo_ n* Juntlk Administrativa Secretaria de Finanças; Alcides Jor-

n r-*i-i. 1 ü v t, , l,r- Augusto Lopes Vijlasboas, Em ou.O Instituto Felix Pacheco, do,tio «to. o sr. Álvaro Gonçalo Ameri.

Cia da Recebedoria do Distrito!dB Fundaç5° Le5° XI"
Federal quanto à possibilidade| * # *
de, no pagamento das taxas es-
peciais devidas, nos cartões de
identidade, pelo mesmo expedi

para o Serviço C. de Vacinação.
Departamento àt Assistência

Hospitalar

ge da Rocha para a Secretaria de
Viação. e Obras; e José Maria Gon-
çalves para a Comissão de Aquisição
de Material: admitindo José Cláudio Fontes para

O sr. João de Lima Pádua, que tté:de Oliveira Monteiro, Darci dos San--do tf*fír,
.... .,<_>.. ...» ..11 f "uu"' 1"" 

''"tos Nascimento par» exercerem 1

ATO DO DIRETOR

então vinha exercendo o cargo de che-, ÍUnçí0 de tribslhíd6r de Limpezafe do Serviço de Teatros e Diversões,! Urbana, ref. "C": e Orlando da Luz
dos, serem as estampilhas aplica-l'0' eleito ontem diretor do Teatro!Trindade para exercer a função de
das nos processos e não direta-1 Municipal,-segundo deliberação toma-] trabalhador, ref. "B'\
„.._,_ , . jda pela Comissão Artística e Cultural „.....„„.ti;nte em tais documentos. I „,„„,., CâM de eBpe*ácul0. despachos

Esclarece aquela repartição1 _ NAdir N0brega, Eurides de Almeida
que, relativamente aos cartões de *. "¦* * Áurea Emílio Rosa — Assinadas
;j-y,..j„J_ „ . , as apostilas; Milton do Souza Me-identidade, cu.io fornecimento e, A renda da Prefeitura atingiu on- deiros - Revalidada a portaria; Eva-
da ordem de 500 por expediente, tem a importância de Cri 79.970.566,30. | Sf^^Jft'beil'f: .^Jlí J.hef!í!..,Çf'osi
avultam essas dificuldades em * * *virtude do tamanho reduzido dos
ingressos, que exige cuidados es-
pecinis na disposição estética das
estampilhas, como, também, rta' Compareçam no prazo de cinco dias.'ao Departamento de Saúde Escolar, á

'DE INSPEÇÃO DE SALDE
PROFESSORES PARTICULARES

Ramos

Designação — Laudelina Vieira
o Hospital Disp?nsário

DESPACHO
Newton Guillon de França — Com-¦ pareça para esclarecimentos ao Hos-

pitai Geral Souza Aguiar.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

ATO DO SECRETÁRIO
Designação — José do Espírito San-Assinadas «s apostilas: e to para resoonder n*l«,«tí«.rt/i«t. T.

í,0.Sén.d°poS - RMÍ,ÍCad0 ° M-^^^^S^^%^
Departamento io Pessoal

DESPACHOS DO DIRETOR

Alvanita Xavier Sardinha.goma que, mal distribuída ou,"" UTLSgffií°R" 
„«„ ai ,«",„ 'm*?'""^'?'1^ sârt1,nha' Míri0

, AV, Almirante Barroso, 81, 12« an-, Martins, Thentonio Bahia, Jnubertusada em excesso, levada ao ca-dar, sala 1226, de 12 às 15 horas, mu- Cortines de Freitas. Alda Maria Sa-JLWaV^Mareeínidos de carteira de identidade e cai- raceni. Antônio Bruno de

feito Mendes de Moraes.
DESPACHOS

S. Monteiro Engenharia e Comer'cm Ltda., Drumattos Engenharia Ltda— Aceito as obras em caráter pro-visoilo: Empresa de Engenharia Ceip

Reunião em
Washington

O fato diplomático do dia
de ontem a assinalar em cs-
pecial foi a reunião no «abi-
nete do sr. John Foster Dul-
les, em Washington, dos re-
presentantes diplomáticos das
Américas. O secretário de
Estado norte-americano, h«i-
ra e meia depois de haver si-
do anunciado o desembarque
de tropas dos Estados Unidos
no Líbano, convocou embai-
xadores e encarregados de
Negócios (entre os quais o
ministro conselheiro Henrique
Rodrigues Valle, - do Brasil)
para uma conferência que du-
rou quarenta minutos e du-
rante a qual definiu a posi-
cão dos Estados Unidos com
respeito à crise no Oriente
Médio.

Encarregado de Nego-
cios em Viena

O embaixador Mário Mo-
reira da Silva, que se aposen-
ta, deixou Viena. Como En-
carregado de Negócios do Bra-
sil, está o ministro Caries
Sylvestre de Ouro Preto.

Embaixador de Cuba

HAVANA — Um decreto
presidencial nomeou o sr.
Burke Hedges embaixador
plenipotenciário de Cuba no
Brasil.

O sr. Hedge, nascido nos
Estadcs Unidos, e. naturaliza-
do cubano, é membro de uma
família que desenvolveu a in-
dústria têxtil, possuindo a im-
portanle fábrica "Ariguana-
do", na província de liava-
na. e uma fábrica de fios de
rayon na província de Ma-
tanzas.

Diz-se aqui que a familia
Hedges interessa-se em esta-
belecer uma fábrica têxtil no
Brasil. O sr. Burke Hedges,
com seu irmão James, dirige
as fábricas da família, em

H. P.
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DE TÓQUIO — A foto foi colhida recentemente, por ocasi-
ão das comemorações do cinqüentenário da imigração j*.«
ponésa para o Brasil: o embaixador Roberto Mendes fioiíf
çalves, que chefia ,a missão diplomática brasi'cira, receba
da princesa Higashikumi, filha mais velha dó imperado?;*
um presente para o presidente Juscelino Kubitschek: v>

biombo japonês, que se vê ao fundo
«r
T~»

Havana. O pai dos mesmos
Dayton Hedges, que fundou
as fábricas, faleceu há poucos
anos. (F.P.).

Condecoração
Amanhã o embaixador Yos-

hiro Ando.que chefia a mis-
são diplomática do Japão, fa-
ra entrega das insígnias da
Ordem do Sol Nascente ao en-
genheiro Renato Gonçalves
Martins, que foi durante anos
o diretor da Divisão de Imi-
gração e Colonização do Mi-
nistério da Agricultura. A so-
lenidadc será às 15 horas, na
residência do embaixador,

A festa da Espanha
18 de julho é o dia da fes-

ta nacional da Espanha. No

Rio, a Embaixada já orgaitl-
zou o seffuinte programa: a~17, no Centro Cultural Espav
nhol, conferência dn escritor
Tcregrino Júnior: "Itinerário.,
sentimental de minhas via-
Kcns pela Espanha". No di»'1
18, às 10 horas, missa na*
Candelária; às 18 horas, re?!,"
cepção no Centro Cultural
aos espanhóis aqui residentes.

Contribuição ¦,aw

NAÇÕES UNIDAS, Nova
Iorque, 14 — Os Estados Uni-
dos, através dc um cheque de
16.562.250 dólares, deram, on-
tem, segunda-feira, tôda a sua
contribuição regular ao orça-
mento de 1958 das Nações
Unidas. Êste ano, a contri-
buição norte-americana equi-
vale a 32,51 por cento do or-
çamento das Nações Unidas.

Escola Almirante Saldanha: Elza Mo
reira dos Santos para a Escola Uru>
guai: Nadir da Cruz Mattos para a
Escola Nerval de Gouveia; e Neuza
Lobo Merlone dos Santos para a Es-
cola Nilo peçanha.

Departamento de Saúde Escolar

ATOS DO DIRETOR

Designações — Walter Fernandes
para estagiar no Instituto de Educa-
ção; Jacy mar de Abreu Lopes para
ostapiar na Escola Alberto Bartli;
Cícero Lemos Furtado para estagiar
na Escola Coelho Neto: Nunccn Dan
piger paia estagiar na Escola Esta-

% diaP,r%am«mresnosL,,?T'!,0r 
6 ^ 

F — 0 '? Í8 
t0nelf:«o de protocolo os seguinte, candi-; Francisco Lourenço Ferreira - In- Thr„s f>n,f,, \, ,,, ,- ¦ - <¦

Í^lf^^mÍ^ít^^i!t^t\^> lla cola«em do Plástico, não [datpsii.Dalva de Oliveira, Esteia Ro- defendo; Jair Gonçalves da èiu" I ill!!.e/:!,.Jerr.e',a M.aclfl - Autorizo, V i.vomir op (.v.í.
Oliveira,, tonio Gestal Pereira- In-; Thereú F»rr»tr*

Silva

B«aaência lewstraoa . «colis; pos-j do oposto, e inutiliza o documen- Muralha Alves, Maria inès Uchòa Bt.: Machado de Freitas Maria Noèmia; 
"8la; 

Empresa—" P

ino Vieiia da Silva. An'-it!os Unidos; e Arthuv Amando Lopes
Autorizo; Ide Mello para estagiar no Ginásio

rie
drigue?. Jacy de Fiaueiredo Souza. José Antônio Figueiredo,"largreav

as, Mai
Clelia

Haia Zina Tar tia- caução; Lahyr Bezamat rie Oliveira

de Engenharia Ceip

repartição e para o funcionário. Orlande, Neuza Corrêa Cessar; Onilda polsky. Benedito Cantidio, Napoleào;_ Aceito 1 
"ob» 

m Iíi'.,. í'.?'"
íste reínon-tável nelas deíneça* Gomes de Aquino Silva e Virgínia de i Silva, Eduardo de Wilton Morgado.i tivo. "ratei aetini-
este responsa\ei peias aespesas, r ¦ „ .-• r.„..,. p.árn M.„rie« ri» niiv»ir» . am-.i

Ifo^i •M.IdtmM<.M° 5Xteri0r^ rV"'to "acarretando oreitiízòs oara a zen'R U,1S' M»rU Mari* NôUseÒ; Ma-Chavan Guasque, Clelia MarahHfioi Ltda. -"Autorizo o ie0a .. ,,-»„» V"posus essas em que devem decla-!10' «canetanao me.iuuos paia a rU Dt)Iorei de Castr6 e sjlvá St Garnett Santana, w»i" w*. t,,,.,. .."íi-, A?l0tn-2 " levantamento da
r»r, contorme o caso, o extravio, o *'* " -¦*--•- -.-.-.
encaminhamento ou a entrega do ob-
jeto ao destinatário;

II— recomendar'aos Diretores Re-«ionais medidas urgentes e enérgi-cas paia a atualização rápida dosaerviços, a lim de que sejam res-
porçdldoi Imediatamente os expe-dlentes referidos e anteriores a esta
portaria, a partir df cuja daU pas

decorrentes'*.
A respeito, declara a Rece

bedoria que. por se tratar de
documento de
dido por um ór

sa..a-correr igual prazo de «o díãsjgrante da Administração Pública,
par.. «oluçJo dos processos anti. M estampilhas poderão ser apli-

III - que permitir* excepcional-!pa(5as e inutilizadas no requerl-
mente, a dilataçio desse prazo para j mento quando fornecido a pedido'^^ÍarfJM±.q("e ?r^did„a de pV ou em ato cx-o/ficio da autor!-dido devidamente justificado a jui-1 , , . , ,10 desta Diretoria Geral: Idade competente, declarando-se

IV — determhiar, outrossim, queiI10 referido documento de iden-
• Diretoria de Correios lavre, logo ..... .. . u . j.apôs a expiraçSo do prazo, portaria | t:'-ade ter sldo PaS° ° tributo de-
para assinatura do diretor geral res- vido.

Conceição de Carvalho,

EMPRÉSTIMOS

No M. E. M. «era efetuado hoje

Pedro Mendes de Oliveira e Alice
Baptista — Concedido três meses de. Departamento d» rrt„r>,.a/, d.i_- ¦licença especial: José Manoel de Fa- P 

ATOS DO tmtrrn-Primtri*rias, Neide Burlamaqui de; Alvaren- ÜS D0 DIRET°R
ga, Leilah Tavares Cardoso, Neuly! DesiRnações e remoções _7, °."""" u"! No M, E. M. «era efetuado hoje,; 9,','lf.' H. Silv,^Kn,X.«. r A„„ V ,.,,,M1ÇB*ç6ís * "moções _ Niceidentidade expe- quarta-feira, das 8.J5 is is horas, o àf" íldlIa^^^Ü^á^íLtit w*netítóttt;P«» « Escola Alba Can"•eão DOlicial inte- W™"1» das seguintes propostas de, f&L Gon%iTao1aSS Antônio íi? IV'-* Nascil2enot; Sônia Freitas Mu-

ródiço n —
- Matrículas:

De ordem do prefeito

LICOR COINTREAU
Engarrafada am Portugal

LITRO Cr$ 450,00
Lia Ribeiro * Cia. Ltda.

Av, RI* Iranca, 115 — IIa — tala 1810 - Tal. 52-MIO
4411«

433
23.483
33.201
43.S94
34.737
77.880

Códice
Entrada! em 1955

11.861 11.882

5.857
25.028
33.7;0
45.107
87.462'
82.222

14.208
25.738
56.448
S0.2!7
S9.538
82.329

lfi.999
27.561
37.950
52.502
70.310

ucença especial: Antônio Padua Reisj ^^nt^^eidV Fa^o'STNeto e Sebastião Rufino - Concedi- lho, Leide Leo, Juliela Ceres?? G\ 
"

da a licença; Renato Pelos! Tami - cia de Menezes Reis. narSul 
"

Concedida a licença: Horacio eV Sau.l au... -"' - l"*!* i Da"-'lee Va
za Santos, Nurce ferreira AlvêsT^j Câ .os:*&"a Maria Ramni ^ÍT°indeferdio; Maria Conceição Martins, car, Mafd? Con rucei Klea Dias'daFrancisco José da Silva e Francisco 1 Costa, Gilka Ramo.Tri. AimViwDuarte da Silva - Mantenho o des-! Aldiléa Pinto Caídoso B.™ a 

" e
R!*Í?.-;M«Ç?f! Fi™ino. d?. sí'ví -lia ProV Orminda RodrfguesConcedido três meses de licença es

., pecial; Fernando Silveira de Andra-21 — comuns efetivos — de, Pedro Geraldo da Silva GabrielPedidos | Veiga — Concedido seis ineses de li-cvnça especial; Salah Elias Miguel.
Esperidião da Silva Lisboa. Hermes
Luiz das Chagas, Evangelino de Oli-

extr?nnme- víiri Costa, Wilson Alves da Rosa,

11.361 11.865

Código 23 — comuns
rárles - Pedidos:

Esco-
„tt.~, „, RctinaCélia de Oliveira Monteiro, Rose Ma-rie da Silva Neide Lopes Espíndolarios Anjos, Lia Carvalho Coelho Jo-sephina Gomes da Silva Netta, José-ti Gonçalves. Izaura Martins, DeaSelba Monteiro. Derll Ribeiro Fi-gueiredõ, Ajaise Barros de MeloArynea Alvai^nga, Cleide Bastos

Departamento de F.diiraçSo Técnico.
Profissional

ATO. DO DIRETOR

Designarão — Pauln Pardal para
Escola Amaro Calvantl.

DESPACHOS

Ouriques Filho, Elydio Pereira de|
Souza, Tliirso Octavio Miragaya, Nil-I
ton Caldeira da Fonseca, Mauro Josc
Rozany de Almeida — De acordo: Os-
valdo Bandeira — Aprovo; Instituto
dos Professores Públicos e Partícula-
res, Instei - Instaladora de Eletrici-
dade Hidráulica Ltda. — Pague-se.

DESPACHOS DO CHEFE
DA DIVISÃO DE CONTROLE

Pagamento de aluguel: Josck Kam-
pei — Deferido. Segunda via de talão
de aluguel) Esther Bergerat — Auto-
rizo.

DESPACHOS DO CHEFE
DA CARTEIRA DE PENSÕES

E AUXÍLIOS

J0A0 Joaquim de Carvalho Gaim.
Zél!' Ri eiro Mattos. Antônio Br-rnar-
dn dos Santos, Ignez Julia Loureiro.
Regina Corrêa da Costa, Ramiro Josi'-
Pereira, Al-jCdéa Couto. Jorge Siquei- estará perdida'para o mundõlira Suhtil, Antônio Dominsos de Oli -

COMENTÁRIOS
DA IMPRENSA
INGLESA
LONDRES, 15—0 "Daily

Mail" (conservador da direita)
escreve: — "Não tenhamos ilu-
soes. Se o Iraque nos abandonar,
isso será o pior dos golpes sofri-
dos por nossa causa. Trata-se de
uma crise mundial que o próprioocidente suscitou, por suas hesi-
tações, sua fraqueza, sua indeci-
são. A lição para o futuro é cia-
ra. As nações ocidentais dtvem
de unir para defender regiões vi-
tais para elas, fora da Europa
como na Europa. Senão, a Ásia

3.174 3.205

Francisco de Assis Gomes, WaldlrI CÍivatunn • ~-(í,:-fi.Z.~„VT' —rt—
Santa Ana, Manoel Francisco L.SJK* ^mu2hd^G0SV".^jr,daede| Medeiros, Natalina Costa FerreiiaAntônio Gallo, Geraldo Mendes

Códiso
Pedidpsi

25 — Comuns — MEM

239 269

PATENTES E MARCAS EM CRISE
Trechos do Discurso do Diretor Dr. Nilton Silva do De-

partamento Nacional de Propriedade industrial, publicado na
Revista do R0TARY, de 4 do corrente:

"Nio venho expor-lhes o problema dentro de 15 minutos, pois para
isso precisaria, no mínimo, de 15 meses. Venho apenas falar-lhes para
que sintam o problema e com êlè se preocupem, pois a sua solução
natural t a garantia dos senhores que são homens de negócios, que

sSo comerciantes, que sáo industriais.

Trago-lhes, para encerrar esta palestra uma estatística relativa ao
mês passado, no Departamento Nacional da Propriedade Industrial.
No setor de privilégios, em um mês, entraram 5S4 pedidos de pa-
tentes. Notem que cada patente se refere ao melhoramento de uma
máquina, à invenção de ura processo de fabricação de qualquer coisa.
Qualquer coisa de útil que merece a concessão de um privilégio, pois
vai produzir riquezas para o pais. Pois bem, 584 pedidos entraram no
mès passado, Os técnicos do Departamento, que deveriam ser uns
301) mas são apenas 10. têm de dar parecer sobre problemas os mais
variados: desde a conformação de um soutien, desde a configuração
de um tubo de baton, alé problemas de energia atômica.

Para que tenham idéia do atraso a que essa situação nos levou,
no setor de privilégios, confesso aos senhores que hi um atraso
de pelo menos 9.000 patentes à espera de exame. E falo na presença
de quem sabe que a situação talvez seja ainda pior do que lhes
estou pintando.

No setor de marcas, o atraso está chegando a casa dos cem mil
processos! O prejudicado nio sou eu; são os senhores. O prejuízoé para a Indústria, para o comércio, para os negócios do pais. En-
quanto êsse Departamento continuar com tal atraso, o progressonacional estará emperrado."

"Quando assumi o cargo, meus amigos, hi um ano e sete meses,
tive o desprazer e a infelicidade de assinar um certificado referente
> uma patente requerida em nosso pais, por um americano, havia
dezessete anos! Vejam, então, os senhores o que isso significa. O
inventor estrangeiro, que teria, como o Inventor nacional, aqui, o
direito de explorar sua idéia com exclusividade durante 15 anos,
vai poder explorar a sua patente durante 3'! anos, pois o prazo se
conta da expedição do certificado, e êste só foi expedido 17 anos
depois. Vêm, então, os senhores que os -royalties" que deveriam
ser exportados por essa patente, durante 15 anos, transformaram-se
em "royalties" da mesma durante 32 anos.

Isso, os senhores não ignoram, «abem-no melhor do que eu, é
uma sangria na riqueza nacional e um empecilho para o desen-
volvimento da nossa indústria e do nosso pais."

"Muitos já compreenderam a gravidade desse problema, porque
já estáo sentindo na própria carne as conseqüências da desorganiza-
ção desse setor da Administração Pública. Mas é preciso que comer-ciantes e industriais compreendam o que significa, na sociedade mo-derna, na vida moderna — e o advogado especialista em proprie-dade Industrial ou o agente poderio orientá-los nesse sentido —
compreendam, dizia eu, o que' significa o comércio com base no

certificado mesmo de uma marca, o que significa a segurança de umaindústria com base em privilégio hem concedido, puro, limpo, quenão possa sofrer contestação e a concorrência desleal.

"S« nio atentarmos para o problema, dando deferimento mais ri-
pido a esses processos, suprimindo ísse atraso que vai a mais de
eem mil ao todo, estaremos trabalhando contri a nossa pátria, con-tra os interesses da indústria de nossa terra, estaremos, enfim, tra-hallundo contra o» interesses dessa nossa terra tío feliz ainda, se.
confrontar-mos o nosso destino com o de outras terras." Sloi

Emergências — Matrículas:

354
3.720
.S.32Í

14.472
is.oeu
20.710
24.634
29.909
32.541
39.8'5
44.052
46.89S
49.771
53.317
51.964
57.016
59.431
60.633
63.570
64.703
65.675
69.461
71.134
73.645
76.738
85.244
86.751
87.209
88.828

400.168
500.422
«50.242
«51.837
952.918
«90.735

382
5.245
6.132

14.580
18.125
21.102
24.939
30.383
34.288
39.922
44.718
47.390
51.290
53.859
56.136
57.886
59.619
60.645
63.817
64.845
65.713
69.531
71.424
74.107
77.896
85.323
86.940
87.293
89.213

400.289
400.604
951.430
952.325'
953.433
990.777

936
S.453

13.989
13.442
13.777
21.229
2S.791
31.190
35.394

. 43.329
45.084
49.2Ê4
51.869
34.204
56.205
58.340
60.000
60.846
64.532>
64.958
69.187
69.909
71.463
74.886
79.730
85.834
87.104
87.888
89.609

400.363
500.062
951.358
932.t."9
990 3S0.

3 6-19
5.828

14.252
15.549
20.303
22.783
29.547
31.517
37.643
43.733
46.604
43.381
53.065
54.755
56.316
53.430
60.155
61.881
64.392
65.07*
69.366
70.704
72.180
73.340
85.071
85,314 '
87.174
88.669
93.628

400.381
950.013
951.621
952.647
990.381

Moraes Ávila, Marina Froes Garcez
de Abreu, Lison Brito Vetromille —

Maria José Pinto de Oliveira —
Aprovo a escala; Aleina da Silva
Ferreira —• Faça-se a apostila i vis-
ta das informações; F-eatriz Lima de
Mesquita e Souza — Compareça a re-
querente para ciência.

Departamento de Educação
. de. Adultos

ATO DO DIRETOR

Designação — Nelson Costa de LI-
ma para auxiliar do responsável pe-lo núcleo 12.398.

Departamento de Educação
Complementar

ATOS DO DIRETOR
Designações — Vera Siciliano paraa Escola Pres. Antônio Carlos; Ma-

ria Evangelina F. Oliveira e Janice
Leite de Araújo Chaves para a Es-cola Euclides da Cunha; Maria Luiza
da Mota para a Escola Nestor Vitorj
Enir Maria dos Santos e Nise Batis-
ta Duarte para a Escola Lourdes Li-ma Rocha; Glaucia de Souza Monte-
negro e Maria Lopes de Souza paraa Escola prof. Venancio Filho; ClioAlbuquerque Melo Dias e Luiza daCosta para a Escola Pessegueiro doAmaral; Marilia de Freitas Montei-ro para a Escola Joaquim da SilvaGomes; Marlene Abreu Peixoto eMariza Cotta Manso para a EscolaTte. Renato César; Marli Loureiro
para a Escola Gal. Gomes Carneiro;Mana ria Conceição Alves e Costae An;»la Maria Cataldo para a Esco-la Ponte dos Jesuítas; Wanda de Oli-veiia e Rivette Sampaio Andrade
para a Escola Nalr da Fonseca; Fer-nsnda Eulalia dos Santos Vnz e Ura

veira, Thamires Augusto de Castro ca Silva, Antônio José dos Santos, Gucr-
rino Socci. Onofre Libnnio. Jorge
Rodrigues tia Silva, Olivio Josí Pe-
reira, Cid Alves dc Jesus, Gilberto
Pereira da Costa, Ercilio Pereira da
Silva, Adhemar Pereira da Silva

vre, e a África seguirá o exem-
pio, como a noite segue-se ao
dia".

O "Daily Sketch" (conserva-
dor) escreve; — "O"plano" Nasser
progride passo a passo. No Ira-

Djalma Fernandes de Oliveira. Silvi- que, o trabalho ' fot Particular-'  "' ""'"" ' ' """ mente brilhante. Bruscamente o
Pacto de Bagdá, que represent;.
os esforços da Inglaterra parasustentar as posições-' ocidentais

CI.UB MUNICIPAL

Adicionais _ Tendo a Câmara afi
nal aprovado o requerimento do vc-

Dc regresso de São Paulo, para
onde seguira sexta-íoira ' última, b
engenheiro Jorge de Abreu Schil-
ling falando à reportagem sóbre o

Oliveira, José Pereira da Silva. Laert Marlti Amélia Antunes r.m™.rreiíí'Ribeiro. Sebastião Bral, Joel Olivei- loisa Tei 
"eirá 

GareÜ£h5SEPa»Í85"ra de Si Freire. Augusto Fernando! de Ferreh. de Souza r fia £.,.?;Scorzelo, Fernando Nunes da Nativi- da Silva Enize TéteSira do, «!»1«dade Filho - Assinadas as apostilas; Sid MMriDIrav !la„ ,Theresinha Viriato Joppert Valim - e Célia Maria Fiúza nar» » íwí!Abonada as faltas; Iracema Cardoso Euclides 6» Cunha"ifuefa «mto?íSiBuzzi ~ Concedida a licença: Olgan-írea e Shfrley Coli\nXo de 01K°ei"dina Tavares Dantas, Lúcia Maria Le-! ra para a Escola Prof Co„? ™ 
"

febvre Fisher, deusa de Oliveira,! Leda Vieira d«i Gama M.ri. a™,™Marina de Miranda Puccini, Dulci-; dda*do'couot Son Anfín o üTiltnea Fernandes Perannse. Ceres de tos e Zenith da Costa MaoKado AlvMpara a Escola prof. Venancio Filho:
Assinadas as apostilas; Isolino Barbo. áH^oríTiX ânt^Viáki 

**&*

m&!88Rfa\^^^ de maneia solicitado para o . .... .. ,., f. A(nior. Arnaldo Freitas Cardoso FJlho, -MaUo-raãToara i falápST phn .^scofc Nalr da Fonseâ" F«. e5Íániíí do Proicto s61"'e a concessão do l!l :m0- dia 
^ 

° P*s'° f~Henrique Raposo Albernaz Filho, Gi- ro do Amaral' A vaiara Soa>« aI' nsndaí Eulalia dos Santas Wv! nri"'da gratificação adicional aos funcio-j veneno o novo horário dos trens
esla Nolasco Martins - Retificado o, loisa Helena Monteiro c Ivone Ban-'11'3 nihelr° cios Santos para a'Fsc»-lnári-0S da r>rcfcitllra- a matéria dt-,elétricos nos subúrbios de São Pau
despacho; Arlette da Silva Ferreira, tisla de Oliveira para a Escola Joa-IIa Ronald de Carvalho: Maria Ceei- vei'a' ncslas cond^ocr '«curso naflo até Mogi das Cruzes. Jqntamen-
Stí oÍ..V.!a-i?âS ,"'" deÍ'Iel10 e Ma-quim ria Silva Gomes; Áurea There-|Iia Guimarães Cortes Real e Mirka 

*"""" "'"" ""

í&l^íh^SiS^VJ $aSu,e-»Vm zinha de Lemos Campos e Ceni Char- Chrisplm Mira para a Escola P of¦JS^^&^v2w?tfeí,l?Í2?-ííi*"'?t Beraba Para a Escola Euclides Afio das Chagas! Vera Maria Olivcido Constancio, Mana José Barros Lis-ida Cunha: Zaira da Silveira Freire;!™ Roli ' Maria José dos Santos Sal-"gado 
para

no Ferreira de Castro, Gabriel Mar
tins da Silva. José Antônio Pereira,
Altair Rosa da Silva — Compareça
urgente; Romão Pereira Gomes —
Traga o atestado regulamentar, paraultimação do processo; Antônio PereMno Oriente Médio, não é mais dora Chaves - Traga o original dai que um pedaço de papel. Kis-noscertidão de nascimento de Waldlr; i,.i„ j. „«uí . j-, • j 1
Josc da Fonseca - .Compareça a re.j «sim-de volta ao dilema^de Suez
querente acompanhada; do filho Del- j ^ oi então, em grande' parte, a
so; sebastião Vargas — Compareça pressão americana, que impediuo filho Humberto; Álvaro de Castro a Inglaterra e a Franca de ter-Menezes — Quanto ao saldo da pen- „,.•__„ ..., JL,~^_,"-j;mExím-u.I.
são. requeiram os herdeiros: Bclio- ™"f seu empreendimento".—
martlns de Castro — Coirmarcça. ur- t-c "J ¦
gente, a viúva acompanhada de Wal-| •
dyr; Natalice de Souza Taveiros —I
Junte a cerlidão do termo de Inven-I
taripnte ;Antonio de Assumpção Cor-!
rèa — Traga a certidão de casamento
retificada; Antônio Pereira Telles —
Traga as provas de exclusão das li-'
lhas: Waltina. Maria da Conceição e|
Nelly; Euclides Muniz — Queira com-
parecer ao Serviço Médico, para ins-
pecão de saúde; Lcopoltlino Macário
de Souza, Joaquim de Oliveira da Sil-
va. Anna Torres' Braja Cavalcanti,
pompeu Alves de Souza — Habilitem-
se à pensão os seus beneficiários.

TRAÇÃO ELÉTRICA
EXCLUSIVA
NA CAPITAL PAULISTA

Eliminados desde sábado, os
trens a vapor e os carros de

madeira

reador Frederico Trotta/para a ante-.trafego de trens na capital bandei-
cipação do período das sessões a fim ràiite declarou'de que possa ser considerado o re-, __ ;/A p„tlr dc ,,„•„ hm.a d(. fába_

;do último, dia 12, foi

boa. Amélia Oliveira de Queiroz Es-|Nilda Mello Cavalcante, Leci rie Sou
SRSiSfii^íÃii? Barros Filho. João! 78, Lenir Maria Renner da Silvi. Gil-d* ria Gomes de Alencar, Deize Simões

1 Anastácio Braga. João Manoel
Siqueira — Concedido três meses de
licença especial.

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES

DESPACHOS DO CHEFE
. DE SERVIÇO

Ophelia Reis Dominguez Alonso —
Junte certidão de casamento com fír-ma reconhecida, em face da diver-
gència quanto an nome: Edulo deCastilhos Penafiel — Compareça pa 

'

França e Araci Riedlinger para aEscola Nestor Vitor; Wanda CardosoSilva, Thereza Maria Denaira No-
gueira, Silvia Helena Costa de Mo-raes, Silvia Alexandre, Maria Costano Nascimento, Maria Antônio Lins,Marli Gonçalves Baptista. Miriam deOliveira, Marta de Nazareth PiquetMoreira da Silva, Maria de Lourdes I

a Escola Prof. Coqueiro;Gilda Maria Gabriel Pinto e MarinLopes de Souza para a Escola ProfVenancio Filho; Maria Bernarriete deMatos e Daisi da Silva Nunes paraa Escola Pessegueiro do Amaral-\vone Baptista de Oliveira para ,-iEscola Joaquim da Silva Gomes: Mn-na Amélia Reis da Fonseca para aEscola Tte. Renato César: Heloísa daCosta para a Escola Pessegueiro rioAmaral: Avatara Soares para a Ks-

l Darcila da Silva Rioja, Lizette 
"Ter-

. .-- I ra Rebello e Edith da Silva Sarmen.
de AU™í.«r ^ffiSiíW«íl?í%ÍIÍ? pars * Escola-Espanha; Nise Ba?-de(Arauto - Compareça ao Setor "I". tista Duarte; Odalea Gomes de Je-a fim de ultimar o expediente de re- -— -  -- ' Je
tificação do Índice natalicio; Leonar-

Emergências — Férias
— Pedidos:

H.39-1
Í.493
8.53.Í
R.562
H.59S
«.626
Í.626
8.646
6.676
6.730
6.753
6.771
6.607
6.!?
6.638
6.881
«.SU
8.^3
8. «84
9.004
9.02S
9.073
9.119
9.178
9.228
9.259
9.319
9.378
9.430
9.452
9.479
S.507
9.541
9.58S
9.599
9.623
9.661
9.871
9.Í92
9.727
9.828
9.843
9.855
9.874
9. SM
9.914

8.473
8.515
8.538
8.571
8.605
8.634
8.634
8.648
8.697
8.737
8.761

..8.777
8.811
8.830
8.839
8.885
8.937
8.958
8.986
9.011
9.032
9.059
9.137
9.208
8.233
9.274
9.331
9.395
9.437
9.461
9.480
9.508
9.548
9.589
9.602
9.635
9.663
9.673
9.700
9 743
9.829
9.8-19
9.861
9.879
9.ÍS4
9.918

8.479
8.521
9,549
8.581
8.606
8.636
8.638
8.852
8.701
8.740
8.762
8.783
8.814
8.832
8.861
8.887
8.940
8.962
8.992
9.016
9.062
9.109
9.140
9.211
9.234
9.297
9.343
9.398
9.440
«.465
9.493
9.527
9.576
9.596
9.610
9.644
9.665
9.674
9.701
9.770
9.838
9.850
9.8S!)
9.882
9.904
9.9SS

Admissão.

Junte seu Decreto de Provimento

Leite, José Almeida dos Santos e Ar-mando Hypolito da Silva.
Compareça para esclarecimentos

- dor Monteiro de Barros' — Compa
t'ódi|B 31 reça para cumprir exigência; Alzira

Rabelo Portes — Junte o Decreto deAposentadoria: Carolina da Silva -
8.480
8.52S
8.551
6.586
8.616
8.618
8.645
8.656
8.710
8.748
8.768
8.791
8.825
8.837
6.868
8.909
8.94a
8.977
8.999
9.019
9.067
9.115
9.152
9.224
9.254
9.299
9.368
9.400
9.445
9.468
9.497
9.530
9.580
9.597
9.617
9.659

9.677
9.713
9.818
9.840
9.852
9.867
9- tU
9.907

10.015

sus e Dorls Maria Luz de Olheira,
para a Escola Lourdes Lima Rocha'Maria José Gonçalves Rodrigues cCelma Gonçalves Santos para a Es-cola Prof. ' Coqueiro; Silea ria Costa

Apresente documento queVove" terl «r^CellV Cofta^BmJmr1."? Es"
S^.^lvi?*' T ,1D21: W'2%WÍ dCofj%suítràs°S VPUmaaLoE,:
?«?. n. í,.!, .?-„" „Jui;,e r!"* Pf"'- «° l"1'3 a Escola Silva Rabello: Neu-tarla de Admissão; Paulo Dias rie za Ruth Monteiro PachecoOliveira - Junte sua Portaria de Escola Ponte rios Jesuítas-

Botelho de Souza, Luiza Marinho dej cola Joaquim da Silva Gomes- MarOliveira, Gloria de_ Lima MaximianoJ I*ne Abreu Peixoto, Maria Antor.ia
£,ei'reira da Costa para a Escola TteRenato pesar: Elza Afonso de Cas-tro para a Escola Gal.' Gomes Car-
2eir<?;, Sa,illle Abale Nacif e Neideoa Silva Meuhuss para a Escola Nair

os' carros
semana corrente sendo porHssó con-te com a introdução desse novo ho-vidados os servidores municipais apo-
sentados ou qu eestejam de folia a
comparecerem aquela Casa Lesislati-
va, oferecendo assim, com a sua pre-sença. solidariedade a tão justa e al-
me.indn reivindicação.

Tônis de .Ilesa — Com o honroso
cemparcoimento da sra. cmbaixalriz c

rário foram eliminados
de madeira e a tração a vapor na-
quele trecho, sendo mantido o pre-
ço c',e CrS 3,00 das passagens.— "Estão seiidn utilizadas 22 uni-
dades elétricas ppra efetuar-se uma

do sr. embaixador cio Japão einvul-ícira,^cao 1? 
»2 

,,rens' "'«"cendo
gar concorrência que superlotou o 'a-,'"10 Puouco 170-000 lugares, acrescen

reali- tou o engenheiro Schilllng. Fica-
tíi";nso último liartid-isi ram, portanto, disponíveis 45 car-
entre os Integrantes da ros de madeira que foram distri-

lão da sede de Haddock Lobo.
iarsm -sé
ami^tosrs
enuire tle japoneses campeões inun-.bllirio, para atendimento dos subúr

para a
Jussara

d» Fonseca: Dila Lenita Ribeiro eMaria Helena Pereira de Oliveira pa-ra a Escola Ronald de Carvalho; Ve-ra Luiza de Almeida e Mcrv de \l-meida para a Escola Atro tias Cha-gas:'Antônio Ferreira da Costa paria Escola Tte. Renato César; Mariade Lourdes da Silva e Marlene Cer-queira dns Santos para a Escola GnlGomes Carneiro: Egmée Sibenea deOliveira para a Escola Ponte dos Je-sintas: Iza Jacobina para a EscolaNair da Fonseca: Vera de Souza Be-vacqua para a Escola Prof. Coquei-ro; Margarida Coutinho Baptista pa-ra auxiliar do resnonsavel pelo nú-cleo 3.292; e Celi Muller Bantista pa-a Escola Albertn Torres.ra

Bencvides Travassos para a Escola
üair da F<jnseca: Maria Antonia Fer-reira da Costa. Arlette Alves Ferrei-

r>„,.,.„i a. c,s„ r- ., ^ '¦ ra e Mariza Cotta Manso para a Es-Doual de Souza, Carmen ria Gama: cola Tte. Renato César; Anuzia de
Oliveira Gonçalves para a Escola

j Gonçalves Dias: Gilda Lemgruber
Kroíí Carvalho para a Escola Barão

j da Taquara: Homerina Braga da
,,,,„.„. _ ,._ . i Trindade par» a Escola Argentina; II-

vh.ithaHleliOÍ,fiOS-rSanl05' Maria ka de Oliveira Pinto para a Escola
HtofiSli í í« - 1?\. re,x','"'av oí™h p«"ná: Illia Rocha de Mattos parurie Souza e Manoel Marques Mathias a Escola Manoel Cicero; Iza de Frei-

U8 Santos para a Escola Nerval oe| Julieta' Pires de Melo p M.-,noel c,Gouveia; Jenny de Souza Albuquer- sanovas e outra - Autorizo, a remlsque para a Escola Carlos de Laet;isão nos termos do parecer José
da Silva Rr,nró'niivrio-..'' Nfyf í,'aií- 5?lgí! de Snuza pa,a a Escola, Ferreira Ferreiroz -Autorizo a ri
S8UM lorae »,',»? ri, u Ji ™VZ 'ie Re':i.uhl"'a do P^U; l.ea Barbosa SI- missão de foro solicitaria Idaln-
de rilsflva ví J M ,0S e Ney- ^,ie,,a a,a a Esí'ola Argentina: Leda Giorelli Barradas a outra Triamlm

Compareça par» ciência » receberdecumentos

Compareça ao 3-PS
Odette Assumpção ria Motta

SECRETARIA DE FINANÇASDESPACHOS DO SECRETÁRIO
Espolio de Mattar Salomão Cury

diais de tênis rie mesa e os represen-!,,,„,. ... ... ,, ... , „
tantes do,Club Municipal tamb«m\T. ó\\ cid!,t,0s de Jl,i?' dc r°ra «
campeies, naquele rsJnq déspotrlvo. !B?'° Horlzonw, assim como para
cm torneios brasileiros e internado-|r,ie'll0r'a dos trer,'í expressos. A es-
nais. Confirmando sua alta classe, os tatistica de passageiros suburbanos
japoneses saíram vitoriosos nas pro-|qUe passam diariamente pelos, tor-vas eféltinçlòs, sob prolongados aolau-
sos da numerosa assistência. Houve
troca de galhardetes sociais, recehe.i-
do o Club Municipal rica flâmula bor-
dada no Japão.

Teatro Infantil — No oróximo rio-
mingo, às 10 horas, em Haddock Lo-
bo. será realizado um esnetáculo Iri-
fantll com a apresentação da peca"O Gato de Botas", interpretaria peloconjunto dos Fahulosos da TV-Rio.
lendo como personagem o popular
D. Gatão.

hiqtietcs da c.»t3rão inicial ija Cen-
trai na Caplül p;ulista, concluiu o
ehèenhelrò Schilling. é de 80.000 pes.
soas.

de Camões; Lúcia Teixeira de Al-
M»wrt. rh.„., 

'r?.. ,,e"0!'10 ^ Lima., meida Sena para a Escola José Pe-«ejfle Chaves Gces. Marly Gonçal- dro Varela; Ligia Martha Winter Ca-
Isaura do Can

Cocio Barcelos; Lúcia Alves Rocha,'Newman. Espólio de Ermelinda M.para a Escola Azevedo Júnior; Lucl ria Ewerton da Cunha Graça; Jo«éfehcio Baptista para a Escola Luiz Manoel Gonçalves Pereira Filho e

ves Martins. Elisa Ribeiro e Vera Mhria Cabral Sayão.

outros, EIvira Assumpção. Cecília deOliveira Salgado. Ernst Fritz. Ameri-co Rodrigues, José Ribeiro Seabra e
Maria Ignez de Castro Gonçalves pa

«»;,„.„ .... .... a a Escola Soares Pereiia; Maria Jo-compareça para receber documentos sé Machado Landeirn para a Escola
n,|mBi. w«_l.i , Heitor Lira; Maria de Lourdes Bar-

ve. rSSíírtivS" . ?a"'oso' ',0" Al- bosa-para a Escola Rio Grande do
SSrtiSí? 2l«í«* . rA^VquCr,- Joá0 Sul! Mana de Lourdes LorettiSiqueira Pinto t Edilburga Pereir

raças para a Escola Pedro Ernesto:; outro, Jaime Pires Ferreira MarlÓVTat-i-s r«na<> Ar. l"^c»i.« r*AHAn1..a. -- i..ii_ j. v. ?_i;cud' ManaJulia de Carvalho Telles, HerminioCardoso _ Autorizo a remissão nostermos do parecer; Manoel MartinezCorsal. Christóvão Tones de Camar-
go. Vera Pacheco Jordão — Autorizoa remissão de foro solicitada.

CENTRO DOS OFICIAIS ADMI-
NlSTRATIVOS DA P D. F.

Gratificação adicional — Espera-se
que seja volado e aprovado hoje. na
Câmara do Distrito Federal, o reque-
rimento de urgência para discussão
dn projeto que concede gratificaçãoadicional por tempo de serviço aos
servidores da Prefeitura do Distrito
Federal, nos moldes da concedida ao?
colegas da União Tratando-se de as-
siuito de alta relevância e. de inte-
résse geral, é de encarecer o-com-
parecimento à referida Casa Legisla-
tiva de todos os servidores, que por
qualquer forma não estejam ocupados
em suas funções regulamentam, a
partir das 14 horas.
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS

EMPREGADOS DO DEPARTAMEX-
TO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
PUBLICA

FfTlino DA HVrçPÒ
m# § AÇÕES RACIAIS
NO BRASIL

São convidados os associados quites

PARIS, julho - O último "Bo-
letim Internacional de Ciências
Sociais", editado pela UNESCO,
insere um estudo do professor

Roger Bastide, da Escola Prática
de Altos Estudos de Paris, sobre
a? relações raciais no Brasil, quefocaliza os núcleos rurais e urba-
nos, o comportamento do . indi-
víduos, o esíado Sanitário,' o fo-
mento das terras e a indusíriaü-
zação. © estudo assinala a im-
possibilidade de se' chegar a con-
clusões radicais, sem qus antes
sejam aprofundadas todas as cir-
cunstâncias em que se situa o
problema. Estampa ainda o bo-
letim artigo intitulado "O negro
nos Estados Unidos da América''
e trabalhos sobre o mesmo tema,
assinados por Charles Wagley, H,
J. Walker e St. Clair Drake,

ua;mostrando como o problema se

SECRETARIA DE SAlDI
R ASSISTÊNCIA

ATOS DO SECRETÁRIO

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Mot-
la para a Sede rio 17.° D.E.; Maria
Ligia Silva Magalhães Costa para a

I F.scola Monsenhor Rocha; Marilia
Gusmão Joviano para a Escola F.d-

! gard Werneck; Michel Botelho Be-
___ . _ ,. «evidea Avellar nara a Etcola Nerval

Pnt. h*i. r 
"*íeo? HertlMes jie Gouveia: Myrthes Alvarenga do

K bamaf &i, if.va « TÍÜSi,f,Í?í4' v*11"- plrt ' E!Icol,1, R.UÍ B«»oaa: j termos; Camela Camera Giglio < ou-Jèenvocaçío se reaiiiará "com 
qualquer jPrias da civilização anglo-saxôni, Mpamar íjajva para o Deparümen-, Nanei Ribeiro de Almeida para a[tros — *'¦*-«—• <-i...jj-"— i^..I—'. "j- .u.. ...:... ' M I.. /» »m

DESPACHOS DO DIRETOR

Manha Pientznauer
Carmela C
Autorizo; Glaudionor Dias|mtmero 

"de 
sócios quites

Autorizo, em

a »e reunirem na sede social à r!
Mariz e Barros. 300, em assembléiaj modifica a cada momento, Dl I-geral, no próximo dia ;8 do corrente m„trn rnm . pcfArrn Ant nwm.(sexta-feira), às 18 horas, tendo como|mell° ,COm ° eslorÇ° «OS n^grOS
ordem do dia: Prestação de contas Pal.a elevar-se em seu próprio
do 1» semestre. i» de maio a 30 de meio, com os movimentos migra-
outubro do corrente ano e interesses tórios, com os periodos de depres-
gerais. De acordo com os estatutos são e prosperidade econômica P,no mesmo dia haverá segunda e últt- fjnalmente com as influências d#ma convocação com o intervalo de! -7 ',- uiuuenc.os ae
*rinta minutos, sendo que a última!caráter religioso_e formas pro-

[ca. (A. N.)
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Vencedores do GRANDE CONCURSO
¦V

¦ • . '. .v»-'.- • \.:.¦;.-/¦ ''.;¦.¦;

Dirijam-se ao DC-7CdaPanaire BOA VIAGEM

_H___H_KTS_H_fr ' ^fc__^fl
^^^H^B ...através fabuloso __r ^B& _fl _F ^

¦ os estudantes B 1___fc %. __¦>

^^^^^^H famosos II ___ ^^H
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___l ^__B ______ ____F^^^__B ____^^^

^^^^^H cidades da __¦ _^^

B^^^^B Suíça e Bélgica. E quo boa viagem! I^^ÊB^

^^H e KIBOfl viagem! /

^^^^H 
RIO DE JANEIRO • ROMA - NÁPOLES \

^^^^H 
CAPRI • POMPÉIA - FLORENÇA • VENEZA \

_____

^^^^H 
MILÃO • GENEBRA • PARIS - BRUXELAS \

___r __________ ^^___H_________. -B
^B ^__T ^^^^^ _________ -.BB / ^ Aj ^H ^^^

__? _fl _e ______ __! _¦
______________¦__> ___¦ __r______ __i ____ __r

ESTUDANTES:

«EPRES. 00 COLÉGIO MUITA» t

Ronald Madeira Mciei
Paulo Antônio de Souza»
Sérgio Ricardo Diniz
Joef Guimarães Rodrigues
Michel Elias Jorge
Aristides de Oliveira Filho
José Geraldo Andrade
Flavio Canedo Gomes dos Sa

dtt|M^:^" &__M__________________tt-A__i_à_-_-_-^^

a_B __Br--iv:'"_J____(KÉJÍfiÉ_-_-_fò' '' '"¦ vãSo iS_g^___ÉB_Bi B_-_-õ-^_____B ___¦
fl____________-_l___H ^™*> s -^^ ^^^^kw* *¦ s wjflgj ^B

^_B __K '¦ S&__a___>xfô$'^' ^ .ÍS BSaflfl __B^H ______ /___? .^____.-£_3___Sfl Bb»bs&&' ^^____h ___¦

,/^Sf ¦¦¦;'¦¦¦¦.,¦'

PRESIDENTE:

Professora Giuseppina Martínelli,
da Pontifícia Universidade Cato-
lico do Rio de Janeiro.

"ROFESSOR ACOMPANHANTEi

l.° Tenente de Infantaria Aldayi
Sebastião Lobo de Castro, do
Colégio Militar do Rio de Janeiro.

REPRES. 00 COLÉGIO METROPOLITANO

Antônio Leite de Castro Neto
Walter Rodrigues da Silveira
Egon Manfred Meister
Antônio Gomes Angeiras

«EPRES. DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO;

Aparecida Suely Kalfner
Aurora dos Santos Cardoso

RIPRES. 00 GINÁSIO ESTÁCIO Dl SÁ:

Suely Gonçalves Santos
Lizette Ferreira Elias

REPRES. DA ESCOLA TÉCNICA OE CO-
M.RCIO LUSO-CARIOCA.

Walmir Pinto de Castro
AJmiro Morais
Tibor Gayer • ¦
Hugo Gayer

-jrr/Verc/ec/... au revoir... até a volia! /l>\ _-_ ¦-'

iiri ' ___fc r Ti 
'

f
J

I:
CIA. MA1KS0K INDÚÍVRJA _. COMÉRCIO Ittbon RUA ViUunü. lit hiiuiui, íaó. • Alu .MUllH.
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Seviciada a jovem...
(Continuação da 5a. página) i formados de que no caderno de no-

tas da estudante, consta o telefone
tede uma reforma o qual, não lha» de um homem que atende por "Car-
devolvera como de costume. linhos" e que seria o seu namorado.

Resta à Polícia investigar se "Carli-
VIAJARA DE TREM nhos" c o mesmo rapaz que costuma

va esperá-la de automóvel, pois que
isto não deixa de ser uma pista im-Na bolsa da jovem, encontrada pe-

Ias autoridades junto ao cadáver, | port ante para elucidação do 
"caso.

existiam duas passagens de trem.
pertences apropriados para mulheres
e tini cartão de um cabeleiro na Av.
Copacabana, 1130. Nossa reportagem
esteve nesse estabelecimento e exibiu
a fotografia da jovem. Os proprie-
tários e empregados todavia, disse-
ram-nos que apenas a conheciam de
Vista,

TRABALHAVA E ESTUDAVA

Também como foi noticiado, a J«-
Tem Alda, trabalhava de dia, como
auxiliar de seu irmão Nelson Curl.
numa loja de armarinho, na Rua da
Carioca. 70, e, à noite, estudava In-
glês, no curso especializado da So-

¦-piedade Brasileira de Cultura Inglesa.

teontem, Alda, após deixar o estabe-
leclmcnto do seu Irmão, dirigira-se

DETALHES A ESCLARECER

Vários outros detalhes ainda estão
esperando esclarecimento das auto-

ESFAQUEADO
PELO DESAFETO
Na tarde de ontem, apresen-

tando um ferimento penetranteno tórax, produzido por faca,
íoi socorrido no Hospital Souza
Aguiar o estivador Deoclécio
Teixeira (28 anos, Favela São
Sebastião, s/n — no Caju) quealegou ter sido agredido por um
desafeto. Adiantou que, porvolta das 17 horas, na Rua Car-
.bs Seidl, encontrou-se com o
indivíduo Manuel Ferreira, com
quem tem rixa antiga, ocasião

ser a jovem inteiramente desconne
cida no local, visto residir muito dis-
tante dali e como conseguira entYar
naquele edifício, bem como, com que
finalidade. Também dos quatro anda-
res vagos do prédio, aquele do qual
teria sido prejetado o corpo, ainda
não foi determinado pela Policia.

NA MANHA DE HOJE, O
SEPtJLTÁMENTO

»-_ »..«„;y.i„ uo v-u.vuia iiigicaa, Ontem, à farde, o corpo da jovem
localizado na Av. Atlântica, 4228. An- j toi retirado por seus parentes do Ir.;-j„«„,„,„ «<.,„ _,... ........... . ..... (ituto Médico Legal e removido para

... .a capela "D" do Cemitério dc Sáo
para o Curso e não mais fora vista. Francisco Xavier (Caju), de onde. às
Ontem, nossa reportagem também es-
teve nesse curso de cultura do ldlo-
ina inglês, onde colheu detalhes im-
portantes. Naquele local, fomos in-
formados de que o periodo letivo, coin
aulas as 2.*s, 4."s c 6.«s feiras, encer-
rara-se no último dia 6. Entretanto,
nos mesmos dias, vinham se rcalizan-
do as provas parciais.

^=1^,=;.^ mmm>$$m

U SURGE UMA PISTA

Ainda no Curso de Cultura Inglesa,
ende Aida vinha estudando, apurar
mos que a mesma, costumava sair com
Várias jovens amigas, inclusive uma
de aparência nortista e c,iie, freqüen-
temente, um rap.az claro, de estatura
mediana e sem bigodes, esperava-»
com. um carro vermelho e no qual,
a conduzia. Este rapaz, segundo aindaj u„ ,.,,,, ,.,.,.„, uhiimcimao
ros informaram, no dia do fato, es-1 produto para aquele Estado
tévc esperando-a. Fomos também in-1 (Asp.)

9 horas dc hoje. sairá para o sepül»
tamento, no mesmo cemitério

CONTRABANDO
DE CAFÉ
PARA MAIO GROSSO
SÃO PAULO, 15. Foi a ré-

portagem informada de que está
se processando grande contra-
bando de café. deste Estado, ru-
mo a Mato Grosso.

Acrescenta a informação queem Presidente Prudente elevadonúmero de caminhões carregan-
do caía, estão transferindo o

Em seguida, o agressor fugiu.
O estivador foi removido parao Hospital Pedro Ernesto, onde

ficou internado, sendo o fato le-
vado ao conhecimento do comis-
sário de plantão no 16? D.P.,
que tomou as providências ne-
çessárJás.

APREENDIDA
A EMBARCAÇÃO
COM 20 TONELADAS
DE CONTRABANDO
BELÉM, 15. Foi apreendido

no Território do Amapá um
barco que havia saído ontem
desta capital, e levava a bor-
do mercadorias contrabandeadas
num total de 20 toneladas.
Não se sabe o valor total, das
mercadorias, acreditando-se queseja superior a 4 milhões de
cruzeiros. A embarcação seguia
com destino a Paramaribo.
(Asp.)

ONZE FERIDOS
NO DESASTRE '

FERIDO A FACA
V VI CKAKIU (ContinuaçSo da 3a. página)
Apresentando ferimento pene-L ' . ,trante na região heliaca esquerda John Pnn£le- àeu Pai possuía

produzida nor faca. foi Internirtn pequena troupe teatral e sua

"História do cinema ...

no Hospital Getúlio Vargas, o
operário Francisco Martins, (49anos, Vila Cruzeiro, barracão s/n,
na Penha). Ao investigador de
plantão naquele Hospital, disse
que foi agredido pelo indivíduo
que atende pelo vulgo de "Toma-
zinho". O fato ocorreu às 13,30
horas e dele tornou conhecimento
o 21.° D. P.

COM UMA DENTADA
ARRANCOU A ORELHA
DO COMERCIANTE
DELO HORIZONTE, 15. Em-

briagado. o operário José Car-
doso passou a promover desor-
dens no bar de Moacir Antônio
Librelon. na Cidade Industrial.

O comerciante reagiu, enlrári-do em luta corporal com o ar-
ruaceirò. tendo este dado unia

i mordida no sou adversário, ar-rancando-lhe a orelha. O ope-
rário foi preso por um guarda-civil que passava pelo local e
a vítima medicada no Pronto
Socorro. (Asp.)

mãe, Ida Ádair, era uma de suas
atrizes. Quando John era já um
rapazinho, a mãe abandonou seu
pai e casou-se com Walter Gil-
bert, também ligado ao "show
business". Dele John assumiu o
segundo nome, passando a cha-
mar-sc artisticamente John Gil-
bert.

CORREU TODO O PAÍS

Não tendo os Gilberto residõn-
cia fixa, movenclo-se de uma a

sos filmes. Trabalhou aí com
Lon Chaney, Norma Shearer,
Conrad Nfigel, Mae Murray e
outros.

NO AUGE DA FAMA

Em 1926 estava no auge da
fama. Depois de "The Big Pa-
rade", fizera dois outros filmes
de sucesso: "La Bohème" e "Bar-
delys. The Magnificènt". Seus
retratos andavam por todas as
partes. Sua vida amorosa era
exaustivamente explorada pelos
jornais. O número de suas fãs
aumentava a cada momento. Foi
então convidado a fazer seu pri

NO MUNDO POLÍTICO
(concluião da última pagina) POSSE DE EUBICO SALLES

Tomará posse amanhã, quinta-feiraàs 15,30 horas, no Conselho Nacional
de Economia, o sr. Eurico Salles, ex-ministro da Justiça, recentemente no-meado conselheiro. O ato será presi-dido pelo presidente cio Conselho, srFernando de Andrade Ramos.

marcada a audiência de julgamento
do gerente da "Luta Democrática",
Antônio Holanda Cavalcanti, por cri-
me de imprensa, por haver escrito um
•rtigo julgado injurioso pelo sr. Al-
íredo Chiorala Nader, assistente do
diretor da penitenciária, professor
Lemos de Brito sob o titulo: "14
mulheres amontoadas num cubículoi COMISSÃO ENCAMINHARA"
de 2xl.28m". que o referido íuneio- ENTENDIMENTOS
nário convidava jovens e bonitas, pa-rentes de presos, para jantares e ei-
inemas. O advogado do réu, Raiíl Lins
e Silva requereu ao juiz Danilo Eri-
gldo o adiamento da audiência sob a
alegação de que o réu estava doente,
Juntando um atestado médico O juizdeferiu o requerido. No momento sur-
Biu o deputado Tenório Cavalcanti,
primo do réu, que tíiise ao promotorMário Tobias Figueira de Melo: "Você
está praticando uma indignidade aserviço de grupos políticos" o queo promotor Já era conhecido dile

S. PAULO, 15 — Ontem, quando
trafegava por uma rua desta Capital,
um ônibus pertencente à CMTC bateu
com a roda dianteira num buraco da
via pública, o que resultou a ruptura
da ponta do eixo. O coletivo percor-
reu mais alguns metros desgoverna-
do e íol de. encontro ao muro de um
prédio. Em conseqüência, onze pas-
sageiros saíram feridos. (Asp.)

CÉDULAS FALSAS
EM FORTALEZA
TERESINA, 15 — 0 comércio de For-

taleza, e talvez de todo o Ceará es-
tá cheio de cédulas falsas de mil cru-
zeiros, derramadas supõe-se pela mes-
ma quadrilha que vem agindo em vá-
rias Capitais do Brasil e que tem co-
mo centro de operações, segundo a
Polícia carioca, a Capital cearense.

As notas falsas fabricadas pela qua-drilha de falsários sáo rias séries
378A e 262A. Uma dessas foi apreen-
dlda na Cooperativa dc Crédito Co-
mereisl Ltda., tendo o número 018729,
da série 37EA e íol passada num dos"guichets" daquela casa de credito. O
sr. Tarcüio Pimentel, gerente
tabeleciinemo, levou o ca/:o ao 
cimento das autoridades da Deiegacía
de Investigações c Capturas. (Asp.)
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"A Carne e o Diabo"

John Gilbert e Greta Garbo juntos pela primeira vez,
A dupla fêz três filmes

outra cidade dos Estados Unidos, I ROMANCE COM A GARBO
John estudou em inúmeras esco-
ias públicas. Quando sua mãe! Nessa época teve início o ro-

O TEMPO
PREVISÕES VÁLIDAS PARA HOJE, 16 DE JULHO DE 1953

Distrito Federal, Niterói e Estado do Rio — Tempo: ins-tável. Chuva, ocasional. Temperatura: estável. Ventos: do
quadrante norte, fracos. Mínima; 266 — Obs. Km. 47-'Mi-nima: 14.2 — Obs. Km. 47.

Estados do Sul — Tempo: instável, com chuvas. Tem-
pcratui-a: estável. Ventos: do quadrante norte, fracos.Costa Rio-Pernambuco — Tempo: nublado, sujeito a
pancadas passageiras. Ventos: de sueste a nordeste, fracosa moderados. Visibilidade: boa. Estado do mar: ligeiramenteagitado-

Costa Rio-Rio Grande do Sul — Tempo: instável, comchuvas. Vento»-: de nordeste a noroeste, fracos a moderadosVisibilidade: moderada. Estado do mar: ligeiramente agi-tado.
Estado do Rio Grande do Sul -- Santa Catarina — SâoPaulo e Paraná — Tempo: instável, com chuvas. Tempera-

tura: estável- Ventos: do quadrante norte, frracos.
Estado do Espirito Santo (Vitorio) — Tempo: nublado.

Temperatura: estável. Ventos: de norte a leste, fracos.
Zonas Centro e. Sul de Minas Gerais (Belo Horizonte)— Tempo: entre nublado c encoberto, sujeito a chuvas fra-

caí. Temperatura: estável. Ventos: de norte a leste, fracos.
Estado da Bahia (Salvador) — Tempo: nublado, su-

jeito a pancadas no litoral. Temperatura: estável, Ventos:
de sul a leste, fracos.
ANÁLISE DA CARTA SINúTICA — 12 HORAS — 16 DEJULHO DE 1958

Frente quente estendendo-se do Estado de Goiás, oestede Minas Gerais para os Estados de Sáo Paulo, Paraná eSanta Catarina, provocando nebulosidade forte e chuvascontínuas, com deslocamento lento em direção sueste, de-vendo atingir amanhã o Distrito Federal e os Estados doRio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.
Massa de ar tropical marítima fraca no litoral dos Es-tados da Bahia, Sergipe e Alagoas, com pancadas ocasionais.Frente intertropical entre o Equador c 5o. graus N comatividade fraca.

Rio de Janeiro, 15 de Julho de 1958

X REUNIÃO DA S.B.P.C.
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31l0 n cia ua norma. i\uo pocenao seu ia uaroo, luauruz atllier; sueco Uinmi »,,; in«—üV. -S "/,*,,, .« i. i?.i,,i,i,,i»". . <. ' *"»*cr»-m-se emT£m m™ mm *•***> »com,° ^^^m^ «* & ti^^ãs SKffirS ss.^w. »amEíi.,3,r
eonhe- escola, teve de abandona-la. 13ro-| vinda para a America. Stiller, por isso mesmo com a Incompreati. bacbatéls.
iegacía OÚtfou seu verdadeiro pai, que que à época mantinha romance SÃ0 de muitos "iluminados" no Bra-

também não lhe pôde dar em- com ela, desgostou-s'? por ter fi- ''" "'''" *'''"' '•"r,ri',m ""- -¦""'-••"- ....-¦-~
prúgo em sua empresa, mas con-|cado sem trabalho nos estúdios
seguiu trabalho para éle numa è voltou para seu país. Era um
padaria, emprego que logo após j verdadeiro cineasta, nas vários

obras de valor em sua carreira.

SALVADOR, 15 - Reuniu-se. nova-
mente, na noite de sábado último oDiretório Regional do PSD. sob a pre-sidência do deputado André Regrei-ros.

Iniciados os trabalhos, foi designadauma comissão a fim de parlamentarcom o presidente renunciatário. ten-ao o mesmo prestado contas dc suamissão, informando dos motivos queo levaram a renunciar
A justificativa da renúncia é a fe-

guinte: O sr, Balblno ss sentia sen~ >..u,,.u..ui ja cia vonneeiao ci^lei •>"*""¦• « sr. uai»:no se sentia «em
quando ia ao gabinete do coronel Côr-jUberdaife do movimentos "debaixo dotes_ para desacatá-lo. O promotor re-'"1511'» pesado do presidente do paru-viaou. dizendo que apenas cuinn-ia'^0"- r'" mnr!" «"« ».««»-¦«<•• •-
Beu dever, ' H"

Diante da atitude do deputado Te-
nório, o magistrado o convidou a se
retirar da sala das audiências.

Conseguimos apurar que o juiz Da-
Mio Rangel Brígido, para as provi-dências de direito, oficiou ao deputado
Eanteri Mazzilli, presidente da Câ-
mara, narrando o ocon-ido acentuan-
do que o referido deputado insultara

ao , cls modíi que preferiu reconquis-tar sua liberdade para lutai livremen-te na convenção. Os elementos obe-dientcs à orientação do governador.logo que o Diretório passou a exa-minar o problema da eleição do novo
presidsnte levantaram a preümmaide. que só a convenção poderia ele-
ger o novo presidente. Levantadacontra todos os dispositivos regimen-tais, a preliminar caiu, ficando de pé

mmmmmmiàm&~m±*~^Z--Zí.t^--,.. .ygy.-.V. ¦¦*-> -.v • m ¦¦
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TERCEIRO CASAMENTO

EÜ, que não queriam, por qualquer
preço, a vinda de professores estran-
geiros para fermar a sua primeira es-
sêncía.

"A solução encontrada na época,
asseverou o sr. Mesquita Filho, era
a de criar um ensino secundário ba-
seado nas humanidades clássicas —

MOÇÃO AS FACULDADES
DE FILOSOFIA

Ê o seguinte o texto da moçáo a í*rapresentada a todas as faculdades defilosofia do pais, e resultante do Sim-
pósio sobre Ensino de Ciência, da XReunião Anual da Sociedade Brasilei-para formar o homem - antes de ra ParaTc Prôerc^eTdTtw£-

Pm 1T.7 „'i„ ,-, ícriar °a homens de laboratório, os ..f . ;rogr"so 
da Ciência.

_ J-m IJii, voltaram a filmar | cientistas. O ensino superior viria' ' :- A fwmaçSn de professores se-
luntos. "Love-', baseado em'depois, para cultivar as especializa-icur'dários de matérias cientificas, ape-
Anna Kareuirie"-, de Tolstoi. [r.õ(:s. mas s^n di?£ociaçâo alguma dofíf dOSjprogressos notáveis resultan-0-:V.l-,-l«.i~j.» -.-*-¦ .. .ü-i-j- _:tes do funcionamento das Faculdades

em 1917. aparecia em "The Prin-
cess of the Dark" com um papel
principal.

TENTA ALISTAR-SE

de teatro Ina Claire.
Seu último filme silencioso

foi "Desert Night", em princípiosde 1922. Foi então que teve iní-
cio seu calvário no cinema.

FRACASSO TOTAL

lho: "Se nao criarmos a mística do
ensino dc começar pelo começo, na-
da conseguiremos".

CELEUMA

— ,— -v,..«.m insultara „ „,,.,;, V5»,v"vr> """"u "e peo promotor e dizendo que q mesmo que 3?' é matéria pacifica em todos \havia praticado uma Indignidade em!os Pattldos,.. que as convenções cle-i
oferecer denúncia contra o réu no!fiem ao diretórios e Estes os teus pré-;que foi altivamente repelido, embo-í •SIti-entls-
ra em termos elevados, circunstância,'..J?"lbí'ln resolveu o Diretório consem que o levou a convidar o referidodeputado a se retirar da sala para que

'"Adeus Rio" foi a frase com que se despediu ontem à
farde a marujadado "U.S. Ranger" que desde sexta-feira
estava na Guanabara. Na pista de aterrissagem dò maior
porta-aviões do mundo dezenas de soldados' enfileiraram-
se e formaram a frase de despedida. Em posição de sen-

Depois desse filme, entretanto,
f-ii recusado para outros papéis.Passou "
U(.i"oC a.S,wt.nii.,u (t um uunuj liuc .. .. ...
pouco depois faliu. Tentou en- voz dos stôres, pois era por ...
tão alistar-se na Marinha cie j mais deficiente. John Gilbert, Üclente
Guerra: foi rejeitado por sualQiie possuía já uma voz ruim,
baixa estatura. Procurou a Ae-j leve seu nome destruído em pou-ronáutica: rejeitado por instrução to tempo. Depois de "His Glo

icíenÍP. Kn Rvírnlfin tf»ir/i maio IHftllH Mifíií" +rnhalliftii nj-n víi^Í

Filosofia vêm. em muitos casos, ten-dendo mais para a finalidade de for-mar pesquisadores do que para a deformar professores secundários Essa
tendAncia tem contribuído para tor-nar menos rápida a melhoria dos qua-

cüfpVoa^a^uacãoS^un!! ÍÍ^T^Zi^V'ÍZer^^te aos nrofre^òr». iintMni«vina „„»:a,1.í"-se- \em. nmltar o numero tos
at ,„.... ¦».,., ,U.A,.. , « a?5 profrs-òres universitários. aiie:a;.8u:r"' -3^0^

B escrever cenários, ten- ; O enuipamento de som priml- ffire^^^-0^^ 3 - o simpósio considera da maiorsociado a um editor que tivo prejudicava normalmente a ae ensino, que sacrificam os *alunoí importância oue, nos cursos çjentfíi-epois faliu. Tentou en- AT0/: dos ótóres, pois era Dor de- por causa de uma estruturação ine-icos. b^'cos das í^culdades de Filo-
ficiente. Outros ainda atribuíram a.£0íia sp dê atençoá ainda maior do
culpa à falta de entrosamento entre iclue até "Eora se tem dado ao prepa-ia» „™,  —i  ro dos estudantes para a execuçáo dos

tituir uma comi 
'" «una- <«¦ v ;»j'««™^ " '""^ uc «cspeuiua. cm posição ae sen-

...Uu«E1. re„.-a- o., í;i!a os,,-, que srS-.A»àré xegrJrÔl oii^Tinifl'1 tido a lropa Pcr,lianeceu imóvel durante vários minutosc incidente não se agravasse, dada a A,?Isl° Castro, para se entender comi enquanto o vaso de guerra norte-americano deixava loMire
K^^n^1^^: S^^K^cS^ ° ««eoradouro carioca. A rapaziada do "Ranger" seguiu
tor. u ivcmamentai. - iasdi rumo ao Pacifico.
tado Tenório contra o aludido oromo-ielor, 1 v

.CONDECORADO

iuuiiuiilo. icjcnauu pur,iiisuuyao |>-u iauuu. ucpuis oe ms uio-deficiente. No Exército teve mais rious Night". trabalhou em mais
sorte. Foi aceito, mas a guerra sete filmes apenas, o último dos
já havia terminado e êle foi des- quais "The Captain Hates Theligado. Foi um período duro de'Sea" <0 Capitão Odeia o Mar)," • ; 'cm 1934.

Enquanto Gilbert perdia térre-
no com o advento do som, caindo
rapidamente, sua esposa, que vie-
ra da Broadway, tornava-se fa-
mosa. Novas complicações domes-
ticas. Em 1931, divorciaram-se.

NÃO FOI RECEBID\ ADENÚNCIA
Em solenidade ontem realizada na ,° dePutano Guilherme Machado ae- I

!„f"tl€. d0 ministro da Aeronáutica iclaro», a reportagem o seguinte:
«<h» r<cCor.ad°r,com •- medalha á»'1 ~ X;i0 foi a'nda submetido ao-
«P«Prii<!ffa!ítOS,PulT'ont"- ° deputado i«ame. da Comfssão Parlamentar depessed|sU de Minas Gerais, jr: Vas-' 1 Inquérito o parecer sobre as denün-1

asião falaram CI,as Procedantcs do Estado de Ser-;
^ministro 

Corrêa MelTo e o agracia gipe.
Faço ao deputado Guilhermlno deOuveira a justiça de não admitir te-nha prestado as declarações que lheforam atribuídas. M
O ilustre representante pessedista,sobretudo com as responsabilidadesoe relator, nao se manifestaria, ante-cipando juízos pessoais, a respeito deuni caso em fase de instruçãoOutras denúncias, que envolvem au-tonoades federai

cipai

íécnicas de análises sobre
produtos de origem animal

perisua vicia,

PRIMEIRO CASAMENTO
Nesse meio tempo casa-se com

uma jovem de 20 anos, Olivia
Burwel, que chegara a Hollywo-
od um ano antes em companhia
de sua mãe, uma irmã casada e
um .irmão doente. Ela não tra-
balhava, Gilbert não ganhava ó

os diversos ciclos escolares, verberan-!1'0 dos estudantes para a execuçáo dos
do igualmente a atitude dos governos,» trabalhos práticos que deverão reali-

rn inriifí>rfn»» i reoiidori» zar na qualidade de professores secun-sempre indiferente à realidade
Também a autonomia universitária

foi discutida quando o prof. Alberto
Carvalho da Silva leu um trabalho sô-
bra o assunto, afirmando que os ca-

dérios. Tal preparo, poderia ser aper-
feiçoado grandemente mediante a in3-
tituiçáo em cada departamento, sem
prejuizo do currículo normal, de cur-
so.s de freqüência rão obrigatória, no
qual se realizassem o conjunto de

QUARTO CASAMENTO
A Metro féz os maiores es-fòrços para salvar John Gilbert.(suficiente para sustentar a casa. forÇ°s Para salvar John Gilbert. |destinam para serviços

IPor fim, a família de Olivia re-J .^ 1931 ° ator apareceu em 3 administrativos.
; tornou ao Estado natal e ela o ! .íl;,me£: 

''Gentleman.s Fate", Verificou-se em segui• acompanhou. Um ano mais tar- ^Pnantomof Paris" c ''West of geral eôbre
Ide, o divorcio.

muni avtedráticos deveriam denunciar de pú-!trabalhos práticos especificamente
blico os governos que prejudicam suas|indicado.5 para o ensino em nível se-
atividades. O aspecto administrativo-';'""dário.
financeiro foi lembrado como um dos 4_ P?r outro, ',ado' Jul8?u a!t?da
imi,.*A. d- ¦•,. , io simpósio essencial que se intensifi-entiaves. Para se ter uma meia, disse:que a prática de ensino nos cursos
o relator, basta dizer que doa 800'de Didática Especial e que para tan-
milhões de cruzeiros que sáo distri- lt0- os ColíSios de Aplicação, indis-'i,,,ih„ ¦¦ „,.„,„.„, a ,, • .. *. pensáveis cm cada Faculdade, contembuúlos anualmente à Universidade de [com as condições necessárias ao «euSão Paulo, cerca de .750 milhões se eficiente funcionamento".
destinam para serviços burocráticos

ATOR E ESCRITOR

Embaixadores
(Conclusão da oltima página)

rã p»íf,?wi„MédÍ0' ,° e™baixador toridad,-» fed-r,-.'-- vkián^JVZ^' PL"Jllt'a'' «".s íécnicas ne analises
Jarr2lPUFna ^ Unida- sr" íW* dí d«te" flUalle? Spi s^re produtos de ori-
tz7l.i ,', Farra asseverou. daria^ Porque estão sendo^apuradas gem animal, adotadas em suapoi outro lado, que o seu país!"âo constituíram, até hoje, objeto Se-Seção de Tecnologia.

acredita na r,-,v « i,,j» /•-..¦ ' ¦ Boreeiacoes rf» n,»™,K.— -. „ r ¦ .

T.-L-.IL. „*„^ la ' Tentando por todos os modosraDamo mimeograrado para receber sugestões!viver do cinema, Gilbert conse
A Divisão de Inspeção dè Pro-

dutos de Origem Animal, do Mi-
nisíério da Agricultura, acaba de
publicar as técnicas de análises

"acredita na paz e tudo fará na- ftJ'Í'»c^!!5es ãe'"niêmbrosrdrcomis°
ra mantê-la". |sa0 •

— A paz teria sido rriáritidá'.ESCOLHA de vicesno Oriente Médio, desde há mui '

Trata-se de um alentado tra-1 balho, em projeto há muitos
i anos, afinal agora realizado.
| Com a padronização desses pro-

recer. Completando o trabalho,serão publicadas a seguir astécnicas em uso para o controle
bacteriológico.

Na administração do atual ti-tular da Pasta da Agricultura, Ifoi- possível àquele órgão fe- - ¦"¦ v*""-»-*u «v «uno t
deral levar avante e concluirípa.ra estréla-Iç. Nesse ano (1919)

guiu que um "scripl" seu fosse
aceito — "The Great Redeemer".
Maurice Tourneur, então no auge
de sua carreira de diretor, gos-tou do tema, mandando queGilbert o reescrevesse c convi-dando-o ao mesmo tempo paraassisti-lo na direção do filme e

..u uwcme jueuio. aesae na mui-1 ' t-om a paaromzaçao desses pro-to tempo,nao fossem os objeti- ,' ¦££, ( - °> 15 - Sesur,do apurou cessós de exames, que serão usa-vos almejados pelas doutrinas: il!ad 'a„e°'r,nos cií?,ulos Políticosi dos não só nos Laboratórios Re-estrangeiras. Que me seja. to-!g£ -mvSShS?¥LlS°s-_"'- gionais daquela Divisão, comoestrangeiras. Qúe me ^:'^-^^a^^^J^-^^-\m^ daquela uiv.sao. com
tar o nome do sr. Rui Xovai, r^fn"lnaciueles encarregados do con
ccmoanhpirn rí* ,.:>.,_.. ^. .. .'. _'• trole rins nrnrlntnc . rio r.r\aan

BrpadwàyV, Nenhum fêz; sucesso.
Em 1932, interpretou "Downs-

tairs", sob a direção de Monta
Bell, com Virgínia Bruce como
co-estrêla. Outro fracasso. Como
resullacio da aproximação entre
os dois, surgiu o quarto e último
casamento de Gilbert. Esse casa-
mento durou dois anos apenas.
Virgínia Bruce era uma loura sos-
segada, sem o entusiasmo pelo ei-
nema que caracterizaram' suas
antecessoras. Deu a Gilbert sua
segunda filha, Susan, nascida em
1933. Por essa ocasião, porém,John Gilbert dedicou-se inteira-

davia, permitido expressar empoucas palavras claras e defini-«as o fundo de todos os aconte-cimentos atuais daquela região.Trata-se, nesses paises, de umacorrente de patriotismo, de dés-
pertar; nacional, de tomada deconsciência que envolve as mas-Bas. Corrente que é a favor daemancipação, da soberania e daindependência verdadeiras e ai-rneja acabar, de uma vez portodas, o imperialismo, o colo-nialismo, a exploração sob tô-cas as suas formas e de todas asorigens.

I
NEUTRALIDADE

E salientou:

companheiro de chapa do prof Ca--Ítr°le dos Produtos- de origem
valho Pinto, nas próximas eleições animal, objeto do comércio inte-
pllüo govcrn!3dor do Estado de são' restadual, desaparecerão muitas

I discrepâncias e dificuldades ire-
Informa-se, por outro lado, que o qüentemente verificadas, como

senador Llnp de Matos é o nome es-, conseqüência, principalmente, docclnido pelas forças ademanstas para emorêsò fie métodos rh'fpr»titooconcorrer ao lado do prefeito pauiis-i 5 "'"/i;. " meioaos mierentes
ta, em disputa do mesmo cargo O, andU!5e!>-
tre já registrou o candidato a vice-1 As técnicas adotadas pelagovernador na chapa do sr. AuroDIpOAf ininialmpntp miMoura Andrade. Trata-se do sr. Pe-1 IJlruA,.10,ram inicialmente mi-
dro Geraldo Costa, do PST. — (Asp) | nieogratadas, para que venham a
¦candidaxcra homologada I ls.\ impressas so depois de rece-

bidas sugestões que os demais
recife, 15 — sob a presidência do I laboratórios do país possam oíe-

senador Domingos Velaxco, o Partido |Socialista Brasileiro realizou o encer-
ramento de sua convenção regional. I

A solenidade foi realizada na As-lT?^ . "1 _
sembléia Legislativa e contou com „ I^STlJflílflff-tt

(Conclusão da última página)
presença tíe todos os candidatos por

ucitii levar avante e COnClUiri* w"h»-wi -ícaat; ciiiu \iaív),\- , 
-- „.,r , ¦ .''"*.'••>tão destacada tarefa, que evita- além cle "rios filmes feitos para !Jonn. Gilbert dedicou-se inteira-

rá às indústrias de carnes leite 1 Tourneur, adaptou vários temas !men,te , beblda- De *.al torma se
e produtos derivados, sob con- Para ósse diretor, inclusive "The C01.ldU71u c!ue o divorcio sobre-
trôle da Divisão cie Inspeção !pavilion on the Links", de Ro- vei0' em 1934-
maiores problemas, por ocasião;bert Loui.s Stevenson. filmado vn,,.Mr.,™das verificações sob os produtos com ° tltul° de "ThG White -N"VÃMENTE
que elaboram. Circle". Em 1933, volti

Com Distrito...
(Conclusão da última pácina)

seguida um debate
criação de novas la-1cuidados de filosofia, dividindo-se oslcampos em pró e oontrs. O prof. i

Haity Moussatché. de Manguinhos,afirmou que era uma medida necessá-'
íianf nan,a^rin.r^voca,çô€s,queDsl,r.T imP°rtante é o da redução dogiam por todos os cantos do Brás nviivlatn Hnc «oroarlncBc í-nvinnace seria um crime privá-las do ensi- md"üat0 OOS \ereaclores caiiocas
no superior. O sr. Júlio de Mesquita a serem eleitos em 3 de outubro
Pilho por sua vez acha que antes de de 1958. Marcada que foi a mu-
serem fundadas mais faculdades era dança da Capital para 1960, e ter-mister uma revisão geral üo plano dccriação desses institutos superiores,
que proliferam como cogumelos pelointerior. O mais que se podia fazer
paralelamente a essa política revislo-nista era dividir 0 pais cm áreas ounúcleos'que comportassem de fato oestabelecimento de tais organismos.
O exemplo de tais perigos podia serencontrado na própria Universidade
cie São Paulo, iniciada sob tão bons'

minando nessa época o período
governamental do atual presiden-te da República, os vereadores
serão diplomados por um manda-
to de apenas dois anos. face ao
disposto na Emenda Constitucio-
nal n° 2. Sobre isso não há dúvi-
da, pois. respondendo a consulta,
o Tribunal Regional Eleitoral fir-

MÁRMORE ITALIANO
PARA 0 MONUMENTO
AO IMIGRANTE

Declarações do embaixador da
liália Lanza d'Ajefa-

SEGUNDO CASAMENTO
Sua atividade a essa época eraitensa. Certa vez chegou mesmo

a declarar:"Nunca fui tão feliz quantonaquela época. Trabalhando 18horas por dia — escrevendo, co-dirigindo, titulando, cortando e,além cie tudo, interpretando. E,
graças a Deus, distaneiando-me
cada vez mais cie meu obscuroAcabam de chegar ao Brasil 22 blo- passado. Tornei-me o braço di-cos de mármore de Carrara, dcstl-jreUo de Tourneur.''

nados ao Monumento ao Imigrante.! Nessa ocasião, conheceu sua
Lcatricc Joy.que se ergue em Caxias do Sul, no:Se"ullc'a esposa — uanui-e Ju.y. iacu muniu innic, na UOUUTID;

0'quc seria mãe rie sua primeira |"The Captain Hates the Sea".
iflllia. Leatrifp .Inv flilhorf Ain l f.m 10!íí con ,'<1+itv,m -,,-,„

COM GARBO
..-.., voltando Greta Gar-

bo de uma viagem à Suécia, con-
vidada que foi para interpretar"Queen Christina". fèz questão
que John Gilbert fosse o intér-
preter masculino. A atriz encon-
trou certa resistência, mas foi
atendida. Os tempos haviam mu-
dado: cm 1927. em "Carne e o
Diabo", era John Gilbert com
Greta Garbo; cm 1933, em"Queen Christina", era Greta
Garbo com John Gilbert. Foi
mais um filme, mas não uma
nova "chance".

No ano seguinte, John Gilbert
desligou-se da Metro e produziuseu último filme, na Colúmbia:

 Ar<rpr],tn,v, „-„.. i i presença ue touos os candidatos poi
narla £m a £' iff* ,CWè#\ «• apoiados: governador Cld Sampaionaoa lern ae tanatico, de xenó- vicè-sovernador Peiópidas Silveira, se-1  •¦••.¦•—
IODO ou de destruidor, k apenas Inador Barros Carvalho, suplente dei,a expressão dos direitos naturais i-seuaclor Antônio Bezerra Bailar, ês- ühuou — é pois aceitar as ini-
da dignidade humana. Nada po-,te i fí'f* pertencente acs quadrosjciativas que, como esta, visam
dera, com o decorrer do tempo !soclallsus- a concretizar tal propósito. Imu-
destruir ou vencer essa còríen-' üNlAO udx-psd para eleger nes a particularismos ou interes-
te. Convém muito mais compe-1 prefeito ...
netrar-.se disto e adãptâr-sè àrealidade '
nora-
JUlar v.«.,..u „ uc^tiiiuiiia nele o nu, no que cuz respeito a fre-|
Nasser ou infiltrações comu- feít,lra e à formação de uma chapa j SEM REPÚDIOS INCOERENTES nados"com TimJMÂÍíõ---'•¦ umeapara a Câmara Federal. A únicai iwaos coin. a in.K ;'<,. .

^rr.e^^pj:^/fíâ„,.c10r.po?Íva.?.A.^el "Estamos certos - prosseguiu

rtio Grande, e que servirão para o,,-.,. —— •-- —» y.....*...* . „.. .
revestimento da cripta daquele Mo-!f,11,a>. Ecatrice Joy Gilberl, Até | Em .1935, seu último ano cie
numento Nacional. jessa eP°ca. sua ospósa fazia pe-ivida, tornou-se bèbedo costumaz.

o mármore, que pesa 57 toneladas l^"0- -'^^7 sem importância A 9 de janeiro do ano seguinte

Honduras , do Loide Brasileiro, e se- fama, A disparidade do sucessogulrá para Porto Alegre, onde será]dos dois, criou dificuldades parasenado e lapidado, B fim de se ajus-|o casal, começando Gilbert atar ao fim que se destina. i beber Divorrinrnrri oo oÀ 1Q9AA cripta do Monumento Nacional ?rirm VilW Z?£3 9,-i Imigrante possui uma área de fêi--tJonn tjlll:)eit alimentava então

cia não poderá Incluir o senador fede-1 ^?,l<"í'"a, r'L'llu:> ,T prosseguiu
rai, dado o compromisso dos pessedis- P universitário — de que a maior
tas com a candidatura republicana, aproximação entre os paises da
Parft. a Prpf/.ifnru nn r-riTsnt-i n tlCT\ A »->»>»;»» -1««j: :i _ _
. — ._, wi.i jv v I4IUIXIUIIIII ii.j.HiUi.k.ciiin,
Para a Prefeitura, no rntanto, o PSD
esta completamente livre. (Asp. )

nistas.
Exnlicou que essa corrente é,ro plano internacional, favorá-

vel à neutralidade positiva,afastada de blocos e alianças.
— Os acontecimentos de Bag-dad deveriam servir para abrir FRENTE cristaos olhos no tocante ao fundo a '

que me referi. Ainda, è tempo •--¦ ¦- -••-¦ ¦:'•'¦¦• ,<..>„..,,,. •.„,, lltM.».-
^ 

sabê-lo e agir conseqüente- &?„{» S^tó^PioK ;gj?%«» 
a e^ta *^™ »u-mcmc- a Frente Trabalhista Crista. Cerca de, pen01

„-.-,,„-„ ^. „,,. Cinqüenta nomes foram apresentados!POSIÇÃO DA RAU ^para concorrerem' á Assembléia Le- ;
|gislativa em chapa comum, devendo:na próxima semana ser completado onumero máximo para a chapa, ou se-
la sessenta candidatos. (Asp.)

Sobre a posição da República
Árabe Unida no caso de uma in-tervenção militar dos Estados
Unidos no Iraque, o sr. Jamal
E.D. Farra disse:

O povo iraqueano é irmão
do povo sirio egípcio. Pertence
è mesma nação árabe.

E para concluir:A República Árabe Unida,
Ee se verificar uma intervenção
estrangeira, tomará as medidas
necessárias, de acordo com a
carta da ONU e tendo em vista
as relações de fraternidade com
o novo do Iraque.

América dará ao Brasil a pre-eminência no Continente Sul-
Americano; por isso atentamos,
sem repúdios incoerentes, às ati-Curitiba, is — N*ova reunião foijtudes que procuram dar traçosH 7ana nn imite, rin ,-.1-rn»-,-. .-..->-,.- -„ . i . f » 1 ^

CONSCIÊNCIA UNIVERSI-
TARIA

DESCONTENTAMENTO
FORTALEZA, 15 - Apesar de todosos desmentidos, os dirigentes do PSDe do PTB reuniram-se várias vezesna ultima nexta-feira.
O assunto debatido chegou final-mente ao domínio público, mas sa-be-se que um certo clima de descon-

tentamento foi vemüado, inclusive ao
que «e refere á retirada do anoio doPSD à candidatura Parslfal Barroso,
solicitação liderada pela a!a do depu-tado Armando Falcão. Não se sabe«inda a que resultado chegaram es-
sas conversações, pois foi mantido it-vero ailéncio 3 respeito. (Asp.)

mos com a imigração. ' ,;— '".. " -,"•"<" -u-huu,
A vinda deste mármore deve-se aos'para a -pi^miere de seu grande

esforços do Embaixador da Itália que, S.UCÇSSO — "The Eig Parade".
desta forma vê somar a seu crédito Até chegar lá, no entanto a
i£n«oi.!£»a. eiple?dit|,a • W.oteUva de carreira 00 ator foi marcada porconsolidação dos tradlciona s laces úei|,m3 có,.io j„ ..,,„„,..-. o '
amizade que unem o Brasil àquela! H™aft^ e,, ^sucessos e derro-
grande nação da latinidade. las- Wtianclo I homas Ince. Geor-grande nação da latinidade.

A PALAVRA DO EMBAIXADOR
LANZA D'AJETA

O Embaixador da Itália, solicitado;, ... .. - "•• ' —
pela imprensa, assim se referiu a cs-|lro IUmes. Nessa mesma ocasião
te acontecimento: no entanto, Jules Brulatour ofe-
cS^'!,!?1? da Ità!ia s eEtai^ceu-lhe 1.000 dólares por soma-capital 22 blocos de mármore de Car- na Dará ensinar sin PünAcnrara. com um peso total de 57.000'íil,,1 li ensina, sua esposa —
quilos, doados pela grande emorêsá "ope HamPton — a representar

ge Loane Tucker, Allan Dawan,
Mack Sennett, Marshall Neilan eTourneur fundaram uma empresa,
êle foi convidado a dirigir" qua

Dizendo que a lisura, dignidade|ltal,ana ."Montecatini" para ultimar e Para dirigi-la. O primeiro íil-
?iiIe?SiSf?í?j da íri?ta d.° magni-jme dirigido por Gilberl quandoe consciência universitária são

os princípios que norteiam sua
gestão à frente do C.A.C.O.. o
acadêmico Antônio Vicente de-
fendeu a necessidade de sermos
tratados em uma acepção mais
elevada."Todavia — acrescentou —
não aceitamos em hipótese algn-
ma a forma com que se pretende

fico Monumento ao Imigrante, erigidoem Caxias do Sul, para simbolizar ehomenagear a cooperação dos estran-
geiros no progresso do Brasil e que,naquela próspera região do RioGrande do Sul, sublinha de um modo
pa-.tlcular a laborlosidade italiana.Trata-se do segundo donativo feito
pela Itália, que contribui para pc--petuar no mármore da Península en

se separou de Tourneur foi tão
fraco, no entanto, que êle própriomais tarde exclamou: "Com
Tourneur, sou um bom diretor.
Sozinho, sou um verdadeiro fra-
casso."

Nova "chance" surgiu-lhe
quando da formação da Metro

um ataque cardíaco. Sua situa-
ção econômica era boa, apesar
de tudo. Deixou cerca de 250
milhões de dólares.

APENAS 5 POR CENTO
Encerrando os debates, o prof, Aní-slo Teixeira, diretor do INEP e presi-dente da Sociedade Brasileira para oProgresso da Ciência, fêz ver aos pre-sentes que o problema era extrema-mente complexo e exigia a coopera-

çao de todos, nunca poderia ser re-solvido com a experiência individualEm paises altamente civilizados,disse, somente 5 por cento dos alunossecundários vão para as Universidades
O Brasil, com metade de sua popu-lação ainda analfabeta, apresenta omesmo número de estudantes univer-sitários (cerca de 80 mil) que a In-
glaterra. Ora. não é possível seguir oexemplo americano, das escolas supe-riore.5 para todos, pois sabemos quea Universidade deve ter um sentido

ue oao ramo, iniciada sob tão bons'" • ,° , -_.—---_.-..
auspícios, e completamente diluída"em mou essa interpretação. Tal in
suas finali!ades, apesar dc ser ainda! conveniente peria afastado seassim, a melhor do Brasil. aprovada a emenda constitucional

n° 19, pois ela assegura um pe-ríodo de quatro anos para os ve-
readores constituintes, os quais se
transformariam em deputados es-
taduais. igualados em número aos
representantes fluminenses".

ESTADO ANTES E
AUTONOMIA

— A mudança para Brasília es-
tá fixada em lei para 21 de abrilde 1960. Pela Constituição, essefato importa na criação automá-
tica do Estado da Guanabara.Enquanto isso, nem sequer a au-tonomia do Distrito Federal exis-tiria. pois só em janeiro de 1961êle teria o seu prefeito cuja elei-

claramenie seletivo, em que aoenas os|Ç30 e prevista para 3 de outubrorealmente capazes devem ser acolhidos ide 1960. , . — concluiu O sr JonasDo contrário. veremos cternamente'|Bahiense.

ucu.ir no mármore oa península en- 4"«"mu ua luruiayao aa meiro
yiado ao Brasil, a lembrança de seus Goldwyn Maver. Irving Thal-
MíU%aqUp.ííffa.m desta Terra »u»'b«ra chefe de produção da novasecunda Patna e. em comum mm!» a.._ i-_... . _ ,..

Terminou...
(Conclusão da última página;

mentos com as autoridades federais
em tomo do problema, dizendo:"O governo do Estado, pondera-do e prudente, como tem se mos-
trado até hoje, evidentemente não
se furtará a um entendimento com
as autoridades federais, desde' queverifique ou encontre boa vontade
para solução dos problemas sérias
graves, que n cafeicultura está en-
fren tando",

EVITAR O DÉFICIT
Segundo declarações do sr. Fran-

cisco Giraldes Filho, diretor do De-
partamento de Café da FARESP,
que também participou da reunião,
um dos assuntos dominantes foi a
situação dos lavradores de café face
aos compromissos financeiros com
o Banco do Brasil. Decidiu-se pro-curar uma solução a ser reivindi-
cada ao governo federal no senti-
do de evitar que os lavradores de
café entrem em déficit até outubro,
pois se tal ocorrer ficarão impôs-
sibilitados de saldar seus compro-
missos com o estabelecimento ofi-
ciai ds crédito, ojque refletirá de
imediato nas atividades comerciais
e mais tarde na indústria.

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
COMUNICADO 58/54

1. A Diretoria do Instituto Brasileiro do Café, tendo em
iulho de 1958, e em aditamento ao comunicado n° 5Í/53, de 14do corrente, comunica, para os devidos fins, que o armazena-
CONSUMO íNT»dW8r,?É5,E EX5EDENTE (quotas de EXPURGO .CONSUMO INTERNO), de produção dos Estados do Rio de Ja-nelro e Espirito Santo, será feito, inicialmente, nos armazéns,ÜSÍn«rdA°r.ivB^ ou '•-""'¦dores «baixo indicados: '

poldfnaT °E 
JANE,R0 ~ Estrad» de P-rro Le6-

Campos e Niteroói.
USINAS DO IBC.
a) Rio das Flores
b) Miracema
O Santa Bárbara
d) Surucucu (Santa Luiza)

. 
E!íAD0JD0. ESPf.RIT0 SANTO - Companhia Espirite San-to e Minas de Armazéns Gerais:
a) Colatina
b) Cariacica

O Vila Velha %
2. Na oportunidade, a Diretoria comunica que os cafés auese destinarem as usinas do IBC. acima Indicadas, somente ali do-derao ser recolhidos a partir de 20 dias, contados desta data

• • , e.,are5e' ou,r«ll'n' que» de acordo eom o disposto noparágrafo 1», do artigo 7« e alínea "a", do artigo 12" da citadaResolução n" 97 de 4 de julho de 1958, es despachos ou r.me,-Sr?.Scd2lquo,8s de EXPURG° e de CONSUMO INTERNO da SÉ-
2 «iibct?-?iEÍÍ«a qJUand0 efe,uados í0m » elíusula de SUJEITAA SUBSTITU ÇAO deverão ser encaminhados para o mesmo mer-
rnunu vSZJfHy?* de exP°rt«Ç«o) d» correspondente SÉRIECOMUM ou PREFERENCIAL, conforme o caso.

Rio de Janeiro, 15 de julho de 1958LUÍS FORTUNATO MOREIRA FERREIRA
Presidentelnterino

«I4S
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REPROVADOS EM CONCURSO
-QUEREM SER MAGISTRADOS
Dirige-se ao Congresso o Instituto dos Advogados

sobre a personalidade e d obra do
jurista francês Georges Ripert.
recém-falecide em Paris.

Da ordem do dia consta o Pare-
cer da Comissão Especia] nomea-
da para opinar sobre "O Projeto
de Lei que Regulamenta o Direi-
to de Greve".

(Contlnuaçio di pa.)

Em sessão, ontem realizada, o
presidente do Instituto dos Advo-
gados Brasileiros, sr. Otto Gil,
trouxe ao conhecimento daquela
instituição a atitude dos candi-
datos reprovados no último Con-
curso realizado nesta capital para
preenchimento dos cargos de Juí-
zes Substitutos atitude que con-
sisliu em obter do Congresso Na-
cional uma emenda ao Projeto de
Lei sobre vencimentos dos Ma-
gistrados, mandando nomear os
candidatos não aprovados no re-
ferido Concurso.

O Instituto, deliberou enviar à
Câmara c no Senado Federal o
seguinte telegrama:"O Instituto dos Advogados
Brasileiro, com a elevaua e única
preocupação de zelar pela morali-
dade dos concursos realizados pa-
ra escolha de Juizes Substitutos
encarece aos nobres representan-
tes do, povo brasileiro a conve-
niència cia aprovação do veto pre-
sidencial ao dispositivo do Proje-
to de Lei n1? 3.285)57. que manda
aproveitar candidatos aprovados
ení concurso recentemente reali-
zado, com participação de advo-
gados do Foro local".

Ao mesmo tempo, para evitar a
indisfarçávcl cobiça
vagas existentes, o Instituto dos
Advogados Brasileiro
ao Presidente do Tribunal de Jus-j _ no Iraque que, d.... èle, continua
tiça, desembargador Romão Còf- obscura. Confirmou que o chef< do
tes de Lacerda, pleiteando a ime-jpes-.oai da embaixada britânica, oco-
diata abertura dc concurso para rouçl Grahm, havia sido morto e que
preenchimento das vagas existen-j dois membros do pessoal haviam si

CRIADA A COMISSÃO
EXECUTIVA DO SISAL
O presidente da República

sancionou lei do Congresso Na-
cional criando a Comissão Exe-
cutiva do Sisal, com finalidade,
entre outros, de estimular a for-
mação de cooperativas de pro-dutores e industriais de visão e
promover diretamente, ou atra-
vés de financiamentos, a aquisi-
ção de máquinas agrícolas, me-
diante entendimentos com os
estabelecimentos de «édito, ofi-
ciais ou particulares.

TROPAS LEAIS...

Intervenção americana ...
conseqüência dos acontecimentos que
se desenrolam atualmente no Iraque,
os Eótados Unidos tinham modifica-
do sua atitude de expectativa em re-
lãçao à crise libanesa. iF. P.)

APOIO DA INGLATERRA

LONDRES, 15 — Anunciando o de-
sembarque de tõ.ças americanas no
Litiano, Sehvyn Lloyd, secre.ário do
"Foreign Office" declarou principal-
mente que o governo britânico con-
sidera que a açfto americana era ne-
cessaria para salvaguardar a lutegrl-
dade do Libano. O governo britam-
co, acrescentou, foi Informado ante-
clpndumentc da decisão americana e

quanto ,àsja aprovou Inteiramente.
Antes, o ministro fez uma curti, ae-

elegrafou j chiração sobre a situação em Bagdá

tes no quadro de Juizes Substi
tutos.

Os advogados militantes no
Foro local esperam evitar, por
essa forma, a tentativa de avilta-
mento da Justiça.

SESSAÒ AMANHA

] O Instituto dos Advogi.dos Bra-
sileiros realizará as 21 horas do
dia 17 a sua 13? Sessão Ordiná-
ria.

Na hora do expediente acha-se
inscrito o Professur Hermes Lima,
que dissertará sobre "A Reforma
da Legislação Eleitoral". O Pro->íessor Haroldo Valladão falará

do feridos, que a. embaixada fora sa-
queada e Incendiada. IF. P.)

APOIO DOS DEMOCRATAS
WASHINGTON, 15 — Tanto os 11-

deres democratas do Congresso — que
se opõem ao governo — quanto o»
republicanos se - apressaram a apro-
var a decisão do presidente Elsenho-
wcr. de enviar tropas de fuzileiros ao
Líbano.

O senador Lyndon Johnson, líder
da bancada democrata, e qne nio põ-
dc participar, ontem, da reunião rea-
lixada na Casa Branca, declarou-

"Na opinião do presidente, essa atl-
tude foi necessária para preservar a
liberdade no Oriente Médio. Os ame-
ricanos se unem, certamente, quando

EM PERIGO OS...
(Continuação da nàgina)

vêem ameaçada a segurança do mun-
do livre".-
Por sua vez, John McCormack, líder
da bancada na Câmara dos Repre-
• entantes, assinalou que esperava os
desembarques' nò Líbano . e acresceu-
ton que, "em vista das clrcunstâctax,
a alternativa a ésse melo de ação te-
ria sido o apaziguamento".

Expressou sua satisfação ante "a
"firmeza" demonstrada por Kiscnho-
wer e observou que sempre estivera a
favor de uma política dc "paz atra-
vés dá força". 

'.-'¦'.

Outros legisladores lmportantis ex-
preesaram-sc cm termos ¦ semelhantes.
tüPI)

AJUDA DO PACTO DE BAGDÁ'
ANCARA, 15 - A reação da Turquia

ao golpe de Estado de Bagdá foi ex-
tremaraente vigorosa. A transferên-
cia Imediata da reunião de Istambul
para:; Ancara t.nha, por objetivo, co-
locar as delegações dos três países
muçulmanos do Pacto em atmoslera
diversa da dc Istambul. Os meios go-
vernamontats turcos opinavam que do-
ravante, a ordem do dia das conver-
sações que se deviam realizar em ls-
tambul está obsoleta, Trata-se, ago-
ra, de fazer vigorar as cláusulas do
Pacto sobre a defesa mútua c con-
tra as atividades subversivas.

Foi com satisfação mal dlssin.ula-
da que se soube, em Ancara, da de-
cisão do rei Hussem, da Jordânia, de
continuar a luta e assumir a sucessão
do rei Felsal, à írente da União Jor-
dano-Iraqueana.

Foram imediatamente estabelecidos
contatos com Aman, para uma assis-
tência Imediata. De fonte oficial
anuncia-se que a Turqu.a decidiu
_. .- o rei Hussein __iü_ cliu- le-
gal da confederação ár_.... Comunl-
erram-lhe que os outros membros do
Pacto estavam decididos a se mostrar
fiéis ás obrigações contraídas em vir-
tude do Pacto. Estas decl£ões ío ti
comunicadas A ONU, como à Grã-
Bretanha e aos Estados Unidos, a pri-
meira cm sua qualidade de membros

(Continuação da 1.» página)
os oleodutos que desembocam no Me
dllerrâneo.

Por outro lado, ern Whiteliall -o-
sorva-se que quase todas as notícias
sobre as atividades dos rebeldes s_o
dadas pela Rádio Bagdá, que ont-:m
de madrugada caiu nas suas .não».
As noticias contraditórias irrarji.ua_
por essa emissora sobre a sorte d.
rei Faysul, do príncipe herdeiro Ab-
dul Iliah o do primeiro-ministro Nou-
ry Sald indicariam que continuam 03
combates na capital. Ü fato de ae»
nlitim dos colegas da i.ouiy Said t< r
dado sinal de vida nem terem «ul.
eles mencionados pela Rádio Bagdá, é

são contraditórias e
I confusão".

isso aumenta a

NADA RESOLVEU... VIRÁ AO BRASIL
MISSÃO AGRÍCOLA JAPONESA

(Continuação da 1.* pág.)
Parece que o Centro Britânico de

Informações, onde se encontra o «pa-
relho emissor de rádio da Enibáixa-
da, fei ocupado ou destruído, ullmi- uni projeto de resolução.
nando uma importante fonte dc in-
formação.

Na fronteira", concluiu a mensa-
gem, "a atividade í Insignificante"
(FP)

DOIS MORTOS AMERICANOS

WASHINGTON, 15 - Duis homens
de negócios norte-americanos forin
mortos pela multidão iraquense mi-
rante os acontecimentos de ontem im

evidente nos assuntos Internos dos
povos dessa região, e c coi,traria aos

responsabilidade das conseqüências dei objetivos e aos princípios das Nações
seus atos". (Unidas, e constitui uma grave ainca-

Apresenta, então, o delegado nisso cá à paz e á segurança internado-
nals".

O PROJETO RUSSO

No projeto de resolução, apresen-jA primeira parte da sessão durara
l;.do por Sobolev, pede-se que o Con- 2 horas e 47 minutos,
selho de Segurança convide os __ttá*| FALA O DELEGADO DA RAU
dos Unidos a reti.arem suas tropas!
do Líbano e a cessarem sua Inter-

Chegará ao Rio, no próximo
dia 24, uma Missão Agrícola Ja-
ponêsa chefiada pelo sr. Tadaat-
su Ishigura, ex-ministro da Agri-

.- Apo,, a ,nt.Mv.m;.,o de Arkady cultllra do JaPa°. e Composta de
Sobolev. o Conselho de. Segurança | mais seis membros, representai!-
suspendera sessão até ás J5 horasjtes ç\ü& seguintes instituições'ni-

pôhicasr Banco Cooperativo, Coo-

outro Indicio da confusão que reinai Bagdá, anunciou um porta-v.z do Dc-
1 no Iraque. (FP)

NOURY SAID TERIA
ESCAPADO

! partamento de Estado. (FP)

JAMAL1 ASSASSINADO

LONDRES, 15 - Segundo a ti ti.
C, que'cita a Rádio Bagdá, N-mry
Saul, primeiro-ministro no regime
ontem deposto no Iraque, teria con-
seguido escapar.

Segundo a fi.. B. C o novo corn-in-
do-cheíe das Forças Armadas traque.-

LONDRES, 15 - Soube-se nesta ça.
pitai que Fadol Jainali, ex-presid :i-
te do Conselho Iraquense, foi boje
morto em Bagdá.

Jamali, que foi representante pír-
manente do Iraque nas Nações Cm-
da.«, salientara-se nestas últimas se-
manas por seus violentos ataques fiou-nas Mereceu _™ recomper... _e „_, p m Unjdq.mil dinares a quem quer que pren- |

desse o primeiro-ministro do Iraque
e da União Árabe.

Foi por meio de um comunicado
que o Alto-Còmando Militar anim-
ciou a evasão dó igéncral N^ury, in-
forma a B. B. C, sempre citando a
Rádio Bagdá. (FP) • ; ;.

vel à sua ordem e à justiça, em-. d0 pact0 e o segundo em sim quaii
cordia latentes que, de vez em bora não tenha sido instituída, dade de associado da maior parte das
quando, se manifestam de forma unicamente para procurar e -au- comissões do Pacto dc Bagdá. (F, P.)
ameaçador-e que suscitam a an-| mentar as facilidades da vida heuniao do conselho ministe-'gústia. tanto mais que as armas-terrena." rial francês1 assombrosas descobertas pelo es-[ pio XjT fa]ou em seguida de- paris. 15 - a situaç&o no oriente
pirilo. humano são tão potentesi suas fontes de preocupações-' de^Mcdl° fo1 objeto, esta manhã, no Pa-
que submergiriam numa exter-'um ]ado pouco caso què sellàci0 Matignon, de um conselho m-

• minaçãc universal não somente faz enl 
'mujij,s 

oaíses dos pre-1 termirilsterlal restrito, que se reuniu
os vencedores, mas os vencidos I cd(os cristâos _ a difusão, de.és- "" """'"'"'"™ "" """"" n*
e toda a humanidade. ; petáculos e publicações queAnalisando as causas dos pe- exerceni uma influência nefastangos que ameaçam os homens, '?ôbre a júventude;: por'outro ladoo Soberano Pontífice afirmou a opressão da Igreja cm nume-!'""
que as instituições humanas sao lses Depois dcconstatar|tftr.d" irm o chefe doinevitavelmente destinadas ao que apesar das. pressões a que estão I Asslsllam ° cheíe d0
desmoronamento, se s. autonda- sujcitos os liéis de palses em.de de Deus for negligenciada ou ,e dominám as perseguições, con-mesmo suprimida. Nao ha. du- Unuam apegadns a sua fé, o Pa-

sob a presidência do general De
Gaulle.

O Conselho deve definir a posição
francesa antes da reunião do Conse-
lho de Segurança marcada para esta

pa diz:

'oalavra de
tôda a

inevitavelmente destinadas ao nn7nn£àTrià. níewõeí'. miTpstãÔ i Assisllam ° cneíe d0 £°vern°. °
auforirln- Qu? apesar aa^ pressões a que estão j mlnlstro d0 E-terlori Mursille; o ml-

nistro da Guerra, Gulllaumat; o ge-
neral Paul Ely, chefe do Estado-Maior
Geral; o almirante Henri Nomy, che-
fe do Estado-Malor Geral da Marinha
e o almirante Georges Cabahler. che-
fe do Estado-Maior da Defesa Nacio-
nal. (F. P.)

CONVOCADO O CONSELHO DA
OTAN

PARIS, 15 — O Conselho de Repre-
sentantes Permanentes da OTAN, pre-
sidldo por Paul Henry Spaak, íoi con-
vocado ás pressas para examinar a si-
tuação no Oriente Médio, em face do
golpe de Estado do Iraque.

"O Conselho Permanente da OTAN
reuniu-se hoje ás 12 horas para exa-
minar a situação no Oriente Médio",
declarou depois da reunião, que du-
rou 50 minutos, um porta-voz da Or-
ganização Atlântica.

O porta-voz não deu nenhuma ou-
tra precisão, mas acrcdlta-se-se que a
reunião foi consagrada a uma simples
troca de informações entre os dife-
rentes delegados sobre os acontoci-
mentos no Iraque.

Nenhuma decisão teria sido toma-
da. ÍF. P.)
A INGLATERRA E A FRANÇA NA

CRISE
LONDRES, 15 — Está iminente a

decisão do governo britânico de in-
tervlr ou não intervir na Jordânia,
em face das ameaças que se alastram

florescer co- n° °rierite Médi°-1 tu O governo convocou uma reunião
de gabinete para depois da sessão da
Câmara dos Comuns.

Nessa reunião a decisão será toma-
da e segundo se adianta essa deci-
são se subordinara aos itens seguln-
tes:

1) a Grã-Bretanha se verá forçada
a intervir na Jordânia, se a vida e
os bens dos cidadãos britânicos fo-
tem ameaçados;

2) a Grã-Bretanha Intervir*, igual-
mente, a pedido formal do rei Hus-
seln. nas mesmas condições que os
nnrericanos no Libano. com recurso
no Conselho de Segurança da ONU
para- Informações. (F. P.)

vida de que os que querem ig
norar deliberadamente a Reli-. ,,,. .. . ,
gião cristã e a Igreja Católica,! _ÍQ* Perseguidores da Igreja
disse êle, ou que se esforçam; na° deveriam esquecer que, co-
para entravá-las, subestimá-las mo mostra a Historie, eles pas-
ou subjugá-las enfraquecem as saram ?omo !ombr„?'• en9uaní°
bases da sociedade, em que sub-,»'8?1. da verdade divina jamais' sistem, contudo, outros pilares' s* cieilou Port»uc a
qüe não' podem, de maneira ai- i £(eus . çeimanece por
guma, sustentar o edifício da •Lleinmacle •
dignidade, da liberdade e do O Santo Padre, desejando en-' 
bem-estar, humanos." fim que aqueles, que, na regiões"É necessário, conseqüente- da Europa e da Ásia são sujei-
mente, continuou o Santo. Padre, i tos a um estado de coisas tão
voltar aos preceitos do Cristia- i penoso não se vejam privados do
nismo, se se quiser formar uma reconforto divino, concita todos
sociedade sólida, justa e iguali-1 os fiéis da terra a dirigir ora-
tária. É prejudicial, é impru-; ções à Virgem, durante a nove-
dente, pôr-se em conflito com a na que precede a festa da As-
Religião cristã, cuja duração éter-; sunçao, para que "se devolva a
na é garantida aor Deus e aprova-! liberdade à Igreja". "Esta li-
da pela História". • . I berdade que lh« serve, disse êle,

O Papa afirma, em seguida, í não somente para obter a sal-
que um Estado sem religião não I vação eterna .ior homens, mas
pode ter retidão moral nem 0r-ipara confirmar as leis justas pe-
dem. "Efetivamente, continua, ai'o dever de confiança e para
Religiãc faz com que os homens j consolidar os alicerces da socie-
se formem na Justiça, na carida-1 dade civil.
de, na obediência às leis justas;! Ao terminar, o Papa desejou
ela condena e prescreve o vi- uma reforma dos costumes ci'is-
cio, concita os cidadãos à virtu-.táos e conclui: "Se os costumes
de, regula sua conduta pública e cristãos voltarem a 
privada, ensina que não é pela | mo na época dos . apóstolos e
violência e pelr revolução que i mártires, poderemos esperar
se obtém a melhor distribuição i que nossas orações sejam aten-da riqueza, mas por normas jus-1 didas pela Bem-aventurada Vir.
tas para que o proletariado que; gem Maria e que tempos maisnão tenha ainda os meios neces- ] pacíficos e felizes venham parasários e oportunos de vida pos-Ui Igreja e para tôda a humani-sa encontrar melhores condições dade." (F. P.)
numa feliz solução dos conflitos
sociais. A Religião fornece as-
.sim uma contribuição considera-

A culpa é dos gerentes
das lojas

Leia na revista PN desta

semana como a atitude "ne-

gativa" pode criar ambiente

desfavorável às vendas.

wmmmBa
Nas bancas Cr$ 15,00

447.12

DE SANTOS 0 SEGUNDO
EMBARQUE DE BANANAS
PARA A ITÁLIA
Informações recebidas pelo Ser-viço^ de Economia Rural, do Mi-nislério da Agricultura, dão-nos

conta de que se realizou em San-
tos, a 10 do corrente, o segundo
embarque de bananas para a Itá-lia. O total embarcado no navio"Castel Nevoso" foi de 54.451 ca-chos, destinados à Azienda Mono-
pólio Banana, cm Gênova, con-tendo ésse barco com todo o apa-i-elhamci.to necessário à perfeita; ças foram enviadas aconservação cia fruta, sendo êle . » ¦ i .empregado há sete anos no tnins urgGntc fl° P^Wenle

APÔS O GOLPE

CAIRO, 15 — Após o. golpe de tlag-
dá, o general - Abdel Kerlm Ka_30.ii
tomou o titulo de primeirorministro
e formou um gabinete cie doze mem-
bros, a fim de governar, anuncia-se
nesta capital. Consolidou sua posi.ào
através de uma vasta reforma do vi-
mando militar, chamando ao serviço
ativo inúmeros oficiais que tinham
sido reformados compulsorlamente
pelo governo Noury Said.

Em seguida, o general Kasaem pro-
clamou a lei marcial em todo o ter-
rltórlo iraquoano, impôs o toque de
recolher de 17 e 30 às 3 hs, da ma-
nhS, proibiu à população porte de
arma de qualquer natureza e lançoji
um apelo á calma. Finalmente, i^ní
citou o povo a apoiar o Exército e pa-
diu aos funcionários que compare-
cessem a suas repartições terça-feira
pela manha e trabalhassem zelosa-
mente para o novo regime. (FP)

CONFUSA A SITUAÇÃO

LONDRES, 15 — "Parece que o go-
vêrno revolucionário iraqueano man-
dou cercar a Embaixada dos Estados
Unidos para garantir-lhe a proteção
e também para impedir que seu p^s-
soai saísse", declara uma mensagem
recebida pela companhia aérea ame-
rlcana Transworld Airlines", de sua
agência de Teerã.

Não estamos em condições de fa-
zer uma descrição exata dos comtn-
tes", acrescenta a mensagem. 'Tudo

que se pode dlz?r é que civis e mi-
litares estão atualmente empenhados
em operações. Nenhuma das infor-
mações relativas ao r<M, ao prlm lpe
herdeiro e ao primeiro-ministro é
controlável. As noticias a cs?c respeito

Desembarque
(Continuação da 1" i,uginal

na base de Habanya, perto de
Bagdá. Quanto ao exercito ira-
Ciuiano, conta com 60 mil homens,
considerados até agora fiéis ao
Rei e equipados à inglesa. (FP)

TRANSPORTES AMERICANOS

DONALDSON, Carolina do
Sul, 14 — Um porta-voz da ba-
se Donaldson declarou à noite
passada que aviões de transpor-
te vinham deixando a base "em
intervalos regulares". Frisou que
se tratava de um exercício de
alerta e que não podia revelar o
destino desses aparelhos.

Um exercício deste gênero rea-
lizara-se a 17 de maio, por oca-
sião da crise do Líbano, quando
aviões de transporte americanos
partiram para a Europa, a fim de
estarem preparados, em caso de
necessidade no Oriente Próximo

Por outro lado, o Departamen-
to da Defesa desmentiu qu? a
base Donaldson estivesse em es-
tado de alerta. (FP)

DE PRONTIDÃO A FROTA
BRITÂNICA

LONDRES, 15 — A frota bri-
tànica no Mediterrâneo foi posta
de prontidão, e está pronta para
movimentar-se em 24 horas, ao
que se anuncia oficialmente. —
(FP)

CALMA A SITUAÇÃO NO IRA

TEERÃ. 15 — A situação é colma
em todo o pais — declarou Nassír
Zolfanharl, vice-presidente do Con.e-
lhe, Interrogado acerca dos boitos
segundo* os quais t"ria sido ásáinilaila
uma certa eíérvescÉncia na região pe-
frolifera de Abadan, limítrofe do Ira-
riue, pais do qual é ela separada pe-
10 Chott-El-Aral.

O soberano iraniano, atuilmente em
Ancara para a conferência dos chefes
de Estado muçulmanos do Pacto d»
Bagdá, não é esperado nesta capital
antes de quinta-feira. (FP)

vençfio armada no Orlrr.lí Médio
Segundo a resolução russa, declara-

ria o Conselho que a presença de
fíirças armadas americanas no t.i-
bano "repesenta uma intervenção

INAUGURAÇÃO
DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DE CAMPINA GRANDE

Auxílio às vitimai da seca
na Paraíba

A fim de apresentar desnctli-
das ao presidente da Reoública
por ler de viajar para a Paraíba
esteve, na manhã de ontem, no
Palácio das Laranjeiras, o sena-
dor Rui Carneiro. Durante a vi-
sita foram acertados detalhes da
viagem do Chefe do Governo a
Paraíba, no próximo dia 31. quan-do presidirá à inauguração da
adutora de Cabaceiras, destinada
ao abastecimento de ásun de
Campina Grande, Ainda na oca-
sião, o presidente Juscelino Kubi-
Ischek reafirmou o propósito do
Governo Federal de continuar
prestando toda a assistência às
vítimas da seca naquele Estaco.

Seguiu-se o delegado aa República
Áiihe Unlcla, Ornar l.ufti. Afirmou,
dizerdo que i fazia "mais uma
vez", que seu -ais nada tinli,-, com

peraliva Central de Agricultura,
Fomento Agrícola Estadual e Re-
vista Agrícola.

O objetivo principal da visita
está relacionado com as comercio»

a guerra-eiyll libanesa. Disre que osl.açôéç tio cinqüentenário da Imi-
ISSSS SffidiNft ^^ ™s o governo
acusações cujo fundamento não fora brasileiro, já convidou a Missão
demonstrado". Os Estados Unidos a entrar em estreito contato CQITI
que - frisou - têm tantas respon- os ft ^ tsabilidades para a manutenção da M
paz, criaram, com sua decisão, um ves dc entrevista- com as autqri-
precedente altamente perigoso. E o dades, como o ministro MáriO)
delegado árabe afirma que "a revo- Men_eghetli e o presidente do
lução iraqueíma è um acontecimcnlo
puramente interno, que não pode, em
caso nenhum, justificar a intcrven-
ção americana".

— Denois do discurso do delegado
da República Árabe Unida, o Conse-
lho de Segurança levantou a sessfin

|e marcou a próxima reunião para
amanhã, quarta-feira. As 10 horas na
manhã.

O delegado americano Cabol Lodgí

INIC, quer visitando instituições
púbiicas o parlicularcs ligadas k,
Sgricültíirài inclusive diversas fa-
zendas. _ v>

Será, pois, mais uma oportuni-
dade para estreitar os laços qu*
já formam a base da cooperação
nipo-brasileira nos trabalhos.ru-
rais em nosso País, Como se sabe,
os japoneses são responsáveis
;ela totalidade da produção pau-anunciou que apresentara amànhfl um lisla de morangos, bem como a de

projeto de resolução. (F.p.i Icrá. apresentando-se ainda com
grandes contigentes de lavrado-
res em outras culturas. A par d*

PROPOSTA AMERICANA
NAÇÕES UNIDAS, 15. Os EE.

UU. propuseram, esta noit_. a
criação de uma força policinl das
Nações Unidas, para fechar as
fronteiras do Líbano contra a in-
filtrac-So dp homens e mítferials
para a rebelião libanesa, fUPU.

sua contribuição pessoal, têm oi
agricultores nipônicos influído da
maneira apreciável na expansão
da colonização, inclusive criando
cooperativas considerada, mode*
lares.

Mais tropas seguirão
(Continuação da 1.» página)

mente pelo rádio e pela televi
são a todo o país.

O presidente disse que as fõr

O grupo de observadores das
Nações Unidas enviado ao Líba-
no foi, segundo Einsenhower,"útil na redução" da afluência
de homens e petrechos militares

,. ... às forças rebeldes através das
pecnçio fronteiras, e houve momento em

libanês, que havia ''base para esperar
porte regular de bananas da So- Camille Chamoun, e acresceu- que a siluação pudesse ir avan-
malia para a Itália. Foram carre- ça»do p?ra l,ma_ ??lus!° pR(?íu
pado* somente 54 4rii mM-m* ,-,nr ,1, ... ca . porem a rebelião de ontem
què o cSò vSõpWÍ 00ÒP?o- Esta remeSSa inicial dc lr°" nS, Irac.'ue >"d0» radicalmen:
neladas, o que corresponde a essa! pas sera aumentada- d acòrdo t0 -.aJJ™ff,ao
quantidade de cachos, salvo desi-i com a necessidade. As forças
dratação. O monopólio italiano] dos Estados Unidos sc retirarão
iávcí If ?4PaiKCachfria Va tão rapidamente como o permi-navcl entre 14 e lo quilos, poÍ3 . .. . „alega que assim é mais fácil paia tam as circunstancias .

manuseio e venda da fruta, que é Eisenhower expressou também
a esperança de que prontamen-¦' AVISO

SORTEIO DE JULHO
A Cibrasil informa que o sorteio deste mês será realizado

hoje, dia

16 DE JULHO
Pela Loteria Federal

Os títulos em atraso não concorrerão ao sorteio.Os pagamentos poderão ser efetuados até às 13 hs. de hoje.

ttbrostt
CARTA PATENTE H.- 158 <

*ff»Nei» CAITIlOi Av. Alm. BorfOio, 81A t.|,, N.46.6
OOVUNADORi A». Poronopuô, 15630 • íonsucisso.Ruo Cardoso do Moroli, 55 • miON i Av. Boftolom«u
Mitr», S97-A pinha i Ruo Plínio de Oliveira, 63-A •
S. PAlltO: Rua Barão de Itoperinlnga, 263 • Loja •
CUmriiAi Rua Barão do Rio Branco, 41-8.' and. • i»omo
AMOati Avenida Borges de Medeirot, 308 - 4.» andai

1 le as Nações Unidas "adotem oue o pequeno Líbano não po-

M978

Manifestou que, embora sem
conhecer detalhadamente, o que
ocor-eu no Iraque, os Estados
Unidos estão de acordo com o
ponto de vista do Líbano "de
que estes acontecimentos do Ira-
que demonstram a implacabili-
dade de um propósito agressivo.

medidas eficazes para enfrentar
mais plenamente a situação do

: Líbano", e prometeu a continua- j! ção do apoio dos Estados Uni-1
! dos às Nações Unidas "para ês-
! te fim".

de combater sem mais provas
c!e apoio de outras nações ami-
gas" •

O presidente disse que, "de-
pois da mais minuciosa conside-
ração'', chegou à conclusão de
que as medida.1 adotada até
agora pelo Conselho de Seguran-

O presidente lançou a culpa ça das Nações Unidas não bas-
pela "violenta insurreição" que tam para preservar a indepen-
irromnen nn T fhann há clo!<! clencia e a integridade do Li-irrompeu no Líbano ha co.s bano Acrescentou que tambémmeses sobre o presidente da Re- jcvou em consideração a respon-
pública Árabe Unida (RAU) sabiiidade cios Estados Unidos
Gamai Abdel Nasser, c às fôr- ",P«'-a protegerem e salvaguar-

,. „ darem os 2.n00 norte-amenca-ças que o apoiam, e disse que nos quc rcsjf,m nn Líbano
a revolta "foi alentada e forte- Fé_ questão de fdsar que és.
mente apoiada pelas emissoras te país retirará suas forças tão
oficiais do Cairo, Damasco e da logo as Nações Unidas dêem "no-
Rússia, em transmissões em ára- vós passos eficazes destinados a
be dirigidas ao Líbano. Ademais, ] salvaguardar a independência
manifestou, a insurreição conv libanesa",
tou com o apoio de "considera- j Eisenhower resume sua men-
veis quantidade.1- de armas, mu- sagem dizendo que tenciona in-
nições e fundos, assim como de formar ao Congresso "das razões
pessoal infiltrado da Síria". pelas quais acreditou que os Es-"O propósito declarado des- tados Unidos não podiam, hon-
tas atividades" -- disse o presi- rosamente, permanecer impassí-
dente — "foi derrubar o govêr- veis nesta hora de grave perigolo gegitimamente constituído do para o Líbano", e afirma queLíbano e instaurar pela violên- "agimor para reiterar e refor-

] cia um governo que subordinas- çar os princípios dos quais de-' se a independência do Líbano á pende a segurança dos Estados
política da RAU". IUnidos". (UPI)

..•
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Dias,., meses... anos de árduos serviços nas mais difíceis
condições dc tráfego... e o scu carro permanecerá sempre em
forma com Shell X-100 Motor Oil. Contendo novos aditivos,
que impedem a oxidação, a corrosão c o desgasto do motor...
previnem a formação da borra no carter e eliminam os *
resíduos em suspensão no óleo... Shell X-100 Motor Oil - agora
aperfeiçoado - assegura maior proteção, maior rendimento
e maior economia!
Qualquer que seja a idade ou a marca do seu carro, peça ao
Revendedor Shell mais próximo, Shell X-100 Motor Oi!
; na fat3 vçrmçlha |

muito,., muito... muito melhor!
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ENSINO
EDUCAÇÃO MÉDICA
\ NA ALEMANHA OCIDENTAL
Ausência do vestibular — Conclusão do curso
secundário habilita o candidato à matrícula
na Faculdade — O curriculum — Dos estudos

pré-clínicos ao "staatsexamen"

Não há, na Alemanha Ociden-
tal, admissão seletiva de estu-
dantes de Medicina: Toda pessoa
graduada por escola secundária
pode matricular-se na Faculdade.
O período de estudos é de onze
semestres, dos quais cinco são
dedicados à instrução pré-médi-
ca (física, química, zoologia, bo-
tânica, anatomia, histologia, em-
briologia, fisiologia e química-íi-
siológica).

TRADIÇÃO

. A forma tradicional de ensino
nas Universidades alemãs é a de
conferências em que o professor
apresenta e discute dados e pro-
blemas geralmente perante vá-
rias centenas de estudantes. A
instrução em pequenos grupos só
se faz em alguns seminários e
em certos exercícios práticos
obrigatórios. Os estudos pré-clí-
nicos terminam com um exame
— o Physicum — que abrange
todas as matérias mencionadas.

CURSO CLÍNICO

Durante os três primeiros se-
mestres do curso clinico os estu-
dantes são obrigados a assistir a
algumas aulas de patologia, far-
macologia e higiene. Durante o
período clinico as aulas consis-
tem, em geral, em conferências
combinadas com demonstrações
clínicas. O ensino clínico é, por-
tanto, teórico com o propósito de
treinar os estudantes a pensar ló-
gica e criticamente, deixando os
problemas de terapia para a ins-
trução clinica prática, que teto
lugar já fora da Universidade,-
depois de ser o estudante, sub-
metido ao "staatsexamen".

O EXAME FINAL

Esse exame final, "o staatsexa-
men", estende-se, às vezes, di

dez semanas a dez meses e com-
preende as seguintes matérias
patologia geral e anatomia pato-
lógica, farmacologia, higiene (in-
clusive bacteriologia, sorologia
medicina preventiva), jurispru-
dência médica e medicina social,
medicina interna, cirurgia, gine-
cologia e obstetrícia, pediatria,
dermatologia e enfermidades ve
néreas, oftaimologia, laringologia,
psiquiatria e neurologia.

LICENÇA PARA A PRÁTICA
DA MEDICINA

Ao "staatsexamen" segue-se
um período obrigatório de dois
anos de trabalho como assistente
médico em algum hospital e só
depois disto é concedida licença
para a prática da Medicina.

As notícias destinadas
a esta seção devem che-

gar ao "Correio da Ma-
nhã" (Avenida Gomes
Freire, 471) até, no má-

ximo, 18 horas.

AULAS DE PINTURA
E DESENHO INFANTIL
Estão abertas as matrículas, na Em-

baixada do El Salvador, na rua Almi-
rante Alexandrino 461, para os alu-
nos do "Taller (Oílcina) de Arte In-
fantil". que funcionará aos sábados
na sede da Embaixada. Serão minis-
tradas, por enquanto, aulas gratuitas
de pintura e desenho infantil, à cri-
ancas sem recursos econômicos de
embos os sexos, e de idades entre 5
• 10 anos. Os materiais de trabalho
serão fornecidos pela Embaixada. As
horas de matricula são das 9, às 13
hs.. durante todos os dias úteis da
semana.

O ensino será exclusivo para àa
crianças da Favela da Coroa, que fica
em frente à residência da Embaixada,
localizada em Santa Teresa.

ESTUDANTES PROMOVEM
EXPOSIÇÃO
DE PRODUTOS NACIONAIS

No dia 27, a inauguração com
a participação dos ministérios,

autarquias e entidades
privadas

Deverá ser Inaugurada no próximo
dia 27 do corrente, nesta Capital, na
rua do Passeio, 84, local em que fun-
cionou o Museu de Cera, a Primeira
Exposição de Produtos Nacionais, pro-
movida pela União Nacional dos Es-
tudantes, com a colaboração da Pre-
feitura do Distrito Federal, de várias
outras Instituições oficiais e emprè-
sas particulares.

Numa área de cerca de 3.500m2,
serão apresentados "stands" artisti-
cos, focalizando a evolução da produ-
ção nacional. Já está assegurada a
representação - dos Ministérios da
Agricultura e da Guerra, da Pctro-
brás, Comissão do Vale do São Fran-
cisco, NOVACAP, Companhia Slde-
rúrgica Nacional, Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, Institu-
to Nacional do Mate e Instituto Bra-
Bueiro do Café, além da Fábrica Ban-
gu e das indústrias automobilísticas
.que têm planos aprovados pelo GEIA,
do período letivo.

ENGENHARIA
PROVAS PARCIAIS

As segundas chamadas concedidas,
na forma do critério estabelecido, se-
rão realizadas no período de 4 a 18
de agosto, de acordo com o horário
afixado em todos os quadros de aviso
da Escola.

Docência Livre — Inscrições aber-
fà-^para todas as cátedras, na Secre-
tarlà\ da Escola, no horário de 9 as
16 hsi, de 15 a 30 de julho.

Avisa—; Encontram-se à disposição
dos interes^dosj^i. Setor dc Publi-
cações da Secretaria: n." 1 da revista
de "Física"; Programa dc "elementos
de transmissão, suspensão e freagem
do veiculo automóvel"; Programa dc
"linha e tráfego ferroviário"; Aposti-
Ia de "ótica geométrica"; Apostila dc
"ótica energéUca".

Chamados ao Arquivo — Francisco
Maia de Oliveira — Humberto Lou-
reiro — Jefferson de Araújo Silveira
— Luiz Fernando Machado Porto e
João Batista Tavares Marins.

Chamados à Seção do Currículo Es-
colar — Rolando AUaga Murgia —
Abimar Sarmet Moreira — André Cor-
bage — Antônio José de Vrics — Be-
nito Bruno — Demosthenes Cruz Pes-
soa — Enio Azevedo Menezes — Fu-
mlho Anta — Gustavo Schmidt Pa-
checo — José de Carvalho Abreu —
Luiz Augusto Sacchi — Mario Siquel-
ra de Mendonça — Péricles Fabrlclo
Rlquet — José Augusto de Araújo
Martins, todos do 4.» ano. Estão con-
vidados a comparecer à Seção do Cur-
riculo, com a urgência possível, todos
os Bolsistas do 1.° ano.

Segundas Chamadas — Em sessão
de 917158, a Congregação deliberou
que em face dos Decretos Leis 2335140
e 9498146. não haverá possibilidade da
realização, em segunda chamada, das
provas paricals referentes ao segun-

EXPOSIÇÃO NA
ACM.

ESCOLA NACIONAL
DE VETERINÁRIA
TEM NOVA DIRETORIA A
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA

A nova diretoria da Associação
irUlétlca da Escola Nacional de Ve-
terinárla, a pouco empossada, está
assim constituída:

, Presidente — Joaquim Cunha Fon-
tes; Vice-presidente — José Canta-
tino Vilella; 1.» Secretário — Geral-
clno Dias da Silva; 2.° Secretário —
Rubens Pinto de Mello; Tesoureiro —
Constantlno Ramundo.

DIREITO - U.R.J.
NOTICIÁRIO DO CA.
LUIZ CARPENTER

, No 2.» Tribunal — Registramos,
eom satisfação, a destacada atuação
do acadêmico Amaury Campinho,

Íluno 
do quarto ano, que estreou vi-

oriosamente no 2.» Tribunal do Júri,
B'o lado do advogado Milton Sales.
|Èsse nosso colega tem tomado parle
lios júris simulados realizados na Fa-
leuldade pela Secretaria de Cultura
po CALC, o que constitui um bom
lastro para os que desejam atuar no
fúri.

Paulo Nímcr — A Secretaria de Im-
prensa dqCALC tem o prazer de no-
liciar a estada, nesta capital, do rir.
Paulo Nliner, ex-presidente do Cen-
tro Acadêmico e ex-presidente da
Aliança Liberal Universitária (ALU),
fiue, acompanhado de sua senhora,
veio rever a sua Faculdade e seus
Numerosos amigos universitários. Ao

Ílr. 

Paulo Nimer, que após marcante
iderança nos meios universitários da
apitai e agora exerce sua profissãoo interior paulista, os votos de boas

_indas do DA e dc todos os alunos da
Faculdade — José Rosa Filho — Se-
tretárlo de Injprensa do CALC.

Dentro do programa comemora-
tlvo do seu 65,° aniversário de
fundação, a Associação Cristã de
Moços do Rio dc Janeiro foz inau-
gurar em seu Salão Nobre uma
exposição de pintura dc artistas
nacionais e estrangeiros.

Ao ato inaugural compareceram
pessoas de destaque nos círculos
culturais da cidade. A entrada cs-
tá franqueada a quantos' queiram
visitar a mostra, na rua da Lapa
n." 40, sede da ACM.

Solidariedade dos sindicatos livres do mundo
Início auspicioso da campanha na Inglaterra para levantar 500.000 ester-

linos para o Fundo Internacional
John Walton, do Congresso dos Sindicatos Britânicos

LONDRES — Certas organiza-
ções do Movimento Sindical do
Reino Unido não puderam espe-
rar pelo dia Io de janeiro de
1958, para enviar suas contribui-
ções para o "Fundo Internacio-
nal de Solidariedade Sindical".
Embora o Conselho Geral do
Congresso das Trades Union
(TUC) e o Congresso de 1957
tivessem fixado o primeiro dia
de 1958, como data oficial de
abertura da campanha de três
anos, para o levantamento de ..
500.000 esterlinos, o dinheiro
começou a chegar com semanas
de antecedência.

O primeiro a enviar um che-
que ao TUC foi o Sindicato Na-
cional dos Marítimos, com uma
afiliação de 62.000 membros —
os homens e mulheres que, pro-
vàvelmente, vêm mais do que
nunca a necessidade do sindica-
lismo democrático do que qual-
quer dos seus colegas. O Secre-
tário Geral do Sindicato, sr. Tom
Yates, que este ano ocupa a pre-
sidência do TUC, está convenci-
do de que os membros da sua
organização farão, agora, as suas
contribuições pessoais, para in-
denizar o fundo do sindicato da
grande doação feita, de quase
5.000 libras.

TRANSFORMANDO
ASPIRAÇÃO EM

ÊXITO

O que foi dito acima não slg-
nifica que os marítimos ou qual-
quer outra organização estejam
na obrigação de liquidar imedia-
tamente a contribuição que vi-
sam, equivalente ao pagamento
de um xelin e seis pence por pes-
soa. Os sindicatos têm inteira li-
berdade para arrecadar a soma
da maneira que escolherem e es-
tender o movimento de coleta por
um período de três anos.

Para facilitar o trabalho, nes-
sa tentativa voluntária de le-
vantar a maior soma a ser em-
pregada em um único objetivo,
na história do sindicalismo bri-
lânico, os representantes dos sin-
dicatos reuniram-se em meados
de dezembro na sede do TUC
em Londres — agora conhecida
como Congress House. Tendo si-
do fixada no Congresso de 1957
a contribuição, o objetivo com
que se defrontavam os sindica-
listas era o de transformar essa
aspiração em êxito e encontrar
os melhores meios de consegui-
Io.

Representantes de alguns sln-
dicatos, presentes à reunião, In-
formaram que as comissões exe-
cutivas de que fazem parte jáhaviam decidido pagar por toda
a contribuição em um único pa-
gamento, confiando num apelo
posterior a cada membro pararecuperar a soma retirada dos
fundos centrais da organização.
Outros sindicatos informaram
que tentariam, em primeiro lu-
gar, atingir o objetivo por meio
de contribuição espontânea e, em
seguida, examinar a possibilida-
de de uma contribuição prove-

pia
faro

/
niente dos fundos centrais, se
fosse necessário. Um certo nú-
mero de sindicatos admitiu que
estivera esperando até a data da
reunião do Congresso, para tomar
conhecimento do que as outras
organizações iriam propor, antes
de escolher os próprios meto-
dos.

Por ocasião da aprovação do
ilano, no Congresso de setem-

o último, salientou-se de ma-
neira especial a necessidade de
uma certa flexibilidade no es-
forço a ser empreendido. Ha-
vendo diversos, tipos de afiliação,
os sindicatos deveriam escolher
os métodos mais apropriados aos
seus casos particulares.

Tanto o TUC como a Confede-
ração Internacional dos Sindica-
tos Livres (ICFTU), a quem
será finalmente entregue a so-
ma, esperam que a campanha
seja usada para divulgar a ne-
cessidade de se acelerar o crês-
cimento de um sindicalismo forte
e independente, nos lugares onde
os operários estão desorganiza-
dos ou, na melhor das hipóteses,
mal organizados.

LIBERTANDO OS «
SINDICATOS DA
SUBSERVIÊNCIA

Na conferência mencionada
acima ouviram-se fortes indicar
ções de que os sindicatos iriam
vincular a campanha de levan-
tamento de fundos à uma cam-
panha e propaganda sobre o pa-
pel que seus membros podiam
desempenhar na formação de
sindicatos livres do domínio de
governos, empregadores ou Par-
tidos Políticos.

Para ajudar os sindicatos fl-
liados nesse trabalho, o TUC
preparou certos número de ex-
pedientes publicitários. Esses
meios incluem cartazes para ex-
posição cm lugares onde os sin-
dicalistas se reúnem habitual-
mente — como a cantina da ià->
brica, a sala de recreio ou o lo-
cal de reuniões dos sindicatos —
folhetos, explicativos do objetivo
e intenções do fundo e folhas de
selos especiais para serem cola-
dos em cartões de contribuição,
como prova de pagamento.

Ao fazer para os representan-
tes presentes do Congresso do
TUC um ligeiro esboço dos pro-
blemas atinentes à implantação
do sindicalismo em países sub-
desenvolvidos, sir Vincent Tew-
son, secretário-geral do TUC, ex-
plicou que, freqüentemente, tor-
nava-se necessária mais de uma
tentativa, para que o êxito pu-
desse ser alcançado. Mas quan-
do os sindicatos foram finalmen-
te fundados e estava em funcio-
namento um sistema de boas re-
lações industriais, os que contri-
buiram para isso tinham todos
os motivos para se sentirem or-
gulhosos.

Os sindicalistas britânicos, con-
tinuou sir Vincente, já deram
bastante aos trabalhadores de
outras terras na luta em que se
empenham para fortalecer o
sindicalismo democrático. Fize-

FALTA E EXCESSO DE ÁGUA .
NO DISTRITO FEDERAL

O carioca sofre duplamente dalrais", edição do Conselho Nacio-falta e do excesso d'.gua. De um
lado o aflige a permanente cri-

e do abastecimento doméstico;
do outro lado o castigam as pe-
riódicas enxurradas que inundam
as ruas e agravam a erosão do so-
Io. Essa luta dramática contra a
água, e também por obtê-la, ago-
ra ampliada com um novo capí-
tulo — a invasão do mar — tem
uma longa história que remonta
a. século XVII (ver "O Distrito
Federal e seus Recursos Natu-

II SIMPÓSIO
DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

Teses que mais interessaram aos professores.,
reunidos em Porto Alegre )

A forma de efetivar-sc um
Serviço de Orientação Educacio-
nal em estabelecimento de ensino
secundário no Brasil constituiu o

MEDICINA E CIRURGIA
ESTAGIO NA PDF
O D. A. solicita aos alunos abaixo

relacionados, que requereram estágio
em hospitais da Prefeitura, que pro-
curem seu talão de protocolo com a
bibliotecária do D.A. o mais breve
possível: — Adelia Bulak — Aldo
Dlegas Bastos — Aloisio Gomes de
Souza — Ângelo Vidal Moreta — An-
tonio Fernandes da Paz Filho — Ha-
mllfron Rogério S. de Vasconcelos —
Hermtnio de Souza — José Bourabe-
by — José F. Ribeiro Gomes — José
Xavier M. Filho — Paulo Calrge —
Paulo Cesra A. Ferreira — Sérgio
Gray Soares — Walter Menezes do
Souza — William Miguel — Yara Xi-
menes.

Estágio — Avisamos a todos os co-
legas que requereram estágio em hos-
pitais da Prefeitura que compareçam
com a máxima urgência ao De-
partamento de Assistência Hospitalar
(Av. Graça Aranha, 81 -j 7." andar),
a fim de se cientificarem do anda-
mento de seus estágios, l .

Levamos ao conheclniento dos co-
legas que todos os pedidos de estágio,
de agora cm diante, deverão ser re-
queridos conforme modelo existente
no D.A. c entregues no Protocolo
Geral da Secretaria Geral de Saúde e
Assistência (Av. Graça Aranha, 81 —
8." andar.

Monumental Baile no Maracanâzl-
nho — O Diretório Acadêmico tem a
satisfação de comunicar aos colegas
que, em comemoração ao 10." aniver-
s.rio da Orquestrando Danças Epa-
mlnonrlas, esta fará realizar no dia 30
de agosto, um monumental baile no
Ginásio Gilberto Cardoso, dedicado
à classe estudantil. A orquestra apre-
sentar-sc-á com 40 músicos. A reser
va de mesa poderá ser feita no D.A,
da Escola (Telefone: 42-7739)

tema que mais interessou aos
quinhentos educadoresx que se
reuniram em Porto Alegre para
os trabalhos do II Simpósio da
especialidade. Em uma alocução
de abertura do certame, o prof.
Gildásio Amado, diretor do Ensi-
no_ Secundário, afirmou que reu-
niões deste tipo apresentam re-
sultados magníficos, dando ao
Governo seguros informes para
as iniciativas que deverá pôr em
prática.

O I Simpósio, realizado em São
Paulo, disse o diretor do Ensino
Secundário veio revelar que a
Orientação Educacional consti-
tuia uma preocupação dominante
e generalizada dos educadores do
país e que o propósito do Minis-
tério da Educação e Cultura de
_gitar ,o problema, de encontrar
uma solução para as dificuldades
que se lhe antepunham, , encon-
trava ambiente preparado paraas realizações mais positivas nes-
se importante terreno, correspon-
dendo a mesma a verdadeiro an-
seio da educação nacional.

FICHÁRIOS E TÉCNICAS

Das reuniões que os especialis-
tas fizeram na capital gaúcha, fi-
caram asseguradas as bases ge-rais de certos tipos de trabalhou
que a Orientação Educacional
deverá colocar em prática desde

nal de Geografia, IBGE) e conti-
nua a desafiar um. solução.

Há de ser surpreendente para
o leitor de estatísticas verificar
que a capacidade teórica do abas-
tecimento d'água venha aumen-
tando nos últimos 20 anos em rit-
mo muito mais rápido que o da po-
pulação da Capital da República.
Em vista disso, cada habitante da
cidade deveria dispor hoje dr
330 litros por dia, contra 165 li-
tros, no ano de 1937, época em
que o abastecimento pouco ou
nada deixava a desejar. A essa
desproporção entre o aumento da
capacidade do abastecimento e a
crise do consumo doméstico, quemuitos pretendem .xplicar com
as perdas por defeito de canali-
z.ção ou distribuição, talvez não
seja estranho o intenso desenvol-
vimente industrial dos tempos
rr a i s recentes. Sabe-se, por
exemplo, que nos Estados Unidos
o consumo de água pela indústria
absorve quantidades cerca de 12
vezes superiores às do consumo
doméstico (aproximadamente, fa'0
bilhões de galões i ara o primeiro
e 5 bilhões para o segundo)

Se a escessez de água causa
transtornos à população desde
épocas remotas, não menos antiga
é a tradição dos danos causados
com a erosão do solo pelas chu-
vas torrenciais. A crônica cario-
ca registra os grandes desmoro-
namentos provocados pelos água-
ceiros de fevereiro de 1811 e pe-
los de abril de 1883, considerados
estes os mais fortes até agora re-
gistrados nos pluviômetros
(223 mm). Estimativas realiza-
das por competente' engenheiro
ii.dicam que os temporais de 9 de
janeiro de 1942 levaram às ruas
do Distrito Federal 35.100 m3 de
lama o areia, ou sejam, mais de
50,000 toneladas de material re-
movido pelos veículos da Prefei-
tira. Também se calcula que
anualmente são dragados na área
do cais cerca de 300.000 m3 de
terra, levada ao mar pelas chu-
vas, trabalho que custa à Admi-
nistração do Porto perto de um
milhão e quinhentos mil cruzei-
ros.

ram isso através da Confedera-
ção Internacional dos Sindicatos
Livres e graças aos esforços do
TUC nos territórios de ultramar
da Comunidade Britânica de Na-
ções. Atualmente, eles eram soli-
citados a fazer um esforço ainda
maior.

PARA A AÇÃO
Se os primeiros sinais signifi-

cam alguma coisa, tudo indica
que será atingido o objetivo de
500.000 esterlinos — exatamen-
te uma quarta parte do total que
a ICFTU está procurando obter
de suas afiliadas em todo o mun-
do. Mas, como declarou sir Char-
les Geddes, antigo presidente da
Comissão Internacional do TUC,
no congresso de setembro de
1957, o êxito está na dependen-
cia de determinação e capacida-
de de organização. Chegou, ago-
ra, a oportunidade do pôr em
ação essa determinação e capa-
cidade de organização.

Na sua declaração de objetl-
vos, sobre o material de publici-
dade preparado, o TUC tinha a
dizer o seguinte a respeito da
meta do Fundo: "Acelerar a for-
mação de sindicatos fortes e au-
toconfiantes nos países subde-
senvolvidos e combater a amea-
ça representada pelo trabalho
barato; ajudar as vítimas da ti-
rania e fortalecer os democratas

tais são alguns dos princi-
pais objetivos do Fundo. Se
quisermos que o sindicalismo e
a democracia saiam vitoriosos,
não poderemos permitir que nos-
sa ação seja lenta ou irresoluta."

Não apenas o TUC emprestou
todo o seu apoio aos objetivos
que norteiam o Fundo, mas acei-
t»u um lugar na Comissão da
ICFTU juntamente com repre-
sentantes de sindicatos de outras
partes do mundo, que supervi-
sionará a aplicação do dinheiro.

(B.N.S.).

ABANDONO:
CIDADE PILAR DO GOIÁS

A cidade de Pilar de Goiás
constitui hoje, praticamente, uma
relíquia histórica pertencente ao
Patrimônio da União. O período
de esplendor dessa localidade goi-
ana esteve intimamente ligado à
exploração de veios auríferos.
Ainda hoje se registram minas
de ouro em Guarinos, povoado
dos mais antigos do Estado. Pi-
lar de Goiás está com suas ruas
semiabandonadas, prédios ruem
e das quatro luxuosas igrejas
dantes existentes apenas duas se
mantêm de pé. O escombros das
outras estão sob a guarda do Pa-
trimônio. A "Enciclopédia dos
Municípios Brasileiros", de que
retiramos estes dados, acentua
outro aspectos da vida econômica
e das tradições da cidade.

BRASILEIRO DIPLOMA-SE
EM PITTSBURGH
PITTSBURGH, Pennsylvania,

Doze latino-americanos proceden.
tes de cinco países foram diplo-
mados pela Universidade de Pit-
tsburgh.

Entre os latino-americanos es-
tá o brasileiro Maurício Lage, do
Rio de Janeiro, que se diplomou
em estudos sobre saúde pública.
(IPS)

Participarão as pioneiras
no 3.° Congresso Mundial

de Pediatria
Estudo completo sobre o setor médico-escolar da
entidade onde 7.400 crianças são atendidas —
Brilhante trabalho dos drs. Audifax de Azevedo

Filho e Alberto de Oliveira
Os drs. Audifaz de Azevedo Fi

lho e Alberto de Oliveira, diri-
gentes do serviço médico escolar
das Pioneiras Sociais apresenta-
rão dois interessantes trabalhos
científicos sobre a atuação da en
tidade presidida pela sra. Sarah
Kubitschek:, realizados no setor da
assistência médica aos seus 7.400
alunos.

As duas teses serão apresenta-
das em Fortaleza, nas X Jornadas
de Pediatria e em Bruxelas, 14 de
setembro, quando do 39 Congres-
so Mundial de Pediatria.

O primeiro estudo, a ser debati-
do em Fortaleza, foi.feito em ob-
servações calcadas em 7.400 crUsn-
ças das 22 escolas, das Pioneiras.
Nessas crianças foram praticadosexames cardiológicos minuciosos,
além dos exames complementares

necessários. Assim, as Pioneiras
Sociais, pela primeira vez em nos-
so meio escolar pôde identificar a
alta incidência de angiocardiópa-
tias, de modo estatístico.

REPERCUSSÃO INTERNACIO-
NAL DO TRABALHO DAS

PIONEIRAS

O outro trabalho dos médicos
das Pioneiras, refere-se especial-
mente aos problemas morfonéti-
cos e eletrogênicos do coração da
criança na vigência dos distúrbios
dismetabòlicos. Este trabalho, im-
portantíssimo para a medicina es-
colar, será apresentado em Biru-
xelas pelo dr. Alberto de Olivei-
ra, chefe do serviço de Cardiolo-
gia do Instituto de Puericultura
e ura dos mais prestimosos cola-
boradores da obra assistencial da

ATOS RELIGIOSOS

Gen. PEDRO CORDOLINO FERREIRA DE AZEVEDO
Maria Calmon

genro e neto; Dr
Mesquita de Azevedo
senhora, Professora Anna

(Duca)
(MISSA DE 7.» DIA)

de Azevedo, Dr. Cláudio Mesquita de Azevedo, senhora, filhos,
Joaquim Alfredo Ribeiro Mariano, senhora e filhos; Dr. Sebastião

e senhora, Major Pedro Cordolino Ferreira de Azevedo Filho e
Thercza Mesquita de Azevedo e Capitão Manoel Mesquitade Azevedo, senhora e filhas agradecem sensibilizados a todas as demonstrações de pesarrecebidas por ocasião do falecimento de seu querido esposo, pai, sogro, avô c bisavô ecomunicam que será celebrada missa de 7.» dia pela sua boníssima alma, amanhã,dia 17, quinta-feira, as 10,30 horas no altar-mór da Igreja da Santa Cruz dos Militares.54967

SANTA (ASA DE MISERICÓRDIA
DO RIO DE JANEIRO

Ministro Nereu
de Oliveira Ramos

De ordem do Exmo. Sr. Provedor, convido
rodos os membros da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro para
assistirem, amanhã, quinta-feira, dia 17, às
10 horas, na Igreja da Misericórdia, à missa
que será celebrada por alma do saudoso
Irmão Ministro NEREU DE OLIVEIRA RAMOS
— Secretaria da Santa Casa, 15 c/e julho de
1958 —¦ O ESCRIVÃO: Ministro Afrânio Antô-
n/o da Costa. 44769

ARTHUR OBINO
(Missa de 7.° dia)

Esther Abreu Obino, Raul Obino, senhora e filho, Arthur
Oscar Obino, senhora e filhos convidam parentes e amigos para
assistirem à missa de 7.° dia que mandam rezar por alma de
seu inesquecível esposo, pai, sogro e avô — ARTHUR OBINO
— na Igreja de N. S. do Carmo, à Rua Primeiro de Março, às
11 horas, amanhã, quinta-feira, dia 17. Antecipadamente agra-
deceni aos que comparecerem a este ato de piedade cristã.

GENERAL
Pedro Cordolino de Azevedo

(7.° DIA)
Prof. Miguel Calmon du Pin e Almeida e senhora, Miguel

Calmon Filho e senhora, Diogenes Pereira da Silva e senhora,
Antônio Leonardo Pedrosa e senhora, Mario Pacheco e senhora,
Jayme de Araújo Bastos e senhora, João Calmon du Pin e
Almeida e senhora, convidam os demais parentes e amigos
para a missa que, por alma de seu bondoso genro e cunhado,
será celebrada amanhã, quinta-feira, 17, às 10,30 horas, na
Igreja da Santa Cruz dos Militares, na Rua Primeiro de Março.

29966

OTACILIO SILVEIRA
(FALECIMENTO)

Dr. Homero da Silveira, esposa e demais parentes, co-
municam o falecimento do seu extremado filho Otacilio e
convidam para o seu enterro hoje, às 10 horas, saindo o
féretro da Capela do Cemitério de São Francisco Xavier
para a mesma necrópole. 48146

A família de

Clara Guimarães Pereira
(Viúva dr. Manoel Raymundo da Silva Pereira)

agradece, sensibilizada, a todos quanto a confortaram no do-
loroso transe por que passou e convida seus parentes e
amigos para assistirem à missa de 7.° dia, que fará celebrar
amanhã, dia 17 do corrente, quinta-feira, às 9,30 horas,
na Matriz de Copacabana (Praça'Serzedelo Correia).

998

LUCILA DANTAS
DR. ARTHUR OBINO barreto falcão

(Missa de 7.° dia)

RELAÇÕES HUMANAS
RELAÇÕES PÚBLICAS

A Secretaria do I. B. R. H. comunica que estão abertas as matrículas
pira o curso noturno dc Técnica de Chefia, Liderança e Relações Humanas
para ambos os sexos, na Av. Graça Aranha, 81 - 12." apelar, duas vezes
por semana. Tels. 58-4656 a 52-3599.

O programa deste curso livre para aperfeiçoamento e especializaçãode oilelal e administrativos e outros chefes se assemelha ao de cursos daIfarvard University e consta de duas partes: teórica c prática. Na prl-melra o aluno é conduzido de modo a que possa auto-analisar sua per-tonalidade de acordo com os modernos métodos de pedagogia c didática,meio prático para estabelecer paralelo entre a personalidade do chefe co-mum e do chefe líder. Entre outros assuntos estudam-se psicologia social,psicanálise, grupot-rapla, administração cientifica, exame da personali-dade • tudo referente à Técnica dc Chefia, ordens, críticas, elogios, tra-tamento de queixas • reclamaçtics. desequilíbrio emocional, técnica paralidar com auxillars dc modo a obter rendimento, harmonia de equipe,*soperaçâo e amizade. Procure conhecer o programa. 50356

agora, visando apresentar os re-
sultados que todos esperam. A
parte ligada à coleta de dados sô-
bre o discente — afirmaram os
técnicos — deverá ser a mais
completa possível, de maneira a
deixar o especialista em condi-
ções de uma análise do problema
que terá clc estudar e resolver.

FALAM OS MESTRES

DEMONSTRAÇÕES
ANTI-RUSSAS NA ONU

Aida, Jayme Poggi, Jayme Poggi Filho, Laura Amélia Poggi
da Rocha e Eudorico da Rocha Júnior convidam ps parentes e
amigos do saudoso — Dr. ARTHUR OBINÓ — para assistirem
à missa de 7.° dia, que será rezada no altar do Senhor na
Prisão da Igreja de N. S. do Carmo, às 11 horas, amanhã,

quinta-feira, dia 17 do corrente. Antecipadamente agradecem
44778

NERÊU RAMOS
Paulo Lyra e família convidam os parentes e amigos do

seu querido e inesquecível amigo NERÊU RAMOS, para a missa
de 30.° dia, que, em sufrágio de sua alma, farão celebrar às
11 horas, de hoje, quarta-feira, dia 16, no altar de N. S. das
Dores da Igreja da Candelária. 9113

(MISSA DE 7.° DIA)
General Gentil Falcão, General Ruderico Dantas Barreto,

Rita Carneiro Dantas Barreto agradecem penhorados aos pa-
rentes e amigos às homenagens prestadas no sepultamento da
sua inesquecível esposa, irmã e cunhada e convidam para
assistirem à missa de 7.° dia que, em sufrágio da sua alma
boníssima, será rezada na Igreja de N. S. da Conceição e Boa
Morte, amanhã, quinta-feira, dia 17, às 9 horas. 54969

LIMA — Em editorial, o ma-
tutino "La Prensa" propõe à
Rússia uma fórmula eficaz para
que terminem as manifestações
realizadas quase cotidianamente

Comentando a ameaça russa de
nas Nações Unidas.

Comentando a aemaça russa de
retirar-se da ONU se tais mani-
f.stações não forem interrompi-
das, "La Prensa" diz:

n:,.„,. -ii .• "Para eliminar as manifesta-Diversos educadores tiveram cões há duas possibilidades: a

Problemas da energia
nuclear alemã

ocasião de apresentar ao plenáriodo Simpósio de Porto Alegre o
resultado de suas experiências.
Entre eles se destacam, pelo vo-
lume dos trabalhos, os professores
Inezyl Pena Marinho, da Univer-
sidade do Brasil; Maria Helena
Matoso, do ISOPE; padre Teo-
baldo Franz, da Faculdade de Fi-
losofia de São Leopoldo: e os téc-
nlcos de educação Advenir de
Sousa Lima, da Diretoria do En-
sino Secundário; José Carlos de
Mello e Sousa, da CADES.

primeira, que a Pússia pare de
cometer assassínios que indig-
nam, naturalmente, a qualquer
pessoa honesta, levando-a a ma-
nifestar o seu desagrado ante a
esde da delegação soviética; a
segunda, que a policia americana
destaque várias centenas de ho-
mens com a única finalidade de
evitar quc as criaturas honestas
expressem o seu repúdio.

"Mas ambas possibilidades são,
evidentemente, um tanto remo-
tas..." (I.P.S.)

LONDRES — O prof. Siegifried
Balke, ministro federal alemão
para a Energia Nuclear, terminou
seu programa oficial de visitas na
Grã-Bretanha, voltando para
Bonn. Numa entrevista à impren
sa, o prof Balke declarou que suas
observações e conversas nos vá-
rios laboratórios de pesquisas e
nas várias empresas movidas por
energia nuclear relacionaram-se
principalmente os métodos de su-
pervisão do material de seguran-

MANDADO DO RIO GRANDE
Hoje, parecer do procurador-

geral
O procurador geral da Repú-

blica, sr. Carlos Medeiros Silva,
emitirá hoje seu parecer em tôr-
no do mandado de segurança im-
petrado pelo governador lido

ça e de prevenção do pessoal en-
carregado. "Tratou-se de debates
entre técnicos e não entre políti-
cos" declarou. Entre outras lo-
calidades visitou também Grad-
well, Springfield e Risley. Segun-
do o ministro Balke, várias em-
presas elétricas alemãs estão in-
teressadas nos reatores atômicos
britânicos, mas até o momento
nada foi concluído de positivo
A oferta norte-americana de au
xílio as nações européias através
da EURATOM é ainda nova e não
foi ainda definida em termos
concretos. As compras alemãs de
reatores britânicos não dependem
todavia da oferta estadunidense
a qual é de caráter privado e em
todos os casos para um só reator.

Agradeço
para graça.

a S. Judas Tadeu
J.P.

11019
Meneghetti, contra o presidente P0R UMA GRAÇA dda Republica o ministro da Fa- Antonio, st0. Expe<iito s. jostí e s.zenda, a Carteira de Cambio, ajudas Tadeu-nair Cavalcanti.Superintendência de Moeda e do 12014
Crédito e a Carteira de Comer-1

Clarinda Niemeyer
Soares Carneiro

(MISSA DE 7.° DIA)
Filhos, irmã, cunhado, genro, noras, netos e bisnetos, agra-

decem as manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu
falecimento e convidam demais parentes e amigos para assis-
tirem à missa de 7.° dia que, em intenção de sua boníssima
alma, mandam celebrar amanhã, quinta-feira, dia 17, às 10
horas, na Igreja da Santa Cruz dos Militares. Antecipam seus
agradecimentos. 54968

General Pedro Cordolino
Ferreira de Azevedo

(MISSA DE 7.° DIA)
A Associação Goiana manifestando votos de profundo pe-sar à família do General PEDRO CORDOLINO, convida os seusassociados e amigos para a missa que manda rezar pela alma

do seu referido sócio-fundador, ex-Presidente e Conselheiro, ama-
nha, quinta-feira, dia 17, às 10,30 horas, no altar de Nossa Se-nhora das Dores,, na Igreja da Irmandade da Santa Cruz dos
Militares. 9^22

OLGA ZEITOUN MALDAUN
(FALECIMENTO) |

Taufic Maldaun, senhora e filhos; Adib Maldaun e se-nhora, Gabriel Maldaun e senhora, Emilio Maldaun, senhora
e filha, Arthur Morais, senhora e filhos e demais parentescumprem o doloroso dever de comunicar o falecimento de
sua querida mãe, sogra, avó, irmã e cunhada — OLGA —
e convidam para o seu sepultamento que se realizará hoje,
dia 16, às 17 horas, saindo o féretro da Capela Real Gran»
deza para o Cemitério de São João Batista. «i«
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W01V1S MÉB1CAS
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TU-

BERCULOSE — Reúne-se hoje.
quarta-feira, 16, às 21 horas, cm sua
sede, sob a presidência do prof
Aloysio de Taula, com a seguinte

pie Unlversity de Filadélfia, sobre:"Efeito da prednlsona nos distúrbiosmenstruals". Fica transferida parasexta-feira, 18, às 10,30 horas a ses-
são cllnico-patológlca, sendo relator

ordem do dia: drs. Jesse Teixeira l?,r- Eli,as Naidln e correlator dr.

vTn^V^^^ ' MTf"¥^ »™ Ses»!,*?Vcrne/F. Souza, "Novos aspectos da^ijologia apresentada pelo dr. Aber-broncografia com bario". kvo Aiautes i-erenu.

Celebrou-se sábado último, na Igreja da Santa MargaridaMana, o enlace matrimonial da srta. Lúcia Amalia Lodicom o sr. Edmundo Fernando da Cunha. A noiva é filhado sr. Jurandir Lodi e esposa e o noivo filho da sra.
Eulália Grunewald da Cunha. Na foto, após o casamento,

Os nubentes recebem os cumprimentos

REUNIÃO DO CORPO CLINICO
DA CASA DE SAÚDE SAO MIGUEL

Será realizada hoje, quarta-feira,
16, a reunião semanal do Corpo Clt-
nico para discussão de casos clínicos
8 complicações operatórias observa-
das durante a semana com o seguiu-
te programa: 1 — Resumo estatis-
tico da semana; 2 — Complicações:

ai Lni-ingite aguda IMcnezes)
b) Infecção urinaria (Selcme); ,,„ ... ,,.„Resultados da operação e da pa- [XX vL,mÍÍ° „VilJas B,oas ' Her°-

tologia: a, Carclnoma «;4Kffi T^JTtZgusto -- Torres) - b) Carclnoma bereulose no Brasil". Relator- nrof
gástrico — Gaslrectomin total (fer- -Raphael de ratila Souza.
nnnclo) — (Torres) — c) Pollpo do
estômago (Fernando — Torres) — d)

X — CONGRESSO NACIONAL DE
TUBERCULOSE — será realizado emSito Paulo (Capital) na semana de21 a 26 de Julho próximo, com te-
mas oficiais t relatores seguintes:
1." Tema — "problemas médicos cl-
rúrglcos e sociais dos processos resl-
duais da Tuberculose pulmonar re-
sultantcs do' tratamento" Kclatori
dr. Flávio Poppc de Figueiredo; 2.°
Tema — "O Hospital na luta contra
a Tuberculose nu Brasil". Relato-

NATAL1CIOS

— Fazem anos hoje: Catarina Car-
valho Ribeiro, Nilza Gabriel Haddad,
Nair Pacheco de Azevedo; Francisco
Luis Leitão, Luis de Sá Cavalcanti,
Antônio do Carmo Silva, Francisco
Gurgel do Amaral Valente, Manuel
Pinto, Manuel Abad, Pedro Paulo de
Lemos, Carlos Alberto Lima, Paulo
Vieira de Abreu, Periandro da Sil-
veira, Silvino Pinto Gonçalves, Pedro
Paulo de Lemos, Wilson Baker, Sa
lomão Steimberg, Emílio Bonfantl
Demaria, Roberto Babo, Alphonse
Hobeica, Jorge Nagib Gazal, Alberto
Cumplido San.fAna, Semaan Khattar,
Constàntino Gabriel, Silvio da Trin-
dade Marques, Luiz do Carmo Furt.i-
do da Gama Silva, Giovanino Giosef-
ít. Milton Neto Reys, Rafael Carlos
de'Castro'Rodrigues, Ron.ildo Sobral,
Trajano- Francisco Dionysio, Alberto
Jorge P. Reis, Benjamim José de
Araújo. Etelvino do Carmo, José Pe-
reira Abade, Raimundo Marques, Fe-
licio de Lúcia Neto.

— Faz anos hoje o sr. David Fer-
nandes, funcipnário do Ministério do
Trabalho * lotado no DNPS, o qual,
por ésse motivo será homenageado
por amigos e companheiros de traba
lho.

CASAMENTOS

Amélia Brito - Périclcs Dias -
Reallza-se hoje, às 18 hs, na Matriz
de N. S. da Glória, no Largo do Ma-
chado," o casamento da srta. Amélia
Brito, filha do casal sra. Edith Brito
e sr. Flávio da' Costa Brito, gerente
dos Escritórios no Rio da Cooperati-
va- Agrícola • de Cotia e membro da
COFAP, com o sr. Péricles Dias, fi-
lho üo casal Heraclito Carvalho Dias.
Serão padrinhos, no civil, por parte
da noiva, b casal dr. Gervasio Inoue
e do noivo, o sr. e sra. Ayres Carlos
de Souza; e no religioso, por parteda noiva, o dr. Dalmo Esteves de Al-
meida e senhora e o sr. Antônio Gal-
deano e, senhora, e do noivo, o sr.
Guttemberg da Costa Brito e a srta.
Lucimar da Costa Brito.

VIAJANTES

Pelo navio "Alberto Dodero", se
guiu ontem, para a Suécia, o eletro-
técnico Maurício Corrêa da Costa, quevai àquele pais fazer um curso es-
peclal dc telecomunicações.

—®—
FALECIMENTOS

Dr. Elisio Cortes imperial — Fale-
ceu na madrugada de ontem, no Hos-
pitai dos Marítimos, o dr. Elisio Cór-
tes Imperial, advogado e professor em
Cachoeiro do Itapcmlrim, Espirito San-
to. O seu enterro foi ontem, à. tarde,
saindo o corpo da capela do Instituto
Médico Legal para o Cemitério São
João Batista, com grande acompanha-
mento dc seus amigos, parentes e con-
terrflncos.

Entre as pessoas que lhe foram
levar o seu último adeus anotamos os
srs. desembargador Martinho Garcez,
drs. Francisco Gonçalves, ex-depu-
tado federal; Armando Braga, Mario
Lopes, cx-deputado estadual; Elias
Antônio, Almir Garcia Rosa, tenente-
coronel Guilherme Silva, Elimario
Cortes Imperial, Gabriel Cortes Impe-
rial, Hello Ataíde, ex-presidente da
Associação Espírito-Santense. A mÍ3-
sa de sétimo dia será rezada na Ma-
triz de Cochoeiro do Itapemirim.

Carcloivima gástrico com inelastnses
no ovário (Fernando — Torres)? 4

Comentários, Proto-sigmoldéla por

V CONGRESSO BRASILEIRO DE
DOENCIAS TORACIC.AS - Também

rt^Ca^T3^0 
** -fí-Hp"o,^do'a,p'c\ClSocUíf fefigg

em S VnA~H «"gulneo de Doenças do Tórax, conjuntnmen-em cirurgia 500 determinações (Fer- te com o congresso acima noticiadonandoi. ¦ O tema oficial: "Enfizema pulmo'-
Jlla>' crônica; tratamento e reabilita-' * * ção'', tem como relator oficial o

REUNIÃO CLÍNICA NO USF Jprof. Edmundo Blundl. A-secretaria
Os serviços de Clinica Médica t íos d°'f C°"3''PSS'JS funciona à Av
Cardlologla do Huspital dos Scrvidn-i 8i*'SaacIro Luiz Antônio, 27R, tl/j
res do Estado promoverão na piõ-!andar' s,l° Paulo.
xima quarta-feira, 16, uma sessão|
clínica a realizar-se das 10 às 12 ho-
ras no anfiteatro do 10." andar. Os
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PESCA EM ÁGUAS INTERNACIONAIS
LONDRES — "Nenhum govêr-

no nem grupos de governos po-
ciem alterar leis internacionais",
diz o governo do Reino Unido em
memorando ao governo dinamar-
quês a respeito do direito dc pes-

não recebem tratamento desfa-vorável.
Depois de referir-se mais umavez a proposta de uma conferên-cia de todos os governos interes-sados, o memorando acrescenta;"O governo de Sua Majestade,

ca nas vizinhanças das ilhas Li;^°,^ccendo as relações muito
Faroe. ' !cordlais C]Ue existem _entre a Di-

trabalhos obedecerão à seguinte or-
dem do dlai 1 — "Perturbação cir-

REVISTA PERNAMBUCANA DETISIULOOI.V E DOENtíAS TORACI-
riilatórla do tronco cerebral em dia-iCAS —' Está em circulação o n'« 1,
betes mellitus", drs. João Nóbrena,-vo1- Vl< da publicação cm epígrafe,
Cláudio Naylor e Theobaldo Vianna ;| correspondente aos meses de Janeiro," — "Pcrlcardltc aguda", drs Alceu|"'lcr',i>'«> e março dc 1958. Do su-
Malafala e Murilo Cotrim; 3 —"Doença de Chagas com megaesô-fago e megacólon", drs. .Iimdahy
Flnlzola e 4, A. Escosteguy; e 4 —"Estenose milral, hemorlinãmlra e in-

márlo constam os seguintes traba-ihos: Editorial; drs. A. F. Rodrigues
de Albuquerque c Aldo Villas Boas.— "A produtividade do cadastro to-
nicico em três tipos diferentes de

CAMPEÃO DE XADREZ AOS 15 ANOS — BobbyFischer, considerado pelos críticos como a maior vocaçãode enxadrista dos Estados Unidos, tornou-se o campeão
norte-americano de xadrez em janeiro último, depois dederrotar os mais categorizados jogadores adultos. Bobby,
que está fazendo o curso secundário numa escola dc Nova
Iorque, disputará cm agosto o título mundial, em torneio
que será realizado na Iugoslávia. O jovem campeão terá
a oportunidade dc defrontnr-se, entre outros, com o cam-
peão da União Soviética, Vassily Smyslov.

p&^ja^~*.'»- CiU ;^es-r fcTTO^SSSÈSPorto e Mário Anache.

!,í *

SERVIÇO DO PKOF. FEI.TÓ — No
Hospital Moncorvo Filho, patrocinada
pela Sociedade Brasileira de Endo-crinologia, terá lugar amanhã, quin-tô-feira, 17. às 10 horas, uma confe-
rência do dr. W. Perloff, do Depar-
tamento de Endocrinologia do Tem-

1MÚMIA
44.° ANIVERSÁRIO
DA FLOTILHA
DE SUBMARINOS

Ramos c Ângelo Rizzo. —. "o sana-tório em face do estado atual da lu-
ta antitubcrculosa"; M. Ricardo daCosta Carvalho — "O cadastro tori-cico e a morbidade por tuberculose
pulmonar no Recife, de 1946 a 1956";dr. Celso Caldas — "Subsidio paraa história da tuberculose em Per-nambuco". A revista, editada em Reclfe, é dlrlslda pelos drs. LaurinloLima, Herodoio Ramos c Aldo VilIas ISóas.

0 DOTE DE RANIERI lll DE MÔNACO
A importância de nascer depois do príncipe

Alberr
MÔNACO, abril — Análoga-IIII mandou abrir uma conta junmente ao rnte foi disposto quan- to à Caixa Econômica de Mônacodo cjo nascimento da princesíriha em nome do pequeno Daniel ACarolina Grimaldi. também pelo:quantia à disposição dos progeni-feliz evento que deu finalmente tores da criança foi uma verda-

O memodando britânico, basca-
do nesse princípio fundamental,
foi entrdegue ao ministro das Re-
lações Exteriores da Dinamarca
no dia 2 de julho último e di-
vulgado na noite do dia 5. O me-
morando é uma resposta a um
outro do governo dinamarquês
em apoio de uma reclamação do
parlamento das ilhas, solicitando
direitos exclusivos de pesca den-
tro de um limite de 12 milhas,
em seguida a uma outra similar
da Islândia.

O governo do Reino Unido re-
jeitou a alegação dinamarquesa e
do parlamento das ilhas Faroe de
que, em virtude da decisão dasIslândia, as referidas ilhas "dc-
vem" ser excluídas das conven-
ções existentes. O memorando
britânico refere-se à definição
geralmente aceita de "alto mar"
e aos direitos internacionais cor-
relatos e repete que nenhuma
declaração unilateral ou negocia-
ção desse tipo por qualquer pais
pode "com fundamento sujeitar
qualquer zona do alto mar à sua
jurisdição." Mesmo que os go-vemos britânicos o dinamarquês
concordassem que os barcos in-
gléses não percassem dentro de
uha certa área em volta das Fa-
roe, e acordo em si mesmo não
garantiria a exclusão do qualquererceira potência e o governo de
Sua Majestade faz absoluta quês-tão de que' os navios britânicos

namarca e o Reino Unido, parti-lha do desejo do governo dina-marques de negociações e não dadeclarações unilaterais e legal-mente ineficientes. O governobritânico não recusa entrar emnegociações com o governo dina-marquês, mas estas devem obje-üvar uma solução permanentedas questões da pesca, no quadiz respeito às Faroe. Enquantoa situação da Islândia continuarsem solução e o parlamento dasFaroe prosseguir sustentando osmesmos pontos de vista, o go-vemo de Sua Majestade inclina-se a pensar que seriam prematu-ras negociações formais nestafase as quais prlovàvelmente nãolevariam a uma conclusão acei-lavei pela Dinamarca e pelo Rei-no Unido dc natureza duradou-ra. (B.N.S.)

SUSPENSAS
AS NOMEAÇÕES PARA
0 SERVIÇO PÚBLICO
Em despacho proferido noprocesso de interesse de Eu-gemo Botinelly Soares e outro,declarou o ministro da Fazenda

que,_ estando suspensas as ad-missões e nomeações no Serviço'Publico, em face do decreto n.°3.716, de 19 de maio deste ano,nao ha como atender a preten-çao dos requerentes, nesta opor-
Umidade.

deira bênção para eles que nãonadam no ouro...

Geny Cardoso Marques - José Ar-
thur Fontes Ferreira — Casam-se din
26 a srta. Geny Cardoso Marques
filha do sr. Paulo Siqueira da Silva e
sra. Amélia Cardoso da Silva, e o sr.
José Arthur Fontes Ferreira, filho da
viúva cpmte. Arthur Fontes Ferrei-
ra. A cerimônia religiosa será reali-l
zada ria Matriz de N. S. de Cooaca-
bana, na rua Hilário de Gouveia. A
noite os noivos oferecem recepção
intima aos parentes e amigos na re-
sldéncia dos pais da noiva, em Todos
os Santos.

DATAS .ÍNTIMAS ¦ "

Festejou, na intimidade fnniiliar, o
primeiro aniversário natalicio de sua
filha Mareia, o casal sr. João Lou-
renço Pinto e sra. Lena Moreira
Pinto. —®-
EM AÇÃO DE GRAÇAS

Ministro Mario Menechctti — Por
motivo da passagem do aniversário
natalicio, amanhã, 17, do ministro da
Agricultura, dr. Mario Meneghetti,
será Celebrada missa gratulatória na-
quele dia, às 8,30 horas, na Igreja
de Santo Antônio, no Largo da Ca-
rioca. O ato relisioso será oficiado
por d. Antônio Zattera, bispo de Pe-
lotas. ..

Dr, Raymundo Brltto — Transcor
rendo no próximo sábado, dia 19, o
aniversário natalicio do professor Ray-
mundo Britto, médico do Hospital dos
Servidores do Estado, seus colegas em
regosijo à data, farão celebrar' nn-
quele dia,' às 11 horas, missa em ação
de graças na Igreja da Candelária,
sendo oficiante o deputado monsenhor
Medeiros Neto.

BODAS DE OURO

A Flotilha de Submarinos comemo-
rara amanhã o seu 41.» aniversário de
criação. O seu atual comandante, ca-
pitão de mar-e-guerra Sylvio Montei-
ro Moutinho, organizou o seguinte
programa: às 10 hs., missa solene na
igreja da Candelária, em intenção dos
submnrinistas falecidos; às 11,30 hs.,
inauguração de galerias de fotogra'-
fias dos primeiros comandantes dos
submarinos e submarinistas mortos
em ação e às 12 hs. — almóeo;

Pará estas solenidades foram con-
vidadas as altas autoridades navais e
todos os oficiais cursados em subma-
rinos e famílias.

As 11 hs., haverá condução especial
para o pessoal, que deixará o cais do
Ministério da Marinha, com destino
a Uha do Mocangué.

AMÂKHÃ NA GUANABARA
0 "CANOPUS"

Somente amanhS deverá chegar
a esta Capital, o navio htdrográ-
fico "Canopus", segundo da série
naval aos estaleiros japoneses,
encomendada pela administração

Essa nova unidade da Diretoria
de Hidrografia e Navegação en-
trará na barra do Rio de Janeiro,
ás 9,30 horas e às 10 horas atraca-rá ao cais da ilha Fiscal.

REGRESSOU
0 CMT MIGÜELES

OFICIAIS FUZILEIROS
VÃO CURSAR NOS EE. UU.
Deverão seguir no próximo dia 24,a bordo do "Argentina", com desti-no aos Estados Unidos, os comandan-

tes fuzileiros navais Orlando Po], Dio-ny Corrêa, Alfredo José Martin» deFigueiredo e Glaiton Fernandes .Mo-noz. ,
regressar dos EstadosU^q"?!*1"!* v?° ItM™r, ™ Vir-
ealizou o curso de guer- -sir;!^-<3uantlct>- ° <=u«o de guerra

ra anfíbia, o comandante fuzileiro na

NOVO DinSTOR HOSPITALAR DOIAfJJ —Após lon-.-- i-os de estudodos problemas ir.édico-snciais, acaba
de ser empossado na direção da Di-visão de Assistência Hospitalar 6o I.A. P. B. o dr. Deoclides MartinsFerreira.

„£VÍÍDACA0 DA SOCIEDADE DE
3r™nAT0^?GIA 0O RI° DE JA'nliro — Um grupo de reumatolo-
glstas e de médicos interessados naespecialidade, desejando fundar umanova Sociedade lie Reumatologia, deâmbito regional; para melhor desen-volver a especialidade em nossomeio, convida tr.dos os médicos quedesejarem participar da sua funda-çao a assinarem a ata d» fundaçãonos nlas 17 às 10 horas e 24 às 21
Í°XÍ 

dí' c°n'-,1,a més, no Anfitea-tro Paulo César, ca Santa Casa deMisencord:a,

um herdeiro ao trono de Ranie-ri.III,. ficou, determinada a con-
cessão dc um prêmio de 100 milfrancos ao primeiro menino quenascesse depois de Albert, no ter-ntório monagasco.

Quatro horas depois do partode Grace Kelly, a senhora Gio-nauxt esposa de um decorador,deu a luz uma linda criança dosexo masculino, pesando 3 quilose 320 gramas. Daniel-Raymond-
André, o pimpolho felizardo queganhou o prêmio — tem olhos e
*KS S$ÈjSfi86_jS3iF "'

MÉDICO BRASILEIRO
NOMEADO CHEFE-ADJUNTO
DOC.I.M.E.

A carreira do dr. Guilherme
Joffily

que tem olhos azuis e cabelosloiros. Fiel à promessa, Ranieri
tergovernamentai pura Mi-

graçfles Européias (CIME), sr. Wsrren
Graham Fuller, nomeou o dr. Gui-
Iherme Joffily para as funções de
Chefe Adjunto da Missão daquela en-
tidade de 27 governos no Brasil. O
sr. Joffily, que acaba de regressar
dt Europa, onde exerceu funções mé-
dicas e administrativas no Serviço

Festejam hoje suas bodas de ouro
o ministro Alfredo Octávio Mavignier
e sra. Leogilda Ponce de Mavisnier ,
Os filhos do casal, comemorando a com d<:st1no a Santos, onde chegou,
data, farão celebrar missa fls 10 ho- ° ' n|J°" seguiu com destino a Angra

vai Hélio Migueles LeSo.

GOVERNADOR JAPONê:
NO GABINETE
O ministro Alves Câmara recebeu,

ontem, em audiência, o embaixador
do Japão, sr. Yochiro Ando, que se
fazia acompanhar do sr. Muchiyana,
governador da província japonesa daKanagaya.

CURSO DE ENGENHARIA
NUCLEAR
Begressou dos Estados Unidos, após

realizar o curso de engenharia nu-
clear no Instituto de Tecnologia, emMassachussets, o capitâo-tenente doCorpo da Armada Leonel Eduardo do
Montandon Braga.

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS

PÁSSAROS
BRASILEIROS
USBQ4 .15 ~. Chegaram ànoite passada, p0r yia aérea, numavião de carreira, alguns dosmais raros espécimes de pássarosexóticos brasileiros oferecidos aopresidente Salazar por um por-lugue residente no Brasil, o in-dustnal Manuel dos Santos Bar-Realizou-se, ontem, no gabinete do tol°- ...

diretor-geral de Intendéncia, a ceri-l èssp<: náct=^, j • , •mônia de entrega de platinas ao ca- roff!es Passar°S, de riquíssimas'
Pitao de fragata Henrique Silvio de ~? • ' 3 ,e se con'am entre OSSiqueira, recentemente promovido O mals belos do mundo, foramato foi presidido pelo almirante Edu- transportados para a residênciaardo Bezerril Fontenele, estando pre- rin "h*f~ -'- ----- íS_c.acjo
sentes o almirante Antônio MauroCarvalho da silva, vice-diretor de In-tendência, todos os chefes de depar-tamentos e encarregados de divisõesda Diretoria de Intendtncia

PROTEÇÃO
CONTRA RADIAÇÃO

profwor Amtidrs Pinto Coelho i Brasileiro de seleção de Emigrantes
da Comissão Nacional de Energia Nu- íggSg* & 

>« 
n°a 

"Xde 
de

clear do lns-,Camnina Grande, na Paraíba, o dou-tor Joffily completou a sua educa-tiuito dc Pio- ção secundaria em Joáo Pessoa. Em
física da Uni-, 7-. ,formo»-se em Medicina na Uni-

Iversidade da Bahia, para ingressarversidade do|em seguida no Exército, do qual se
Brasil e da Fa-;?g^,,gou como capltSo-médico em

ENTREGA DE PLATINAS

São Paulo é a cidad
que possui mais
unidades escolares

do chefe do governo. (F.P.)
APROVEITAMENTO
DA ENERGIA SOLAR
SANTIAGO""^ Os primeirospassos para o aproveitamento daenergia térmica solar foram da-cios no abrasante deserto de An-tofagasta, com fins culinários.Um grupo de técnicos, chefia-do pelo. diretor do Centro Uni-versitano da oZna Norte, Lúcia-no Cruz Coke, almoçaram em

Dados estatísticos fcvan.adoÉ r^S^K JCSà?»

IH

culdade de Fi
losofia da Uni
versid a d e do
Distrito Fede-
ral, reali z a r á

•um an h ã, dia
17, às 20.30 hs.,

Em Campina Grande, interessou-se
pela assistência social, exercendo a
presidência da L.B.A. na Paraíba,ocasião em que fundou o primeiroserviço de Puericultura da LBA na-
quêle Estado. Pssteriormentc, diri-
Riu o Hospital Alcides Carneiro (doIPASE), função à qual renunciou em195G, pard viajar para a Europa.

Em Roma, ingressou no Serviço
na Soc'ed»de __^®'í?--de' s.cie^° de Emigrantes.

Brasileira de Fisica Medica, confe-
rência sobre "Proteção contra radia-
CSo", com. exibição de "slides" e de
sistemas d-í proteção.

onde exerceu funções médicas e ad-ministrativas durante 14 meses, car-
go que afinal deixou para assumir
no Rio de Janeiro o posto de ChefeAdjunto da Missão do Comitê lnter-
governamental para Migrações Euro-
péias.
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BANDEJAS - CAIXAS PARA CIGARROS • CASTIÇAIS •
CANDELABROS - CIGARREIRAS • FAGUEIROS • FRUTEIRAS.
JARROS PARA ÁGUA e VJNH0-P0RTA.RETRAT0S.SER-
VIÇ0S PARA CHÁ E CAFÉ, E INÚMEROS OUTROS

ARTIGOS DE FINO GOSTO
mmi VARIEDADE EM ESIOJOS DE PRESENTE PAU 8iTí_uSi

Exposição • vendas por atacado

Produtos de Prata Moderna itdjl
Av. Presidenta Vargas, 435-17° andar-SoIasI7()ó/|.

Telefona: 43-7007 • Rio da Janeiro «jj&J|l
mM99999mmm9mmmmm999999999999WmmWmmW
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"Xto Educa?ã0 üta&à que a cidade *> pelo custo de Sía^prt" • de 
São Paulo é a Capital de Es- n,,™«'"- 
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ras. na Igreja de São Josf, na rua
Jardim Botânico.

-®-
COMEMORAÇÕES

A Associação Brasileira de Radio
técnicos e Afins, comemorando o
quarto aniversário da sua fundação,
realizará no dia 19, no salão do Gra-
jaú Tênis Club, dns 22 às 3 hs, um
baile, havendo antes um coquetel à
imprensa. Na oportunidade serão ho-
menageados o ministro Mrsrão de 1,1-
ma e o dr. índio do Brasil.

r-®-
EXCURSÕES

A Uniüo dos Servidores Municlnais
está excursionando hoje em Volta
Redonda, estando programada visita a
Companhia Siderúrgica Nacional.

FESTAS
-_—

O Olymplco Club prosseguirá esta
semana com seus bailes: sábado, das
23 às 3 hs, e domingo, das 21 à. 1 h,
na boate. Traje: passeio completo. As
segundas-feiras, com Inicio às 20 hs,
sessão de cinema no Ginásio.O Ginástico Português realizará
domingo, das 13 às 21 hs, um "Disco
Dançante". Traje: esporte com pa-
letó.

O GREIP, da Penha, programou
para sábado, 1!), às 20 hs, divertimen-
tos e gincana cultural, na sede, com
prêmios e surpresas.

Você acredita na mu-
dança para Brasília

em 19601
0 jornalista Genival Rabelo

responde a esta pergunta na
reportagem que escreveu sô-
bre a nova Capital em PN
desta semana.

dos Reis e o "Custódio de Melo" par-tiu de Recife com destino a Lisboa.

AINDA 0 PEDIDO
DE TRANSFERÊNCIA
PARA A RESERVA
DO CHEFE DO E.M.A. •
O Almirante Antônio Maria de Car-valho, chefe do Estado-Maior da Ar-mada, solicitou aos jornalistas cre-denciados junto ao gabinete ministe-

rial, a divulgação da seguinte nota-"No dia 10 p.p.p, logo anos regressarde bordo do NTr "Custódio de Melo",
reuniu o chefe do Estado-Maior daArmada em seu gabinete todos os
seus euxiliares diretos e dos órgãos
subordinados para comunicar a de-cisão que havia tomado, de pedir suatransferência para a reserva, atenden-do a uma imposição médica, que, arigor, Já deveria ter cumprido há maistempo. Disse S. Exa. naquela oca-sião que navia adiado até aquela da-ta o seu pedido dc transferência pa-ra a reserva tendo em vista a certosencargos que o prendiam na chefiado E.M.A., sendo um deles a realiza-
ção da viagem ,de instrução do "Cus-
tódio de Melo" com os guardas-ma-nnhas. Assim com a salda do "Cus-
todio de Melo" e considerando já sa-tisfeitas as demais tarefas resolveuatender ao seu médico e pedir suatransferência para a reserva",

SERVIÇO DE INTENDÉNCIA
DA BASE DE NATAL
Deverá seguir no próximo dia 18, abordo do "Lóide Honduras", o capi-tao de corveta Paulo Pinheiro Sch-midt, a fim de assumir a :hefia doDepartamento de Intendêncla da BaseNaval de Natal. Ontem, o comandan-

te Pinheiro esteve na Sala de Impren-sa em visita aos jornalistas creden-ciados,

tado que mais unidades escolares
possui, totaliazndo a sua rede 433estabelecimentos. A divisão dosmesmos, por tipos de ensino, éa seguinte: 131 mantém o cursoginasial, 97 se dedicam ao cur-so comercial, 94 funcionam como curso colegial (clássico e cien-tinco), 59 cuidam dos cursos in-clustnais e 52 se dão ao'Normal.Nesta relação, a Capital do paística em segundo lugar, com 343unidades escolares, das quais 182para o ensino ginasial, 125 parao colegial, 75 para o comercial, 32para o industrial e 10 para o nor-mal. Pela ordem decrescente, as
cidades são: Tleciíe, 120; BeloHorizonte, 109; Salvador, 99; Pór-to Alegre, 93; Fotraleza, 71; Nite-km. 68; Curitiba, 57. as demaiscapitais de Estados ou de Terri-torios variam entre 45 e 3 esta-belecimentos de ensino de nivelmédio.

par alimentos a 150° c de'tem-peratura, esperando-se que no
9nno° Ase ob.tenha facilmente2009 A experiência íèz parte dosestudos que realiza a Universi-dade do Chile com o fim de ti-rar proveitos da energia solar
?upi)esertos do norte do Chile-

REDUZJRJÃ
AS POSSIBILIDADES
DE ACESSO DE SERVIDORES
Por se tratar de transferênciapara referencia intermediária desérie funcional, o ministro da Fa-zenda indeferiu o pedido de Es-tner Freire Acuna, tanto maisquanto uma decisão em sentidooposto implicaria em reduzir aspossibilidades de acesso de ser-

yidores já pertencentes à Ta-bela única de ExtranumeránoMensahsta do Ministério da Fa-zenda

Novidade
nas

Nas bancas — Cr$ 15,00
44782

NO GABINETE
0 CMT SANTA CRUZ
O ministro Alves Câmara assinou

portaria designando o capitão de cor-
veta íuzileiro-naval Ramiro de San-
ta Cruz Abreu para exercer as fun-
ções de oficial de seu gabinete, e
dispensando dessas funções o capitãode corveta fuzileiro Alfredo José Mar-
tins de Figueiredo
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ATOS DO MINISTRO
O ministro assinou ontem os seguiu-

tes atas: desconvocando do serviço
ativo da Marinha o segundo-tenente
fuzileiro da reserva Arlindo Mota;
concedendo o distintivo de compor-
tamento aos marinheiros Juvenal Al-
ves Correia e João Batista Sobrinho.

MESA REDONDA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: —
Reahzpu.se no Ministério da Saúde a Mesa Redonda dofcerviço de Estatística daquele Ministério, que contou coma participação dos Delegados à XVIII Assembléia Geraldo Conselho Nacional de Estatística. Dirigida pelo Diretordaquele Serviço, sr. Rubens Gouvêa, recebeu a visita doministro Mário Pinotti e do chefe do seu gabinete, sr. Fe-lipc Nen Guimarães, tendo sido o ministro da Saúde,saudado pelo representante do Estado do Amazonas àquelaassembléia. O flagrante acima é de quando o ministroJVIario Pinotti agradecia às saudações a èle dirigidas, ten-do a sua direita o diretor do S. E. S.

Agora, além dos deliciosos

a riqueza
Você deve estar entre os milhões que adoram
as deliciqsas Gelatinas Royal. _ deve ficar ale-
gre em saber que elas agora vêm enriquecidas
com Vitamina C... Sabe o que isto representa
para você e seus filhos? Um veículo maravilho-
so, gostosíssimo, para a Vitamina C tão indis-
pensável à saúde. Mais do que uma sobremesa
gostosa, a Gelatina Royal é também, agora, uma
fonte de saúde. Dê a seus filhos satisfação e
saúde, servindo Gelatina Royal.

371/2 % das unidades de
Vitamina C requeridas dià-
riamente pelas crianças.^

25 % da ração diária re-
querida pelo adulto...

...eis o que você encontra
mima porção (quarta par-
tc) do pacote comum de
Gelatinas Royal.

E «ntinuom os 5 delicioso! sabores trod

limão

GELATINAS RoVâl
Enriquecidas com Vitamina *
Mais

I
«¦ produto de qualidade da SIANCARD BUNDS OF _UZJj. INC^j,
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RADIO '& TV
CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 dc Julho dc 1958 1.° Caderno

QUEM É IDA GOMES ?
Existe nas diversas emissoras, um departamento dc divulga-çao muitas v._c. utilíssimo aos críticos. Agora mesmo estamosrecebendo do J. Gaspáry, responsável por tal setor ria PRG-3um trabalho sobre a excelente atriz Ida Gomes, sem dúvida, deinteresse para todos quantos acompanham suas atuações, querno Rádio como na Televisão.

"Jda Gomes, cujo nome verdadei-
ro c Ida Szaíran, nasceu numa pe-
quena cidade da Polônia c muito
criança se transportou para a Fran-
ça onde cresceu c se criticou. Dei-
xando a França já mocinha, aqui
chegou c logo se sentiu atrairia pelavida artística. Estava Iria Gomes
com 13 anos de idade e resolveu
formar-so em comércio lendo com-
pletado o curso de contadora. O
«eu anel dc conlabilista foi guar-dado c, em 1938, Ida Gomes ins-
crevia-se num programa da Rádio
Nacional comandado por Celso
Guimarães e intitulado "Em Busca
de Talentos..." Dois anos mais tar-
de voltava Ida Gomes ao rádio co-
mo concorrente rio "Teatro da Pc-
neira", que Atila Nunes apresen-
tava na Rádio Educadora, hoje Ta-
moio e foi depois disso que surgia
na Tupi integrando o elenco rie
radioatores dirigido por Leandro
Montenegro c mais tarde na Rádio
Jornal do Brasil, com o mesmo
elenco. Foi porém Olavo dc Barros
que lhe ofereceu o primeiro con-
trato efetivo na Tamoio. onde per-maneceu até 1948, i fim de in-
tegrar o "casfda PUE-3 organizado
por Amaral Gtirgel. Depois rie um associadaano, Ida foi aos Estados Unidos,
com uma bolsa rie estudos, visitan-

CARTAS A REDAÇÃO
(Continuação da 6". página)
fisco Camblnl?" adotado pelo "Jor-
nal do Brasil" cm 22 de junhofindo.

A justificação da Imperiosa neces-
sidade de medidas cm benefício do
homem do campo era desnecessária.
Nenhum brasileiro consciente poderecusar decidido apoio ao conjunto
de medidas que devem constituir
uma reforma agrária bem compre-endida: acesso fácil e general!-
zado á terra própria; garantias
plenas para o arrendatário e ocupan-
te do solo alheio; credito orientado
para o pequeno lavrador; assistência
técnica e social eficiente para o ru-
ríccla, segurança de preço para a
produção, etc.

São medidas imperativas para o de-
senvolvimento econômico equilibradorio pais, integrando, na economia ati-
va da nação, imensas massas maigi-
nais e, por isso, condição precipua
para a nossa estabilidade democrá-
tica. E' o caminho certo para re-Eolver a nossa paradoxal situação de
uma terra sem gente e dc uma gentesem terra.

Entretanto, a CNPA não abordou
sequer o ponto crucial dc minhas cri-
ticas: o modo de execução do Pl?no
Nacional de Zoncamcnto Agrícola'
Cabe preliminarmente .observar que,
pela letra e espirito do anteprojeto,
não se trata dc "zoncamento", mas
dc "planejamento", o que é bem d.-
(ciente. Irá abranger todo o pais.dado o seu caráter nacional c será
aprovado por um "único" decreto do
presidente da República. Assim, pa-ra as 2.600.000 propriedades rurais,
compreendidas no planejamento, se-rá indicado o que em cada uma dt-

nuios rie novelas ria emissoraYd.r lí-rvaSsUs^^om1^^."™ nívelassim como rie peças d<; barateamento de equipamento me-completas rios teatros das quatro, cânlco para o trabalho da terra e
do Nova IÓ>que;:MÍÍilnétbn'e"_Ü- SmÍSSÍ^'!-95-*'"lU-a C°m ° máIo^l^?-efk.Wcmo -das saflas- drenagem,

VIDA CULTURAL
RAUL DE LEONI E SUA ODE A BILAC

^???????????????????????^¦»^**++».»+-t--t--t)~»»»»»»+#>

Ida Gomes está" presa, sim.
pela arte dc bem representar

Mas

Artista de rádio, teatro e televisão,
Ida Gomes, participa de vários ho-

e agrado do público. In
culta pois fala e

ve, com desembaraço em diversos

irrigação, emprego de fertilizantes,

trumeiras;
Associadas onde
hoje. Em 1951, por
dres atuar na BBC  ,.,,,Tupi, regressando no ano seguinte, ires admiradores

permanece ate idiomas, Ida Gomes é brasileira por ' $„spe„llvoü ta'Pume?i '"'•em. foi a Lon- adoção- e tom nn. nnmnbnh-i^ . clos rebanhos, apenas para
licenciada pela trabalho c _èu diretZs ns T.in6 

alguns i,c,,s c-ue ° plancJ
loaimseguiína.irefarimirariores". * ""' ¦p;"'a 1,,cndcr " '

DOS PROGRAMAS DE HOJE
B.n.C: 20,00 _ Sumário das20,03 — Sumário dos programas; oSn.l5Undlali I8'20 ~ Audição; 18,3520.0b- Interlúdio fflU-iSir-fiu-^lffl " A

tanha; 21.00 - Noticiário. gft f fe 
'S^^^^

|— A LBV informa; 22.30 — 'lutei-
Copacabana: 18,00 — Escola rímím líPíf?0! "^i?5 .— Cruzeiro
do Ar; 1815
18,45 — Turfe pcl

>0 - Escola Bihlt.a i.i|Si ' nl ,7 Vruze"'° musical
Suplemento variado; ''.jA,0 i7~„D,nsíllc de sucessos interna-

. :ia Copacabana; 19.00 iol°^als- 2P0..- Noturno de ritmos
_- Programa Teuto-brasileiro; 20,00 —
Parada sonora; 20,30 — Noticias é-dicas; 20,35 — Música popular brasi-leira; 21,00 — Realidades espirituais;
21,30 — Solos instrumentais; 22,00

24,00 - Audição; 0,30 - Album demelodia; 1,00 - Continuação da pro-gramaçao da madrugada.

preparo de pastagens
melhoramento

mencionar
a mento vai
objetivo do1anteprojeto,

O decreto que aprovar o plano rie-
-ignara o órgão executor do Plano.
Para a propriedade declarada im-
produtiva pelo critério deste órgão,
terá o seu dono ou ocupante um
prazo nunca excedente dc seis me-ses para executar o que lhe couber
do planejamento governamental. Ca-so nio queira ou não possa rcali-
zar le será esta a regrai, o que lhefoi imposto, a propriedade será to-
tal ou parcialmente desapropriada
pela União que se imitirá ná sua
posse. Será ela loteada em benefi-cio de agricultores, transformado cm
minúsculo núcleo agrícola.

Tratando dc Raul dc Lconl cm
uma bela página, assim concluiu
Múclo Leão: "Êle será o príncipe
do ritmo, o pagão exaltado pela
beleza c a graça das coisas — o
mais harmonioso dos nossos poe-
tas, cm suma".

Realmente o autor dc "Luz Me-
diterrânca" e da "Ode a um poeta
morto", cm que exalta a menió-
ria dc Olavo Bilac. ficará cm nos-
sa história literária como um mes-
Ire da harmonia, exemplo dc poe-
la dc uma arte singular c magni-
ílca.

Tendo vivido apenas trinta e
um anos, Raul de Leoni encheu a
sua curta vida dc ritmos e bar-
monias, espalhando em versos
novos a sua meigul.e, a sua iro-
nia, a sua filosofia.

Esse aspecto diferente de sua
lira dá á sua poesia um sabor ori-
ginal, que tanto agradou c agrada
aos representantes das correntes
literárias, às quais não se sujei-
tou, fiel ao seu próprio leitio.

É uma biografia simples a sua:
Nasceu em Petrópolls; a 30 de ou-
tubro de 1805, filho do ministro

do Supremo Tribunal Federal Ca-
rolino Leoni Ramos.

Fêz o curso secundário no Rio,
no Colégio Aquino, ingressando
depois na Faculdade Livre de Di-
reito desta Capital, onde se ba-
charelou aos vinte c um anos.

Nilo Peçanha, ao assumir pela
segunda vez a presidência do Es-
tado do Rio, fê-lo seu oficial de
gabinete, nomeando-o mais tarde
secretário de Legação. cargo que
não assumiu, preterindo o dc fis-
cal da Inspctoria de Seguros.

Foi então que adoeceu grave-
mente, tendo de ir para Correias
e Ilaipava, em busca ,de melhoras
Infelizmente nada obteve, faleceu-
do a 21 de novembro dc 1026, cm
Itaipava.

Tal a vida breve e singela do
grande poeta de "Luz Mediter-
rànca", cuja I» edição foi dada
por clc em 1922.

Dc sua plaquete de 1010 "Ode
a um poeta morto", preito ao ca-
rioca iluslic que foi Olavo Bilac,
seu amigo c Príncipe dos Poelas
Brasileiros extraímos os seguintes
versos;

"Semeador clc harmonia e de beleza
Que num glorioso túmulo repousas,
Tua alma foi um cântico diverso,
Cheio da eterna música das coisas:
Uma voz superior da Natureza
E uma idéia sonora do Universo!

Onde passaste, ao longo das 'estradas,
Linhas de imagens rútllas c vivas,
Km filigrana,
Foram tecendo, como o olhar das fadas,
Nas mais nobres c belas perspectivas,
O panorama dos Ideais da Terra
E a ondulante paisagem da alma humana.

Tôda a emoção, que anda nas coisas. íal»Nos seus diversos tons e reflexos e cores,
Pela tua palavra irisada de opala,
Feita de radiações e finas tessituras:
Desde a vida sutil da borboleta
A alma leve das águas e das flôrei
A exaltação do Sol e ao sonliu das criaturas:Tôda a sensualidade esparsa do planeta.

Oignificaste a Espécie, na nobreza
Das grandes sensações dc Harmonia e Beleza-Oisscstc a Glória dc viver, e, agora,
O teu eco a cantar pelos tempos cm'fora,Oirá aos homens que o melhor destino.
Que o sentido da Vida e o seu arcano,É a imensa aspiração dc ser divinoNo supremo prazer dc ser humano!"

portenha.

N. C.

tivo
Rio; 19.00 — Repórter;

21,00 — Comentário Eloi
19 25 - Na Sf_í'"'«í4'". 

~ Bastluclc: 21,15 - Re-
vanguarda rio automobilismo'; 20.05 - hÍ_-ii.'^ÍSU<k 21;3i° ~ A vei'dade ao
Marcha o esporte; 20.30 - Repórter: «nn"' n ~~. es ca»tai" assim;
21,00 _ Repórter; 21.03 - Noite es- &?_«._ Reportagens Mauá; 22,30 -

trinta*' 
24'00-Boite dos' ">" Vem Lo„" pilfy?1 " Waravilnas

, Eis cm síntese o modo dc exe-

= - '-'»¦'•* *>•«» '•• --na|Profn?_fe^ ^

«apSSw^ ^'-imenr,cfxaminem°s a,gims dos scus sspcc- ASSOCIAÇÕES
C«tta«jU,:JW, Boletim espor- ffiV. 

"coS 
Sgj | .--' - ° Rla"«»t° Para meiho- »PC-»_-* D. HOMENS DE _E_KAS| „ ™. «"«.'«AL " BK„s,_

MU> "° Dutra; 21.05 - Basouete- 21.ir _ d- ria da exploração de uma propnc- DO BRASIL
dade exige despesas elevadas e tra-
balhos demorados para o conheci-
mento de sua área, da natureza
e da distinção de suas terras, das
suas possibilidades econômicas, com
estudos, levantamentos, orçamentos,
etc.

Imagine-se esta tarefa realizada em
dois milhões e seiscentos mil pro-priedades do paísl

Será obra colossal de custo supe-
I rior a trinta bilhões dc cruzeiros,

que em cada propriedade fõs-
sem apenas despendidos cerca

Eldorado: 18,00 — Tudo é novo- lM«tr°P°»tana: 18,00 _ Tarde i
18.25 — Mensagem musical; 18,30 - ~ !a„'3„ Z ^ovi_adEs musicais; 20,00
Show musical; 18.55 - Rádio utilída-l v„An° rf,"?°n,ro da musica; 20,30 -
des; 19.00 - Escolha o seu disco; £.51__?_f-£2?,S -««calmai 21,00 - Re-- Placard esportivo; 20.00 _ jensa-^.?ni g V2 

-.L.ong-play favorito;
gem musical; 20.05 - Viagem musl-l!?™CiI„,Cias n2a?'„cas; 23-20 - Mú
cal; 20,30 — Maison de la
20,35 — Momento musical; 20 55' —
liste é o sucesso; 21.00 — Informa-1tivo; 21,05 - Brinde musical; 21.10-Nacional: 18.00 - Novela da* Scis--Acalanto; 21,30 - Brinde musicai: 13,25 - Aventuras do Anjo 18 35 -21,35,— Tesouro musicai; 22,00 - Jerõnimo, o herói do serão- 19 nnConcerto Eldorado; 23,00 - Ritmos;Coisas da vida; 19 05 -°Ata_S_rde boite; 24,00 - Brinde-musical; 0,05 Ides; 19,15 _ No mundo 

Atualtda

musi-

«"'¦^.^.i.SSi.lS.g!!™'' 24,0° - Melodias **—

(CURSO 1)E HISTÓRIA COMPARADADE PORTUGAL E BRASILNo auditório do Real Gabinete Por-tupues de Leitura, rua Luiz de Ca-moes, terá lugar na próxima sexta-feira, as 18 hs., a conferência do profPedro Calmon sobre "D. João VI e afundação do Estado Brasileiro"

CONFERÊNCIAS
"O CRIME, OS CRIMINOSOS E AS

PENAS NO RIO DE JANEIRO
COLONIAL"

— A noite é nossa; 00,30 — Luzes da
madrugada.

Globo: 18,00 — Informativo; 18,05 —
Reportagens E-3; 18,30 — Suplemento

Repórter; 20.30 - Calendário""^ 35 —A semana Columbus; 21,00 — A ver-
¦?,a™ ao r.Brasil_ 21'05 ~ Melodias;
o\Í- 

~ 
?, vcrdade ou é mentira!-i.Ja — Vamos morar no assunto;musical; 19,00 —'lnformativo;rYn,Ó5"-l22'00 — Repórter; 22,05 —' O garotoEsportes; 19,25 - Panorama turfis- !a?f°^„ad„0''; 22,10 - Teatro de Aliste-ta, 20,00 — O lugar da música; 20,15— Comentário do dia; 20.30 — Repor-ter; 29,35 — RádioScope; 21,00 — O

pão nosso de cada dia; 21,30 — Su-
plcmento musical; 21.55 — Informa-
tivo; 22,10 — Intcrmczzo; 22,15 — OParlamento em ação; 22,30 — Sala clcconcertos; 23,00 — Repórter; 23.05 —
Celebridades do disco; 23,55 — Infor-rr.ativo.

Guanabara: 18,05 — Programa inter

rio; 23,00 — Comentário; 23,05 - An-
rih-a ^lín^V23'30 -.Reportagem' doaia, 24,00 - Hora certa: 0,1 _ m_5|.ca dentro da noite; 0,30 — Serestamusicai
noticias

Terá lugar, amanhã, às 17 horas, naConfeitaria Colombo, a homenagemque será prestada aos associados professôra Esther Jacobson c eng. João
S°BRE AFONSO CELSO E SUA OBRA

A Sociedade dos Amigos de AfonsoCelso inicia sexta-feira, 18, às 18 hsno salão nobre da Escola Nacional deBelas Artes, um ciclo de conferèn-cias. A primeira será proferida peloacadêmico e Jornalista Austregésilo de
v ... Ataidc, sobre "Afonso Celso: o ho-No salão nobre da Câmara do Dis-!mem e a obra". Seguir-se-áo Barbosa

quinze mil cruzeiros, o que é"rldi ns" oXT ^ __'l»! 
*S 

p'™0' ííff'. 
ST,nh° 

^ 
"AaPeetSSTSK

culamente insignificante.; ?sto apt sôbre° o & - Va. 
*' ^m°S Brit0 

_?í_t.n'o 
' ?«?. " 

sôbi^S^ Ceíso'
-a dPesrra=saí'r ^ " montame - -Realiza-se,'hoje, dia 16 de-Julho, universltáíio^' GuerreirarlSSoÉ^da despesa. ___ as 17.30 horas, no Auditório do Mi- bre "A significação sociológica da2.» — Não temos nos quadros pro- rn_téno da Fazenda, a última confe- obra dc Afonso Celso"; Carlos Maulfissionais do pais, elementos em nú-!Fcncla .do Swami Vijoyananda. monge sôbrc "Afonso Celso e a Ação Naciomero suficiente para realizar tal cm-!" • '"titulada, "Deus nos abençoe" -•'-•-
preendimento. Mesmo quando issoiEntrada íranca.
ocorresse, e houvesse recursos. se-JCL/RSOSria obra para mais de 20 anos. Quando o decreto fosse aprovado já es-
taria grande parte do planejamentointeiramente superado.

3." — O critério da "improdutivi-
dade" é o mais aleatório possível.Mais de 95% de nossas proprieda-

cola; 18,30 - Aconteceu no Rio; 18 35-Orquestras de salão; 19,00 — vjoli-
.  c'ar'o do gabinete do prefeito- 1905nacional; 19,00 — Seleções espiritua-i~ Solos de plano; 20,00 — Noticiário-l:stas; 20,00 _ Rondo dos cavalões; i20'00 — Recital do soprano Raquei20.05 — Festival de melodias; 20.30 —ír''3"^; 20,30 — Noticiário das ForçasSua majestade o sucesso; 20.55 — Re-' Armadas; 20,15 — Jornal dos profes-perter; 21,00 - Musical; 21,55 - Rc-!?ores: 21'°° — Crônica; 21,05 - Mito-

porter; 22,00 — Encontro com a sau- \ los.la na música; 22,00 - Jornal oa

1,00 — Primeiro boletim de;des agrárias náo possuem contabill-dade pcla qual se possa aquilatar asua capacidade e produção. Aliás,toqucttc Pinto: 18.00 - Ave Maria; iBrande parte de nossa lavoura, é18.0o — Interlúdio; 18,15 — Rádio-es-1 francamente deficitária. A improdu-

dade; 22,30 — Música imortal; 23,00 —
Inspiração; 2-1,00 — Rádio notícias.

n,°'tRe! 22"™ - No mundo das letras-22,35 - Musica dc câmara; 23,00 —Musica universal.
jornal do Brasil: 18,00 — Ave Maria
18,05 — Gotas musicais; 18.30 _ Pe-'r,llP': 18,00 — Ave Maria; 18 10 —Vista musical; 19.00 — O Jornal doLHora da saudade; 18,25 — Eu r. oBrasil Informa: 19,03 - Palestra do l,lU"do; 18,30 — Audições Roberto Sil-Monsenhor Magalhães; 20,00 - so-va; 18-°5 — O Cacique informa- '9 00ciais; 20,05 — Programa Jóquei Clube- í—,Boa noite Para você; 19,05 — O Ca-20,30 _ Audições; 21.00 - Tudo é vaIefr° Fantasma; 19,15 — Parada dosmusica; 21,30 - Fantasia musical; SÇ,_W' 2°'°0 - Desfile musical-21,55 — O Jornal do Brasil Informa: !,„,2i — u"i sorriso para o mundo-'22,05 — Música deliciosa; 23,00 _ii0»'0 — Recolhendo o folclore- 2100Noturno; 23,30 - Ritmos; 24,00 -- Em casa rie família de todo fespéi-Leia no Jornal do Brasil; 0,05 — Meia:10' ?1,2fi — ° Cacique informa- 2130Noite com você. — vamos dar um giro; 21,55 — ChicoTraça, o detetive; 22.00 - Grande
Ministério da Educação: 18,00 _ Pro- '1°'. 

„ I-upl; 2M0 ~ Boletim esporti-
grania universitário; 18,25 — Jornal; ~ t-assl"° do Chacrinha.
18,30 — Curso de orientação para pro- ,ícssôres do ensino médio; 19,25 — •íe- 

;'ora Ctüí'< I8-00 — Saudação An»c-senha cafeeira; 20,00 — Jovens recita- ''.ca; 18-10 — Crepúsculo; 19,00 — Kl-listas brasileiro; 20,30 - Polonaise; l"0,.iluanés; 20.00 - Real programa-21,00 — presença da poesia; 21,30 — ?1,3° ~ Ases do teclado; 22,00 — Ido-Ronda musical; 22,00 — Diálogos da los Populares; 22,30 - Tango na pc-«zao; 22,30 — Concurso internacional l"umbra: 23.°0 -Informativo E-2-da Bíblia; 23,00 — Jornal; 23,05 — Al-i23'30 "~ Música dentro da noite,manaque musicai; 23,55 — Horacerta; 24,00 — Concerto da meia noite

Mayrlnk: 18.00 - Ave Maria; 18,05 -
O Coyotc; 18,25 — O incrível aconte-cc; 18,30 — Batistas em marcha; 18,45Gerson Filho; 18,50 - Audição;18,55 — Correspondente A-9- 19,00 —
Esportes pela sua PRA-9; 20,00 -
Carlos Galhardo; 20,30 — A noite em
que files cantam; 20.55 — Tudo podeacontecer; 21,00 - Antônio Maria:21,25 — Tcatrinho; 21,30; A cidade sediverte; 21,55 - A cidade; 22,00Vai levando; 22,25
íical; 22,30 — Panorama político;' 24.00O mundo cm sua casa; 0,30 — Mú-«íca; 1,00 — Programação especial damadrugada.

Canal 6: 18,00 - Lar doce lar- íooobugestoes de arquitetura c deco-a-çoes; 19,30 - Circo; 20,00 _ Repor-ter; 20.20 - Tele-testes; 20,40 - fjj.nhos musicàils; 21,10 - Dorival Caymmi; 21,30 — Encontro entre amigos;2!,o0 — Reportagem; 22,10 — Vultosimortais; 22,10 - Filme de longa ,ne-tragem. "

Canal 13: 18.35 - Sua majestade osucesso; 18,55 — Roteiro das artes-19,20 — Retalhes do nordeste; 19 *ó
Mensagem mu- — Nosso informativo; 20,05 — Aneé-la Maria; 20,35 - Ary Barroso e seusc-louros; 21,05 — Carroussel; 21 50 -Crngiesso cm revista; 22,25 —igrama Mcc; 23,Io Um

tivldade decorre não apenas do dc-sinterf-sse ou incapacidade do pro-
prietário, mas muitas vezes de con-dições adversas do mercado, dc cri-ses climáticas c até de intervenção
do governo em matéria cambial.

4.° — O prazo "nunca excedente
dc scis meses" para o proprietárioou ocupante "executar o plano na
parte que lhe couber" (art. 4.") étão limitado que só pode ter sidofixado ou por desconhecimento com-
pleto do assunto ou, no que não acre-dito, com propósito francamente des-criminatório.

Haverá casos em que nem em três,
nem quatro, nem cinco anos poderáser realizado um plano de ..íelhoria,
quanto mais em scis meses.

5° — A permanente ameaça de de-
«apropriação para a propriedade ru-
ral determinará a sua desvalorização
como base de credito. Nenhum Ban-co aceitará mais a terra como ga-rantia para empréstimos ao lavra-
dor c,ue a todo momento poderá per-dê-la.

6." — Outra conseqüência da desa-
propriação será criar milhares dc ml-
núsculos "kolkoses".

Enquanto os da Rússia produzem
para o governo, os criados pelo Pia-no de Zoncamento viverão â cusla
do Tesouro Brasileiro pela necessi-
dade de manter neles um dispen-
dioso aparclhamento técnico-adminis-
tretivo,

7." — O Plano se

CURSO DE HISTORIOGRAFIA
DO BRASIL

Prossegue amanhã
Academia Brasileira de Letras, sob a
presidência do acadêmico Elmano
Cardim, o curso de Historiografia doBrasil, devendo falar o acadêmico R.Magalhães Júnior sobre o tema "His-
toriadores do século XIX",
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WnNEKÁRlO DAS ARTES PLÁSTICAS
INTERINO*<*<&-?????

Inimá (insatisfeito) queima etapas
Problemas existem para serem vencidos — Explicação para

a evolução do artista
O prodígio dc esforço quealguém precisa fazer paraacertar com o apartamento-

atelier dc intuía (AlmiranteAlexandrino 976, ap. S 201,
bloco E, entrada 1) localiza-
Cio iiiiiit cios pontos dominan-
tes e mais pitorescos de San-
ta Tereza, é profusamentecompensado se o caminliante
tem a sorte de encontrar o
artista em casa. Porque, en-tão, lhe é dado apreciar, numsimples relance, a históriainacabada de uma insatis-
facão.

De uma bendita insàtisfà-
ção, de uma inquietação sem
par, que produz um liou? Ini-
má após cada problema re-
solüido. Uns poucos quadros
que nos mostra, c nenhum
deles data de mais dc quatro
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Rua de Santa Teresa
Inimá dc ontem

deixados para trás, na ânsia vãmente estilizada, ate que seaue o caracteriza de procurar liberta do objeto, do assunto,dificuldades c vencè-las. para se entregar, cada vezDo Inimá dc há poucos anos mais, exclusivamente, ao pro-que ainda se deixava prender blcma plástico, liberto depcUt forma dos objetos, pelo qualquer liame com os obje-'" '" '' ¦""•  çliega- tos circunstantes;

Figura - fase intermediar

anos, retratam um já longocaminho percorrido. Etapas¦queimadas à busca de novos
problemas que, resolvidos, são

aspecto da natureza,
mos a um outro para quemuma tela passou a ser sim-
plesmcntc o campo onde re-solvc problemas de composi-
cão c equüibrio. Mas cujascores vivas, fortes, contras-
tantes, são o elo, a nota pes-soai que permite reconhecer,
cm trabalhos formalmente tãodiversos, a mesma e firmemão dc artista.

De uma reprodução realis-
ta, de feitura quase románti-ca, passa a representar a na-íitreia de maneira progressi-
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nalista"; gen. Edmundo de Macedo TSoares, prof. Jcrson Pinheiro, Rai- ?mundo Magalhães Júnior, Gustavo áBarroso e Peregrino Júnior. T
O curso será gratuito e as confe- yrendas seguintes terão lugar no mes- émo local, às 17,30 hs. 8crão dados

... .„ certificados aos que o freqüentaremas 17,30 hs„ na regularmente. Na sede da Sociedadedos Amigos de Afonso Celso, à PraçaFloriano. 55 )5° andar) acham-se
abertas as Inscrições, que poderão serfeitas também na Escola Nacional deBelas Artes no dia da primeira con-ferência, sexta-feira, 18.

Inimá com um trabalho dc agora

FESTIVAL

Quieto, reservado, assistiu-do das conversas cm grupo,Inimá se mostra outro, no cn-tanto, se o assunto é o da sua
permanente preocupação e seo auditório se reduziu ao ami-
go interessado em conheceras coisas e as razões dc seumetier. Ai, então, fala longaembora mansamente, Contade seus trabalhos, da manei-ra pela qual os realiza, dos
problemas que depara e decomo se encarniça em vence-los c de como deles se desin-teressa, tão logo deixam dese-lo.

Fala-nos dc sua viagem àEuropa, premiado pelo Salãode Arte Moderna. Dois anos
passados principalmente naFrança. Das dificuldades em
penetrar na intimidade davida local. Do choque quecentenas de experiências no-vas causam ao bolsista quechega querendo descobrir, comhumildade, o verdadeiro ca-minho, como se isto existissecm arte.

Inimá contou muita coisaao Itinerário. JVada 7iiais, po-rem, do que há muito dizemscus quadros, para quantos osconhecem ou possuem, poisque ?mo dispõe o aríisfa demelhor linguagem, dc meiode comunicação mais com-
pleto c preciso do que os scus
próprios trabalhos.

Resultarão dos dois congressos
novas normas de luta

A importância dos X Congresso Nacional de
Tuberculose e do V de Doenças Torácicas —
Temas atuais e relatores abalizados — Decla-
rações do diretor do Serviço Nacional de

Tuberculose
— "O Serviço Nacional de Tu- ! — "A importância singular dosDcrculose considera os dois con- dois congressos se destaca de logogressos que se reunirão em São com o exame do temário oficial.Faulo a partir do próximo dia ; Seus relatores, escolhidos cuida--l de julho, como os mais im-idosamente, são elementos de lar-portantes já reunidos até então"— iniciou ontem sua entrevista odr. Lourival Ribeiro, diretor doServiço Nacional de Tuberculose,

ao falar sobre o X Congresso
Nacional de Tuberculose, e o VCongresso Brasileiro de Doenças

¦¦¦, f-,lai,,„.„.,. - do Torax' os lua'* estão sendo
,Vaaln o,?, Z: organizados por uma Comissã

go conceito na classe. Assim, te-mos a destacar a contribuição va-liosa do Serviço Nacional de Tu-berculose, do Ministério da Saú-de, que dá o seu patrocínio ofi-
ciai. No primeiro tema oficial,cujos relatores serão os drs. He-rodoto Pinheiro Ramos, de Reci-fe, e Aldo Villas Boas, assessorrastado para a órbita da pequena po- £'*T*. ?S po!'ma V° .- lftica. Os seus agentes, nos dois mil l executiva presidida pelo prof.! técnico da direção do Serviço Na

municípios do país, irão servir de Mozarí Tavares de Lima Filho, cional de Tuberculose, temos oinstrumento de perseguições pertidá- Como se,sabe, os dois conclaves j assunto hospitalar, relatado com
listas razões «aó súfi-Ui. I 

serão solenemente instalados em os dados obtidos pela Seção de
amento, comoesta traçado, incxequivcl e desacon-

selhávcl. E' de tôda conveniência,
como foi salientado pela Confedera-
ção Rural ou pela Sociedade Nacional
de Agricultura, um reexame da ma-teria à luz da realidade rural bra-sileira, evitando que aos sofrimentos

te, às 21 horas, no salão nobre
da Associação Paulista de Medi-cina, onde, aliás, terão lugar asreuniões plenárias.

Organização c Controle do SNT,
sob a chefia do jovem sanitarista
Alfted John Sefton. O outro re-latório oficial, dc caráter clínico
e experimental, tem como rela-tor o dr. Flávio Poppe de Fi-
gueiredo, chefe de Clínica no

__fB^^_^W^^ÍSgPSK5gw -

^**ÍB-s_S_»^^Í3È§S^__^^:*'

gora
uma excelente
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ASSUNTOS ATUAIS"Atrações 
Mauá"ldo confisco cambiai, venha aTavõüraal Continuando sua explanação, !Co.nÍun.to Sanatorial dc Curicica,ficar sob a ameaça permanente de;diz-nos o diretor do Serviço Na-,en"daqe que forneceu integral Iconfisco rural." icional dc Tuberculose; colaboração ao trabalho, através I
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A Cinemateca do Museu deArte Moderna do Rio de Ja-neiro apresenta hoje (séries A,B e C) e amanha (séries D,E e F) em sessões às 15, 18 e21 horas o 10.° programa do
ciclo retrospectivo:

Flcsh and the devil (A car-ne e o diabo), na versão ori-
ginal de Clarence Brown, ce-nário de Benjamin Glazer,
adaptado da novela "The Un-
dyng Past", de Hermann Su-
dermanns, fotografia de Wil-
liam Daniels, elenco: GretaGarbo, John Gilbert, La:s
Hanson, Barbara Kent, Geor-
ge Fawcett, Eugenie Besserer,
Marc McDermott. Metro-Goi-
dwyn-Mayer, 1927.

Aviso: 1. Por motivo de
força maior, a sessão do dia
18 (sexta-feira), horário das
21 horas (assinantes da se-

NOTA DA COMISSÃO NACIONAL
DE BELAS-ARTES

O diretor-subsütuto do Patri-
mòuio Histórico e Artístico Na-cional, sr. Renato Soeiro, soll-cita-nos a divulgarão da se-
guinte nota, mandada dar à pu-blicidade pela Comissão Nacio-nal de Belas-Artes:"Convocada extraordinária-
mente, a requerimento do Júrido Salão Nacional de Arte Mo-derna, a Comissão Nacional deBelas-Artes reuniu-se oritein
para deliberar acerca da situa-
ção criada para o júri aludido,

Em face de todas as cireuns-táncias mencionadas, a Comís-são Nacional de Belas-Artes de-
liberou: 1." — tornar público
que o comportamento dos _rs.
Quirino Campoflorito e José
Roberto Teixeira Leite, o pri-meiro designado pela Comissão
e o segundo eleito pelos artistas
expositores, para Integrarem o
júri do atual Salão Nacional de

em conseqüência da renúncia do Arte Moderna, não comoroirc-sr. Ibero Camargo e das decla- teurações feitas por êste sobre ocomportamento de seus colegas,
quando discutiram algumas das
questões relacionadas com a od-torga dos prêmios de viagem.

A Comissão ponderou detiaa-
rie C), foi transferida, deven- mente o teor das declarações do
do ser realizada _ no próximo membro demissionário do júridomingo, dia 20, às 21 horas.

2. Em benefício dos assi-
nantes e por se acharem esgo-
tadas quase todas as assina-turas, é expressamente prol-bido o ingresso nas sessões

e. bem assim, os esclarecimentos
prestados sobre o ocorrido pelesmembros restantes, por inier-médio do presidente.

Finalmente, a Comissão to-mou conhecimento de que o sr.

a isenção, nem a autorida-
de indispensáveis àquele órgáo
do Salão, para o exercício das'respectivas atribuições: 2» —
Lamentar que o sigilo, assegu-
rado aos pronunciamentos lndi-
viduais dos membros do Júri,
Por disposição expressa da L^i
n.° 1.312, de 1951, tenha sido
violado; 3." - assinalar que, se
do incidente ocorrido resultasse
a dissolução do júri atuai, seria

*

com cartões de outros horários. Bruno Giorgi, convocado para estabelecido péssimo precedente3. Nao ha segunda via para substituir no Júri do Salão Na- Dara , j^Stf_P 
*e™

ps cartões de assinatura; por cional de Arte Moderna o mem- leguiaiidade • o bom
èxitp dos Salões Nacionais, A.'-— decidiu ainda a Comissão
prorrogar o atual Salão até o
próximo dia 27 do corrente, a

isto, recomendamos o maior bro demissionário, comunicoucuidado com os mesmos. Al- ao presidente haver decidido
guns cartões, carteiras e outros não aceitar a função, à vista doobjetos que têm sido encon- ambiente de desconfiança es-trados no Auditório acham-sè tabelecido entre os artista., in-  -
à disposição dos seus donos na teressados em relação ao mesmo fim de permitir que o júri possasala da Cinemateca do Museu, júri, com sua constituição atual, concluir o seu trabalho".

CONTINUA O IMPASSE NO SALÃO
Bruno Giorgi diante do cli- das pelos dois grupos cm quema de agitação criado em tôr- se dividiu o Júri.no do Salão dc Arte Moderna, Bruno reserva-se o direitoacabou não aceitando o convi- de continuar à margem date que lhe fora dirigido para, polemica é dos grupos que jána qualidade dc suplente, se formaram, tanto mais que

I
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assumir o lugar vago com a
renúncia de Iberê Camargo.

Em carta que dirigiu ontem
à Comissão Nacional de Belas
Artes expôs as razões de sua
atitude que, conforme escla-
receu ao Itinerário, nada tem
a ver com as posições toma-

cendido pelas colunas da im-prensa, achou de melhor ai-vitre voltar a posição em quese encontrava, de mero espec-tador.
,. , .-¦- A Comissão Nacional de Be-o clima reinante nao e o mais Ias Artes que havia marcadopropicio a um julgamento se- uma reunião para confirmá-loreno, como ele próprio é. no Júri, teve de marcar ou-

qs? S"? havia Vindovde tra para a tarde de hoje,fc-ao -aulo disposto a prestar quando se decidirá provável- éa sua colaboração, mesmo con- mente por outro nome, den- 2siderando o sacrifício que esta tre os vários que foram co- I
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Ruq^ do Posseio, 42/56
R. CoIlõídõroT 74" MESBIA

CENTENÁRIO DO BANCO DA PROVÍNCIA
Uma placa dc bronze inaugurada/ria filial do Rio de

Janeiro do Banco da Província do Rio Grande do Sul
marcou as comemorações, nesta cidade, do centenário da-
quela instituição bancária. A placa foi ofertada pelo sr
Alfredo Rosadas Fernandes que cm nome dos funciona.-
rios aprcscntou_as cougratuIaç-eT- à ãTTmTnistraçSo cen-
trai do Banco. Na foto, um aspecto da solenidade, quandoera feita a oferta.

do respectivo diretor, dr. Arthur *
Henrique, c de todos os seus téc-
nicos c médicos "

BALANÇO REAL
— "Teremos, sem dúvida, com

lais trabalhos — frisou o dr. Lou-rival Ribeiro — um balanço real
da situação brasileira atual dian-
le do problema da tuberculose.
Será valiosa contribuição à poli-tica sanitária dinâmica que o
novo ministro da Saúde, o sani-
tarista Mário Pinotti. irá impri-
mir aos trabalhos afetos à sua
pasta. Não devo deixar sem men-
ção o muito que se pode esperar
do relatório oficial a cargo do
prof. Raphael de Paula Souza, ocriador da Campanha Nacional
contra a Tuberculose, e a quemse deve, em última análise, a im-
plantação da nova mentalidade
de luta que a todos vem empol-
gando, desde o início das ativida-
des da Campanha, em 1946. No-
vos rumos poderão ser traçados,
diante dos acertos e dos erros
que deverão sei focalizados c de-
batidos pelos tisiologistas, que se
reunirão em São Paulo, a partirdo dia 21 até o dia 26, sábado,
quando, então, o dr. Edmundo
Blundi, autoridade de grande
projeção, abordará o tema sôbrc
o enfizema, uma das mais difíceis

i - - '-— —" •¦- -» .anuo que foram co-
Sl:Pftia. representar, gitados, embora não tivessemHavendo os debates se rea- sido dados à publicidade.

CONDENAM
OS S.S. OS CRIMES
DE BUCHENWALD
LEMGO (Lipe) — "Em nome dos

600 mil antigos membros da "Waf-
fen SS", declaro que condenamos os
crimes do "carrasco de Bucficnwald",
o antigo oficial das S.S. Martin Som-
mer, e os do médico de Buchenwald,
Hans Eisele" — declarou nesta cida-
de da Renânia-Westfália o ex-general
dos corpos blindados Kurt Meyer. Re-
pelindo as acusações da imprensa, se-
gundo as quais antigos S. S. teriam
facilitado a fuga de Eisele para o
Cairo, o ex-general Meyer declarou:•'Ajudamos todos os nossos compa-
nheiros honestos, mas a camarada-
gem ces-^a onde começa o crime".

_*»3S

essa entidade oficial não tem nc-
gado apoio, em todos os sentidos,
aos realizadores dos dois congres-sos na Capital paulista. A Co-missão Executiva, presidida pelodr. Mozart Tavares de Lima Fi-
lho, tem sido incansável na or-
ganização e na determinação dc,todos os elementos necessários ao •
êxito das duas reuniões, que de- !
verão marcar época na história]-da—tisiolügia, graças aos temas I
que deverão ser expostos e dc- jbatidos por mais clc mil tisiolo- i
gistas, do país inteiro, que esta- |rão reunidos, por uma semana, jrip: Nacional de Tuberculose que!na Capital de São Paulo. '

i conseqüências de lesões pulmo-luares que o clínico lem,i a-jcn-
Urer.tar na vida diária"/

APOIO OFICIAL
Afirmou-nos o diretor do Ser-
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1.° Caderno CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 tlc Julho dc 1358

MUSICA
"A MARSELHESA" E SUAS INFLUÊNCIAS MUSICAIS

JS„rCT _ví aíocução do vras desse incitamento já per- mann

TEATRO

"Apontando a sua flecha su.
blime para o Reno — diz-nos Du-
mas, em- á "Condcssa de Char-
ny" -?-era Strasburgo ünicamen.
te o que nos separava do ini-

pmhniYaHnr rU Fmum ..." n-T."  "--..- .....,....„,,,„ ,,.. [». i.iuim e Dorotéa", inspirada cm
ÍSn^lbJ^1^';^?^'^^-? propno epico dc LaG°ethe; cm uma rápida citação
••Jfrínes EtPrnn"' Hn plÁT? M»™'1'*^ do "Carnaval do Viena", para
Ministérl T n, krhtJ+r, 

2n ° '„ 
£U2 ^wéS cit°yens! L'clcn" Pian°: e em um dos seus mais

oiZidoú tnmhém n,ÇH'. 
"T 

íal'd de la, IFotre cst deployé. belos liedcr - "Os dois grana-
.4 de iuího1 tovt", 1?»L 3° a*UX ?-':mes! Si nous Pc^ist°ns à deiros". Nesta admirável canção
Í«m «?a»D5_« text-j ilustrado ctre libres, toute les puissancesde câmara, não se trata, apenas
uTJ l »ZL.rh? A Marse' de L^u?'opc verronl echoúer de uma citação do Hino, maslhesa e algumas de suas rc- leur sinistres complots". E a do seu aproveitamento essen-percussões,em grandes obras da seguir: ciai pois ele é sugerido desdP o

,. vale íelembrai, neste 14 de ju- pour tous lqs hommes; vous vous ra da canção.-até surgir, herói-
,n L,°ml. íeUr.a Marselhesa, monterez sos dignes enfante; com- co na modulação para maior.

Hn Si tC. da_,llberdade, vivi- rez à Ia victoi.el" Fala-nos o texto de Heine, dedo símbolo da França Eterna, i Rouget de Lisle estava entre dois grarjadeiros franceses, ba-conta-nos Alexandre Dumas, pai, os convidados do banquete que tendo cm retirada da Rússiacujos romanc.s sao breviariosde,Frederico de Dietrich oferecia um dos quais protesta que mor-altivez, heroísmo e descompassa-jnaquela noite aos patriotas. E rendo, quer enterrar-se em ter-da auaacia, a gênese desse imor- a mesa, em que tomavam lugar, ras de França c permanecer, natal enant üc guerre aux armées, quarenta convivas, "procurava-se j tumba, como uma sentincln mu-que viria logo após a ser ceie- alguém quc cantasse; o velho Ca'da, armado de fuzil e espada, pa-Pi ízado e conhecido mais tarde Ira era um cântico de cólera e ra em um glorioso momento, voltarsob a gloriosa denominação de de guerra civil; tornava-se ne- a defender o imperador Na-Ia Marseillaisc — composta, le- cessario um brado patriótico e polcão. É essa obra-prima dotra e musica, pelo capitão Rou- fraternal, mas que fosse amea- licd que ouviremos na voz do
?oL •„' f 24 dc abril dc çador para ° inimi-'0- Quem'grande baixo Chaliapine.1H92, na cidade de Strasburgo. seria o modernt Tirteu que ár-l Uma das obra. sinfônicas emremessasse ao adversário o Hi- que o tema musical da Marse-

no da França, no meio do fumo lhesa vem utilizado com mais
e entre o sibilar das balas?" I retumbante efeito, é a conheci-

Rouget de Lisle, músice ama- da ouverturc "1812" de Tchai-j
• dor e poeta, instado pelos com- kowsky. da qual faremos ouvirmigo: um foco ardente de guerra,; panheiros, esquivou-se de come- apenas um trecho onde ecoa odc mocidadc, de alegria, depra-iço. Mas, saiu dali para compor! canto guerreiro de Rouget dc

zeres, de revistas e de bailes, na mesma noite, a Marselhesa. Lisle.
onde o ruído dos apetrechos Pois a vibrante atmosfera das! o maior músico francos dos
guerreiros se misturava, sem ces- ruas da cidade, a tremenda cxal-! tempos modernos, Debussy, nãosnr, ao ruído dos instrumentos taçáo do todos os espíritos, a | escapa, por sua vez, à fascinaçãofestivos. proclamação de Dietrich, os an- do Hino de sua pátria. Um dosDe Strasburgo, onde por uma seios revolucionários que já en- geniais Prelúdios do Debussy —
porta entravam os voluntários, tão agitavam as conciências — Feux d'artifice — qu. conclui osaíam pela outra o. soldados tudo aquilo estava destinado a primeiro caderno, evoca as co-
que eram julgados em condições tomar forma, em estrofes que memorações de Quatorze de Ju-de pelejar. diriam esculpidas no bronze. E lho em França.

Era ali que os amigos se en- não só nos versos, mas na mú-l A paleta do mestre francês secontravam, se abraçavam, sedes- sica em sol maior, apoteose daj torna, aqui, inigualàvelmcnte iri-
pediam, que as irmãs choravam, liberdade e da vitória, cujas mo- sada, coruscante de sugestões pi-que as mães oravam, c os pais dulações passageiras, francas c rotécnicas. Depois de caminhardiziam: — Marchai e morrei pe- admiráveis, pelos tons de dó impetuoso, o movimento do Pre-Ia França! | maior e dc ré menor, evocam, lúdio, já ao fim, se alarga, seE tudo isto se passava ao som respectivamente, o heroismo dc- torna mais lento, ainda maisdos sinos e ao troar da. artilha- terminado e sereno dos campos lento. E é então que, sobre umria, essas duas vozes ce bronze de batalha e o compungido hor- pcdal de um trêmulo do ré be-
que falam à Deus, uma para in- ror às atrocidades inimigas. Imol, e lá bcmol, no grave dovocar a sua misericórdia e ou-1 I piano, soa, no agudo — "de
tra para invocar a sua justiça." | Dada sua tremenda carga sim-, muito longe" — em dó maiorAcabava de ser proclamada, bólica, e sua rara beleza musical, i um fragmento marcial daem Strasburgo, a declaração de compreende-se que "A Marsclhc-, Marselhesa. É com esse mag-
guerra ao rei da Boêmip e da sa" tenha vindo repercutir em nífico Prelúdio, na execurãoHungria. A importância do acon- não poucas obras-primas da rnú-jdo grande pianista Walter Gie-
tecimento ga vanizou o fervoroso sica. Entre os grandes mestres, seking, que encerramos es-
patriota Frederico de Dietrich, foi Schumann o campeão do em- j ta evocação de obras musicaismaire da cidade, quc mandou prego do vibrante canto patrió- onde perpassa o sopro da "Mar-
afixar pelas ruas uma alocucão tico francês. Êle utiliza "A Mar-: selhesa".
vibrante. Nas memoráveis pala-1 selhesa" na sua ouverturc "Her-I EURICO NOGUEIRA FRANÇA
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O flagrante acima c do 3.° ato da comédia quc o T.BIC.
apresenta no Teatro IMaison dc Franco.. Ai estão Célia
Biar, Mauro Mendonça, Newton Prado, Maria Pòmpeu

c Paulo Padilha

VWA CATÓLICA
NOSSA SENHORA DO CARMO

Temeroíos dos muçulmanos esarracenos, vários eremitas se re-fugiaram nas grutas do montoCarmelo, tornando-íe por isío co-nhecidos pelo nome de carmeli-ta.c.' Viviam em jejuns e morlifica-
çoes freqüentes, em penitênciase orações continuadas, dando as-sjm os melhores exemplos de ca-ridade e renúncia.

Os europeus que foram ao Oii-ente libertar os lugares santos,
tiveram contato com ê ses car-melita'3 em meados do século
XIII.

Quando São Luiz, rei de Fran-
ça, voltou da Palestina, induziu
muitos daqueles carmelitas a
acompanhá-lo.

Dessa forma, entraram eles na
França, tendo o rei S. Luiz lhes

oferecido um convento para >"csi-
ciência, perto de Marselha.

Muitos deles, contudo, foram
para a Inglaterra, onde conhece-
ram Simão Stock, que há vinte
ano? vivia no tronco de uma ar-
vore, em jejuns e penitências-.

e trazendo um escapulário nas
mãos.

JULGAMENTO UE "OTELO" E "HAMLET" NO
FESTIVAL DOS TEATROS DOS ESTUDANTES
RECIFE, 14 - Deverão partici-

par. nestn C;iplt,i!, durante o Fes-
tiv.nl Nacional <lo Teatro dos Ectn-
dantes, a realizar-se entre os dias
19 e 30 próximos, tlc júri islmüla-
do para Julgamento de "Otelo" e"Hamlct", ambos personagens de
ShaKespeare, as seguintes pessoas:
Desembargador Evandro Neto, na
presidência do Júri, Carlos de
Araújo Leme; crimlnalislas. Evan-
dro Uns, Evarisío de Morais Fl-
lho, c Roque Brito Alves na clefe-
e'a c acusação! Jornalistas, escrito-
res. advogados e professores tini-
versitárlos, entre outros, como Ju-
rados.

Interpretarão os dois papéis osfestejados artistas brasileiros Pau-
Io Autran e Sérgio Cardoso, res-
peclivamente, segundo declarações
)) restadas à reportagem pelo tea-
tróloíjo Pascoal Carlos Magno, a
quem se deve a iniciativa da or-
ganlzac&o do festival, que tem o
patrocínio dn Universidade do Rc-
cife e da C.A.S.E.S. Alem de 500
estudantes. componentes dc 25
grupos teatrais estudantis, partici-
pa~ão ainda do certame,-xonio or-
gsnlzadorès, H.e.r m i 11 o Borba
Flllio, Alfredo dc Oliveira, Graça
Melo e Aluísio Magalhães. ,(A.sp).

O TEA TRO RRAS1LEI-
RO NO ESTRANGEIRO

"Canção dentro do
pão" representada nas

cidades de província
da Hungria

O sr. Tommy lianyal, diretor da
auêncla Affnires et fidltions Tliéa-
tr.iles dr. Alexandre Banyal, com
sede no número 6fi da Avcnuc Vic-
tor Hugo, cm Paris, escreveu á
Sociedade Brasileira dc Autores
Teatrais, declarando quc Já rece-
beu a prestação dc cont/is dos dl-
rcltos autorais de "Canção Dentro
do Pão", cpmédla brasileira dc It.
Magalhães Júnior, estreada este
ano cm Budapcst. Declarou o
missivista que, no momento, a co-
mcrtln brasileira está sendo repre-
sentada em "tournce" através das
cidades de província da Hungria.

Lançada pera Companhia do Ser-
viço Nacional de Tcitro. com Sér-
glo Cardoso, Nídla Licla e Leonar-
do Vlllar (que neste momento in-
terpreta "Um panorama visto da
ponte", no TBC) essa peça valeu
um prêmio dc direção da Prcfeltu.
ra do Distrito Federal a Sérgio.
Em São Paulo, Sérgio Cardoso foi
a detentor do prpmln Governador
flo Estado, de Interpretação, r.
Magalhães Júnior recebeu dois prê-mios, na terra bandeirante: o go-vernador do Estado, deu quarcn-ta mil cruzeiros, e o "Saci",do jor-rnl "O Estado dc São Paulo". No
momento, a comédia brasileira esta
sendo ensaiada em Cracóvia. na
Polônia, em tradução dc Jorge
Kossowskl.

CINEMA
"A Carne e o Diabo"
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Entusiasmou-se êle pelas prá- vnm livl"es das penas eternas

Entregou-a a Simão Síock, di-Volla o Eslúdio 53 eomzendo-lhe que aquele era um pn-vilégio para êle e para todos 's Anlonio Callado, Alfredocarmelitas: os que morres em
Mesquita c Millôr

os que morres em
vestidos com o escapulário esta-

ticas austeras dos carmelita-", re-•solvcndo aliar-se aos mesmos, ir.-
tegrando-se no espírito da eoe\-
gregação.

Em 1245 foi eleito superiorge-
ral e como a Ordem sofresse en-
tão perseguições, pediu êle a Nos-
sa Senhora que lhe desie um si-
nal da sua proteção.

A 16 de julho de 1251 estava
êle orando, quando lhe apareceu
a Virgem Santíssima, cercada dc
anjos, com o hábito do Carmelo

FernandesOperou Stock muitos milagres,
confirmando aquela aparição.

Outra revelação quo teve. Con- Calado. "Palavras Trocadas", de
firmada pela papa João XXII, íoi írcd0 Mesquita, e "Bonito como
a do livramento do purgatório, no 'lcuf clc M,11?r
„,.;-,-• . „u j j_ .i *•,"""• "u peças cm 1 ato quc proporcionarão c
pnmeiro_ sábado depois da morte, reaparecimento do estúdio 53.
aos irmãos do Carmo que tlV.S- Fundado cm 1953, o grupo encenou
sem sido fieis às regras e epirito^ntre outros autores brasileiros, ori-
do Carmelo.-

LABICHE PELO
"TEATRO DA PRAÇA*'
"O Chapéu de Palha de Itália", de

Eugène Lablchc, espetáculo inaugu-
ral do Teatro da Praça, com seus 40
perienrgens, continua atraindo gran-

. , de • '.Vjlico ao tentrinho da praça Car-Hpmo Copacabancnsis de Antônio Clc Arcoverde em Copacabana.
A'"| Maria Sampaio, com toda a sua gra-um1

de Millòr Fernandes, são as três

Quase pronlo o novo
elenco para o João

Caetano
O produtor Rosa Mateus tem quase

pronto o seu elenco para 8 de agós-
to no João Caetano, onde estreará com
uma revista de Haroldo Barbosa, Ro-
berto Ruiz. Nestor de Holanda e dc
sua própria autoria, tendo música de
Jo:é Maria dc Abreu (maestro regen-
tei e de Vicmte Paiva.

No elenco, Já estão Eiwa, íris Del-
mar. Aurca Paiva. Iracema Vitória,
Juçara Lupe, La Rana, Nair Ciarei
e a bailarina Ofélia Domlngucs. No
naipe masculino. Pedro Dias, Hamil-
ton. Modesto de Souza, José Splnto
(tenor revelação da, TV-Itacolomi de
Belo Horizonte) e Ildefonso Norat.
nlcm do bailarino Dennis Gray, Três
grandes atrações de Portugal: Raul
Sntnndo, d maior nome cômico da
temporada 57-58. a atriz Maria Teresa
e o sensacional Abílio Herlander. Dez
bailarinas, lideradas pela solista Vera
Janaína. oito bailarinos, sela passis-
tas, coro interno e um corpo de "girls"
de trinta Jovens selecionadas, com-
plctaráo o espetáculo quc tem corco-
grafia de Juliana Yanaklewa, figurinos
de Aclson, cenários de Miguel Hoch-
man, Souza Mendes e Dorloff e mon-
tagem de José de Alencar Aires.

Grcta Garbo c John Gilbcrt
+ Como a heroina da canção dc Cole Porter — analogia quc uno

se faz aqui pela primeira vez — o cinema tem rendido amor, muito
v-nor, e tle todos os tipos: "old love, ncw loue", e até (às vezes) o que
ttquelu vendedora" não tinha — o'amor verdadeiro. O jirimciro bei-
jo foi (roçado nlnda ?ia pré-história, cm 1896, quando ainda não se
sabia conlur tia tela uma história, nem havia aparecido, para a meta-
viorfosc que deu origem à mais nova das artes, David Warfc Grifith. A"love storu", atravessando a época "Pollyanna" de Mary Plckfori c o
vampfrismo de Thcda Bnrn, -atiiiplti o ápice da popularidade 7ios
twenlies. com o romantismo desenfreado, irrrcsistivet, atd furioso, de
Vulentino c .Inhn Cilbert, entre os inúmeros galas, latinos ou ndo, que
a pnrtir dessa época foram surgindo.

Um cltmax. nesse ponto da questão, foi o encontro de John Gilbcrt
e Crrtn Garbo. O ano é histórico, também por outro motivo — foi
cm 1020 que morreu Valenttno. «

,/ohn Gilbcrt vinha d« uma série dc triunfos: The Merry Wldow,
com Man Mv.rrau. e The Big Paradc, com Rende Adorée, os dc maior
repercussão f-;>eta Garbo, que vinha da Suécia, já havia feito The
Torrerit c The Tcmptress em Hotli/icood. Em Flesh and the Devi] (A
Carne.-e o Diabo), a soma de duas personalidades tão preparadas na
Mibiieirtflde dos estúdios resultou numa das paixões mais violentas quea história do cinema registra. A naiião levava ao duelo, separava
(i/.a.t -;ão dejinilivamente) dois amigos de infância (o outro era o sue- 

'
co Imi-s líuiisori) e terminava com a morte da heroina quando ela,correndo porá tentar impedir novo duelo, não percebe um buraco norie gelado.

ESTUDANTES SECUNDÁRIOS
CARIOCAS SEGUEM
PARA A EUROPA
Vinte estudantes secundários brasi-

loiros, do Colégio Militar, do Colégio

Flesh and lhe Devil, dirigido por Clarence Broum, foi um dos prl-metros filmes a revelar o talento do realizador. Broivn, que ingressou nocinema (1.20) como assistente dc Maurice Tourneur, tinha seu maiorexilo, até então cm The Eage, com Valenttno c Vilma Banku. A sua
. fama aâvèm cm grande parte do fato dc ter sido éle o diretor qucfiz mais filmes com Grcta Garbo, a Flesh and the Devil seouindo-sa

A Woman oi Afíalrs (28), Anna Chrlstle c Romance (30), Inspiratlon
Cll), Anna Karenina (35) e Conquest: Madame Waletvsfca, (1337). MasClarence Broi.n, mais do que um "diretor de Garbo", sempre foi um.artesão do mais competentes e, às vezes (e sem Garbo), um artista —

o de The YcarJing e, sobretudo, Intruder in the Dust (O Mundo não
Perdoa).
....Depois dc Flesh and the Devil, Carbo e Gilbert se amaram ainda
cm tres filmes: Luvc (a primeira versão de Anna Karenina), A Wo-
man of Àítáirs c, já no cinema falado (quc liquidou Gilbcrt), Quecn
C/ii.sliua. E o cinema ganhou muito dinheiro com tudo isso.

"Na alma unida a D " rei-
11a sempre a primavera".

S. CURA D'ARS

SANTOS DE HOJE
Sizenando, Vitalino, Fausto, Rai-nilda, Carmelita, Maria do Carmo,

Carmen, Carmozinda, Carminda.— Indulgência, hoje, nas igro-
jas e capelas da Ordem do Carm..
SANTAS MISSÕES NA PARÓQUIA
DE S. JOÃO BATISTA DA LAGOA

¦ Uma ampla atividade, atingindo nu-
merosos grupos de íamilins, vem pre-
parando o movimento de renovação
espiritual com as grandes missões a
serem realizadas de 16 a 30 do cor-
rente, na Paróquia de São João Ba-

* t^sta da Lagoa.
birigirão o movimento os Padres

Dominicanos, e os trabalhos espiri-
tuais, tendo a Matriz como centro
atingirão os dois extremos da Pa-
róquia, com pregações diárias nas Ca-
Pilas do Colégio da Imaculada Con-
ccição e da Casa de Saúde de S. José.

No encerramento, a 30 do corrente,
haverá uma concentração religiosa
cheia de beleza e significação, saindo
ao mesmo tempo da Casa de Saúde

São José. do Colégio Santo Inácio e Papa recebeu, na Praça de São Pedrotlo_.C(?1(;RI? da I.maculada_ Conceição, 50.0OO moças italianas da Ação Calo-a projetada procissão dará a nota do
unidade da tradicional família pa-roquial de Botafogo.

A idéia da família espiritual da pa-róquia iluminará o movimento mis
sionário. A vida cristã e os sacra
mentos, a vida litúrgica e a unidade
paroquial, apresentadas de forma po-sitiva, terão uma atenção especial
para os problemas dos cônjuges, dos
jovens e dos profissionais.

Os programas particularizando to-
dos os atos e exercícios espirituais
serão largamente difundidos para co-
nhecimento de cada fiel,

MISSA NO COLÉGIO
SACRÉ CCEUR DE MARIE

Comemorando o centenário da úl-
tima aparição da Virgem à Santa Ber-
nardete, haverá missa campal na gru-ta do Colégio Sacro Coeur de Marie,
amanhã, 16, às 18 hs., para a qual cs-
tão convidadas as alunas, ex-alunas
e amigos do Colceio.

50 MIL MOCAS RECEBIDAS
PELO PAPA

CIDADE DO VATICANO, 14 — 0

0P0RT0
Para pessoas de boa apresentação, desembaraçadas e com

vontade de trabalhar, oferece-se oportunidade em grande firma
imobiliária. Paga-se boa comissão, não se exige horário inte-
gral e dá-se assistência técnica permanente, Aproveite nossa
experiência e colabore na venda de terrenos em CABO FRIO,
do famoso projeto urbanístico de M.M.M. Roberto — inédito
na América do Sul. Procurar o Sr. Lima, à Avenida Almirante
Barroso n. 81 - 2.° andar, depois das 15 horas. 54935

CARTAZ
BOATES
ARPÉGE — "Waldir Cahilon e Seu
Conjunto".
BEGUIN — (Fechado).
CANOAS — "Música e Dança".
CASABLANCA — Tel. 26-7345 —
(Fechado).
CIRO'-' — Tel. 37-1Í91 - "Música e
Dança".
CLUB 36 — "Sylvio Caldas".
DRÍNK'— "Djalma Ferreira e Seus
Milionários do Ritmo".
GOLDEN-ROOM — (Fechado).
LA BOHÉME — "Maysa com Zé Ma-
ria ao Plano",
K-T-BOÍTE — "Fafá Lemos".
MAXIM'S - Tel., 37-0.44 - "Com
Magé e seu Trio",
MEIA-NOITE — (Copacabana Pala-
ce) — Tel. 57-1818 — "Música de
Cópia. Moacir Silva".
NIGHT AND DAY — Tel. 37-9863 -"Mister Samba".
NOVO MUNDO — "Jantares Musi-
cados",
SACHA'S — "Murilinho Almeida".
TUDO AZUL — "Américo ao Pia-
no".

lica, vindas a Roma por motivo do
40.° aniversário de sua associação.

Pio XII falou da dupla vocação quese oferece às jovens cristãs, de se
consagrarem ao serviço de Deus ou
da família. "Se o Senhor devesse vos
chamar, disse éle, respondei gênero-samente "sim", Temos por várias vê-
zes reprovado o erro daqueles queafirmam quc a virgem cristã é qual-
quer coisa de mutilada, incompleta,
qualquer coisa c,ue não atinge a per-feição de seu próprio ser. A virgin-
dade, pelo contrário, é como u'a ma-
neira de viver angélica, é um estado
quc, por sua excelência, c superior
ao estado matrimonial, Mas essa su-
perlorldáde, doutra parte, em nada
retira à beleza e a grandiosidade da
vida conjugai",

Após ter louvado o matrimônio
cristão, recordando que Cristo o quiselevar à dignidade de um saeramen-
to, o Papa prosseguiu: — "Se, pois,fordes chamadas um dia a ser as coo-
peradoras de Deus na transmissão da
vida, é necessário que nasça em vós
e se fortifique sempre a vontade re-
soluta de serdes santas, de serdes
santas tanto quanto esposas na união
conjugai e 110 exercício dc vosso
amor".

Pio XII, terminando, concitou às
jovens a se Inspirarem no Exemplo
de Maria, a quem disse, o Senhor deu
a coroa dò esposa c a dignidade dc
mãe, — (F.!\) '

O ESTADO DE SAÚDE DE PIO' XII

CIDADE DO VATICANO, 14 - Uma
fonte do Vaticano informou hoje quco Papa Pio XII goza de excelente
saúde e tenciona manter 0 atual e
intenso ritmo de trabalho. A mesma
fonte, com- essas palavras, desmentiu
os rumores de que o Santo Padre te-
ria sofrido um desmaio, na semana
passada, c que seus médicos o haviam

ginais dc Francisco Pereira da Silva,
Silveira Sampaio e Carlos Drummond
de Andrade, revelando atores, atrizes,
e um diretor.

Após três anos inativos, o Estúdio
53 tem a sua estréia marcada para o
próximo dia 4 de ngóslo. no mesmo
palco da sua primeira estréia, o Tea-
tro dc Eólso de Ipanema, numa tem

Nunes. "O Bobo Bobão" que foi cias
sificada em 1» lugar no recente fes-
lival.de teatro Infantil realizado no
Teatro João Caetano, c conta com a
participação de Adil.i Araújo, Isolda
dc Souza, Munira Haddad. Ezechias
Marques Jr., Pedro Pimenta, Roberto
Ribeiro, Emilio de Matos, Guilherme
Dicken, Roberto de .Cleto e Cláudio

porada dc segundas-feiras. 1 Corrêa c Castro.
A direção do cspe.áculo será dei

Carlos Alberto Murtinho, e no elenco RUdo Gonçalves e Telcy Pcrez. Cena-
encontram-se: Rcnée Brown, ROfáma-mo. c Figurinos dc Roberto Monte-
ria Murtinho, Luiz Fernando Amaral,! negro.

aconselhado 'a poupar-se no trabalho, mr.ção das novas gerações."
(U.P.) I o Santo Padre mostra, a seguir, a

utilidade de uma cooperação estreita
IRA' O PAPA PARA num espirito de "verdadeira liberda-
CASTBL GANDOLFO dc" de todos os responsáveis pela

CIDADE DO VATICANO, 11.- Se- formação da criança, em cuja base
rá no fim cir-ste inês que o Papa irá | so coloca, cm todo caso, no pensa-

mento da Igreja, a "missão educado-

ça e classe de grande atriz encabeça j 
Metropolitana, da Escola Técnica de

o numeroso elenco.  '

Acs domingos, cm sessão única
15 horas, o elenco do Teatro da Pra- Sá, seguem amanhã para a Europa,
ça apresenta a peça infantil de Ligia Numa viagem de 20 dias, oferecida

Comercio Luso-Carioca, tio Instituto
às|dc Educação e do Ginásio Estácio dc

Museu de Arte Moderna: Festival
"HISTÓRIA DO CINEMA AMERICANO"

(10.° Programa)
GRETA CARBO e JOHN GILBERT

"Flesh and the Devil"
(A CARNE E O DIABO)

com Lars Hanson
Direção de Clarence Brown

MGM, 1926
l'c;e, na A.B.I., para os assinantes das séries A, B e C,

às 15, 18 e 21 horas. Amanhã, no mesmo
horário, para as outras séries.

pela Companhia Klbon percorrerão 4
países: Itália, Suiça, França e Bélgica,
acompanhados, por dois professores
D. Giuseppina Martinelli, da Pontifi-
cia Universidade Católica e Aldayr
Sebastião Lobo de Castro. Foram êlcs
os vencedores do Concurso Kibon
Europa realizado enlre os colégios do
Distrito Federal para escolha de uma
caravana que representará os estu-
dantes brasileiros em excursão à. Eu-
ropa. Viajam eles pelo DC-7-C, da Pa-
nair do Brasil e embarcação às 15 hs.
no Aeroporto Internacional do Ga-
leão.

instalar-se cm Castel Gnndolfo para
passar ali o verão e o outono, segun-
do o costume,

Na próxima semana começarão, na
residência papal, os trabalhos dc rc-
forma para a vinda do Soberano Pon-
tlficc, Espera-se poder terminar, pa-
ra esta temporada, a grande coberta
que foi aparelhada para receber os
peregrinos em dias dc chuva. (F.Ç.)

ra primordial da família". Apela o
1'apa para 6 livre concurso de todas
as forças vivas da nação, a fim dc"favorecer uma saitla de liberdade de
trocas e a emulação nas pesquisas",
e. depois de lembrar quc, como já
tivera ocasião "de 

dizer, todo monopó-
lio do Estado no domínio da educa-
ção é "uma pretensão incompatível

O PAPA E O PROBLEMA SOCIAL I com as' exigências fundamentais da

13E ROSE

VATICANO, 14 — "Uma nação que.
contempla o seu futuro deve refletir
no ensinamento dispensado à sua ju-
ventutle e na educação que ela rere-
be. As crianças de hoje serão ama-
nhã adultos capazes, pelo seu valor
moral e sua instrução, de cumprirem,
juntas, as grandes missões nacionais".
Assim se exprime o Papa na mensa-
gem que dirigiu a Charles Flory, pre-
sidente das Semanas Sociais da Fran-
ça. por ocasião da Semana que se
realiza atualmente em Versalhes só-
bre o tema: "O Ensino — problema
social".

Tratando do toma da Semana Social
atual. Pio XII lembra o que disse em
outra circunstância, isto é que "a
miísão da escola lhe vem não sòmen-
le do Estado, mas da família, primei-ro, depois da comunidade social a queela pertence". Insistindo sobre o ca-
ráter intrinsicamente social do ensino,
o Papa acrescenta: "A instituição es-
colar recebe essencialmente seus di-
rcitos das ; famílias e dos diversos
corpos sociais quc a englobam e ante
qs quais é ela responsável pela for-

pessoa humana", o Papa declara: "Ca-
da qual sabe quc, ao lado dos mono-
pólios de direito, existem hoje, em
virlude das condições econômicas,
rrioiip-lios de fato que não são menos
rigorosos. E', pelo contrário, por um
caminho de justa liberdade que se
deve avançar, se se quer, para bem
da comunidade nacional, renovar os
qur-dros institucionais do ensino",

Na última parte de sua mensagem,
o Soberano Pontífice dirige uma ho-
menagem especial às escolas, cole-
gios e universidades católicas que,
disse êle. ocupam na França lugar
tão honroso e prestam à Igreja e ao
país tão importantes serviços"."Nas perspectivas de liberdade que
contemplamos, conclui o Papa, sua
missão é considerável c tantas inicia-
Uvas já tomadas em diversos domf-
nios, tantos resultados obtidos fazem
desejar quc. nos próximos anos. o dc-
senvolvimento de uma missão tão be-
nefica possa ser garantido, graças à
inteligente compreensão dos homens
responsáveis pelo bem do pais e seu
futuro". — (F.P.)

NOVA DIRETORIA
DO ROTARY
DE 'COPACABANA
O Rotary Clube de Copacabana

acaba de dar posse fest!-va ao seu
novo Conselho Diretor, que está as-
sim composto:

Presidente: Di.rcy Eove de Aze-
vedo; 1." vioo-presidente: Oscar
Bloch Sigelmann; 2.» vice-presiden-
te: Antônio Ibiapina; 1." secretário:
Geysa Boscoli; 2." secretário: Aris-
lides Pereira I.lma; 1.» tesoureiro:;
Leon Spunt; 2." tesoureiro: Arildo
de Souza Gonçalves; diretor de pro-
tocolo: Pedro Sambin: diretores:
Eduardo Vasconcellos, eFrnando Tu-
de de Souza c Nestor Moura Brasil.
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PRFSO NO EGITO
0. DR. EISELE
CAIRO — Foi preso nesta cida-

de o dr. Hans Ei.selc, médico cm Mu-
nique, que tinha sido recentemente
acusado por testemunhas do proces-
so de Sommer, o "torturador de. Bu-
chenwald", de haver morto numero-
sos prisioneiros do campo dc coriecn-
tração.

Chegado ao Egito a bordo de um
navio Italiano, o dr. Hans Eiselc se
tinha Instalado no Hotel "Ambassa-
dor", no centro do Cairo, dia 13 do
corrente. Em seguida se hospedara
em um hotel mal smodesto, onde foi
detido. (F. P.)

."IN MEMORIAM» DE AFONSO CELSO — Muito cx-
pressivas foram as homenagens prestadas pela Sociedade
dos Amigos de Afonso Celso à memória de seu patrono,
pela passagem do 20.° aniversário de sua morte. Na Ca-
pela da Reitorja da U. B. foi rezada sábado último missa
por siía alma e em seguida inaugurada na Biblioteca Cen-
trai da referida Reitoria uma exposição retrospectiva de
sua obra. Falaram o prof. Pedro Calmon, a sra. Lais
Vamprc, ,o embaixador Paulo Haslocker e a sra. Maria
Eugenia, agradecendo as homenagens, sendo todos viva-
mente aplaudidos. Na foto um aspecto da solenidade, no
salão da Biblioteca Central. -
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TEATROS \
BôLSO — Tel. 27-31.2 - "Casal en-
Ire Aspas".
CARLOS GOMES — Tel. 22-7581 -"O Diário dc Anne Frank" — (com
Dália Palma e Felipe Carone).
COPACABANA — Tel. 57-1818 —"Gigi" — (de Colettc).
DULC1NA - Tel. 32-5817 — "Pega
Fogo" c "O Protocolo". — Horário:— diariamente às 21 horas.
JARDUL — "Garotas em Hi-Fi".
JOÃO CAETANO — Tel. 43-427G —"t tudo Jujú-Fru-Fru".
LEME — Tel. 37-6412 — "Ocupa-te
do meu Mínimo".
RECREIO - Tel. 22-81G4 - "Peguei
um Ita no Norte".
RIVAL — "Que pedoço de mau Ca-
minho".
MA1SON DE FRANCE - "Treze iMesa".
MUNICIPAL — Tel. 22-2S85 -
MESBLA - "Calúnia".

"Calúnia",
"Max Pelman".

Tel. 42-6442 — "Tlm-

"Tire a Máscara

(Fecha-

MESBLA —
REPÚBLICA
SERRADOR
bira",
SAO JORGE —
Doutor".
TIJUCA — Tel. 28-1039
dol.
V.AQUIA JORGE — (Madureira) -"A Coroa É Nossa" — (de Humberto
Cunha).

PARQUES DIVERSÕES
PRAÇA DO CONGRESSO — "Festa
Nacional Dos Estudantes".
QUINTA DA BOA VISTA —' "Par-
quc Shangai".

Cinclândia

CINEMAS
CAPITÓLIO — Tel. 22-676B —
"Jornais" — "Desenhos" — "Curiosi-
dades"
IMPÉRIO — Tel. 22-9348 — "A Noi-
te Do Demônio" — com Dana An-
drcws — Peggy Cummins — Niall
McGinnis. — (Produção americana).
METRO — Tel 22-6490 - "O Meni-
no Invisível" com Richard Eyer —
Philip Abbott — Diane Brewster. —
(Produção americana),
ODEON — Tel. 22-1508 —--"Reduto
Dos Renegados" — com John LundDoris Singleton — John Archer.(Produção americiana).
PALÁCIO - Tel. 22-0.38 — "É A
Maior!" — com Cyll Farnev — Sô-
nia Mamcd — Walter D'Avila — Pi-
tucfl — Nádia Maria. — (Produção
nacional).
PATl/t- _ Tel. 22-8795 — "O Espa-
dachlm Misterioso" — com Frank
Latlmore — Fiorella Mari — Tamara
Lecs. — Colorido. — (Produção ita-
liana).
PLAV.A - Tel. 22-1097 - "O Prln-
cipe E A Parisiense" — com Brigitte
Bardot - Henry Vidal — Charles
Boycr — Nadia Gray. — Colorido. —
(Produção francesaI.
VITÓRIA — Tel. 42-9020 — "Bra-
sil Na Copa Do Mundo De 58" —

Filme de longa metragem. — (Pro-dução alemã). «
RIVOLl — (Cinclândia) — "Devora
doía De Homens" — com Silvia Pi-
nal — Joaquim Cordero _ Alberto
de Mendoza —. Carlos Riquelmc, —
(Produção mexicana).
REX - Tel. 22-6327 - "Lua De MelEm Monte Cario" — com Rossanò
Brazzi — Glynis Johns. — Colorido.— (Produção americana).

CENTRO
CINEAC TRIANON — Tel. 42-602-1 -"Jornais" — "Desenhos" — "Curiosi-
dades" — "Comédias" — "Atualida-
des".

42-3512 -COLONIAL - Tel"Acossados Pela Justiça
FLORIANO - Tel. 43-9074 -"Brasi! Na Copa Do Mundo De 58".— Filme de longa metragem. — (Pro-
dução alemã).
IDtfAL — Tel. 42-1218 — "Brasil Na
Copa Do Mundo De 58".
ÍRIS — Tel. 42-0763 —
De Hunton".
MEM DE SA — Tel."Cidade Amendrontoda"
MARROCOS — Tel."Paraíso Proibido".
POPULAR — Tel."Fantasia Oriental".
PRESIDENTE — Tel."O Menino Invisível" — com Richard
Eyer - Philip Abbott — Diane Bre-
wster. — (Produção americana).
PRIMOR - Tel. 43-H681 -
RIO BRANCO — Tel. 43-1639 -"É A MaiQrl".
SÃO JPSÊ - Tel. 42-0592 -"O Espadachim Misterioso",.

Bairros — Subúrbios
ABOLIÇÃO - (Lg. da Abolição) -"A Noite Do Demônio",
AMÉRICA - Tel.

"Bandoleiros

42-2232 —

22-7979 —

43-1831 —

42-7128

É A Maior!
ALPHA — Tel. 29-8215
Escarlate".
AAÍCHIETA —
ARX-PAL/lCIO"O Espadachim
Frank Latimore

48-4519

"A Hora

Tel 57-2795 -
Misterioso" — comFiorella Mari —

Tamara Lecs. — Colorido. — (Pro-
dução italiana).
ASTÓR1A - ,' Te). 47-0466 -"O Príncipe E A Parisiense"
AVENIDA - Tel. 48-1667 -"Cidade Amedrontada".
AY.TECA - Tel 45-6813 -"Devoradorn De Homens" — com
Silvia Pinai — Joaquim Cordero —
Alberto de Mendoza — Carlos Ri-
queime, — (Produção mexicana).
ÁGUA SANTA — (Eng. de Dentro)"A Quadrilha Da Morte"'.
Al.ASKA - i Copacabana) —"Reduto Dos Renegados".
ALVORADA - Tel. 27-2936 - (Fe-chado para obrasl
BANDEIRANTES - Tel. 29-3262 -"Sangue Rebelde" c "Onde Imperam
As Balas".
BARONEY.A — Tel. J. P. A. 623 -"O Escândalo Do Século".
BELMAH — (Engenho dc Dentro) —"A Noite Do Demônio".
BJÍNTO RIBEIRO - lei M ti S
881 -
BONSUCESSO - (Bonsuccsso) -
"É A Maior'".
BRAZ DE PINA — Tel. 30-3489 -
"É A Maior!".
BOTAFOGO — Tel. 2ü-22,i0 —
"É 

[A Maior!".
CARIOCA - Tel. 28-3681 —"Lua De Mel Em Monte Cario".
CATUMB1 - 'lei, 22-3631 - (Fecha-
do para obrasi
CACHAMBI - Tel. 49-940. -"E Agora Brilha O Sol".
CAIÇARAS -
CAIRO - (São João de Merirv) —
CAMPO GRANDE — Tel. C. G. R.
328 — "Madame Bateríly".
CARAIOLY _ (Vila da Penha) -"Bandoleiro Inocente".
CAKUSO COP/1C/1B/1JV/1 _ Tel ..27-5150 — "Onde Está Meu Assassi-
no?" — com Fernandel — Maurice
Tcynac — Armand Bernard — Noelle
Norma. — (Produção íranccsal.
CENTRAL - Tel. 30-3652 —"A Lei Do Revólver".
COLISEU - Tel. 29-8753 -"Lua De Mel Em Monte Cario".
COPACABANA - lei .17-5134 -"Brasil Na Copa Do Mundo De 58".COIMBRA — (R. de Albuquerque) -

"Aconteceu Em Roma" e "No Do-
mínio Do Vicio".
DANÚBIO - Tel. 37-1980 -
ENGENHO DE DENTRO — Tel.
29-4136 — "Onde Está Meu Assassi-
no?".
_•'_>.YE-TIJUCA - Tel 28-5513 -"O Espadachim Misterioso".
ESKYIi-Mft/Ii/t - Tel. 29-6704 -"O Anjo Branco".
ESTÁCIO DE SÁ - Tel, 32-2923 -"O Terror Da Noite".
FLORESTA — Tel. 21-6257 -"Não Renegues Teu Sangue".
FLUMINENSE — Tel. 29-1404 -"É A Maior!".
GLÓRIA — (São João dé Merity) —"Bandoleiros De Durango",
GUARACl - (Rocha Miranda) -"Dcvòradora Dc Homens".
GUANABARA — Tel. 2649339 -"Reduto Dos Renegados".
HADDOCK LOBO - Tel. 48-9610 -"Atentado Na Noite".
IPANEMA — Tel. 47-3306 —"Brasil Na Copa Do Mundo De 58".
IRAJA — Tel. 29-8330 — "A Soldo
Do Diabo".
1MPERATOR — (Méier) — "É A
Maior!" — com Cyll Farney — Sônia
Mamed — Walter D'Avila — PitucaNádia Maria. — (Produção nacio-
nel).
LEBLON — Tel. 27-7805 -"Lua De Mel Em Monte Cario".
LEOPOLDINA — (Penha) - "É A
Maior!".
MADRID - Tel. 48-1184 - "Ê A
Maior!" — com Cyll Farney — Sônia
Mamed - Walter D'Avila - PitucaNadia Maria. — (Produção nacio-
nal).
MARACANÃ - Tel. 48-1918 —"Redulo Dos Renegados" . v
MADUREIRA - Tel. ' .9-8733 -"Ê A Maior!".
MARIANA — Tel. 28-1357 —"A Lm Passo Da Escravidão".
MARAJÁ — Tel. 28-7351 —"Vivendo No Inferno".
MARAJÓ - Tel. B. P. A. fiflfi _"A Morte Ronda O Espetáculo"
MODERNO — (Bangu) — Tel. 842 -"Massacrados".
MELLO — Tel. 30-3077 — "A Rainha
Da Babilônia".

METRO COPACABANA - Tel.
37-9898 — "p Menino Invisível" —
com Richard Eyer — Philip Abbott
— Diane Brewster. — (Produção
americana).
METRO TIJUCA — Tel. 48-9970 —
"O Menino Invisível" — com Richard
Eyer — Philip Abbott — Diane
Brewster, — (Produção americana).
MAUÁ — Tel. 30-5056 — "O Espada-
chim Misterioso" — com Frank La-
timore — Fiorella Mari —, Tamara
Lces. — Colorido. — (Produção ita-
liana).
MASCOTE — Tel. 29-0411 —"O Príncipe E A Parisiense".
MEYER — Tel. 29-1222 —"Devoradora De Homens",
MONTE CASTELO - Tel. 29-8250 -"É A Maior!" — com Cyll Farney —
Sônia Mamed — Walter D'Avila —
Pituca — Nádia Maria. — (Produção
nacional).
MIRAMAR - (Leblon) — "É A
Maior!".
MOÇA BONITA - (Padre Miguel) -"Clima De Violência".
NACIONAL — Tel. 26-6072 —"Devoradora De Homens".
NATAL — Tel. 48-1480 —"Casta Diva".
NOVO HORIY.ONTE —
ORIENTE _ Tel. 30-1131 —"Madrugada De Sangue".
OLINDA - Tel. 48-1032 —"O Príncipe E A Parisiense".
PAX — Tel. 27-6321 — "O MeninoInvisível" — com Richard Eyer —
Philip Abbott — Diane Brewster. —
(Produção americana).
PARA TODOS - Tel. 29-5191 -"O Espadachim Misterioso".
POLITEAMA - Tel. 25-1143 -"6 A Maior!".
PALÁCIO HIGIEN.POLIS — (Higle-nopolis) — "O Menino Invisível" -
com Richard Eyer — Philip Abbott— Diane Brewster. — (Produçãoamericana).
PALÁCIO SANTA CRUZ - "Fúria
Dos Justos".
PALÁCIO VITÓRIA — Tel. 48-1971 -"Os Que Sabem Morrer".
PARAÍSO - Tel. 30-1060 -"Mulher Do Diabo

Tel.

Tel. 47-2668 —

(Del Castilho) —

30-1094 "£ A
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PENHA —
Dias".
PIRAJA —
"É A Maior!".
PRIMAVERA —
"Atraiçoado".
PROGRESSO —
RAMOS — Tel
Maior!",
PADRE N.BREGA — (Caseadura) —"Adorável Tirano".
RAMOS — Tel. 30-1094 — "_ A
Maior!".
REGÊNCIA - (Caseadura) —"Devoradora De Homens".
REAL — Tel. 29-3467 — "Assassi-
nos".
REALENGO - Tel. Bangu 472 -
RIAN — Tel. 47-1144 — "Lua De Mel
Em Monte Cario".
RIVIERA — (Copacabana) —
"Por Ternura Também Se Mata".
ROULIEN — Tel. 49-1693 —
"Onde Está Meu Assassino?".
ROY/1L — (Copacabana) —
"O Corcunda De Notre Dame".
ROSÁRIO — Tel. 30-1889 —
"Devoradora De Homens",
RYDAN — Tel. 48-1693 — "Aventu-
ras Do Capitão Fabian".
ROXY — Tel. 27-8245 — "Ê A
Maior!" — com Cyll Farney — Sônia
Mamed — Walter D'Avila — Pituca

Nádia Maria, — (Produção nacio-
nal).
SANTA ALICE — Tel. 38-9993 —"Brasil Na Copa Do Mundo De 58".
SANTA CECÍLIA — Tel. 30-1823 -"Crisbi" — (Ouro Maldito).
SANTA HELENA - Tel. 30-2666 -"Mar Sem Fim".
SANTO AFONSO — (Tijuca) -"O Menlnão".
SÃO JORGE — Tel. 29-0894 —
(Maria das Graças) — "Atentado Na
Noite".
SÃO GERALDO - Tel. 30-9282 -
SAO JOÃO - (São João Meriti) —
SÁO LUIZ — Tel. 25-7479 -"Lua De Mel Em Monte Cario" —
com Rossano Brazzi — Glynis Johns.Colorido. — (Produção america-na).
SÃO PEDRO —
"É A Maior!".
SÃO PAULO — (Higicnópolis) -•Todos Podem Me Matar".
TIJUCA - Tel. 48-1318 -

l*nf£??.n- ÍÍJ Cor>A Do. Mundo-De 58"-1I TODOS OS SANTOS _ r_i rt-lKWO -

30-1121 — "Fernão TRINDADE — Tel. 49-3838"Um Estranho Em Minha Vida".
VILA ISABEL — Tel. 38-1810"Casta Diva",
VAZ LOBO — Tel. 29-9198"É A Maior!",

Tel. 30-4181

Governador

GUARABU —
ITAMAR — "Paixões Sem Freios".
JARDIM — "Massacrado.".

Niterói

CASSINO — Tel. 4555 —
CENTRAL — Tel. 3807 —;"Mademoisclle Pigallc".
ÉDEN - Tel. 6285 — "Tarde DemaisPara Esquecer".
GRILL CASSINO — Tol. 4555 —
ICARAt — Tel. 3346 — "Reduto DoaRenegados".
IMPERIAL — Tel. 3120 —"Casta Diva".
MAN D ARO — Tel. 20-285 —
MUTUA .— (São Gonçalo) _"Qual Das Duas?". -
ODEON-NITERÓI — Tel. 2-2707 —"Rico Ri À Toa".
RIO BRANCO — Tel, 2-0334 —
SÃO BENTO — Tel. "2-4529 -."O Menino Invisível".
SÃO JORGE — Tel. 2934 -."Onde Está Meu Assassino?".
VERA CRUZ — Tel. 2-2964 -.

Caxias
CAXIAS — "pão, Amor E Ciúme",PAZ-C.4XL4S - "É A Maior!".
POPULAR - "Homens E Lobos".

"A Luz Do Dese-

Petrópolls ] •

ART-PALACIO —
jo".
CAPITÓLIO - "A Noite Do Demo-nio"
D. PEDRO — 3400 — "Mulher Dia-bólica".
ESPERANTO — Tel. 3787 —
PETRÓPOLIS - "A Casa Dos Se-
gredos".

T. RIOS v
REX — "Voltou Dentre Os MortotV
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DIJ.ETOP. S
M. PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, 471 Correio da Manha
REDATOR-CHEFE

, ANTÔNIO CALLADO RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, 1G DE JULHO DE 1958

COM DISTRITO FEDERAL UNIDO AO ESTADO DO RIO
CARIOCAS E FLUMINENSES SAIRIAM ENGRANDECIDOS

Da fusão das duas unidades surgiria "novo São Paulo" — Estado da Guanabara (só D. F.) seria cabeça sem corpo
e criaria problemas —• Razões históricas, econômicas, políticas e geográficas, segundo o deputado Jonas Bahiense,

autor de emenda pela integração em pé de igualdade — Confusões à vista, que urge evitar
ente lhes prarecesse mais adequ.

SUPERINTENDENTE
JOSÍ V. rORTINHO

N, 20.031 — ANO LVII1
GERENTE

ALINIO DE SALLES

— Pense-se no que seria um novo São Paulo a integrar a
Federação brasileira c ter-se-á a imagem exata do que representa-
ria a fusão do Distrito Federal com o Estado do Rio, que se jus-tifica e recomenda por razões históricas, econômicas, geográficase políticas. Assim iniciou o seu depoimento ao Correio da Manhã,
respondendo ao nosso inquérito sobre os possíveis destinos da
Capital do país com' a mudança pera Brasília, o deputado Jonas
Bahiense, autor da emenda constitucional que prevê a integração
dessas duas unidades federativas num só Estado.

TODOS FLUMINENSES
'¦ — As razões históricas — con-

tintiou o parlamentar — eu as
apontei nas justificativas da
emenda: o Distrito Federal e o
Estado do Rio foram originária-
mente parte de um mesmo tènri-
tório. Os cariocas nem sempre
gostam de ser chamados flumi-
nenses, mas historicamente eles
são fluminenses, pois são filhos do
Rio de Janeiro. O termo ílumi-
nense não se refere ao Paraíba do
Sul como alguns crêem, mas ao
Rio de Janeiro, que foi como os
portugueses denominaram a ria da
Guanabara".

RIO: MUNICÍPIO QUE NÃO
FOI DESMEMBRADO

E acrescentou o deputado pelo
Estado do Rio, cuja emenda está
subscrita por meia centena de
parlamentares, muitos deles re-
presentando o Distrito Federal:"Quando a Constituição de 1824
estabeleceu que o Conselho Ge-
ral das. Províncias não poderia
constituir-se na província em que
estivesse colocada a Capital do
Império, a Província do Rio de
Janeiro ficou sem a autonomia
dada às demais. Foi o Ato Adicio
nal de 1834 que alterou tal situa-
ção, criando o Município Neutro,
sem instituir propriamente um

HOJE, NO RIO,
,0 ROMANCISTA
JOHN DOS PASSOS
É esperado hoje, nesta capital,

o romancista norte-americano
John dos Passos, para' uma visita
de 6 semanas ao Brasil. A viagem
do conhecido escritor, que se faz
acompanhar de sua esposa e fi-
lha, realiza-se sob os auspeios do
do Instituto Brasii-Eslados Unidos
e da Divisão Cultural do Minis-
tério das Relações Exteriores.

John dos Passos permanecerá
três semanas no Rio e viajará por
vários Estados visitando, inclusi-
ve, Brasília, cujas impressões fi-
xará em uma reportagem a ser
publicada no "Readcr's Digest".
Durante sua estada escreverá ar-
figos para algumas publicações.
Pronunciará, ainda, duas confe-
rências: uma rio encerramento
do Seminário para professores de
inglês do Instituto Brasii-Estados
Unidos, no dia 18, e outra, no dia
21, ambas no auditório da embai-
xada norte-americana.

desmembramento territorial, uma
vez.que limitava apenas a auto
ridade da Assembléia Legislativa
Provincial, que não tinha júris-
dição no Município em que "
Corte estivesse localizada".

SE NAO HOUVE FUSÃO

Quanto às razões econômicas,
observou a seguir o deputado Jo
nas Bahiense. "Seria o Distrito
Federal um Estado pigmeu, a de
pender inteiramente do Estado do
Rio no que se refere ao abasteci-
mento. O atual território do Dis-
trito Federal teria de ser desmem-
brado em três ou quatros muni-
cípios, pelo menos, os quais te-
riam as maiores dificuldades orça-
meritárias.

Lembrou ma's que problemascomo o da energia elétrica pode-
riam ter sua solução dificultada,
por isso que todas as possibilida-
des dc ampliação e aproveita-
mento do potencial hidrelétrico
estaria na dependência do Govêr-
no do Estado do Rio. Tal hoje não
acontece por estar aqui o governo
federal a intervir e a regulamen-
tar o assunto sem que haja recla-
mações por parte do vizinho Esta-
do. Mas a situação se modificaria.
Haja vista o caso de Caraguata-
tuba, que gerou conflito jurídico-
econômico 

"entre 
São Paulo e R.

de Janeiro. E assim surgiriam ou-
tros conflitos de jurisdição. E ei-
nou caso concreto:

— Como poderiam os "guana-
barinos", por exemplo, adminis-
tràr a adutora de Ribeirão das
Lajes, se ela está em território
fluminense? Como Capital da Re-r
pública, o Distrito Federal tem
tido esses assuntos resolvidos pe-
lo governo federal, que tem ação
em qualquer parte do território
nacional; isso, entretanto, deixa-
ria de ocorrer com a criação do
Estado da Guanabara".

BENEFÍCIOS MÚTUOS

Politicamente — aduziu — ca-
riocas e fluminenses seriam gran-
demente beneficiados com a fu-
são, porque esta permitiria criar-
se um Estado realmente podero-
so. Não se trata de uma reivindi-
cação, nem de anexáção do D. F.
ao Estado do Rio. Propõe-se, isso
sim, a integração dessas duas uni-
dades em igualdade de condições.
Tanto assim que a minha emenda
propõe uma Assembléia Consti-
tu inte que se instalaria com os.
54 deputados fluminenses e 54 ve-
readores cariocas, isto é, 50 verea-
dores somados a mais quatro de
seus suplentes. E os constituintes

— Levando-se apenas o terri-
tório do D. F., teríamos um Esta-
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do sem voz ativa na República. 15 monstra o acerto da emenda cons-de que adiantaria ao Est. do Rio "
ter outro encravado em seu ter
ntório? A solução "fusionista" só

Jonas Bahiense"Solução sem melindres
nallstas"

regio-

traria benefícios mútuos.

titucional que apresentei".

INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL

, NOVA DATA PARA A VISITA
DE FOSTER DULLES AO BRASIL

Conseqüência dos acontecimentos do Oriente Médio — Nenhuma
notícia oficial do adiamento da. viagem do secretário de Estado
norte-americano na Embaixada dos Estados Unidos e no Itamarati --'

Permanece no Rio o embaixador Amaral Peixoto

,,,,,„,,„_-,„. O entrevistado alinhou diver-RECEPTIVIDADE E RESERVAS sos fatos de suma importância' decorrentes da trasladaeão da Ca
, Aludindo à receptividade dasidéias expostas em sua emenda,
entre os fluminenses, acrescentou
o sr. Bahiense que ela é boa:

"Há, todavia, uma parte que re-
ceia tenham os fluminenses que
pagar pelos desatinos administra-
tivos da Prefeitura do D. F. Ésse
perigo seria afastado com a cria-
ção de novas municipalidades que
absorveriam em parte o funciona-
lismo da P. D. F., possibilitando
melhor rendimento administrati-
vo e um maior equilíbrio entre a
despesa e a receita",

CABEÇA SEM MEMBROS

Referindo-se ao discutido "Es-
tado da Guanabara" como uma
cabeça sem os membros, lembrou
o parlamentar:— "Quando da recente crise na
UDN ppr causa da sucessão flu-
minense, cogitou-se da fusão co-
mo solução política e isso já de-

pitai. Assim, serviços federais
como o Corpo de Bombeiros, te-
riam que ser custeados pela no-
va unidade territorial; a transfe-
renda dos tribunais e iuízes de-
mandaria a pronta reorganização
da Justiça. E arrematou:"A verdade é que o' governotem de tomar medidas urgentes
no que se refere à criação do no-
vo Estado, seja êle pela fusão, ou
contra ela. Até agora o Congres-
so não recebeu nenhuma proposi-
ção do governo que procure deli-
near com a necessária antecipa-
ção as medidas que devam ser to-
madas com relação ao atual D. F.,
quando da translerência da Ca-
pitai para Brasília que ninguém
duvide, será mesmo efetivada".
COINCIDÊNCIA DE MANDATOS

Disse ainda:
— Uni outro aspecto também

(Conclui na 10a pAglna)

Os acontecimentos do Oriente Médio provavelmente
forçarão o secretário de Estado norte-americano, Foster
Dulles, a adiar sua viagem ao Brasil. Nenhuma noticia
oficial. chegou ao Itamarati ou à embaixada dos Estados

Unidos. Mas no Catete admitia-se francamente que o sr.
Foster Dulles 'fosse obrigado a adiar, por alguns dias, sua
vinda ao nosso país. Sua viagem, como ó do conhecimento
público, deve verificar-se dia 5 de agosto.

PREOCUPADO O ITAMARATI
O Itamarati está acompanhando

com a máxima preocupação o de-
senrolar dos acontecimentos no
Oriente Médio. As autoridades
que dirigem e orientam nossa po-litica externa mantém-se em
constante contacto com as em-
baixadas e legações dos paísi;s
envolvidos na crise, ao mesmo
tempo que procuram entrar em
ligação com nossos representai!-
tes no Oriente Médio, na Eurouu
e nos Estados Unidos.

ADIADA A VIAGEM DE
AMARAL PEIXOTO

Foi noticiado que o emoaixa-
dor Amaral Peixoto regressaria

Terminou sem conclusões a reunião cafeeira em % Paulo
A portas fechadas — Presume-se que tenham sido superadas as divergências — Paralisarão

dos negócios no interior do Estado
S. PAULO, 15 (Sucursal) — Nao

apresentou conclusões a reunião
realizada na manhã de hoje no Pa-
lácio do Governo, sob a presidência
do sr. Jânio Quadros, quando de-
veria ser conhecida a última pala-
vra oficial e da lavoura de São
Paulo sobre o problema do café.
Outra reunião foi realizada à tar-
de sob á presidência do secretário
da Fazenda, quando se decidiu a
elaboração de um trabalho a ser
apresentado dentro de 48 horas ao
sr. Jânio Quadros com sugestões

safra, aguardando-se a seguir um
pronunciamento definitivo do che-
fe do Executivo paulista.

SUPERADAS AS,DIVERGÊNCIAS

A reunião da manhã teve inicio
às 8,15 e se prolongou por 4 ho-
ras, mas o sr. Jânio Quadros reti-
rou-se antes do final, passando a
direção dos trabalhos ao sr. Fran-
cisco de Paula Vicente de Azevedo,
secretário da Fazenda. O encontro
entre membros do governo e os re

sôbrc a comercialização-da nova| presentantes de classe da lavoura

- FARESP, Sociedade Rural Brasi-
leira e Associação Paulista de Ca-
feicultores — transcorreu a nor-
tas fechadas, apurando, contudo, a
reportagem que os principais tter.s
desenvolvidos foram no sentido de
superar divergências de pontos de
vista, o que teria sido conseguido
segundo se depreende de declara-
ções feitas posteriormente à reu-
nláo.

POLÍTICA IMEDIATA E A
LONGO PRAZO

Ao deixar o Palácio do Governo,

DIRIGENTES SINDICAIS CONTRA
HOSTILIDADES A FOSTER DULLES

Os dirigentes sindicais não par-
ciparão de qualquer manifestação
de hostilidade a Foster Dulles.
Essa decisão foi tomada numa
reunião realizada ontem no Sin-

dariam'ao futuro Estado o nome|dicato dos Gráficos e na qual es

JVO Itfl/JVDO POLÍTICO
Dois pesos e duas medidas
Viagem a Porto Alegre
Abre mão da anistiao

A aliança da UDN com o PTB no Estado do Rio provocouféria crise de âmbito nacional entre os udenistas. Na Bahia, en-
tretanto, o caso é mais sério e grave. Lá é o próprio presidentenacional do partido que procura atrair o PTB para uma aliança
com a UDN a fim de ser novamente candidato ao governo do Es-
tado? No Estado do Rio, o PTB e o sr. João Goulart não ser-
vem. Mas na Bahia são Indispensáveis à vitória da UDN.

Que dirão disso os srs. Carlos Lacerda, Prado Kelly, Raul
Fernandes, Raimundo Padilha e todos quantos se bateram con-
tra o acordo entre os dois partidos no Estado do Rio?

VIAGEM A PORTO ALEGRE

Adlou-se para 5 de agosto virídou
ro, finalmente, a viagem que uni dos
Grupos de Trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito contra a
Corrupção e as Fraudes Eleitorai.
pretendia efetuar, amanhã, ao Rio
Grande do Sul. a fim dc apurar, em
Porto Alegre, as denúncias sobre cor-
rupção eleitoral. Conforme antecipa-
mos, esteve presente nesta Capital,
ontem, o sr. Monteiro de Barros
(PSP-São Paulo), relator da matéria,
que se encontrou com o sr. Adauto
Cardoso (UDN-D.F.) para fixar
aquela data para diligências em ter-
ras gaúchas, o sr. Leite Neto, pre-
sidente do órgão de sindicância e quedesignou a data de ontem para o en-
contro, desde a semana passada iá
se encontra em Sergipe, com planosde só retornar em principio dc agós-
to. Êste motivo e outros pequenasdetalhes provocaram o adiamento dn
viagem.

ABRE MAO DA ANISTIAilAO

íll -
bóia,

SAO PAULO,
brigadeiro Armando Ararigbóia, comandante da 4.a Zona Aérea, infor
mou à reportagem que a carta en-
viada pelo major José Chaves La
meirão ao ministro da Aeronáutica,
onde reafirma que foi vitima de es
pionagem por parte da Aeronáutica,
determinará, se fôr o caso, a adoção
de providências enérgicas. "Trata-se
de assunto militar. Primeiramente o
oficial teria de confirmar a autoria
da carta e somente depois serão apli-
cadas as penalidades cabíveis".

A carta do major Lameirão {oi di-
vulgada em vários jornais locais e
aquele- oficial, procurado pela repor-
tagem durante o dia, nâo foi localiza-
do, anunciando-se, inclusive, a possi-bilidade de se encontrar foragido. Na
missiva, o major Lameirão, mais uma

LfDER CATÓLICO
ARGENTINO
VEM HOJE
FALAR COM J. K.
Pablo Pardo, líder católico ar-

gentino e um dos expoentes da
política de Frondizi, dc quem é
amigo pessoal, chegará hoje ao
Rio a fim de conferenciar com o
presidente Juscelino Kubitschek.
Nada'se sabe sobre o tema dessas
conferências. Fablo Fardo ficará
cinco dias nesta Capital. Scu de-
sembarque está previsto para as
lÜ luxas, no Galeão.

vez, abre mão da anistia com
beneficiado após o episódio
csreacanga."

Sue 
foi

e Ja-

CONJUNTURA
FINANCEIRA

ECONÔMICO-

O deputado Wagner Estelita, presi-dente da Comissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira, aproveitará o
presente recesso parlamentar paraformular o seu relatório sobre a si-
tuação económico-financeira do pais,do qual pretende se desincumblr, da
tribuna da câmara, logo o Congresso
reabra suas atividades. Esse relato-
rio, como se sabe, cabe ao presidên-
te daquele órgão técnico elaborar
anualmente, conforme exigência re-
gimental.
PELO MENOS UM SENADOR

O sr. Paulo Araújo, presidente da
UDN do Estado do Rio, falando â
imprensa declarou que não via pos-
sibilidade de o partido dar cumpri-
mento' ás sugestões do Diretório Na-
cional. 51 dos 60 Diretórios Municipais
consultados manifestaram-se a favor
da manutenção dos compromissos
com o PTB.

Enquanto isso, o deputado Raymun-
do Padilha declarava à nossa repor-
tagem que os dissidentes udenistas
fluminenses vJo aguardar que se es-
gotem todas as chances em busca ile
um entendimento partidário, tal como
indicou o pronunciamento do órgão
superior do partido. Não pretendem,
em conseqüência, dar nenhum passo
por outros caminhos. Salieirtou, nno
obstante, que os dissidentes, desejam,
pelo menos, eleger um senador, já
que a UDN do Estado do Rio foi por
demais prejudicada Reuniu-se várias
vezes e o resultado foi oue dessas
reuniões não saiu qualquer beneficio
para o partido, mas sim para os
outros.

Quanto ao provável candidato a ser
indicado pelos dissidentes para rece-
b?r apoio do PSD. afirmou o depu-
todo Padilha que entre os seus com-
Danheiros existem outros com maio-
i es serviços prestados.
FALTA DE SINCERIDADE

Com a chegada, ontem, a esta Ca-
pitai, dos srs. Oliveira Brito e Aloisio
de Castro, deslocou-se para o Rio o
front" da política baiana, uma vez

que aqui já se encontram os srs. Vlei-
ra de Meio. Manuel Novais, Alaim
Melo e o presidente da UDN.

O deputado Aloisio de Castro disse
à reportagem que veio ao' Rio esta-
belecer contatos com os diversos gru-
pos políticos do seu Estado. Pretende
envidar esforços para ver se ainda
consegue tornar efetiva uma compo-
sição em torno de um dos nomes su-
geridos pelo governador, que são os
srs. Edgard Santos. Madureira do Pi-
nho, Anísio Teixeira, Podreira de Frei-
ta», Miguel Calmou, Hosanah da Sil-
veira c Lafayete Ponde.

REVOADA PARA PERNAMBUCO
Seguem hoje para Recife, os srs.

Etelvino Lins, Jarbas Maranhão, An-
tônio pereira, Pontes Vieira e Amau-
ry Pedrosa, todos do PSD daquele
Estado. Retornam ao Estado para de-
senvolver a campanha cm favor da
candidatura do senador Jarbas Ma-
ranhão ao governo do Estado. A pro-
pósito, o sr. Antônio Pereira, que
foi, durante multo tempo, prefeito
do Recife, afirmou à imprensa que o
vitória da candidatura pessedista se
iKí aligura tranqüila. Disse que o
nome do senador Jarbas Maranhão
teve muita receptividade na Capital,
com grande penetração no interior, o
que lhe garante uma posição cômoda.

NAO SERVE COMO PROVA
DE IDENTIDADE

O TRE do Distrito Federal, reunido
ontem deliberou, èrn face de consulta
formulada pelo Diretório do PTB do
Amapá, que a carteira profissional
não serve como prova dc identidade
para o ato eleitoral, porque é apenas
prova subsidiária.

NÃO HOUVE CRIME
ELEITORAL

Por outra decisão, o TRE mandou
arquivar, por nâo estar configurado
crime eleitoral, o uso de alto-falantes
pelas partidos da oposição daquele
Território. O processo teve origem
numa representação do governador do
Território e do presidente do PTN
local.

TEN0RIO EM MA POSIÇÃO

Ontem, na 101. Vara Criminal estava
(Conclui na 10» página)

tiveram presentes os dirigentes
dos órgãos sindicais mais expres-
si vos desta cidade. Com esse
pronunciamento, os representan-
tes legais dos trabalhadores .re-
provam, claramente, os grupos
de estudantes que, segundo no-
tícias divulgadas pelos jornais,
estariam preparando uma de-
monstração hostil ao chefe do
Departamento de Estado ameri-
cano.

SOLIDARIEDADE PAN-
AMERICANA

Reafirmando, ainda, o propó-sito de receber de braços abertos
Foster Dulles, os dirigentes sin-
dicais. manifestaram-se favorá-
veis a mais irrestrita solidarieda-
de. Repudfam, assim, as provo-
cações que alguns setores estu-
dantis estariam elaborando in-
tempestivamente.

outros Pronunciamentos
Dois outros pronunciamentos

significativos: foram aprovadas
moções de apoio e confiança na
política econômica que o governotem seguido até agora e reafir-
mada a tendência nacionalista.

O SALÁRIO-MÍNIMO

Deliberaram o.s dirigentes sin-
dicais adiar a discussão do sala-
rio mínimo para a próxima ter-
ça-feira, quando, tambim, será
planejada essa campanha reivin-
dicatória. Até esse dia, vários
contatos haverá entre esses orien-
tadores sindicais para o delinea-
mento da campanha.

CONVENÇÃO SINDICAL
A maior parte da reunião, quedurou das 10 às 13 horas, foi to-

mada pela discussão em torno da
II Convenção dos Trabalhadores
io Distrito Federal. Terá lugar

no próximo mês de agosto, dos
dias 2 a 6. O scu temário será

organizado dentro de mais alguns
dias. O salário-mínimc, direito
de greve e reforma da previdên-
cia social deverão ser debatidos
pelos dirigentes de classe.

ESTUDANTES REPELEM
HOSTILIDADES

A DULLES
«"Recebamos o Secretário de

Estado Norfe-Americano dç ca-
beca erguida, mas o respeite-
mos como um estadista", diz
o presidente do C.A.C.O. —
"Somos 

universitários, nunca
panfletários"

' "O C.A.C.O., não apoia, como
tem sido divulgado, nenhuma
hostilidade à vinda do secreta-
rio de Estado Norte-americano
ao Brasil" — declarou ontem ao
Correio da Manhã o universitá-
rio Antônio Vicente da Costa
Júnior, presidente do Centro
Acadêmico Cândido de Oliveira
da Faculdade Nacional de Di-
reito.

"Temos que receber o sr. Fos-
ter Dulles de cabeça erguida —
acrescentou — porém, o que não
podemos, é desrespeitar um es-
tadista. Afinal, somos universi-
tários e não panfletários".

LIDERANÇA PAN-AMERI-
CANA

O presidente do 
"C.A.C.O., 

aíir-
mou ainda que nosso país mar-
cha para a conquista da lidcran-
ça Pan-Americana."Patriótico e honesto — con-

(Conclui na IO.9 página)

pela manhã, o sr. Vicente de Aze-
vedo declarou a reportagem que"debatidos todos os aspectos do
problema cafeeiro, foi resolvida a
organização de um plano imediato
e um plano a longo prazo, êste com
a participação do Instituto de Café
de São Paulo, ainda em fase de es-
truturação". Informou que nas
próximas reuniões "será assentada
a forma definitiva de agir, neste
momento e no futuro", esclarecen-
do, ainda, que não se cogita da for-
mação de "frente única, o que dá
idéia de combate"

"Neste assunto, frisou, não há
combate, mas apenas inteira con-
cordância de pontos de vista no
sentido dc proteger, defender a la-
vourn cafeeira paulista ".

PARALISADOS OS NEGÓCIOS

O ar. Clóvis Salles Santos, presi-d.nte da FARESP, que fòz, na reu-
nião, o relato circunstanciado da
situação no interior do Estado,
acusou as autoridades federais, res-
pousáveis pela direção da políticado café de destinarem à atividades
improdutivas os ágios obtidos à
custa dos lavradores, acentuando
que a prosseguir nessa diretriz o
pais será pr^sa de uma convulsão
social, que colocará em risco a es-
tabilidade do regime.

— No interior, disse, os negócios
estão completamente paralisados,
pois os lavradores de café não têm
a quem vender o produto, dé vez
que ninguém se arrisca a comprar
sequer, uma saca ,de café, porquenão sabe como irá comercializá-la.
Como uma das primeiras conse-
qüéncias da atual situação, acredi-
ta o presidente da FARESP na di-
minuiçáo da renda da cafeicultura
em cerca de 5 bilhões de cruzeiros,
o que representará para o Estado
uma movimentação menor de 30 a
40 bilhões, de conseqüências íunes-
tas, não só para a cafeicultura
como para todas as demais ativida
des produtoras paulistas.

ontem a Washintgon, a fim de
acompanhar o secretario de E.
lado norte-americano na sua próxlma visita ao Brasil,

A notícia foi precipitada. O
embaixador Amaral Petxoto con-
tlnua no Rio e não sabe ainoa
quando retornará ao seu nôsto
nos Estados Unlaos.

REFLEXO NO BRASIL
Se a situação se agruvur nú

Oriente Médio, todos os países
que dependem do seu petróleo,
inclusive o Brasil, entrarão em
crise — declarou a reportagem
do Correio da Manhã o cel. Ale-
icinio Bittencourt, presidente do
Conselho Nacional de Petróleo.

"É cedo, no entanto, pa-
ra qualquer pronunciamento —
acrescentou, dizendo que primei-
ro iria inteirar-se oficialmente
da situação, a fim de poder dai
informações mais precisas sobre
as medidas a serem adotadas nu
Brasil.''

O cel. Alcxínio Bittencourt, no
momento em que a reportagem o
abordou, saía para uma reunião
no Itamarati.

-- "Telefonei para o chanceler,
e me pediram que passasse !à.
Irei saber o que se passa, real-
mente, a fim de tomar as medi»
das para resguardar os Interessei
do Brasil no que se refere às iín-
portações de petróleo."
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Jamal E. D. Parra

EMBAIXADORES ÁRABES
FALAM SOBRE A CRISE

LíLano não aceitará ocupação permanente —
Os árabes não recuarão diante âa guerra

— Não aceitaremos qualquer
ocupação estrangeira permanen-
te por parte de qualquer po
tência, oriental ou ocidental —
declarjju à reportagem do Cor-
rcio do Manhã o sr. Raif Abil-
lama, embaixador do Líbano no

ENTENDIMENTOS COM O
VÊRNO FEDERAL

GO-

O presidente da FARESP é de
opinião que o governo do Estado
não continuará evitando entendi-

(Conclui na 10» página)
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Flaif Abillama

Brasil, a propósito do desembar-
que de tropas dos Estados Uni-
dos no seu pais.

O embaixador da República
Árabe Unida, sr. Jamal E.D.
Farra, afirmou, por outro lado,

"se a guerra lhes fòr imposta, os
povos árabes não recuarão dian-
te de sacrifício algum para as-
segurar a sua legítima defesa.

Assim se manifestaram os che-
fes das missões diplomáticas, no
Brasil, dos dois países direta-
mentes envolvidos na crise do
Oriente Médio, agravada nessas
últimas 48 horas, depois da in-
surreição que derrubou a ,mo-narquia do Iraque. fe.

PROBLEMA INTERNACIONAL
O Libano solicitará urna

força internacional para prevê-
nir a intervenção estrangeira —
disse o embaixador Raif Abil-
lama, acrescentando:

Mas, depois dos- aconteci-
mentos do Iraque, o .problemanão é mais da região e simdè
caráter internacional. Então, os
Estados Unidos, a Inglaterra e a
França resolveram intervir.

Fêz ver que escutara a notícia
do desembarque de tropas nor-
te-americanas no seu país atra-
vés do rádio e que, até o mo-
mento, não recebera instruções
do seu governo. . • •

Eu não sei se o fizeram a
pedido do meu governo ou não.
Estou certo, porém, de que o Li-
bano é independente e quer con-
tinuar independente, pois deseja
viver e cooperar com todos oa
seus vizinhos e irmãos dos esta-
dos árabes circunvizinhos, desde
que a sua soberania seja garan-
tida e respeitada.

DESPERTAR. NACIONAL

Comentando os acontecimentos
(Conclui na 10.* paginai

45 PAÍSES REPRESENTADOS
NA CONFERÊNCIA DO BRASIL

Chega hoje o secretário-geral da União Inter parlamentar - Delegação
polonesa — Jornalistas russos — Representações da Argentina

e Paraguai

PUNIÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
PELO DESASTRE DE PACIÊNCIA

Um trabalhador e um guarda de estação vão ser expulsos a bem do
serviço público — O inquérito administrativo aponta como principal
responsável o maquinista que dirigia o trem US-73 — O presidente

da República aprovou as punições sugeridas

Parlamentos de quarenta e cin-
co nações acabam de anunciar
que vão enviar suas delegações à
47.a Conferência da União Inter-
parlamentar, que se vai realizar
no Palácio Tiradentes de 24 dês-
té mês a primeiro de agosto.

SECRETARIO-GERAL
Por outro lado, informa-se que o

sr. André de Blonay, secretário-
geral daquela associação interna-
cional que congrega membros do
Poder Legislativo de quase *o-
dos os paises do mundo, chega
hoje, às 11 horas, ao Aeroporto
do Galeão, procedente de Paris.

O sr. André de Blonay é o au-
tor do relatório sobre os princi-
pais acontecimentos internacio-

nais, que vai ser debatido pelo
plenário da Conferência, e vai
conceder entrevista coletiva à im-
prensa amanhã, às 17 horas, na
A. B. I.

POLONESES

A Polônia vai enviar uma de-
legação de três representantes:
deputados Jan Karol Wende. pre-sidente da bancada do Partido
Democrático na Dieta, bem como
da Comissão da Cultura, eleito,
em Gênova vice-presidente da
Comissão Política e de Organiza-
ção da União Ir.terparlamemar;
Jan Izydorczyk, do Partido Ope-
rário Unificado; e Zygmunt No-
wakowsky, sem partido. '

Um trabalhador, Silvio' Luiz e um
guarda de estação, Joaquim da Sil-
va, serão punidos com a pena de
demissão a bem do serviço públi-co e dois outros servidores, tam-bem da Estrada de Ferro Central
do Brasil, o agente Alberto Gamae o maquinista Francisco de Oli-
veira, serão suspensos por- sessen-
ta dias, como responsáveis pelo
grave desastre ferroviário de Pa-
ciência, ocorrido no dia 7 de março
do corrente ano.

O presidente da República con-
cordou com a aplicação das penasde demissão e punição acima re-
feridas, face às conclusões do in-
querito administrativo que apurou
as causas, responsabilidades e con-
seqüências do choque do trem US-
73 no trem SS-7, assim como ou-
trás irregularidades verificadas com
as composições US-67, SS-5, US-
09 e SS-7, na circulação da estação

Acompanhando a delegação da| de In,,oaíba Para a de Paciência e
no estacionamento dêssr/s

IMPRENSA RUSSA

balhador Silvio Luiz, com funções
de auxiliar de estação, que liberou
os trens de Inhoaíba, uns após ou-
tros e com pequenos intervalos,
sem conhecer a situação dos com-
boios que seguiam à frente, for-

Rússia virão ao Brasil quatro jornalistas: Pollak Plianov Evgene-
vich, do Izvestia; Borovski Vitali
Nikolaevich, do Pravda; Bou
sevski Mikhael Ivanovich, corres-
pondente da TASS no Uruguai: e
Boris VIadimir Ivanovich, da Rá-
dio de Moscou.

ARGENTINA E PARAGUAI

Mais dois países latino-ameri-
canos anunciaram ontem a sua
presença na Conferência do Rio
de Janeiro: a Argentina e o Pa-
raguai, ambos com cinco repre-
sentantes.

CUNHA MELO
NÃO PLEITEOU
NEM SE INSINUOU
O senador Cunha Melo esteve

ontem no gabinete do sr. João
Goulart, a fim de se despedir do
presidente do P. T. B. por ter de
seguir à meia noite para o Ama-
zonas. ,

À saida, abordado pela repor-
tagem, declarou isso mesmo, isto
é, que tinha ido apresentar despe-

. ..... .-. , trensldidas. Como lhe perguntassemnesta ultima estação, naquele mes-1 sobre a nomeação do novo minis-mo dia.
OS RESPONSÁVEIS

Um dos principais responsáveis
pelas irregularidades — senão o
principal — e que perdeu a vida
no acidente, vítima da própria im-
prudência, o maquinista Octaviano
Gomes Coelho, que dirigia, na oca-
sião, o trem US-73, sabendo quecirculava sem licença telegráfica. A
velocidade com que entrou, no pá-tio da estação de Paciência, contra-
riando normas regulamentares,
causou e ampliou ns conseqüências
do desastre.

Outros responsáveis foram, o tra-

tro do Trabalho, uma vez que o
seu nome figurava na lista apre-
sentada ao presidente da Repú-
blica, respondeu que as muitas
listas em que figurou foram as
de concursos, por sinal que sem-
pre classificado em primeiro lu-
gar. Aduziu que nunca pleiteounem se insinou para ser ministro.

No tocante à reforma consti-
tucional, a que se referiu em en-
trevista o ministro da Justiça,
disse o sr-, Cunha Melo que a épo-
ca é imp.-pria para se cogitar doíde

necendo os cupões aos maquinis-
tas, sem neles inscrever quaisqueranotações ou advertências. Deixou,
outrossim, o mesmo servidor, de
fazer entrega dc uma das vias
desses cupões ao chefe do trem, de-
sobedecendo a outra exigência regu-
lamentar e o guarda de estação
Joaquim da Silva, de serviço na es-
tação de Paciência, que não cum-
priu, igualmente, as ordens rece-
bidas do agente Guttemberg da
Silva Coelho, deixando de cobrir os
Irens com a necessária sinalização,
à medida, que davam entrada no
pátio.
Alberto Gama, na qualidade de
chefe da estação de Inhoaíba, tam-
bém teve sua parcela grave de
culpa. Ciente da anormalidade queafetava, gravemente, a segurança
do tráfego, não assumiu a direção
e o controle da estação, apesar de
residir, gratuitamente, como
ocupante obrigatório, em casa da
Estrada, localizada a dez metros da
plataforma da sua estação.

Responsável, também, foi consi-
derado o maquinista que dirigia o
trem SS-7, não reduzindo êle, na
oportunidade, a velocidade do trem,
de sorte a circular dentro dos li-
mites estabelecidos para o tráfego
com telégrafo interrompido.

TAMBÉM PUNIDOS
Aos dois últimos servidores, da

E.F.C.B., agente Alberto Gama e
maquinista Francisco de Oliveira,
face, igualmente, ao inquérito ad-
ministrativo, será aplicada a pena

suspensão, por sessenta dias.assunto. Agora, só se trata de!por falta grave, cominado pelo artelei.ao. 205 da mesma lei.
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PAVÃO
inativo
dois meses

Amanhã, a operação
Após relutar tanto tempo,

Pavão .concordou em se sub-
meter à intervenção cirúrgi-
ca julgada necessária pelomédico Paulo de São Thia-
go, para a sua total recupe-
ração.

O zagueiro rubronegro vai
operar os meniscos do joelho
esquerdo, fraturados por oca-
sião da- partida contra o
América; durante o último
Rio-São Paulo. A interven-
ção cirúrgica, que estará a
cargo do médico José Carlos
Madeira, será realizada ama-
nhã, pela manhã, sendo que a
escolha deste cirurgião foi fei-
ta pelo vice-presidente do
Departamento Medico rubro-
negro.

Assim sendo, o retorno de
(Continua na _.* pag.)

Campeonato
Brasileiro

semelhante à
C. do Mundo

Paulinho, mesmo sem contrato, tem comparecido diária-
mente a São Januário. Ei-ío no treino dc ontem,

batendo bola

Os campeões do Vasto foram festivamente recebidos em S. Januário 
Vavá c Orlando não preocupam: jogarão domingo — Gradim acha que

o quadro está em condições dc vencer
Bellini, Vavá e Orlando, retornaram na ma-nhã de ontem a São Januário. Foi a primeira vez,

depois que se sagraram campeões do mundo, que'
pisaram no estádio cruzmaltlno. Ainda houve con-
cessão de autógrafos, para os companheiros mais
novos, « muitos abraços. Todos demonstraram si-
nais de cansaço, mas não se furtaram ao treina-
mento prescrito por Gradim.

Orlando, contundido na coxa, foi o único dis-
pensado. Vavá e Bellini realizaram individual leve
e bate-bola, que foi, aliás o treinamento de todos
os titulares. O "capitão", no entanto, acabou trei-
nando em um time misto. Ficou multo tempo de

fora, mas não resistiu e terminou pedindo a Gra-
dim uma vaga. Poupou-se, mas ainda realizou boas
jogadas.

O MESMO BELtINI
O título de campeão do mundo; as multas me-dalhas recebidas (6 até agora); as homenagens semconta, não modificaram o temperamento do zaguei-

ro cruzmaltlno. Continua sendo o mesmo proflssio-nal correto e modesto que conhecemos nos primei-ros tempos de Vasco. Talvez por Isso seja tão
querido e respeitado pelos companheiros.

Agradecia aos abraços com um sorriso tímido
e não evitou nenhuma pergunta que lhe foi diri-
gida.

Dario e Bellini comporão a zaga
do Vasco, para o encontro dc do-
mlngo, contra o Bangu. o "ca-
pitâo'' reapareceu ontem em São
Januário. Olhou durante muito
tempo _ acabou pedindo uma va-
ca para treinar — Ao lado, Vavá
rcc.be tratamento do massagista
Bento. Uma recordação do jogo
com a Rússia.

QUASE CERTO O ACORDO
entre Vasco e Paulinho

Na reunião do Conselho
Técnico de Futebol levada a
efeito, ontem, ficou decidido
que a CBD. organizará uma
coletânea referente ao Cam-
peonato Mundial disputado na
Suécia, recentemente, e no
qual a seleção brasileira lc-
vantou o titulo máximo.

Foi apreciada uma proposta
do presidente da Federação
Paulista de Futebol, sr. Men-
donça Falcão, para que o
Campeonato Brasileiro ae Fu-
tebol passasse a ser disputado
de acordo com o critério ado-
tado na Taça do Mundo, nada
ficando resolvido cm definiti-
vo.

O Conselho aprovou o rela-
tório do Campeonato Sul-
Americano da 'Juventude, 

em
Santiago do Chile c Torneio
Triangular levado a efeito em
Lima.

A respeito do Campeonato
Brasileiro de Futebol ainda
serão feitos estudos, devendo
o assunto ser resolvido
oportunamente, no . que dizrespeito ao sistema elimina-
tório adotado na Taça "Jules
Rimet".

A propósito da participação
do Brasil nos jogos Olímpicos

(Continua na 2.» pág.)

Leia na 2.° página:
DE UM TACO A OUTRO..,
Seção de Golfe e Pólo

de Heridan

___________________M__.

Para o dr. .Valdir Luz, Bellini,Orlando c Vavá não são problc-mas. Estão apenas cansados, dc-clarou o médico vascaíno
l

"TÍTULO NAO GANHA
JOGO"

Logo após ter recebido dasmãos do vice-presidente JaimeAlves sua sexta medalha, of _•-ta- dos. desportistas de Goiás,Bellini teve oportunidade de
fizer interessanies declaraçõesa nossa reportagem. Indagadosobre as possibilidades do Vas-co no certame da cidade, disseo seguinte:

"Vai ser o maior campeo-nato de todos 05 tempos. Tenho
a impressão que cresceu muito
o interesse do público pelo fu-tebol. O Vasco é o mesmo doano passado e por isso mesmo
acho qüé vái brigar muito".'Sente ainda os eleitos da
conquista do titulo de campeão
do mundo?

"Na verdade e.-tamos ain-
da vivendo as emoções propor-cionadas pela campanha' na
Suécia. Algo estranho, difícil
de ser explicado".

Sente\se desambientado?"Não no Vasco. Aqui, ro-
mo _na seleção, somos uma fa-
mília e não' existe êste pro-blema".

Acha que.o título de cam-
peão do mundo lhe trará oro-

blemas com relação à torcida?— Penso que cresceu a nos-
sa responsabilidade. A torcida
vai nos observar mais detida-
mente e é preciso caprichar ca-

(Continua na. 2.» pág.)

JOGARÁ 
~

0 BOTAFOGO
TAMBÉM

EM SALVADOR
Expectativa em Foiia-
lcza pela apresentação,

hoje, do campeão
carioca

PpBTALEZA, 15 — 0 Botafogo
F. R., campeão metropolitano de
futebol, qye Inaugurará amanha,

(Continua na 2.a pág.)

SOMOS CAMPEÕES — Vil

QUANDO UM TIME É BOM
nada consegue atrapalhá-lo
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Talvez ainda hoje o final, dos entendimentos
— Pequena divergência financeira impediu

que o assunto fosse resolvido ontem
Paulinho eslava risonho na "manhã 

de ontem. Não conseguia-
mos atinar com os motivos de sua alegria. Afinal de contas estásem contrato e até aquele momento não havia concordado com
as bases oferecidas pelo Vasco da Gama.

Mais tarde chegou o vice-presidente Jaime Alves também mui-
to satisfeito. Riu, brincou com Bellini c Vavá e deu duas pai-madinhas nas costas de Paulinho.

"BLAGUE DE JAIME ALVES"

0 dirigente vascaíno, que trajava temo azul, sempre alegre,
declarou aos jornalistas:— "Hoje resolvo com Paulinho rie qualquer maneira. Vocês'
não estão vendo que estamos de azul"! Na realidade o zagueiro
vestia uma camisa azul.

Dida não assinou contrato ontem. Mas
faça hoje. Os cntcndiiiicnlvis já

e provável c|uc
sc processaram

Não obstante as brincadei-xas, não houve,. peld {menos
na presença da reportagem,
nenhum entendimento mais
prolongado entre o jogador c
o vice-presidente cruzmal-
tino.

NOVOS RISOS
Paulinho retirou-se para o

vestiário e logo em seguida o
vice-presidente cruzmaltino.
Passaram-se alguns minutos
e retornou Jaime Alves, des-
ta feita mais sorridente do
que nunca.

"Parece que está resol-
vido o assunto". — declarou.

Paulinho concordou com
as bases do Vasco?

"Parece que vamos che-
gar a um acordo ainda hoje."

HOJE A DECISÃO
À noite voltamos a falar

com o vice-presidente do
Vasco, que nos declarou o
seguinte:

"Infelizmente não conse-
guimos resolver o assunto
hoje. Espero, contudo, ama-
nhã fazer com que Paulinho
assine novo compromisso com
o Vasco."

O que está faltando
ainda?

— Pouca eoisa, muito pou-,
ca mesmo, e acredito que
não haverá maiores dificulda-
des para um acordo." — Por
mais que insistíssemos, não
quis' o vice-presidente vascaí-
no revelar os motivos da di-
vergência. Voltou a afirmar
que a diferença entre o que o
Vasco oferecia e o que Pauli-
nho deseja era muito peque-na, mínima mesmo, e não ha-
veria dificuldades para um
acordo definitivo.

j_\___w^ *
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fiarci Santos, zagueiro central, é
«111 rios problemas do Bangu pa-

ra o jogo de domingo

TESTE HOJE
para banguenses
Darci Santos, Rubens e Jaime serão submetidos
à prova de campo — Treino coletivo à tarde

em Moça Bonita
O Bangu realizará na tar-

rie de hoje seu primeiro co-

!

Mau juiz, resultados
menos favoráveis e
seus próprios altos c
baixos, em vez de pre-
judicar, beneficiaram

o Brasil

JÁNOS LENGYFX

A campanha do Brasil na
Copa do Mundo de 1958 pro-
vou, mais uma vez, que bas-
ta um time ser bom, real-
mente bom, para que tudo
colabore a seu favor. Uma
equipe que joga bem, quenão sofre abalos nervosos e
influências extra-esportivas
de toda espécie, antes tão
pródigas em vitimar, delega-
ções brasileiras 110 exterior,
tem, ao contrário, fatores
que vem beneficiá-la. Inclu-
sive aqueles que, em outra
situação, causar-lhe-iam ver-
dadeiros desastres, impossi-
bilitando bons resultados.
Assim foi, por exemplo, no
jogo com a França, com os
erros tremendos do juiz, que
tirou do Brasil dois tentos
lícitos. Em outros tempos, is-
so teria redundado 110 com-
pleto desmoronamento ner-
voso do quadro que, — como
de fato ocorreu em tantas e
tantas oportunidades, mesmo
em partidas comuns, aqui em
casa — ficaria a chorar o
prejuízo, criaria raiva contra
o juiz e contra tudo, esque-
cendo-se que, jogando fute-
boi, poderia marcar outros
goals, para ganhar o jogo.
Desta feita, o efeito íoi exa-
tamente o contrário: o time,
vendo-se prejudicado, esque-
ceu-se de tudo, menos de
jogar futebol. Foi além!

(Continua na _.a pag.)
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A torcida da Inglaterra, no segundo compromisso do
Brasil. O empate decepcionou, em parte, já que dei-
xòu a classificação, ou não, do Brasil para o último
jogo das "oitavas", contra a Rússia. Mas, de outro
lado, teve influência benéfica: fêz recair os respon-
sáveis pelo quadro e, também, os próprios jogadores,
na dura realidade, não deixando que a euforia pela
vitória sobre a Áustria fosse transformada em excesso
de confiança. Essas e outras circunstâncais, preju-diciais em outros tempos, favoreceram o Brasil na
Suécia, dentro do sadio espírito dc compreensão.

DIDA,
deverão

O atacante já chegou
a acordo com o Fia-
meiigo: 250 mil cru-
zeiros por um ano —
Será melhorado o con-

trato de DequinJha
« As renovações dos contratos do
7 .Tadir, Jordan o Dkla, terminados
\ 110 dia 30 do Último mês, têin preo-

. cupatlo seriamente os dirigentes do
¦ i Flamengo.

7 Todos os esforços têm sido desen-
\ volvidos 110 sentido de mantê-los na

. Gávea, As perspectivas, no entanto,
5 não eram tias mais rifeonlias, lendo
y em vista as exigências de aiguns
Z elementos; Nos últimos dias, porém,
Z a situação sofreu sensível modifica-
J çáo,' e ao que tudo indica, com ex-

ceção de Zagalo, .ià contratado pelo
y Botafogo, o Flamengo apreentarâ a
7 equipe que disputou o campeonato
^ do ano passado.

£ 
DIDA: DEVERA ASSINAR HOJE

£• A situação de Dida 110 Flamengo,
7 que chegou a causar apremsões no
i inicio visto que <• jogador não si)
S mostrava inclinado a aceitar as con-
£ dições financeir.-.s que llie haviam
> sido oferecidas, cslí praticamente re-

solvida.
O atacante, que deverá firmar con-

trato esta manhp, não o fará pelo
prazo proposto. k;lo é, dois anos,

7 mas por um ano. Duzintos e cin-
qiiOTta mil cruzeiros a titulo de "lu-

^ vas", c vinte e cinco mil de orde-
£ nado.

JORDAN E JADIR
reformar esta manhã
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letivo, para o encontro de
domingo, contra o Vasco. Na
oportunidade, o dr. Mário
Magdalena submeterá os jo-
gadores Darci Santos, Ru-
bens e Jaime a uma nova
prova de campo, a fim de de-
volvê-los ou não ao técnico
Gentil Cardoso. De qual-
quer forma, já estão de so-
breaviso os substitutos, que
são, respectivamente Ivan,
Adésio o Nilton II.

Amanhã os banguenses
treinarão duas vezes. Pela
manhã farão individual e, à
tarde, realizarão manobras
táticas.

CONCENTRAÇÃO
SEXTA-FEIRA

Os banguenses concentrar-
se-ão a1 partir de sexta-feira,
nas' dependências da Vila
Hípica. O ambiente em Mô-
ça Bonita é de grande oti-
mismo, As vitórias obtidas

(Continua na _.» pâg.)

Jordan ainda nao se entendeu com o Flamengo, que, todavia, acha quase certo quecheguem a um acordo para a renovação do contrato

DEQUINHA ASSINOU
BRANCO

EM

Calou profundamente no espírito
5 dos mentores do Flamengo, 0 gesto
j assumido por Dequinha assinando
> contrato ,em branco.
5 o

A TV e o campeonato: perdura o impasse
A reunião de ontem da Assembléia Geral <la Federação Metropolitana

Futebol .— Outros assuntos debatidos
<lc

,«^***--?#*^w.w...?.w#-...wl.W--ww-^ww#*w...*.**^^
(.entro-medito, que retornou a

(Continua na 2.a pág.)

A Assembléia Geral da Fede a- noite, apreciou cm primeiro lugai o dúvidas quanto a sua dist-il uicão'':; ' '• " '¦ ma de Futebol, em caso ria distribuirão das quota.; do De acordo com o critério até entãooiíteáB s íerneio Inicio, uma va? aa Jaavl» ""ontiriua na 2? página)
reunião levaria » efeito

PROPOSTA
DA ESPANHA

A JOEL
Além do São Paulo e da Portu-

guesa dc Desportos, um clube cs-
panhol pretende contratar o pon-
teiro Joel, do Flamengo. Confor-
me ji divulgamos, o 'compromis-
nará cm outnliro vindouro, a iiif-
so do extrema rubronegro tcrini-
diante a importância dc quatro-
centos e cinqüenta mil cruzeiros
o .fogador estará livre.

Tanto os dois clubes de S. Pau-
lo quanto o espanhol estão dis-
postos a liqüidar o assunto ago-
ra, embora isso signifique o paga-
mento do "passe" ao Flamengo.
Das três propostas, a quo mais in-
teressou a Joel é a que trata da
sua transferencia para o exterior,
pois lhe foram oferecidos 6 mi-
lhões de cruzeiros. 1

A solilçüo poderá ser encontrada
a qualquer momento, de te_ que
o Flamengo já se mostra dispôs-
to a negociar o seu jogador. Tudo
dependendo das bases financeiras
que forem apresentadas.

I.
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DE UM TACO A OUTRO...

NUMERO RECORDE DE INSCRITOS
. no torneio de profissionais e amadores

Ceiilo e sele golfislns cariocas e de S. Paulo disputarão a Taça Undeberg
—- Prêmios: Cr$ 50.000,00 e seis laças de prata — "General Motors" será

cm agôslo —- Borges e Phillips decidem a "Rcnaud Lage"
HERIDAN

O entusiasmo e o interesse pelo golfe no''.Brasil, nestes dois últimos anos, deixa de ser ape-
b nas emoção para, transformar-se em fatos. Já ti-
S vemos o Campeonato Amador deslocado do eixo —

I Rio-S. Paulo, houve a temporada Internacional
!j realizada pelo Itanhangá, fundou-se a Associação
*do esporte, e„ agora, torneios se multiplicam, e

4 pelejas para amadores e profissionais vão-se fa-
I zendo hábito de cada clube do país.

Com tudo isso, superou em muito a expecta-
»liva, o número de inscritos para os jogos da taça
'oferecida pelo senhor P. Undeberg aos amado-
"res e profissionais e que leva justamente o seu
"nome: — nada menos do c|ue 107 golfistas vão

u competir no "medal-play" dc 36 buracos a reah-

/ Os amadores do Rio, em nú-
mero elevado e desde os mais
baixos handicaps, estarão"; 

prestigiando a interessante
a competição e recebendo os
i paulistas Humberto Almeida,

Pinto Freire, J. Fujihira, Fer-
nando Muniz, Olavo Santos, R.

I Emmons, Ido Bwirascher,
.„ também inscritos para o tor-
•4 ne'io pro-amador.

zar-se nos próximos dias 19 c 20 nos "links" do Ita-
nhangá Golf Club. Amadores em busca de uma
das seis taças de prata postas a prêmio, e os mes-
três, tentando um dos oito premiados lugares,
ciue totalizam a importância de Cr$ 50.000,00.

AMADORES E PROFISSIONAIS
PRESENTES

Além dos seis profissionais cariocas — Mário
Gonzálcz, J. J. Querellos, Alípio Coelho, Luiz
Rapisarda, Raymundo Coelho e Walter Siegl —
virão de S. Paulo para os jogos da Taça Unde-
berg: José Maria González, José Maria (Pinduca)
González e Filho, Heitor Vignas, Alberto Salas,
Orlando Bandeirino, ,1. B. Rodrigues, Durval Pe-
drosa da Silva, Antônio Felipe e Vítalo Almeida.

CONVOCADOS OS BRASILEIROS
para o Sul-Americano de Volibol
Cariocas deram a maioria: nove no setor masculino e seis no feminino —

Imediato o início do treinamento

1

SANTOS, 14 — Chegou a seu final o Campeonato Brasileiro
de Volibol para os dois sexos. Vitórias consagradoras dc São
Paulo e Minas Gerais, que alternaram nos títulos, roubando
um ao outro a hegemonia. Isto porque, as paulistas preten-
diam o tricampeonato, mas as montanhesas resolveram estra-
gar a festa. Os mineiros eram os campeões nacionais do setor
masculino, mas S. Paiüo evidenciando grandes progressos, aca-
bou por se consagrar de fato e de direito. Os cariocas em mate-
ria dc' regularidade, brilharam, tendo perdido ambos os títulos
pelo saldo de pontos, mas se colocado em ambos, como vice-cam-
peões, enquanto as paulistas foram rt-te*lras na parte feminina e
os mineiros, terceiros no tocante ao título masculino.

è
*¦*/
i
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PRÊMIOS AINDA E
DETALHES

Com as seis taças de prata
para amadores, serão distri-
buídos aos profissionais pre-
mios em espécie, conforme in-
formamos no valor total de CrS
50.000,00, e na seguinte cias-
siíicação:

lo, iugar _ CrS 15.000,00
20, iUgar _ CrS 10.000,00
3°. lugar — CrS 7.000,00
4°. lugar — CrS 5.000,00
50. lugar — CrS 3.000,00
6°- lugar — CrS 2.500,00
7°. lugar — CrS 2.000,00
8°. lugar — CrS 1.500,00

1 A melhor volta da primeira
i e da segunda rodadas terão,
t, também, o prêmio correspon-
' dente a Cr$ 2-000 00.Segundo assentamentos dos
f organizadores deste torneio
[ Pro-Amador, a saída do sá-

» bado está prevista para as 8,30
» da manhã, sendo "starter" eentregador dos cartões o fun-
i cionário do Gávea Golf Teo-

b cloro Lopes. Como juiz estará
» o ex-capitão do Itanhangá

J Golf Club, Chuck Johnson, di-"* rimindo dúvidas o atual capi-
f tão, Ted Johnson.

Já foi feito sorteio para a4 primeira rodada de sábado, e
5. de acordo com os handicaps
, dos jogadores. Para os segun-
i dos 18 buracos de domingo,

a baverá, entretanto, outro sor-
J teio, prevalecendo o resultadoda primeira rodada. Embora' trabalhoso isto, vai dar a to-

dos os golfistas a oportunidade' de jogar com profissionais,
pois o que contará, será o es-
core obtido.

. FATOS EPERSONALI-
DADES

O setor feminino* do Gávea
Golf edo Itanhangá andam ata-
refadíssimo esta semana, nos
jogos de qualificação para adisputa da Taça General Mo-tors. Como se sabe, esta taçac anualmente disputada entre
jogadoras do Rio o de S. Pau-lo, cada ano em um ou outroEstado. Este ano cabe ao Rioorganizar a "General MotorsCup", sendo o Itanhangá Golf

a Club o local das disputas que. .serão entre os dias 6, 7 o 8de agosto vindouro.

Realizadas as quartas de fi-nais e as semifinais da TaçaRenaud Lage, vão disputar otroféu os jogadores CarlosBorges e R. Philipps, que nãoo fizeram no domingo, por en-contrarem-se ambos adoenta-

"Título não...
(Continuação da 1.» página)de vez mais".Receia fracassar, por estemotivo?

"Sou de opinião que ti-tulo não ganha jogo. Porque o
publico vai r.os observar maude perto; porque tivemos a hon-ra de participar da seleção ca-.n--pea do mundo, não vamos dor-mir. é preciso caprichar, é pre-ciso melhorar mais ainda, pa-ra que possamos merecer ou-tra oportunidade como esta.Paulinho, Waldo, Henrique eoutros não vão jogar menos por-que sou campeão do mundo.

..No campo eu sou apenas o za-
gueiro central do Vasco, mar-•cando o centro-avante do Flu-minense",

JAIME ALVES ELOGIA
, O vice-presidente do Vasco,falando à nossa reportagem, te-ve oportunidade de declarar
que poucas vezes viu profissio-•nais como Bellini e Vavá. Elo-
giou o espírito de colaboração
de ambos, dizendo que era um• orgulho para o Vasco possuirem suas fileiras profissionaisdaquele quilate.

•Ã GRADIM E O BANGU
Depois de dirigir dois nn-

saios coletivos, nos quais esti-
veram empenhados quatro ti-mes, Gradim pôde falar à no:-
Sa reportagem. Dis^e não co-nhecer a nova equipe do Ban-
gu, mas que por isso mesmo a
respeitava mais do que nunca.
Acha que o time do Vasco ostá
bem preparado e tem condições
para vencer.

O técnico vascaíno escalou
a equipe para domingo, que sal-
vo algum imprevista deverá
formar com: Barbosa; Dario e
Bellini; Écio, Orlando e Ortu-
nho; Sabará, Almir, Vavá, Ru-
bens e Pinga.

DR. WALDIR E
CAMPEÕES

03

Para o dr. Waldir Luz, chefe
do, Dep. Médico do Vasco, o
único mal dos campeões do
mundo é o cansaço. As conta-rsões de Vavá e Orlando tão de
caráter leve e não chegam a
preocupar.

Declarou-nos ainda o medi-
co crazmaltino que Paulinho
já se encontra em condições*rte
atuar, desde que resolva sua
situação com o Vasco.

i
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Dois campeões González jogarão neste fim dc semana
pela "Taça Undeberg",. Na foto, José Maria González

c seu filho, o conhecido Pinduca

dos. Nas. quartas de finais, li-
vemos o resultado: — 1 —
Glerum derrotou a Baumann
por 6 e 5; 2 — Phillips der-
rotou a Fowly por 5 e 4; 1 —
Carlos Borges superou a Hiltz
por 2 e 1; 2 — G. Hardy dei-
rotou a Philippe Bonnet por
2"e 1.

Nas semifinais: — 1 — Phil-
lips venceu a Glerum por "1
tip." e 2 — Carlos Borges ven-
ceu a G. Hardy por 5 c 4.

Certo canadense freqüenta-
rior do Itanhangá com sua"verve", seu humor, além de
aumentar o anedotário golfís-tico, vem sendo um parceirodisputàdíssimo nos jogos de
fim-de-semana. Conta-se queele, numa tarde dessas ao pre-senciar desolado tiro de um
companheiro, vendo-o cabis-
baixo arrazado, perguntou-lhe:

— "Conhece a história daformiga e do elefante?..."
O outro sem forças para res-

ponder, sacudiu apenas a ca-

DE LUCA
PRIMEIRO NA FRANÇA

ST. GERMAIN EM LAYE,
França, julho, 13 ,— O gol-lista argentino Fidel de Luca
ocupa o primeiro lugar do
Campeonato Internacional da
França ao completar os 18
buracos da primeira • volta
com 67 tacadas.

David Thomas, da Grã-
Bretanha, ficou em segundo
com 69. Leopoldo Ruiz, ar-
gentino, fêz os 18 buracos
cm 72 "shots" e seus compa-triotas Antônio Cerdá e R.
Jurado em 75 e 76, respecti-
vãmente.

Os australianos Bruce
Crampton e Peter Thomson,
o britânico Henry Cotton e obelga Flory Van Donck, fi-
zeram a primeira volta cm
70 tacadas.

Os jogadores disputarão
amanhã outra volta e os quese classificarem, competirão
nos 36 buracos de térça-fei-
ra, que lhes darão o primei-ro prêmio equivalente a ...1.200 dólares.

Fidel De Luca expressou
satisfação pelo resultado dehoje, porém, acrescentou —"há, contudo, três voltas
pendentes,,." (U.P.I.)

beca, negativamente. E o ca-
nadense concluiu:— "Eu sou a formiga: "en-
costa a cabecinha no meu om-
bro..."

OS 49 CONVOCADOS

Pensando no próximo Campeonato
Sul-Americano de Volibol a ter lu-
gnr na segunda quinzena de novem-
bro, na Capital gaúcha, a Confedera-
çfto Brasileira de esporte da rede re-
solveu convocar 28 rapazes e 21 mo-
ças, para os preparativos do Campeo-
nato continental. E desta lista des-
lacam-sc 9 do Distrito Federal, 7 de

Minas Gerais, 6 de São Paulo, 2 do
Rio Grande do Sul, 1 do Paraná, 1
da Bahia, 1 do Estado do Rio. e 1
de Pernambuco, na parte masculina a

Campeonato...
(Continuação da l.a pág.)de Roma, em 1960, deverá ser

disputado um certame entre as
representações de diversos
Estados, cabendo à vencedora
a representação do futebol
brasileiro no referido certame.

PAVÃO...
fContinuação da Ia pág.)

Pavão ao quadro rubronegro,
somente terá lugar dentro de
uns dois meses mais ou me-
nos.; O que vale dizer queo posto continuará sendo
ocupado por Milton Copolilo,
cuja conduta no exterior íoi
muito boa.

Dida, Jordan...
(Continuação da l.a pás;.)

esta capital antcmtem, ao ser ahor-
rindo na mesma noite por Alceu de
Castro, sobre o novo contrato a ser
firmado, pediu ao diretor de fute-
boi do Flamengo oue lhe desse um
contrato em branco c, para sur-
presa deste colocou imediatamente

a sua assinatura sem discutir a quês-
tão financeira.

O tato, como não poderia deixar
de acontecer, agradou sobremodo, ra-
zão por que, os dirigentes rubrone-
gros estabeleceram cendições finan-
ceiras melhores dc que haviam fi-
xaclo. Assim, pólos, serviços a se-
rem prestados ao clube da Gávea,
pelo espaço de dois anos, Dequinha
perceberá a importância de trinta
e oito mil cruzeiros mensais entre
"luvas" c ordenados.

JADIR r JORDAN
Os médios Jadir e Jordan devem

reformar contrato esta manhã, foi,
a informação prestada à nossa re-
portagem, por Alceu dc Castro, on-
tem à noite. Ne que concerne a
Jadir, por exemplo, podemos adiro-
tar que nenhuma dúvida mais exis-
te, pois as parles já chegaram a
acordo quanto as bases financeira;
do novo compromisso que terá a du-
ração de dois anos.

Quanto a Jordan. embora o as-
sunto não tenha sido discutido aiiv
'la, a impressão dos paredros rubro
negros ê que o médio-esquerdo não
rriará dificuldades para assinar o
documento que o prenderá à agre
mlncão da Gávea, por mais duas tem.
porados.

NOVAMENTE EM ATIVIDADE
OS RUBRONEGROS

O programa de treinamento para
o encontro com o Canto do Rio, sá
bado, terá prosseguimento esta ma
nhã no estádio da Gávea, eom fl
realização dc exercícios físicos e ba-
te-bola. Os jogadores que retoma-
ram da Europa anteontem, e que já
na manhã de ontem fizeram exer-
eicios de ginástica, estarão em ati-
vidade novamente hoje.

O apronto terá lugar amanhã â
tarde, ao qual estarão presentes to-
dos os elementos titulares, com ex-
ccção apenas do atacante Luiz Car-
los, por ter se contundido no exte-
rior. /

Jornalistas
uruguaios

cumprimentam
os brasileiros

O presidente cia A.B.I., sr. Her-
bert Moses, recebeu dos diretores do
Circulo de la Prensa, de Montevidéu,
a seguinte mensagem:

"Ante a magnífica consagração do
conjunto desportivo brasileiro, que
vem dc conquistar o Campeonato
Mundial de Futebol, a Comissão Dl-
retora de nosso Circulo resolveu diri-
gir a presente à prestigiosa Associa-
ção sob sua digna presidência, para
fazer chegar, com suas mais since-
ras fallcitaçóes, a expressão solidária
do Júbilo com que participa da le-
gitima alegria e orgulho patriótico
desse grande povo irmão, por táo gra-
to acontecimento. Sem outro assim-
to, reiteramos a manifestação dc nos-
sa maior estima e simpatia, (as.l Ma-
nuel Magarinos, presidente e Miguel
Ortlz, secretário."

HOMENAGEM
DO FLAMENGO

AOS INFANTO-JUVENIS
O Flamengo homenageará os

seus campeões juvenis do ano
passado, e os infanto-juvenis, li-
deres invictos do campeonato
atual. A homenagem constará de
uma feijoada, que será servida
no Estádio da Gávea, domingo
pela manhã, à qual estarão pre-sentes figuras prestigiosas do ru-
bronegro.

Pelos Clubes e Entidades
O Vasco comunicou à Federação Metropolitana de Futebol que

propôs renovação dc contrato ao jogador Lacrte.
# *

A entidade guanabarina aceitou os contratos firmados pelos
jogadores João Carlos, Alarcon c Sérgio com o América; Aloisio c
Rubens com o Olaria; e Mario Riter com o Canto do Rio.

* *
O Olaria dirigiu-se à entidade carioca comunicando que, de

comum acordo, rescincliu o contrato firmado com o jogador Joel.
# *

O América informou à FM.F, que, de acordo com cláusula¦contratual, prorrogou o contrato do atacante Miguel.
>¦> * «

Na reunião da próxima sexta-feira será julgado fio T.J.D. o
caso do jogador Haroldo com a Portuguesa, referente à reclama-
ções dc ordenado em atraso.

¦',• .;t

O América informou à entidade guanabarina que fez novo
ajuste com os jogadores Canário e Lúcio.

* #
O presidente Antônio do Passo, reassumiu, ontem, a presidén-cia da F.M.F.

* •.;=
Os campeões mundiais de futebol serão homenageados peloLions Clube com um almoço, que terá lugar no dia 23 do cor-

rente do Jóquei Clube.
Deverão estar presentes os srs. João Havelangc, presidente da

C.B.D.; Paulo de Carvalho, vice-presidente da entidade eclética e
que chefiou a delegação: técnico Vicente Feola; e Abellard Fran-
ça, diretor do Departamento dc Turismo da Prefeitura, o qual,.entregará ílãmulas aos jogadores alusivas ao feito da Suécia.

MAURO
NÃO REN0V011
com o São Paulr

S. PAULO.' 15 — Muito embora te-
nha sido noticiado que o zagueiro
Mauro e o SSo Paulo F. C. Já ha-
viam "acertado os relógios", com re-
ferência à renovaçáo do contrato, tal
nSo se deu, entretanto. Isto, prova-
velmente se dará quando regressar de
Porto Alegre. Pelo contrato antigo,
Mauro recebe cerca de 40 mil cru-
zeires, entre luvas e ordenados. (S.P.)

SOMOS...
(Continuação da 1.» pás.criou mais jogo e, no fim,

venceu como quis.A sucessão dos resultados,
de uma partida para a ou-
tra, também teve influência
decisiva no crescimento da
equipe. A vitória inicial sô-
bre a Áustria, conquistada
numa partida em que o ad-
versário era dificílimo, criou
a necessária confiança pró-
pria para os jogadores. O
empate com a Inglaterra,
no segundo compromisso do
Brasil, serviu para fazê-los
cair na realidade: precisa-mos melhorar, precisamosmais empenho, para vencer.
Veio o terceiro jogo: uma
grande vitória, conquistada
em estilo superior, contra a
temida Rússia. Outra vez,
todos ficaram confiantes.
Haveria, até, excesso de con-
fiança, não tivesse vindo, em
seguida, o triunfo deveras
magro contra o País de Ga-
les. O equilíbrio foi, portan-to, novamente restabelecido:
equilíbrio entre confiança e
precaução, classe para exi-
bicão e cuidados para a ga-rantia da segurança própria.Espírito ideal para as pele-
jas decisivas da semifinal e
final.

Somente" nessas duas últi-
mas partidas foi que a defe-
sa pôde permitir algumas fa-
cuidados ao adversário, em
favor do aumento da força do
setor avançado, E foi, exata-
mente, nessas duas pelejas
que o Brasil sofreu os quatrotentos do certame. Quatro
gols que, nos jogos anteriores,
poderiam até determinar a
eliminação da nossa repre-
sentação. A defesa, que es-
tava impecável no início,
fraquejou um pouco, no fim.
Não importou, todavia: o ti-
me estava bom e, quando um
time está bom, quando não
se entrega a exageros e quan-do não resolve facilitar, fes-
tejando na váspera (videexemplo da Hungria em 54
ou do próprio Brasil em 50) ^nada lhe pode acontecer.
Juiz, resultados, os seus pró-
prios altos, e baixos não o
atingem, ao contrário: o fa-
vorecem. Fica o exemplo,
para o futuro. Não só paraCopas do Mundo, para os
grandes certames internacio-
nais, mas também para os
nossos campeonatos e tor-
neios locais. Não é um mau
juiz, não é o azar que decide
as partidas de futebol. Quem'as decide a seu favor é aequipe, quando realmente
superior a seu adversário e
ó convenientemente prepara-da, técnica e espiritualmen-
te. Como estava o Brasil,
na Suécia, nessa inesquecí-
vel campanha de 1958.

GARCIA
PARA 0 INTERIOR

DE SAO PAULO
O goleiro Garcia, pertencente

an Canto do Rio, está nas cogita-
ções de um clube do interior pau-
lista. Trata-se do Botafogo, da
cidade . de Ribeirão Preto, que
pretende os seus serviços, não
apenas para guarnecer-lhe a me-
ta, mas também para a direção
das suas equipes. Para atingir
tal objetivo, a agremiação ban-
deirante está disposta a inverter
forte soma,

quanto ao plantei feminino: 6 . do
Distrito Federal, 6 de Minas Gerais,
6 de São raulo, 2 do Rio Grande do
Sul e 1 de Alagoas.

Os convocados para o Campeonato
Masculino sâo os seguintes: Sérgio,
Jorginho, Roque, Lúcio, Coqueiro,
Murilo, Borboleta, Alexandre e Már-
elo, do D. Federal; Urbano, Nelson,
Raul, Lcvlndo, Manlnho, Favan e
Déclo de M. Gerais; Amauri, Joel,
Pedro, Jair, Janka e Álvaro, de São
Paulo; Hugo e Lucival.do Rio Gran-
de dc Sul; Quaresma, do E. do Rio;
Milton, do Paraná; Damasceno, da
Bahia; e Glleno, de Pernambuco.

Para o Campeonato Feminino, fo-
ram chamadas: Maria Alice, Marly,
Lillan, Gllda, Lúcia e Ingborg, do
D. Federal; Selminha, Gelmo, Mar-
tha, Lia, Beatriz e Sllvlna.de M, Ge-
rals; Vera, Coca, Iriana, Wllma Flá-
via e Cristina de S., Paulo: Crlstia-
ne e Karin, do R. G. do Sul; e Ade-
laide de Alagoas. O treinamento será
Imediatamente iniciado, visando co-
locar em perfeitas condições, as duas
representações nacionais. (S. P.)

ESTRÉIA
0 SANTOS

NO CERTAME
PAULISTA

Três jogos na rodada
de hoje

S. PAULO, 15 — Com a efetiva-
ção de três partidas prosseguirá ama
nhã o campeonato paulista de íute-
boi de 58. A principal atração da ro-
dada será a estréia de Santos, que
Jogará em seus próprios domínios
contra o Jabaquara. Também estarão
em ação as representações do Palmei-
ras e do Coríntlans, respectivamente
contra o Taubaté e o Comercial.

Entre os corlntianos nfio há novl-
dades, devendo formar a equipe da
mesma maneira que estreou vitoriosa-
mente ante o Nacional. Quanto ao
Palmeiras, não poderá contar com o
ponteiro Julinho, devendo ser deslo-
cado Paulinho para aquela posição.
Também existe dificuldades na esca-
laçãp do árquclro Rubens Luz, e caso
não seja possível, Aníbal será seu
substituto. .

JOGOS'MARCADOS
Eis as partidas programadas, com

as autoridades escaladas:
No Parque São Jorge — Coríntlans

x Comercial. Juiz: Casemlro Gomes;
E vila Belmiro — Santos x Jabá-

quara. Juiz: Telémaco Pompeu;
Na Av. Francisco Matarazzo — Pai-

meiras — Taubaté — João Rodrigues.
(S. P.)

Jogará ...
(Continuação da 1.* página)

nesta Capital, a sua excursão pelo
norte do pais, enfrentando um
combinado local, num Jogo de ca-
ráter beneficente, em favor doa
flagelados da seca, Jogará sexta-
ta-feira em São Luís e domingo em
Teresina. Mps, Já podemos adlan-
tar que o 4o. Jogo do "Glorioso",
em sua presente excursão, será na
Bahia, a 22 do corrente, contra
o E. C. Bahia. .

ENORME EXPECTATIVA

A expectativa, nesta Capital, em
torno da apresentação da equipe
botafoguense, é enorme. Bastão-
do, para isso, o fato da mesma
possuir em suas linhas nada me-

nos de quatro campeões do mun-
do, sabendo-se embora que o pon»
telro Zagalo não veio com a de-
legação. Entretanto, a presença
dc Garrincha, Dldl o Nilton San-
tos, é bastante para que 'seja o
Jogo o assunto de todas as con-
versas. Multas homenagens estão
sendo preparadas aos campeões
metropolitanos e campeõe; do
mundo, esperando-se uma arreca-
dação das mais compensadoras.
(S. P.)

PINO AINDA
em tratamento
S. PAULO, U — O excelent'. médio-

apoiador Dino, do São Faulo F. C,
que foi uma das figuras salientes do
selecionado brasileiro, ainda não pô-
de reaparecer na equipe tricolor, ten-
do feito grande falta no prélio de' do-
mlngo contra o modesto quadro do
Comercial, com o qual, o campeão de
57, não foi além de um empate, E
ainda no próximo compromisso con-
tra o XV de Piracicaba, êle estará
ausente. Esta foi a Informação que
tivemos no Departamento Médico do
tricolor. Dino continua em tratamen-
to, sentindo ainda a distensão mus-
cular que o afastou do selecionado
brasileiro na Suécia. E somente, den-
tro de 10 a 15 dias, poderá realizar
os primeiros testes. (S. P.)

Teste hoje...
(Continuação da 1.» pácr.)

pelo quadro na Europa, de-
ram personalidade à equipe.
Os craques alvirrublos consi-
deram-se em ótimas condi-
ções para surpreender o
Vasco.
RUBENS SEM MENISCOS

O ex-médio rubro, Rubens,
4 hoje um dos bons valores
da equipe banguense. Sua
presença no encontro de do-
mingo ainda não está cer-
ta, embora o médio deseje
atuai". Falando à nossa re-
portagem, Rubens teve opor-
tunidade dc declarar que es-
tá com saudades do Mara-
cana,

"Dei muito azar nestes
últimos meses. Inicialmente
perdi a excursão à Europa e
agora estou ameaçado de não
jogar contra o Vasco. Não
é bom ficar de fora num
jogo desse".

Espera vencer o Vasco?"Futebol se joga no
campo, durante 90 minutos,
e lá tudo pode acontecer".

ATVeo...
(Continuaçã-x da '«. pág.)adotado, 80% da arrecadação do

Maracanã, pertencia às duas en-
tidades de classe da crônica espor-
tiva e os 20% restantes os clubes
abriam mão em favor da entidade
dos íotógrafds.

Acontece que, desta feita, houve
a exibição dos campeões mundiais,
aumentando bastante a renda-

Os clubes pretendiam esclarecer
a situação, chegando mesmo a co-
gltar de estipular quotas.

O assunto foi devidamente deba-
tido, prevalecendo, depois de mui-
ta discussão, o que está estabele-
cldo no regulamento e que vinha
sendo adotado.

Assim sendo, as entidades de
classe resolveram com a CBD o re-
cebimento das importâncias a que
fazem jus.

OS JUÍZES
Em seguida foi apreciado o as-

sunto referente aos juizes que de-
sejavam inscrição no quadro de
árbitros da FMF. O único caso
ainda pendente de solução é o do
apitador espanhol Rimenes MO'
lina, que terá de satisfazer de
terminadas exigências para a con.
firmação de sua inscrição.

Em seguida foram escolhidos os
nomes dos juizes e bandeirinhas
(80) que intervirão nas pelejasde profissionais, aspirantes e juvenis durante o campeonato.

TELEVISÃO
Foi estudada a seguir, como

terceiro item da reunião, a quês-tão do televisionamento dos jogosdo campeonato da cidade, já ai
em caráter reservado, como acon-
tecera na última reunião. Findas
as discussões perdurava, ainda oimpasse, uma vez que os clubesnao cederam em suas pretensões.Assim é que cada emissora terá
que pagar a taxa ue 10% sobreo. montante da renda. Concede-ram os clubes, apenas, um aba-timento da» renda. Aquela taxa
que seria sobre uma renda de 4milhões passará a ser agora sobreuma renda de até 2 milhões.Deverá ser realizada nova reuniao, quando então será conheci-da a resposta das emissoras
proposta dos clubes.

JOÃO CARVALHAES
FICARÁ NO S. PAULO

S. PAULO, 15 — Muitos dos que criticaram a ação do psicotéc-nico João Carvalhacs nos trabalhos de preparação do selecionado
brasileiro que conquistou a Copa do Mundo, devem ter modifica-
do inteiramente suas sentenças apressadas, pois, quase todos re-
conhecem, hoje, que, em seu trabalho silencioso e paciente, o prof.Carvalhais foi tão útil aos nossos craques quanto o técnico Fcola,
o preparador físico Paulo Amaral e o médico dr. Gosling. Mas,
não foi por isso que o presidente do São Paulo F. C. autprizou o
diretor de futebol Laudo Natel a oferecer-lhe úm bom contrato,
para continuar com o seu trabalho, no tricolor do Morumbí. E
sim porque o prof. João Carvalhais colaborara eficientemente na
campanha que levou o São Paulo à conquista do título eje campeão
de 57, quando o seu nome era aindf» desconhecido para a maioria
dos aficionados. Agora, que, entre os membros da grande família
sampaulina, só se pensa no bicampeonato, o passo dado pela alta
direção do clube íoi recebido com a maior satisfação. (SP)

Visita de Nasser a Potenkin
Henry 0'Hara

"Aldeias Potemkin, é uma figura de Em Tackhcnt, o Muftl Babakhanov
retórica empregada às vêzcs para dc- foi um dos quatro oradores que dis-
signar uma fraude deliberada, de uma
íorma ou de outra. Potemkin foi um
cortesão e administrador russo do sé-
culo XVIII, que, segundo se conta,
ordenou que fossem construídas ai-
delas de papelão, antes de uma via-
gem de inspeção da imperatriz Cata-
rina II, a fim dc produzir uma apa-
rincia de prosperidade.

Essa demonstração 6e fazer de con-
ta, repetiu-se agora de maneira dife-
rente, durante a recente visita do pre-
sidente Nasser à URSS. Como era de
esperar, o Kremlin saiu de seus cui-
dados para dar a maior ênfase possl-
vel a essa visita sem dúvida com o
objetivo de fortalecer o prestígio so-
viético no Oriente Médio e na Repú-
blica Árabe Unida, em particular. O
órgão do Partido Comunista sovlétí-
co, Prnüda, deu o tom solenidade,
num editorial fazendo apelo por la-
ços de amizade "cada vez mais fortes
entre o Egito e a União Soviética".

O Kremlin saiu também a represen-
tar o papel, agora costumeiro, de
"protetor" dos covos, do Islã, de mo-
do que um personagem de origem
muçulmana, embera não o seja em
sentido religioso, acompanhou Nasser
durante todo o tempo de sua visita
de 18 dias. Êsse companheiro é N. A.
Mukhltdinov, membro do Presldium,
do comitê centrsl dn Partido c um dos
seus secretários. Mukhltidlnov é na-
tural de Usbequistão, de Tac-
khent. a, "vitrina" da Ásia Central
soviética. ^Sua nomeação, em dezem-
bro úHirrio, para êsse elevado posto,
contando apenas 40 anos de idade, e,
segundo se julga, destinado a con-
vencer as minorias não russas da
União Soviética sobre a realidade da
política "esclarecida" do Kremlin.

No decorrer dessa excursão de 5.000
milhas, que incluiu as 10 maiores ei-
dades da URSS. Nasser visitou as
importantes repúblicas do Usbcquis-
tão c do Azerbeijão. Em ambas foi
recebido pelas autoridades locais, in-
clusive lideres religiosos de alta ca-
tegoria. Em Tackhcnt, foi saudado pe-
lo Muftl Ziyavuditin Babakhanov,
presidente da administração eclesiás
tica muçulmana da Ásia Central c do
Kazakstão, e em Baku, pelo xeque
Movsum Khakimzade, que mantém po-
sição igual, na Transcaucásia.

Os discursos pronunciados por Nas-
ser e as autoridades locais, mostra-
vam uma preferência marcada pelo
que se pode chamar de "assuntos inó-
cuos". Por exemplo, pouco se falou,
do lado soviético — e nada, do lado
egípcio — sobre os direitos dos mu-
çulmanos na UHSS. Por outro lado,
falou-se muito sobre tópicos habi-
tuais, como imperialismo, unidade c
independência árabes,. neutralidade
positiva c auxilio desinteressado

A EDUCAÇÃO DOS CIDADÃOS DOMUNDO
0 papel capital da organização "A Espada do Espírito"

Por Michael Derrick, via BNS
LONDRES — Numerosas crianças todos

da Grã-Bretanha, ao término das fé-
rias de Natal, retornarão à escola
melhor informadas sobre a situação
de seu pais no mundo graças ao Con-
selho de Educação em prol da Cida-
dania Mundial. A organização cato-
lica "A Espada do Espirito" desem-
penha um papel importante nesse
gênero de trabalho.

Essa organização tirou o nome de
um conhecido texto de Epístola de
São Paulo aos Êfesos (VI-17). Fun-
dada durante a guerra de 1939-45
pelo falecido Cardeal Hinsjey, Arce-
bispo de Wcstminster, a organização
tem como objetivo criar uma opinião
pública informada e ativa em ques-toes internacionais.

Procura alcançar o objetivo de
muitas maneiras, organizando reu-
niões diversas, com conferencistaa
experimentados em questões Interna-
cionais, publicando livros e brochu-
ras c também uma excelente revista
intitulada "Cahtolic International
Outlook".

Nenhuma outra iniciativa da "A
Espada do Espirito" é mais impor-
tante do que a que está começando
a tomar nas escolas e pelas escolas,
no esforço para desenvolver um in,-
terêsse inteligente nas questões In-
ternacionais entre os que futuramen-
te, serão os lideres da opinião pú-blica.

O ano passado, de dois a três mil
escolares de todas as partes do Reino
Unido assistiram novamente à uma
série de conferências e de debates
organizados pelo Conselho de Educa-
ção cm prol da Cidadania Mundial,
no Central Hall de Westminstcr.

A maioria das crianças católicas
presentes entre esses escolares pude-ram desempenhar um papel mais
ativo e Inteligente nos debates gra-
ças às conferências preliminares, or-
ganizadas pela "A Espada do Esplrl-
to", no Country Hall, sede do Con-
selho Municipal de Londres, duran-
te uma conferência de meio-dia.

Essas preleções são realizadas antes
das escolas fecharem para os feria-
dos de Natal, de modo que as crlan-
ças possam viajar em grupos sob os
cuidados de um professor ou profes-
sôra. As reuniões do Central Hall,
às quais essas conferências serviram
de prólogo, são realizadas depois do
Dia de Natal. Algumas das 'crianças
participaram com os adultos dos de-
bates.

Os conferencistas que usaram da
palavra na conferência preparatória,
são todos eles especialistas nos assun-
tos escolhidos, e abordaram o tema

A Grã-Bretanha no Mundo" sob
quatro pontos-de-vista diferentes, ex-
plicando o papel da Grã-Bretanha na
Comunidade Britânica de Nações, nas
Nações Unidas, na Aliança Ocidental

na Comunidade Européia. Cada
palavra foi seguida de uma troca de
perguntas e respostas e de uma dis-
cussão animada.

O programa caracterizou-se pelo
fato de não ter havido nada espe-
cificamente "católico". A intenção da'A Espada do Espirito" não é apenas
verificar se as crianças católicas estão
preparadas para responder às ques-
toes que dizem respeito diretamente
à Igreja.

O objetivo é verificar se estão tão
informadas quanto possivel sóbre

cursaram numa reunião encenada em
honra de Nasser. O objetivo ai era
dar a impresão de que o Muftl é uma
personagem importante e .venerada
no Usbequistão. Na realidade, as con-
vicções religiosas do Muftl Babakha-
nov deviam constituir um obstáculo
a que êle ocupasse qualquer posl-
ção importante; não poderia nem
mesmo ser mestre-eseola, a menos
que renunciasse à crença muçulma-
na.

Porém o Muftl tem utilidade. Ser-
ve, por exemplo, como figura de proa
na campanha boviética pro "paz" •
cm outras formas1 de propaganda pa.
ra consumo muçulmano. Nessa ma-
nifestação, tratou demoradamente da
amizade entre o Urbequlstão e o EgU
to, que, dizia, "data de um passado
remoto e tem sido fortalecida por
muitos acontecimentos históricos".
O texto de seu discurso apareceu no
Prawda Vostoka, órgão do Partido co-
munista usbequistano, a 5 de maio
último. Na mesma página, o jornal
reproduzia um grande retrato de
Marx e um longo artigo em come-
moração ao seu 140° aniversário de
nascimento. Assim, o fundador da
violenta doutrina anti-religiosa do co-
muniemo, da qual um dos princípios
básicos seria a destruição do Islã, íol
homenageado em relação com essas
demonstrações a um pais maometa-
no.

As personagens da "ontourage" de
Nasser não teriam encontrado difi-
culdade para descobrir o caráter co-
loniàlista do papel da Rússia no Azer-
beijão e na Ásia Central Soviética.
Por exemplo, não podiam deixar de
ter notado o emprego do russo, como
lingua oficial, ou o fato de que os
comandantes militares locais eram
russos ou ukranianos. É assunto de
conjunturas saber se Nasser teria ou
não tido tempo de ponderar sobro
sua visita a Baku. Se assim aconte-
cou, pode-se talvez presumir ,que vol-
taria com uma triste impressão da"Soberania" nacional do Azerbeijão
soviético. De fato, poderia parecer
que os russos continuam a ocupar no
Azerbeijão um» posição como a que
os ingleses abandonaram no Egito, em
193G. Tal é a "auto-determinução"
dessa república, uma réplica moderna
das antigas "aldeias Potemkin"

•Em Tackhent, Nasser foi alvo de
uma encenação particularmente ela-
borada. Um dos oradores, em de-
monstração popular, lhe foi apresen-
tado como sendo Khamrakul Tursun-
kulov, presidente de uma fazenda co-
letiva produtora de algodão em gran»
de prosperidade, e membro do Su-
premo soviético da URSS, em teoria,
o mais elevado corpo legislativo rus»
so. Pelos padrões usbequistanos e
maometanos, Tursunkulov é traidor
de seu povo. Foi um dos primeiros

|UFbequistanos, a aderir aos comunlp-
tas, no começo da década de 1920.
Lutou, sob um comandante russo,
contra o Baskachi, movimento de in»
dependência nacional usbequistano,
que se batia por princípios semelhan-

aspectos das questõesites aos que Nasser representa atual-
se podem, como outras mente. No fim da década de 1920,

Tursonkulov demonstrou ser um dc-
fensor da coletivização, que encon-
trará acerba resistência da parte do
povo usbequistano. t pouco provável
que se tivesse revelado a Nasser os
fatos sobre a carreira de Tursunku-
lov, mas esses detalhes podem ser
encontrados no órgão soviético Orien-
te Contemporâneo, (n. 4) de abril úl-

mundias e
crianças, discuti-los inteligentemente"

1957. foi o terceiro ano sucessivo
em que a "A Espada do Espirito"
organizou uma conferência prepara-tória antes da conferência realizada
pelo Conselho de Educação em prolda Cidadania Mundial. A assistência
contava de cada vez de 300 a 400
crianças vindas de classes superiores
de escolas católicas da região lon-!timo
drina e dos condados vizinhos ,-> ...

Muitas escolas britânicas dão aulas' 
°S «»"« homenaí«™/|« Nasser esta-

sobre assunto» SXrsJJS? Sivam anslosos "or sublinhar o pro-assuntos comuns como partedo currículo normal. Assim, porexemplo, na "Finchly ' 
Cathollc

Grammar School", no norte de Lon-
dres, o decano dos professores de
história revelou-se particularmente
dotado ao tornar assuntos comuns
interessantes para os alunos; como
resultado, esses jovens têm contri-
buido de maneira notável para as
conferências de Natal do Conselho de
Educação dos Cidadãos do Mundo

gresso alcançado nos estudos orien-
tais, na União Soviética, e o papel dós
muçulmanos soviéticos, na economia
nacional da URSS. Foi esse talvez o
aspecto mais realista da visita de Nas-
ser ao império colonial do Kremlin.
Nessas regiões, o regime soviético po-
de apresentar uma boa encenação ao
visitante estrangeiro, quanto a pro-
greso material, especialmente no cul-
tivo de algodão. Por exemplo, não se

O Conselho é uma organização au-lP°do.,"egar que 0!1 resistentes esfor-
xiliar da Associação das Nações Uni- Ç0S do ree:-»,e_sovi-;tico para aumen
das, um organismo nacional que es
ttmula o Interesse do público pelas
Nações Unidas, ese esforça para sal-
vaguardar os princípios da Carta das
Nações Unidas,.encorajando a assis-
tência às numerosas agências espe-
cialtzadas da organização.

A "A Espada do Espírito" é a única . , ,organização católica que .se afiliou !em vi"a 
jUmana' cm calores muçul

à Organização das Nações Unidas,""""' 
" ''"""  *

desempenhando um papel ativo

lar a produção deram em resulta,
do uma produção muito mais elevada.
Mas é de duvidar que isso seja re-
compensa suficiente para o custo
extremamente elevado dos investi-
mentos. Não pode haver dúvida de
que todo o progresso material tem
sido alcançado com grandes custos

através de sua representação da Co
missão dc Organizações Cristãs da
ONU.

Auxilia as Nações Unidas de mui-
tas outras maneiras. Uma comissão
especial da "A Espada do Espirito",
por exemplo, fêz um resumo, do
ponto-de-vista católico, da estrutura
das Nações Unidas, que submeteu ao
Ministro Britânico das Relações Ex-
teriores quando a revisão da Carta
das Nações Unidas estava sendo de-
batida.

Existem vá,rlos organismos católi-
cos na Grã-Bretanha que, através de
organizações internacionais a que
estão afiliadas, agem como órgãos de
consulta com o 'Conselho Econômico
e Social, ou com a Organização Cul-
tural, Cientifica e Educacional das
Nações Unidas. Esses organismos vão
desde a Liga Feminina Católica até
a Associação Newman.

Mas é a "A Espada do Espirito"
que tem a maior participação no tra-
balho das Nações Unidas, (BNS)

manos e direitos humanos.
O regime do Kremlin pode esperar

PROGRAMA
ATÔMICO
FRANCÊS

que o progresso na Indústria, na agri-
cultura mecanizada e na educação,
ocultarão por enquanto o caráter co-
loniàlista de sua administração e a
preponderância dC3 ¦ estabelecimentos
nãò asiáticos na Ásia Central sovlétí-
ca. Como Nasser, a grande maioria
dos visitantes estrangeiros tem Ido ao
Usbequistão, onde o número de co-
lonos russos e ukranianos é relativa-
mente pequeno; são muito poucos os
que visitaram as repúblicas muçul-
manas do Kaxakstão e da Kirguizia,
onde a proporção dos colonos das re-
giões ocidentais da URSS é de um
para três.

E ainda não é tudo. Dirigindo-se ao
Oriente não comunista, a propagan-
da comunista jamais cansa de dar
publicidade à vida feliz dos muçulma.
nos soviéticos, Nas repúblicas mao»
metanas a história é diferente. Ali,
qualquer espécie de nacionalismo
consciente é calcado aos pés e o Islã
é acusado de "apresentar um obstá-
culo à construção do comunismo".
Fora das excursões de propaganda
cuidadosamente selecionadas, os mu-
çulmanos soviéticos, são isolados de
qualquer contato com os seus irmãos
do exterior. Insiste-se com eles para
oue voltem os olhos para o Ocidente,
isto é, para Moscou. Não devem abso-
lutamente olhar para o mundo mu-
çulmano que se estende além de suas
fronteiras cuidadosamente guardadas,

BRUXELAS — O professor.Francis Perrin, alto comissário
francês de energia atômica, fez, cm 1960, o que vale por dizerno auditório francês da Exposi- oue ultrapassará a do Congo
ção Universal de Bruxelas, uma Belga.
a?ôSCdaa FSía.0 ^^ J^l Sf"* f\ ^^

Declarou o conferencista quc ^ntro 
de do.s ou três anos. a

a_ produção metropolitana fran- 0as Jazlclas do Gabon, e, depois,
césa de urânio atingirá este ano a dos minérios de tório do Ma-500 tontlacías e 1.000 toneladas dagascar.
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A JUVENTUDE AMERICANA É MESMO SADIA? FLAGRANTES
O problema tem origem no

desaparecimento das tarefas fí-
sicas que foram banidas da vi-
da quotidiana das famílias anrn-
ricanas. Nos subúrbios, porexemplo, desapareceram as fio-
restas e campos onde os jovensdas gerações anteriores se exer-
citavam no desenvolvimento dos
músculos do corpo. As crianças
não andam mais a pé. O tráfe-
go movimentado torna perigo-sos estes passeios. Vão de òni-
bus para a escola e os pais, porsua vez, se habituaram a con-

dos,-tornando-se bastante resis-
tentes e podem, assim enfren-
tar em pé de igualdade os jo-
vens de qualquer outro país.* Muitos, no entanto, con-
cordam com o Presidente Eise-
nhower quanto ao fato de que
a nação- precisa ser alertada
quanto aos problemas que a vi-
da americana crfou para a ju-
ventude deste país. Na realida-
de, esboça-se uma reação cm
muitas escolas, colégios e cida-
des e comunidades americanas
onde estão sendo executados

ção dc muitos da necessidade
da cultura física: um corpo for-
te c bem constituído."

A QUEM CABE A CULPA ?

Em seu livro, Miss Pruddc.i
acusa as autoridades escolares,
os pais, os professores de edu-
cação física e os líderes das cn-
munidades como responsáveis
pela debilidade da juventude
americana.

grupo. Além do mais a educa-
ção física de nossas escolas foi
de tal modo reduzida que nem
todas as crianças podem parti-
cipar do jogo que escolhem.

Resumindo sua opinião no
sentido dc que a nação deve ser
alertada para melhorar as con-
dições físicas da juventude,
Miss Pruddcn escreve:

— ... não quero dizer que
precisamos abaixar o nosso ni-
vel de vida e desistir das faci-
lidndes mecânicas.e do confôr-

resistência dos jovens america-
nos. Foi largamente divulgado
o fato dc que um terço dos jo-
vens convocados é rejeitado. Na
opinião dc muitas pessoas tal
situação é alarmante.

Para obter dados precisos sô-
bre a não aceitação destes con-
vocados o U. S. News & World
Report procurou entrar em con-
tato com os encarregados da
secção de convocações da Divi-
são de Estatística Médica do
Bureau do Cirurgião Geral do
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I — • criança drve nur deitada, ptr-

nas esticaria» e as mãos hpoiida* n> nuca
AInirin ¦ segura pelos pés Então cia deve
ffíuer o cnrpo e sentar*»

¦¦H _____%

'. — > criança deve esla. deilada, aimãos apoiaria-, na nuca, pernas flextunadai,
alcuem securarida-lhe ns pés. Eli lã o drve
pastar pira • posição irnlaria

m~

3 — a criança drve e-star Hrilarfa, mina
na nuca, pernas esticada». Km seçuidi
deve levanlar as pernas juntas e roanlè-las
eriulrias a mais ou menos dr; poktidj»

do chão duranle drr. sriiundos

^rfei
\ — a criança rim- sc pôr deitada sobre

o vrtilrr com um travesseiro para apoiar »
alidnnic p alcurm ijuc Ihr sceunt m pei,
Em seguida deve levantar a ralicrn. os
ombros e n peito do chão r mànter-se
nesta posição durante rie/ segundos

5 _ a criutiça deve ficar em riccúlillo
ventrat com um travesseiro parti apoiar i
abdome e alguém nianlendoilhc o tórax
contra o chão Km seguida, deve levantar-
as pernas afastando-as do chão e nutn«
trndo-as levantadas duranle de/ setrundos

i
d — a criança deve (irar de pes. descalça

e inclinando-ie ao mesmo tempo t)ua man*
Irm as pernas relas, deve procurar locar <•
chão com as pontas dos dedos e conservai!»
do-se nesta posição durante três segundos.

FNYURRADA DE HOMÔ
NIMOS

Mário Cabral, advogado, pu-
ilsta e, sobretudo, excelente

aiaça, anda ás voltas com uma
enxurrada de homônimos, íjuc ic
estão lhe dando dores dc ca-
bcça. Primeiramente loi o Máiin
Cabral nomeado paia diretor do
falecido Teatro Castro Alves, ria
Bahia, homônimo responsável
por muitas congratulações fora
de propósito e muitos pedidos
de emprego igualmente tora de
propósito. Depois foi um Mário
Cabral candidato a deputado,
enchendo a cidade dc faixqs e
provocando manifestações ínes-
peradas de solidariedade eleito-
ral. Não bastasse isso, surgiu
uni terceiro homônimo, mais in-
feliz, com alguns papagaios em-
polcirados sob protesto nos car-
tórlcs da praça.

Por Isso tudo — c pelo que
esteja a caminho — sugerimos
ao Mário que ressuscite aquele

», Grecnhalgh do sobrenome e do-
ravante sc apresente como Máro
Cabral, "o Grcenhalgh".

PONTUALIDADE
Um lorde inglês, recém-

chegado à cidade do México,
foi convidado a um banquete
E, à hora marcada, estava
no endereço que havia rece-
bido.

Teve uma surpresa, então:
o palacete às escuras, o jar-
dim deserto, os portões íe-
chados!

Assustou-se, acreditando
que se tinha enganado c
voltou depressa ao hotel,
consultando o gerente, que
desceu a detalhes, tornando
a explicar-lhe o caminho.

Contrariado porque iria
chegar atrasado, o lorde to-
mou o carro e repetiu as
instruções ao chofer; um
quarto de hora depois estava
no mesmo lugar onde já ha-
via estado c o palacete con-
titiliava às escuras, o jardim
deserto, os portões fecha-
dos!

Cada vez mais aborrecido,
voltou ao hotel, dirigindo-se
mais uma vez ao gerente, o
qual, somente ao ver o con-
vite, tirou as dúvidas:

— Vossa Excelência enga-
nou-sé, realmente... 9 ho-
ras P.M. quer dizer que vai
começar lá para a meia-
noite.., G.M., "pontuada-
de mexicana".

SORRISO DE FADA
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ABELLARD NO TURISMO CLÁUDIA PAGA PROMESSA

duzir os filhos de carro para
passeios onde não haveria peri-
go algum se eles fossem a pé.Os jovens de hoje dispõem
de muito tempo livre pois já
não vão mais a pé as escolas e
a outros lugares e não têm mais
tarefas domésticas para exceu-
tar. Dispõem, também, de menos
espaço para brincar e para en-
cher este tempo livre procuram
a TV e o cinema e os bares co-
mo pontos de reunião.

A situação, no entanto, no
dizer dos especialistas, nâo
atinge proporções alarmantes.
Os militares, por exemplo, afir-
mam que os jovens convocados
se adaptam perfeitamente ao
treinamento a que são submeti-

novos programas de educação
A OPINIÃO DE KRAUS-

PRUDDEN e apresentada no li-
vro intitulado "Seu Filho t,
Realmente, Saudável ?" da au-
toria de Miss Prudden, publica-
do por Arper and Brothers.
Apresentamos aqui nesta repor-
tagem extratos deste livro. No
prefácio da obra escreve o dou-
tor Kraus:

"Fomos longe demais ressal-
tando as necessidades psicoló-
gicas... enquanto nossa maior
atenção deve se concentrar na
força muscular. Isto não quer
dizer que nosso último objetivo
se descarte da "personalidade
total". Entretanto o esforço pa-
ra consegui-la desviou a aten-

O GOLFE li O TÊNIS SAO
BONS ESPORTES, PORÉM. .

Na opinião clc Miss Prudden
os professores de educação íísi-
ca falharam no que sc refere
aos jogos como o golfo, o tênis
e o tênis clc praia que podem
ser praticados mesmo depois de
adulto.

— Não me interpretem mal,
diz miss Prudden. Considero os
jogos como ótimos esportes, po-
remi devem constituir, apenas,
uma parte da educação física
da criança em vez de serem as
únicas atividades das mesmas.
Os jogos não exercitam total-
mente os músculos do corpo co-
mo fazia outrora a ginástica em

lo. O que eu afirmo é que exis-
te um ponto abaixo cio qual não
podemos permitir que decaia a
cultura física e que os ônibus
escolares, a TV os estádios es-
,jortivos, a vida nos apartamen-
tos, a falta dc espaço adequado
para jogos entre outras coisas,
reduziram a resistência física
de nossas crianças a um nive."
perigoso. Dc qualquer manei-
ra, precisamos compensar tu-
dos éslcs incovcnicntcs.

O QUE DIZEM AS
ESTATÍSTICAS SOBRE

OS CONVOCADOS?

As estatísticas sobre os con-
vocados são, com freqüência, ei-
tadas nos debates a respeito da

Exercito Americano. Os fatos
apurados foram os seguintes:

DESDE 1950 O EXÉRCITO
VEM RECUSANDO UM

TERÇO DOS CONVOCADOS

No período de seis anos e
meio, isto é, desde o dia 10 de
julho de 1950 até o começo do

GATOS PARDOS
»???????????????<? por CHUCK

?
?
?
?

MAYSA MONJARD1M, segundo a Revista- do Rádio, acha
que deveria ter nascido homem, preto e feio: "Os homens
pretos e feitos tém aborrecimentos porque querem..."

JUSCELINO KUBITSCHEK será padrinho do casamentoda srta. Norma Carneiro Monteiro, a ser realizado no dia 18
próximo, com o sr. Perry Porto. Candelária, altar-mor, 17
horas.

• ? •

SORAYA ESFANDIARY c finalmente uma ex-imperatriz,
esgotados os 100 dias de prazo estabelecidos pelo tribunal quehomologou seu divórcio do Xá Reza Pahlevi. Na noite cm quesc consumia definitivamente o ato, o Xá do Irão foi ao càs-
sino dc Palm Beach, onde consta, perdeu mais dc 4 mil dó-
lares, apenas no "Baccarat".

• Por sua vez, Soraya foi a um baile, na Alemanha,
sendo considerada a mulher mais atraente da noite. Usando
um modelo branco e dançando muito, Soraya aparentemente
estava conseguindo ocultar bem seus sentimentos,

ELOÍSA DOLABEI.LA hoje já deve estar recuperada de
uma gripe forte que z prendeu ao leito durante o fim-de-se-
mana. Enquanto isto os " teens-agers" estão comentando o
chá-dançante do Countiy Club, do qual Eloisa é uma das or-
ganizadoras. "Estão r.negando a conclusão de que não se trata
de uma brincadeira infantil, e sim de uma reunião para jovens(acima de 15 anos) da maior categoria."

YUL BRYNNER na opinião dc pessoas conhecidas inter-
nacionalmente:

"Yul c o tipo do canalha simpático de que as mulhe-
res gostaram". — Deborah Kcrr.

"Yul terá exilo ainda durante muito tempo. Nunca
vi personalidade mais forte do que a délc". — Cecil B, de Millc.

"Yul tem a sabedoria de sc fazer envolver sempre cm
mistério, c tem razão. Um artista deve fugir do incolor da
realidade cotidiana. O público não deve nem saber que um
astro também precisa servir-se da toilete" — Jean Coctcau
(Aliás, com èste mau gosto só poderia ser um francês famoso. .1

"O público ainda não' descobriu sc Yul Brynner c
fogo-dc-palha ou aquele grande alor que êle próprio pensa
que c..." — Yul Brynner mesmo.

"Yul Brynner c um canastrão astuto que aproveita
papeis que sc adaptem a seu tipo físico, c que confunde mal-
criação com gênio" — Gatos Pardos.

DJALMA FERREIRA continua descobrindo atrações parasua casa. Agora são quatro passistas-ritmistas, que tocam paiadançar c fazer exibições. Sem dúvida continua o "Drink" po-dendo ser apontado como a casa noturna de melhor música
na noite.

NORMA TAMAR c sem dúvida muito conhecida. Telegra-
ma dc um leitor dc São Paulo informa ter estado ela assistiu-
do "A volta ao mundo em 80 dias" com Nclito dc Almeida,
este fim-dc-semana,

• ? •

GLORIA SWANSON em breve deverá estar no Rio paraassistir o encerramento do Festival da História do Cinema
Americano. Será que suas roupas causarão sensaclonalismo?
Glória sempre foi conhecida por sua excentricidade no vestir.
Certa vez entrou no "Colony" para almoçar usando um cha-
peu enorme. Até aí ninguém navia reparado nada de extra-
ordinário, em se tratar de Glória. Eis que de repente, não mais
que de repente, o chapéu da atriz começou a lançar bafora-
das de fumaça. As senhoras Gilbert Miller, Harrison Williams
e Glória Morgan Vanderbilt, presentes no restaurante, e trõs
das mulheres mais elegantes da América, quase desmaiaram,
Mas na semana seguinte, senhoras passaram a ir almoçar no"Colony" usando chapéus que: lançavam chamas; esguichavam

champanha de cinco em cinco minutos; faziam campanha po-lítica (Roosevelt) com sinais luminosos; giravam sóbre umeixo; e por ai afora. Todas esperavam ansiosamente a próxf-ma aparição de Glória Swanson. Quando ela finalmente voltouao "Colony" usava simplesmente um chapéu de palha muilosingelo, comentando os jornais: "Glória mais uma vez ridícula-nzou a gente bem de Nova Iorque".

ULTIMA HORA: Como informamos cm primeira mão, aocomunicar que sc desligaria do vespertino ao qual ainda per-tence, Ibrahim Sued sugeriu um nome para substitui-lo. Èstenome c Hélio Guerreiro, amigo particular do colunista, e e\pc-riente no assunto, já que durante a viagem dc núpeias do casalSued, foi o supervisor da "equipe de auxiliares". Outro nomeem cogitações, lambem por indicação dc Ibrahim, c o da colu-nista Pomona Politis, que desde algum tempo já pertence aequipe do colunista. Resta aguardar se as sugestões serão acei-tas pela direção do vespertino. Felicidades para ambos!
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Esta foto — várias vezes reproduzida, inclusive por
outros jornais, — foi batida às vésperas da estréia dc"Mister Samba", sendo a fotografia oficial dc Eliza-
beth Gaspcr no programa. O tempo passou, muitos
rumores apareceram, c ninguém sabia ao certo se a
bela Gaspcr estaria cm cena no dia da estréia da
nova produção do "Night and Day", baseada na parti-
tura musical da "Viúva Alegre" de Franz Lchar. A
resposta definitiva agora é esta: Elizabeth Gaspcr cs-
tara no próximo espetáculo, c mais bonita e talentosa
do que nunca. (Foto Josc Carlos Gomes).
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ano corrente, cerca clc 4,7 mi-
lhões dc convocados foram exa-
minados pelo exército nos cen-
tros de alistamento.

De Iodos estes jovens exami-
nados 1,6 milhões que consti-
tucm quase que exatamente uin
terço do total foram considera-
dos incapazes para o serviço
militar.

Dentre os desqualificados, no
entanto, 640.000, isto é, 13,6%
do total dos jovens examinados
foram recusados em virtude do
nível mental, cm outras pala-
vras, por não terem alcança-
do suficiente números dc pon-
tos num teste destinado a me-
dir a habilidade mental do in-

Abcllard Fiança foi nomeado
diretor de Turismo c está dis-
poslo a usar toda a sua dialc-
tica c simpatia em favor do Rio
de Janeiro, ainda que nem sem-
pre a topografia esburacada da
cidade e suas inúmeras dificui-
dades facilitem o turismo. Mas
como o Abcllard é daqueles que
acreditam que água mole em
pedra dura, tanto bate ate que
fura, Cftamos coitos de que c!e
será capaz de muita coisa, ainda
que tenha de esmurrar ponta cc
faca...

Ansiosa pela vitória do nosso
selecionado nos campos curo-
peus. a cantora Cláudia Monte
ícz a promessa dc, caso ven-
cessemos, mandar rezar uma
missa, cm sinal de júbilo. Com
o triunfo, tratou logo de cuni-
prir a promessa, c a missa será
celebrada, amanhã, ás 9 horas,
no altar-mor da Igreja de Sanla
Rita, na Av. Marechal Floriano.
Pc nosso intermédio, Cláudia
Monte convida o público, cm ge-
ral. para o ato religioso e, es-
pecialmcnlc, os craques nacio.
riais. Olhem que a Cláudia, sò-'
zinha, já vale a madrugada..

CHRISTO É CANDIDATO
Christo (Silva Costa) está nas

ruas, crucificado em postes e
árvores da Zona Sul. Um Chris-
to repetente no calvário eleito-
ral, mas que pessui a justa me-
dida das responsabilidades ad-
vinda? do seu santo nome. Tan-
to que se apresenta como aspi-
rante á Gaiola de Ouro pelo
Pai tido Democrata Cristão...

Morgana è nome dc fada.
E Morgana Cintra, pelo me-
nos, tem um sorriso dc fa-
da, desses que encantam. A
moça c cantora do "Cave",
cm São Paulo, e exclusiva
da Copacabana Discos. Atrai-
dos pelo seu rosto, breve-
mcnlc daremos um pulo ate
São Paulo, para conhecê-la
tle corpo inteiro...

TERRENO PARA GARRINCHA
Sílvio Mohallem, residente

em Conceição do Rio Verde,
à Rua Getúlio Vargas n, 15,
escreveu aos Jotas para co-
municar quo oferece a Gar-
rincha um .lote de terreno de
sua propriedade, no distrito
de Contagem, Belo Horizon-
to, com 465 metros quadra-
dos. Seu Mane: manifeste-se
em tempo c comece sua car-
reira de latifundiário.

No transcurso de- unia anima-
m;\da festança, onde maridos
indignados excomungavam a 11*
nha trapczlo, o jornalista José
Guilherme Mendes levantou sua
voz cm defesa dos princípios
geométricos na alta costura e
provocou reação violenta contra
sua pessoa. Um pagante mais
bombardeado em seu orçamento
doméstico chegou mesmo* * dl-
zer-lhe, cm lom dc desprezo:

••— Você não passa dc um
pitagórico!"

AS OPORTUNIDADES DE HOJE
HORÓSCOPO DE QUARTA-FEIRA, 16 DE JULHO DÉ 1958

A lua nova apresenta dissonâncias inquictantes com Marte c Júpiter; também
semanas que sc seguem, atentemos para as complicações que podem por si mo-chhcar a situação geral. Conflitos de autoridades podem agravar dissencões atuais a

íwnto de nos colocar deanlc dc um fato consumado. Não sc surpreenda, pois as dc-eisoes corajosas são tomadas para limitar os acontecimentos. Felizmente, o trígono po-de atenuar o rigor dos espíritos belicosos pelo jogo dos bons sentimentos. Moderc lio--je sua imaginação c evite os excessos; siga seu regime, pois que o contrário redunda-
ra cm estômagos mais dolorosos.

nas

tJliàiS*-?
divíduo para realizar bem o
treinamento básico e mais tar-
de sua obrigação militar. O tes-
te não determina desordens psí-
quicas que são consideradas co-
mo razão de desclassificação.

15.7% foram recusados por
motivos de ordem física. Outrts
3J% foram recusados por ra-
zões fisicjs c mentais. Desta
forma, 18,8% ao invés do lar-
gamente proclamado um terço
dos jovens submetidos a exá-
mes antes do alistamento des-
clc o começo da Guerra da Co-
réia cm 1950 forem considera-
dos fisicamente, incapazes.

(CONTINUA)

ANIVERSÁRIO: - Prudência na situa-
ção, pois voce terá dc lutar contra rivali-
dades tenazes; reaja pela força passiva c
diplomacia; o principal c ganhar tempo.
Golpe dc sorte possível no jogo este verão;
tente sua sorte segundo sua inspiração. Bc-
Ias promessas sentimentais.

NASCIMENTOS: — Seus filhos serão de
uma grande sensibilidade e na infância se-
rão fracos do estômago; encaminhe-os bem
c sobretudo escolha bem a amizade que me-
lhor lhes convier. Dcixc-os escolher sua
vocação; cies se sairão bem por si mesmos.
Serão felizes cm família c amarão os filhos.

CARNEIRO — (21 dc marro— 20 de abril):
Profissão: Prudência em seus

atos (3o decano sobretudo); re-
ilita ante os compromissos to-
mados, pois você terá de arcar
com importantes responsabili-
dades, .4/eiçâo: Escreva e ex-
perimente eencontrar a pessoa
que lhe interessa. Saúde: Na-
da de excessos.

mau humor dos de seu circulo.
Você terá bom êxito se agir
com calma e ponderação. Afei-
ção: Precise suas intenções e
não mude sua opinião no últí-
mo momento; podem procurar
perturbar sua quictude. Saú-
de: Bem sustentada.

TOURO — (21 dc abril -
20 dc maio):

Profissão: Firme-se com con-
fiança e não reaja diante do

GÊMEOS — (21 de maio -
21 de junho):

Profissão: Mantenha suas
boas intenções c aja com cora-
gem; sucesso em seus entendi-
mentos e empresas em contac-
to com o público o relações de
negócios." A/eiçõo: Consolide
sua posição (3o decano sobre-
tudo) c justifique sua dedica-
cão. Convite ou viagem que
lhe deixará uma boa lem-
branca. Saúde: Excelente.

PALAVRAS CRUZADAS
Problema n.° 782
WALTER - (Rio)

O "PROFESSOR"
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HORIZONTAIS

5 Arrancam.
Espécie de olmeiro ou
choupo da família das sali-
cináceaa.
Safar-se.
Instiga.
Cabelo raro, (pl.).

10 Rapar.

11 Larápios.
13 Concernente à moral.
14 Marcar vasilhas, sacos, clc.
15 Funcionário agregado a ou-

tro para auxiliar.
16 Pisar.

VERTICAIS

Trabalhar cem a sapa.
Com ares de literato.
Árvore da família das rosa-
ccas.
Em formi. clc maçaroca.
Habitas.

11 Arenas.
12 Tratamento que se dá às

freiras.
# * >!:

DICIONÁRIOS

Nesta seçác são adotados os
seguintes léxicoí: Pequeno Di-
cionário Brasileiro da Língua
Portuguesa (G. Barroso-H.
Lima), Monossilábicos dc Ca-
sanovas e Japyassu c Vocabu-
lário Antroponímico clc Lidaci.

SOLUÇÕES DO NÚMERO
ANTERIOR

PROBLEMA N° 781

Homoufais: Kéu. Imo. Ri
Epagogo. Ra. Alar. Te. Ai, Tir.
Ta. Ementas. Tai Elo. Loa.

Vcrítcais; Raer. Ura. Isola.
Olor. Aga. Patim. Gaita. Ereto.
Teme. Ana, Aspa. Til.

CARANGUEJO — (22 de
junho — 22 de julho):

Profissão: Mantenha-se cm
guarda e não seja brusco ou
precipitado; é preferível aguar-
dar a ocasião do que meter-se
no que quer que seja: faça
uma revisão em seus projetos.
A/eiçõo: Você terá de fazer
face a complicações causadas
pela família ou pela situação;
procure ganhar tempo. Saúde:
Alterável (2o e 3o decano);
nada de imprudência.

nhosa_ a pôr em execução.
Afeição: Belas esperanças se
você não tiver mais que um fim
preciso; afaste todos os assuntos
dispersivos. Saúde: Mais fio-
rescente em aparência que real.

ESCORPIÃO — (24 dc oulu-
bro — 22 dc novembro):
^Profissão: Siga a voz da ra-

zão e do bom senso; não ceda
aos impulsos agressivos; você
se arrisca a meter-se numa
aventura perigosa. Afeição:
Satisfação nas suas amizades
secretas; redobre de prudên-cia se você está numa situação
difícil. Satidc: Resistente.

SAGITÁRIO — (23 de no-
vembro — 21 de dezembro):

Profissão: Não se consagre
senão às coisas sérias e livre-
se dos assuntos que o possamtorná-lo dispersivo. Ganhos
importantes nas especulações alongo prazo. Afeição: Siga sua
ideia e não se deixe tentar porpropostas sedutoras: cilada pos-slvel. Saúde: Cuide de sua
circulação.

LEÃO (23 dc julho —. 23 cie
agosto):

Profissão: Defenda seus in-
terêsses e não tome partido nas
discussões que podem surgir
cm seu redor. Intuição provei-
tosa nos negócios novos. Afei-
ção: Você está preocupado com
um desfecho que o obrigará a
se readaptar ao melhor. Aten-
ção ao comportamento do ente
tmado, Saúde: Menos boa.

CAPRICÓRNIO — (22 dedezembro — 20 de janeiro):Profissão: Uma surpresa é
possível, seja na familia ou si-
tuação; adapte-se às circuns-
tãncias e faça seu dever em
conciência. Afeição: Não con-sidere senão as coisas sérias eafaste tôda proposta aventuro-
sa; você pode sc comprometer
ou _ perturbar sua felicidade.
Saúde: Joelho muito sensível.

VIRGEM — (24 de agosto
— 22 de setembro):

Profissão: Defenda seus in-
terêsses e realize os negócios
que retardam; não se retarde
nos detalhes se fôr preciso.
Afeição: Tenha em conta a
atenção que lhe dispensam;
uma nova proposta é capaz de
n surpreender. Saúde: Nervos
à flor da pele.

AQUÁRIO — (21 de janeiro— 19 de fevereiro):
Profissão: Conclua o que es-

tá cm andamento e evite erros
ou negligências possíveis; você
pode esquecer-se daquilo quelhe causará aborrecimentos.
Afeição: Boas perspectivas dc
felicidade pelo 3° decano; suas
relações podem ajudá-lo na-
ciiiiJo que você tem em mente.
Saúde: Perturbações circulató-
rias, não se fatiguc.

BALANÇA — (23 de setem-
iro — 23 de outubro):

Profissão: Traga sua atenção
voltada para os problemas da
casa, patrimônio e os melhora-
mentos a fazer no ambiente
onde você vive. Idéia enge-

PEIXES — (20 dc fevereiro
— 20 de março):

Profissão: Você sonha com
um ideal dificilmente realiza-
vel; mas melhoras são possi-veis: faça o melhor e assuma
as responsabilidades. Afeição:
Uma limitação de meios pode
impedi-lo de cumprir sua pro-
messa: explique-se antes de
inspirar a dúvida. Saúde: De-
pende da moral; reaja.

«UMEOUS
11
i
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ECOS DAS ÚLTIMAS REUNIÕES
Délfica e Burundum venceram com ferraduras de ferro — Coligny ma-

-nheirou muito na reta de chegada — Bufalo Bill foi alcançado em carreira
— Rodou o selini de Iaiá Formosa — Ocorrências e observações

CORRIDA DE SÁBADO

i 1 — H. Lima (Jeunesse) de-
clarou que ao ser dada a parti-
da sua montada arrancou para
fora.

, * — Délfica estreou vencendo
no turfe carioca e foi com ferra-
duras de ferro, íato que causou
espanto, pois, é sabido que os
animais correm menos com essa
modalidade de ferrageamento.

2 — U, Cunha (Didática) de.-
clarou que sua montada assus-

ta feita e deixou os adversários
fora da fotografia. Ao que pare-
cc, Gong corre muito mais na
areia.

— Dianela largou bem, mas
foi levantada para os últimos
postos. Na reta, apareceu por
fora com grande ação e venceu
com facilidade.

* —Claque não confirmou os
bons trabalhos produzidos, ter-
minando nos últimos postos.

— J. Tinoco (M. Bagé) de-
clarou que nos últimos duzentos

tòu-se na partida, ficando fora ¦metros sua montada foi desgar-
de carreira. ,

— Xininha venceu dispara-
da e seu piloto a vinha sofrean-
do desde os duzentos metros fi-
nais.

3 — P. Labre (Mocinho) in-
formou que no pique de partida
seu pilotado foi prejudicado pe-
Io competidor Xuè.

— Á. Araújo (Xuè) infor-
mou que tal íato aconteceu em
virtude de sua montada se ter
assustado no pique dc partida.

j * — Gong resolveu correr des-

rada por Vésper.
— Ensueíío largou em úl-

timo e aí ficou até o final da
carreira. O filho de Téléféríque
possuía bons privados e, desta
feita, estava calmo nas cintas.
Não se sabe, portanto, o que
aconteceu.

— Encouraçado perdeu um
terreno precioso na entrada da
reta ao vir de golpe para a cer-
ca externa. No final corria mui-
to, porém nada pôde fazer.

C — E. Castillo (Halfiler) in-
formou que sua montada se es-
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corava no transcurso de tô'
reta de chegada.

-* — Airways não teve uma
diregão eficiente, pois, foi corri-
do com um pouco de precipita-
cuo e na reta de chegada, após
dominar a carreira, vinha des-
governado. Desta forma, foi sur-
preendido por Seival nos últimos
galões.

* — Outro mal corrido foi Lu-
cky Prince, que veio encarcera-
do até os metros finais e, quando
tirado para fora, atropelou tàr-
diamente, chegando em terceiio
agarrado.

— Hunding estava muito bo-
nito no cânter e, na carreira, lar-
gou bem e distanciou os adver-
sários na entrada da reta.

— Coligny desceu a rela em
zigue-zague, atirando-se para

f^_________, '¦¦ ¦ <___H_M____ltè_-:______£
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Edio Coutinho, o homem que usa
cm seus pupilos as melhores fer-

faduras de ferro da Gávea

* — Burundum largou muito
dentro na hora decisiva. Corria'mal e ainda veio dominar Tolete
muito nos metros finais, porém no "photoçhart". Por sinal, foi
não pôde descontar a diferença
em face do ocorrido.

* — Decurião apareceu trans-
formado, largando para a frente
e só se entregando nos metros
finais. Nem parecia aquele ani-
mal que outro dia, em turma
mais fraca, nunca deu impres-
são.

CORRIDA DE DOMINGO

com ferraduras de ferro, tal co-
mo a companheira Délfica, o que
vem mostrar que as ferraduras
usàclàs por Edio Coutinho são
melhores que as dos outros.

* — O piloto de Tolete não foi
muito feliz naquele final, pois,
quando dominou a carreira,
preocupou-se muito em olhar
para os adversários.

8 — .1. Ramos (Jabok) infor-
1 — H. Cunha (Corupá) de- movi .que duzentos metros após

clarou que desde a partida sua
pilotada vinha procurando cor-
rer para fora.

* — Miss Grillo era portadora
de muitas esperanças, porém
pouco produziu por ter sentido
durante o percurso.

2 — Sinhô venceu de um ex-
tremo ao outro, fazendo o per-
curso sem ser molestado. Na re-
ta, fêz imperar a melhor cias-
se e não tomou conhecimento de
Bar-El-Jebel, que o vinha acom-
panhando desde a partida.

Navab quando finalizava o apronto. O filho dc Antonym
deixou boa impressão com'seus 36" 3/5 na reta, correndo

bem nos metros finais

(Conclusão da última página) / (Marchant) também

3 — Bucarest acompanhou com
rara facilidade o "train" de Tú-
nis. que saiu com apetite
resta, dominou a situação e foi
contida antes de cruzar o espe-
lho.

a partida, seu conduzido foi mui-
to prejudicado.

__ l. Rigoni (Titànico) de-
clarou que desde a partida seu
pilotado não acompanhava a car-
reira, atribuindo este fato a pis-
ta de grama.

— Titànico foi com ferra-
duras de ferro e nada produziu.
Isto vem mostrar que, na Gá-
vea, Edio Coutinho é o único
que se utilisa de boas ferraduras
de ferro.

— Kerman largou um pouco
mal e foi obrigado a forçar a
carreira. Na reta, desgarrou

Mg í muito, perdendo um terreno pre-1 cioso e, no final, quando foi rio-
minado por Quijotescò, quis rea-
cionar, sem sucesso, porem.

RIO GRANDE DO SUL
5 MILHÕES DE HABITANTES
É provável que a atuai popula-

ção do Rio Grande do Sul não se-
ja inferior a cinco milhões de
habitantes. Se o Estado continuou
a desenvolver-se demográfica-
mente dentro do mesmo ritmo
apresentado entre 1940 e 1950,
seus efetivos a primeiro de julho
deste ano seriam de 5.007.544 ha-
bitantes, consoante cálculo do
Laboratório de Estatística do
IBGE. Ainda de acordo com o
mesmo órgão, no próximo recen-
seamento (1960) a população
gaúcha deverá ultrapassar os 5,2
milhões de habitantes, registran-
do um aumento de mais de um
milhão em relação à apurada cm
1950.

No decurso do presente século
viu o Rio Grande do Sul os seus
quadros demográficos aumenta-
dos de quatro vezes. A 31 de de-
zembro de 1900, contava 1.149.070
habitantes, número que já ascen-
dia a 2.182.713 vinte anos depois.
Em 1940, a Unidade havia galgn-
do a casa dos 3 milhões e chegou
à dos 4 milhões antes do término
do decênio seguinte; a 19 de ju-
lho de 1950 foram recenseados no
Estado nada menos de 4.164.821
pessoas. Uma particularidade dig-
na de nota no último Censo foi
a superioridade numérica arre-
batada pelas mulheres não só pe-
Ia primeira vez nas apurações
censitárias globais do Rio Grande
do Sul, como de toda a região su-
Una. É interessante considerar
que a diferença em favor dos ho-
mens vinha diminuindo de Censo
para Censo; em 1940, o exceden-
te masculino era de apenas 7.4
milhares (o excedente feminino
em 1950 foi de 2,3 milhares).

Atualmente, o Estado do Rio
Grande do Sul está dividido em
118 municípios. Tinha 92 em 1950.
Seis deles, à data do recensea-
mento passado, possuíam mais
de 100.000 habitantes; Porto Ale-
gre, Erechim, Passo Fundo, Pe-
lotas, Santa Rosa e Três Passos. O
município da Capital figurava
com 394.151 habitantes (densida-
de de 817,7 hab.|km2): estima-se
que seus eletivos em 1958 não fi-
quem abaixo de meio milhão.
(IBGE)

GRANDE CENTRO DE PESQUISAS
UNIVERSIDADE DE LONDRES:

C i cientistas encontraram compensação para a movimentada vida da cidade
.1. Z. Young

LONDRES - Grande parte de
todo o trabalho fundamental de
pesquisas da Grã-Bretanha é rea-
lizada na Universidade de Lon-
dres, nas -suas escolas e colégios.
Essa atividade abrange toda es-
pécie de pesquisa, e é impossí-
vel descrevé-la adequadamente
em tão pouco espaço. Os grandes
departamentos científicos dos
grandes colégios de Londres são
famosos no mundo como centros
de pesquisas fundamentais.

Os departamentos científicos
dos Colégios Universitários, Im
perial e King representam isola
damente um potencial de pesqui-

de assuntos particulares, como.]fundamentalmente científico mas,
por exemplo, a arqueologia, e,naturalmente, há também o por tu--
nele fazem muitas pesquisas.

FACULDADE* DE MEDICINA
UMA CARACTERÍSTICA

ESPECIAL

A Faculdade de Medicina cons-
titui uma característica especial

nidade de contrato com a indus-
iria e as pesquisas aplicadas, em-"
preendidas por firmas partícula-
res de engenharia e de outro tipo.'

A Universidade, como "tal, é
muito ciosa da reputação de que
goza na pesquisa e todas a.s indi--
cações feitas, pelos colégios para

cina e de odontologia e 15 inst:
tutos de pós-graduação. Todos

esses estabelecimentos estão liga-
dos tanto à pesquisa como ao en-

tantes cargos da Universidade dc-
pendem da aprovação da Univer-
s'dade, como um todo. Para êsser
fim, a Universidade seleciona um
grupo de técnicos, alguns de séu

sa equivalente ao da maioria dasibâsé científica _da medicina como• •  na das aplicações clínicas, sao ai
realizadas.

universidades comuns. Além dis
so, muitos outros colégios pos
suem amplos e ativos depart:
mentos científicos, como por
exemplo, o Quen Mary, o Bedford
e o Birkbeck.

Os professores de ciência dês-
ses colégios consideram a pesqui-
sa parte fundamental de suas ta-
refas. e a ela dedicam cerca da
metade de seus esforços. Seria
impossível citar aqui o grande
número de ramos, independente,
de trabalho, levados a efeito nes-
ses centros.

Para muitas matérias, os depar-
tamentos de Londres são reco
nhecidos como a sede do país e
aí, naturalmente, os cientistas vi-
sitantes assistem conferências e
debates.

Além dos departamentos de ei
ência em geral, há muitos que se
dedicam a uma pesquisa mais ps-
pecializada; por exemplo, o Real
Colégio de Veterinária interessa-
se apenas pelos problemas cia
saúde dos animais. Muitos dos
órgãos universitários se ocupam

miio, c muitas pesquisas; tanto nr.jpi.óprio quatjro e ou;ros dt fora..'

IMPORTÂNCIA DE PESQUISA.

O Instituto de Ciências Médicas
Básicas, do Real Colégio de Ci-
rurgiões, encarrega-se dos casos
pré-clmicos e patológicos, divi-
dindo-se as diversas instituições
pós-graduação de acordo com as
matérias; por exemplo, o InsHtu-
to de Neurologia é anexo ao Hos

Somente os que possuem tiro--
cínio de pesquisas ou de ensino
podem ser considerados nas no-."
rííèaçoes para os cargos de Pro-.
fessor e de LeUor. '

A importância da pesquisa se_
torna cada vez maior, e é sem.'
dúvida um dos principais aspec-.

pitai Nacional de Londres, há;,os do piano da Universidade de'
muito tempo um famoso centro Londres.

Soerguimento industrial
na Teheco-Eslováquia

Por MAURICE LATEY, via BNS

chegada, encontrou passagem
limpa por dentro e não conse-
guiu aproximar-se dos pontei-
ros.

* — Turqueza foi corrida para
uma partida e andou levando
uns trancos na reta oposta. No
direito, entrou muito desgarra-
da e não conseguiu dominar a
companheira Túnis, perdendo o
Eegundo posto por cabeça.

4 — A. Araújo (Bufalo Bill)
declarou que seu pilotado pnde-
ria ter corrido melhor não fosse
alcançado durante o percurso.Terminou com um corte-num dos
locomotores, sangrando bastan- G. rio Sul por Mister em Careta

ler a dinâmica revolucionária,
* — Lord Aftonso, na rela de quando o sistema se afunda na

rotina burocrática, é o grande
problema de qualquer regime re-
volucionário. De que modo se

Dezenove . ..
(Conclusão da última página)

por Minotaúro em Neonina de
criação do sr. Euvaldo Lodi e

te
— A. Marcai (Endymion)

declarou que nos últimos cem
metros seu pilotado foi um pou-co para dentro, mas logo foi cor-
rigido.

— F. Irigoyen (Frontenac)
declarou que empurrou com o
pé o competidor Endymion paranão ser apertado contra á cêr-
ca.

— Frontenac foi atingido porDart no alinhamento e quase foiretirado da carreira.
— Dart estava uma fera nas

cintas e acabou sendo retirado
pela CC.

rochea (J. Ramos) aumenta para
65", terminando firme. Acústica
(J. Graça) chega em 64"l/5,
bem, e Zézeca (Nery) na mesma
marca, revelando progressos. Tia
Mimi (W. Andrade), por sua vez,

ação, tentando ajudar Vândalo, e
é visto nos 1.900 cm 129"l/5, vin-
do da volta, com 105"3/5 na mi-
lha, terminando em 13"2/5, fir-
me, e derrotando o companheiro
Vaivém. Evidência (J. G. Silva)
crava 79" nos 1.200, rcgularmcn

5 — H. Cunha (Hebe) decla-
estará em,rou que sua pilotada vinha com

medo da cerca móvel e também
das competidoras, daí não ter
produzido melhor atuação.

6 — C. Dias (Onava) decla-
rou que no pique de partida sua
pilotada correu para fora, cho-

4£l'an,a..oTÍt0 a- 
íaSSar °S V^lter^líorbaTloFna miTh^V wm: f?ndo"se com a competidora Sei-

em 91"2/5, saindo apressada -ç fazer Inuita fôrçai Coeur Jole faz »¦
terminando bem, pelo centro da a volta cm 139„2/5i terminando

bem. Kibar (Red. Filho) traz' , 
~'\- A- S,!va daia formo-

108"2/5 da milha, com ação re-l !& S£°"i£Sa 
c,ntracla da

gu,ari |ieta_ao passar entre duas com-

pista. Mas Rosa Miei (J. Ramos)
não faz íôrça percorrendo igual
distância em 95"2/5. Enquanto
Vaivém (M. Teixeira) passa os
1.500 em 98"2/5, regularmente,
servindo de "sparring" para o
companheiro Verbo, que vem da
volta fechada, e perdendo feio
para o filho de Cadir.

de criação do sr. Edgar Araújo
e propriedade do Stud Pô>-to Ale-
gre. Treinador: Alcides Morales-

MIRALUA — Feminino, casta-
nho c1 tendência a tordiiho, R. G.
do Sul, nascido em 5-12-55 por
Solano em Mágica de criação do
sr. Edgar de Araúio Franco e pro-
priedade do Stud Porto Alegre.
Treinador: Alcides Morales.

X1GRAÇA — Masculino, casta-
nho, Paraná, nascido em 8-7-55
poi Cyrnos em Grace de criação
do sr. Herminio Brunatto e pro-
priedade do Stud Chantelly. Trei-
nador: Miguel Gil

XIRIRICA — Feminino, casta-
nho escuro, S. Paulo, nascido em
17-7-55 nor Legen.d cf France em
Carnavalesca do criação do sr. A.
,T. Peixoto de Castro e proprieda-
de do Stud Salgado Filho. Trei-
nador: Gabino Rodriguez.

MONTEGUIA — Feminino, cas-
tanho. Paraná, nascido em 16-8-55
por Monterreal em Elga de cria-
ção do Haras São Joaquim e pro-
priedade do mesmo. Treinador:
Rubens Carrapito.

ACÚSTICA — Feminino, cas-
tanho zoino, S. Paulo, nascido em
10-7-55 por Buen Tiempo em
Sentina de criação do Haras Pin-
damonhangàba e propriedade do
Stud Delta- Treinador: Cláudio
Rosa.

Kigraça (M. Henrique) é um
potro de boa pinta e deixa im-
pressão favorável com seus 64"
no quilômetro, bem. Dórico (A.
G. Silva) também agrada, pro-
duzindo um exercício em condi-

LAROCHEA — Feminino, cas-
petidoras" sua pilotada chocou-se I tanho. Paraná, nascido em 7-11-55
eom uma destas o qtte ocasio- por My _Prince em La Pcrugina
nou rodar o selim
bastante.

e atrasar-se

7 — J. Carlindo (Guará) de-
clarou que saiu atrasado por or-
dem do "starter" e, na altura dos
oitoeentós metros, foi muito pte

de criação e propriedade da Fa
zenda Santa Angela. Treinador:
Domingos Ferreira.

AGARTHA (ex-Felia) — Fe-
minino, castanho-claro, S. Paulo,
nascido em 19-8-55 por Balaclava
em Jaguara de criação do Haras

LONDRES, junho, 58 — Man- Como assinala o "Rude Pravo",
ai:.da "prevalecem noções falsas
cm muitos lugares de que um
bom funcionário habilitado para
trabalhar no ministério é precisa-
mente aquele que possui um di-
ploma ro bolso ou um título aca-
dêmico. (...) As habilitações de
um técnico não podem ser sepa-
radas das habilitações políticas.
Tal interpretação do conhecimen-
to técnico conduz apenas ao en-
fraquecirn nto das considerações
dc ordem nolítica na seleção e
colocação de pessoas em vários
postos".

homens'podem ser modificados"e! Por c0,T1f:c2uiníe- milhares de
levados a agir de m„n"fra ?n! empregados estão preenchendo

pode induzir os administradores,
técnicos e operários i. empreen-
der esforços especiais e revelar
iniciativa especial quando, ao
mesmo tempo, os líderes do Par-
tido Comunista, situando-sc no
centro, mantêm o controle ab-
íiolulo? Responderá o marxista-
leninista ortodoxo que é "pela
engrenagem social, pela qual osj

a agir de maneira in-
teiramcnle diversa daquela a queficaram sujeitos por milhares de
anos". Daí a importância que os
regimes comunistas atribuem às
reorganizações administrativas, à
criação de novos ministérios ou à
abolição de antigos, à centraliza-
ção e à descentralização/

"Descentralização" é o atual
lema rio sr. Khrushehev — não
no sentido titoísta ou sindicalista
da ampliação da democracia po-
pular uu dos potléres das emprê-
sas locais para girarem seus as-
suntos. A descentralização im-
plica antes na abolição de gran-des ministérios centrais e no iso-
lamento do Partido Comunista
como a única grande organização
centralizada com podères sobre
todos. Implica na extirpação do
Prandes setores burocráticos queameaçaram ter vida própria e
que algum dia poderiam repre-
sentar ameaça para o controle
absoluto do Partido.

Êste processo foi levado a cabo
com implacável rapidez na União
Soviética o ano passado. Está
sendo agora copiado em variadís-
simas circunstâncias na Alemã-
nha Oriental e no satélite-modê
Io que é a Tcheco-Eslováquh.
Êste país constitui-se em satélite-
modelo por causa de sua econo
mia industrial altamente desen-
volvida antes de os comunistas
assumirem o poder. Os funciona-
rios públicos civis, os comercia-
rios e os técnicos da indústria ca-

rtucstior.áriòs que indaguem sô-
bre suas atividades políticas an-
tes de 1939, quem são seus pais e
quais os parentes e amigos que
pussuem no exterior.

Todo o processo do desloca-
mento de dezenas de milhares de
pessoas deverá completar-se nos
fins dc junho. Talvez esse pro-
cesso coloque mais gente nos tra-
balhos de produção nas minas de
carvão e nas regiões fronteiriças.
E certamente colocará, como o
afirmou o sr, Siroky, primeiro-

: inistro da Teheco-Eslováquia,
um instrumento eficaz nas mãos
r'o:. comunistas. Mas essas vanta-
gens dificilmente compensarão as
vítimas da deslocação econômi-
ca imediata e os sofrimentos hu-
manos. (B, N._S.)

CASAMENTOS" PREC03ÉS
São cada vez menos freqüentes

no Brasil os casamentos precoces,
os quais ainda nos fins do século
passado eram de certo modo nu

de pesquisas.
A Universidade está também li-

gada a inúmeras instituitos que
se interessam pela pesquisa, pura
contando-se entre eles o Centro
Experimental Rothamsted, de
Hertfordshire, o Centro de Pes-
quisas Orientais Mailing de Kent,
e o Instituto Nacional de Pesqui-
sa Médica, de Mili Hill, Londres.

Há. naturalmente, nessas orga-
nizações, muitos jovens pesquisa-
dores que desejam orientar o tra-
balhos no sentido de conseguir
um diploma de pesquisador.

Isso tornou-se possível medi-
ante um acordo garantido, que
embora a pesquisa seja feita sob
supervisão desses institutos, o es-
tudante poderá candidatar-se a
um diploma de pesquisador na
Universidade dè Londres.

VANTAGEM DEVIDA AO
TAMENHO

Seria evidentemente impossível
num artigo tão breve sequer in-
dicar todos os tópicos investiga-
dos pelos institutos. Devido ao
túmanho, talvez a Universidade
de Londres seja a mais adequada
para apoia os estudos sobre os
aspectos mais obscuros de mate-
rias que serão provavelmente ne-
gligenciadas em universidades
que dispõem de um quadro mats
reduzido de pessoal. Talvez sej1:
essa a razão porque algumas das
pesquisas fundamentais mais im-
portantes do pais são feitas em
Londres.

A política seguida por inúme-
ros colégios é a de procurar no-
vos campos para estudo e para
alterações na organização, da-se
possivelmente maior importância
a pesquisa em Londres do que em
qualquer outro lugar da Grã-Bre-
lanha.

Todo o trabalho discutido è,

A Universidade de Londres é
uma organização federal conten-:
do muitas escolas independentes,-
sendo uma mesma matéria ensi-
nada muitas vezes. Há por exem-
pio 10 nrofessôres de Anatomia,
o que dá ensejo a úm ativo in-?
tercámbio de idéias entre os de-
partamentos. •• .»

Para cada matéria há uma Jun- '
ta de Estudos, na qual todos os.
membros interessados se reúnem .
Essas Jtíntas, além de servir de-
c;.nal administrativo que contro-.-
Ia o ensino e examina o assun-
to, serve ainda como centro de"
discussão do cada aspecto açadè-
mico ou de pesquisa.

Esse aspecto por si só pronor-
ciona ao pesquisador, em Londres,
a possibilidade de discutir seu
trabalho com um muito maior de
colegas do oue talvez seia póssí-.
vel em qualauer outra universi-
dade do mundo.

As Juntas de Estudos ortnni-
zam também, conferências .sobre]
matérias que abrangem oronun-.
ciadas tanto pelos membros^ da'
Universidade como por autoriza-
des convidadas. As oportunidades,
de conhecer aspectos novos do
trabalho são também, por con--
seguinte, muito maiores em Lon-
dres do que em qualquer outras,
universidade.

Estas são al"umas das caracte-.
risticas que dão à vida de pes-
qiusa dos cientistas de Londres
irtercrce e estimulo especiais., o
que não deixa de compensar a
existência numa grande cidade,
com todos os nercalcos que acar-
reta. O fato dc o estímulo ultra-
passar em importância as dificul--
dades. talvez seja provado pelo.
volumoso trabalho de pesquisa,
empreendido pela Universidade'
de Londres p os resultados que
consegue. BNS. 

NOTAS CULTURAIS NOS ESTADOS UNIDOS
A Orquestra Sinfônica de Wa-

shingiion executou recentemen-
te seu 2500." concerto, recebendo
um telegrama de congratulações
do presidente Eisenhower pelo
acontecimento. Outras mensa-
gens endereçadas ao regente Ho-
warâ Mitchel e à Orquestra fo-
ram enviadas pelo maestro Eu-
gene Ormandy, Leonard Berns-
tein, Dimitri Milropoulos e Fritz
Reiner e por Yehudi Menuhin e
Paul Crestou entre muitos ou-
tros músicos. Howard Mitchcll,

. .atual regente da Sinfônica in-
merosos entre as pessoas que nao gl.ess0-u na orquestra em 1933 co
haviam completado quinze anos
De acordo com os dados do Re-
censeamento do IBGE, em 1950 os
casados de menos de 19 anos eram
em número de 460.860. dos quais
38.340 homens e 422.520 mulheres.
Os homens representavam apenas
1.4% do total de seu grupo de
idade (15 a 19 anos) e as mu-
lheres, 14.8% também de seu gru-
po.

Nos grandes centros urbanos.
pitalista— na medida cm que os casamentos, ao que parece,
ainda não foram expurgados
transferiram-se -ara os ministé
rios comunistas e para as indús

0 Histórico (Castillo) passa os
1300 em 86", firme, e Ojávilo: chega em boas condições, depois
(P. Tavares) os 1.400 em 99". de Trota (Steyka) pássaros 1.500
discretamente. Vaga (A. Porti- em 98"2/5, com boa ação final,
lho) não apura nos 1.200 cm 80".| despachando a companheira Ur-

ções idênticas. Guaja de Madrid judicado, ficando assim fora dé'Arlim e propriedade do Stud Bali.! ri-/nn^
(Araújo) também registra 64" e carreira. |T,einador: Jorge W. Vianna. g& ^dSSdiaMÍ^SIS

com sobras, e My Eve (D. P. Sil
va) está dc volta em boas condi
ções, passando os 1.200 em
77"3/5 e terminando com sobtas.
Andes (A. Vieira) prepara-se

gõncia. Jaguaribe (M. Silva) era-
va 100" nos 1.500, com sobras, e
Desert Prince (U. Cunha) regis-
tra 92"3/5 nos 1.400, fácil, revê-
lando a boa forma que ostenta.

para fazer corrida para Dulce e Luarzinho (M. Silva) melhora
registra 135" na volta, com 104", para 91", porém termina solici
na derradeira milha, arremalan
do cm 13", com boa ação. Verbo

tado, e High Master registra 7S"
nos 1.200, com ação satisfatória

ÇOORDENASCÓPIO EM ANÁLISE NUMÉRICA
POR P. LANZILLOTTI

¦ 
-¦-¦¦¦ .-— - 

—

!Ac. Q 
feira Sábado Dominço Tnfait

n.° 10-7-1Ü58 12-7-1058 13-7-1958
——

2.» 1.447,00 ' 1.447,00

3.» 331,00 331,00
I

4.» 189,00 76,00 265,00
|

5.» 1.168.00 ! 54,00 1.222,00
6.» 242,00 I 537,00 779,00

„..- 7." -- 100,00 100,00
I° 8.» 2.359,00 2.358,00

£ 10.» 1.357,00 1.357,00

11.» 1.767.00 1.767,00
r^ i14.» 932.00 15,0,00 1.001,00

;',. 
»-â 263,00 263,00

I7* ! 1.202,00 1.202.00

20.» 284,00 485,00 769X0

ii' 21.a 273,00 137,00 I 410.0'

23.» 138,00 I I i38jl
25.» 162,00 j «2,1

m !__,

Totais I 6.534,00 3.263.00 3.870.00 13.6R7

•»

PANORAMA ECONÔMICO
DA GRÃ-BRETANHA
'externa do Reino Unido ainda é
forte. Nos primeiros quatro me-
ses do corrente ano, o déficit
médio rie comércio foi, graças
principalmente ao progresso con.
siderável em termos de convôr-
cio. nada menos que a metade
do ano passado. Tomando abril
e maio conjuntamente, a expor-
tação baixou 4% (no valor) no
espaço de um ano — compara-
dos a 1% da primeira quarta
parte —• mas isso não consti-
tuiu, de modo algum, um resul-
tado desfavorável

Tcheco-_:lováquia tornou-se o
instrumento mais valioso da po-
litica soviético no fornecimento
de maquinaria e armamentos pa-
ra o Egito e a Síria, bem como
para quem ciuer que sirva aos de-
sígnios soviéticos.

Mas isto não basta .Para ser
satélite-i.iodêlo, a Tcheco-Eslo-
váquia deve imitar a reorganiza-
ção do sr. Khrushehev. Além dis-

so, esses administradores e téc-
nicos burgueses devem ser efi-
cientes. Mas são eles merecedo-
res de confiança, do ponto-de-
vista político? De sorte que,
atualmente, os ministérios de
produção em Praga devem expe-
rimentar uma redução de 50%;
cerca de 30 mil funcionários se-
rão transferidos e, provàvelmen-
tc, outros 100 mil no resto do país

ca em que o comércio mundial í terão o mesmo destino. Os feli-
eslava bastante retraído. Ope-'zardos — membros do Partido

LONDRES — A decisão do
chanceler do Erário de relaxar
o controle sobre os empréstimos,
acrescida a redução dos juros
bancários, cm junho, e ao recen-
te incentivo dado aos investi-
mentos na indústria pelo au-
mento de cotas iniciais, eviden-
ciam — se é que era necessário
— que a crise do esterlino, no
outono do ano passado, pertence
agora à história. Os últimos
dados oficiais revelam clara-
mente os fatores que levaram o
governo a formular a nova poli-
tica. As reservas de ouro e dó-
lares subiram durante nove me-. ,
ses consecutivos. Para chegar-j™do de déficit mensais pode já Jmerecedores de confiança do po
se a um lota! mais elevado, seria 

'estar próximo do fim: mesmo | to-de-vista pqlitico — obterão

em uma epo-

necessário voltarmos a setem-
bro de 1951, quando as cifras fo-
ram deformadas pela alta dos
preços, no período que se seguiu
à guerra da Coréia. A alta das
reservas êste ano, foi acompa-
nhada pela baixa dos balanços
de esterlino em mãos estrangei-
ras e da conseqüente redução
nos passivos ultramarinos. A
posição financeira externa do
Reino Unido foi, portanto, con-
sideràvelmente fortalecida nes-
ses nove meses, desde que os
juros bancários subiram a 7%, e, I entre abril e maio. e houve uma
atualmente, as pressões de esta- ligeira queda nos preços a vare

assim, o elemento visível do co-
mérclo, no balanço de pagamen-
tos, deverá ser bem melhor na
primeira metade do presenteano do que no mesmo período
de 1957.

Quanto ao setor interno, a si-
tuação em junho ainda era de
produção estável, com algumas
alterações no rendimento de cer-
tas indústrias e algum aumento
de produtividade. O índice de
preços por atacado dos produtosmanufaturados caiu novamente,

.No quadro acima ns resultados fnrncddns pflo Coordenascópio, r-,s
três últimas reuniões do Hipódromo ria Gávea. Os cálculos sâo feitos napase de inversões em 2 e 3, a CrS 10,00, para cada acumulada, das
quais destacamos como as mais afortunadas da semana a 2.», a 5.». a 8 »
k 10.», a 11». a 11.» e a 17.». ' a"

ção sobre o esterlino, que estão
agora começando, podem ser en-
caradas com relativa tranqüili-
dade. Reconhece-se que as re-
servas incluem grandes emprés-
timos feitos nos últimos anos —
2 bilhões de libras esterlinas do
Fundo Monetário Internacional,
e 89 milhões de libras do EXIM-
BANK — que deverão ser pagos,
mas é interessante notar que uma
soma quase igual foi acrescen-
tada às reservas, desde outubro
de 1957.

Os últimos dados, demonstram
também que, embora a totalida-
de do comércio mundial tenha
diminuído, a posição comercial

jo. Nos próximos meses deverá
haver também uma certa queda,
provocada pela estação, nos pre-
ços dos produtos alimentícios, e
isso, desde que os preços de ali-
mentos importados permaneçam
baixos, irá ajudar a equilibrar o
índice.

O ritmo no qual foram resol-
vidos os pedidos de aumento de

empregos noutros lugares: mas
até eles estão murmurando, se-
gundo o "Rude Pravo", porque
seus filhos se acham em escolas
em Praga ou porque temem que
suas habilitações não possam ser
plenamente utilizadas em empre-
endimentos ou porque, alega-se,
não há vida cultural nas provín-
cias". Na verdade, há certas pri-
vações decorrentes da escassez de
moradias c da separação das fa-
mjlias. Os que são transferidos
não têm direito de escolha de tra-
balho. Devem aceitar o que lhes
fôr oferecido ou sujeitar-se a* tra-
balhos braçaís nas regiões que
não apresentam atrativos para os
trabalhadores. De qualquer ma-
neira, ésse será o destino daque-
les considerados indignos de con-
fiança do ponto-de-vista político.
vidicações de salários estão ain-
da pendentes, mas espera-se que
seja mantida a estabilização de
preços.

Em um futuro que, para o
salários êste ano, até o presente; mundo em geral .está repleto de
momento, foi bem mais reduzido | incertezas econômicas, a ma-
que no mesmo período do ano
passado, e bem menor que em
1956. assim como os principaisaumentos concedidos foram me-
nores que xxps dois anos anterio-
res. Algumas das» maiores rein-

nutenção do valor da libra es
terlina continua a se necessida

realizam-se em idades mais ma
duras do que nos centros rurais,
tendendo ali a desaparecer com-
pletamente os enlaces precoces
Mostram-nos os resultados censi-
tários que em 1950 no Distrito Fe-
deral apenas se contavam por
umas sete centenas os homens ca-
sados de menos de 19 anos ou
0,6% de grupo, enquanto as mu-
lheres nas mesmas condições não
chegavam a mais de 8,7%. Em ai-
guns Estados, porém, o costume
de casar cedo e bem mais encon-
tradiço do que em outros. Os ma-
ranhenses, por exemplo, são os
brasileiros que casam nas idades
mais baixas (3% de homens ca-
sados entre as idades de 15 a 19
anos), seguidos dos alagoanos
(2,7%), dos sergipanos e dos ama-
zonenses (2%). Quanto às mulhe-
res, casam muito mais jovens em
Goiás (21,6% de casadas enlre as
de 15 a 19 anos) o Pará (21,1%).

As núpeias entre pessoas de
menondade são acontecimentos
raros nos países europeus. Dados
referentes ao ano de 1941 indicam
que na Suíça não se encontrara
um só casado entre os homens de
menos dc 19 anos e na França a
sua proporçãr., em 1946. era de
tão somente 0.8%. Entretanto, nos
países asiáticoss a precocidadematrimonial alinge os mais altos
níveis, como é o caso da índia,
país em que, no ano de 1930, jáhaviam contraído casamento antes
dos 19 anos 87% dás mulheres e
46% dos homens desse limite de
idade. (IBGE)""SÉCULO 

DO ROCOCÓ"
EM MUNIQUE
MUNIQUE - O "Século do

Rococó", uma exposição sob o
patrocínio do.Conselho Europeu,
foi inaugurada pelo primeiro-
ministro da Baviera, no ramo das
festividades do 800.° aniversário

,da cidade de Munique. Durante
a solenidade da inauguração to-
mou a palavra o Secretário-Ge-
ral do Conselho Europeu, Ludo-
viço Benvenuti, que lembrou
tratar-se da quarta exposição
realizada sob os auspícios do
Conselho Europeu, dedicada a
uma época inteira da cultura eu.
ropéia. Após as

Pony oi the Pampa", dc Francis
Kalnay e livros para crianças de
mais idade —"Sons of the Step-"'
pe", de Hans Baunann.

O livro do notas de Abrahan
Lincoln sobre seus célebres de-
bates com o senador Slephen A-
Douglas — um dos mais impor-
tantes documentos da política'"
norte-americana — foi publicado"
recentemente em "fac-simile"

pela Biblioteca do Congresso dos j
Estados Unidos. O documento-
foi impresso pela primeira vez
em forma de livro durante a-i
campanha de Lincoln para a pie-
sidéncia, em 1860, tornando-se o
breviário eleitoral do Partido;
Republicano e um dos motivos"
que ajudaram Lincoln â eleger-
se presidente. O'livro agora pu-
blicado em "fac-simile" é o único .
manuscrito que Lincoln escreveu-
ou preparou para publicação em"
toda a sua vida.

Robert Frost, um dos maiores
poetas norte-americanos, foi in-
dicado para Consultor de Poesia
da Biblioteca do Congresso no
biênio 1958-1959. Durante êste
periolo, Frost pronunciará pelo
menos duas conferências públi-
cas. O grande poeta conta atual-
mente 84 anos de idade.

A ópera de 2 atos de Robert
Lurka, "The Good Soldier
Schweik", com libreto de Le-

Howard Fasl, renomado nove- wis Allan e baseada em novela'
lista norte-americano, que recen-ideJai.oslav Hasek foi apresen-temente abandonou, as fileiras do tada em »première" mundial riascomunismo, está dramatizando ;0.a cie Nova Iorque, sendo
sua grande novela "lhe Unvan- ;b^ receblda pela crítica.
quishcd", na qual George Wa-;
shington é o terna principal.

mo primeiro violoncelista, pas-
sondo a regente em 1949. Dos
96 músicos que compõem atual-
mente a Sinfônica de Washing-
ton, quatro faziam parte dos 76
que a integravam no ano de sua
fundação.

A Sinfônica de Houston, sob a
regência de LéQpíild Stokowskr,
apresentou naquela cidade do Te-
xas, em "première" nos Estados.'
Unidos, a Sinfonia n.n 11 de'
Shostakovik.

O Museu de Arte Moderna de
Nova Iorque enviará uma sele-
ção de obras contemporâneas de
pintura e escultura norte-ame-
ricanas para uma exposição cm
Charleroi, Bélgica, onde será
realizada uma mostra internado-
nal denominada "Arte c Traba-
lho", nos meses de julho c agôs-
to. Vinte c tres nações já acei-
taram convite para participar da
exposição.

Com sua obra "Rifles for Wa-
t;e", Harold Keith recebeu a
Medalha Newbery, destinada ao
melhor livro para crianças pu-
blicado, em 1957, nos Estados
Unidos. A Medalha Caldecoot
para o melhor livro de figuras
para crianças foi concedida a
Robert McClosskey por "Time
for Wonder". Os prêmios ofere-
cilos pelo "The New York He-
rald Tribune" para os melhores
livros para crianças publicados
no começo de 1958 foram assim
distribuídos; para livros de fi-
guras, de 4 a 8 anos — "Crictor

O Conselho Americano de As-
sociações Culturais anunciou a
concessão de prêmios, no valor
de 10 mil dólares, aos seguintes
10 intelectuais que se distingui-,
ram sobremaneira no campo das
humanidades e ciências sociais: .
Brand Blanshard (filosofia1) e
George Vernadsky (liistória da
Rússia), da Universidade de Ya-|f
le, J.N. Douglas Bush (literatu- :
ra inglesa) e Harry A. Wolfson ¦
(história da filosofia), da Uni-
versidade de Harvard; Américo
Castro (literatura hispânica), das
Universidades de Pincenton e
Houston; Jacob Viner (econo-
mia), da Universidade de Tin-
ceton; William B. Dinsmoor
(arte e arqueologia),, da Univer-
sidade de Columbia; Barker
Fairley (literatura germânica),:-
da Universidade de Toronto; Ar-
tinir O. Lovehoy (filosofia), da;3.
Universidade John Hopkins e.
Walter P. Webb (história dos
Estados Unidos), da Universida-

jde- de Texas.
ae Tomi Ungerer; para livros de i

a 12 anos — '-'Chucaro", "Wild! lva" Davis, pianista norte- -
iamericano de 26 anos de idade,-

15 de setembro, os tesouros da
Europa da época do Rococó em
1233 peças individuais. Objetos
postos à disposição por museus'è
coleções do mundo inteiro, e de
30% da França, dão um pano

natural de Hobbs, Novo Mexi-,
co, ganhou o primeiro lugar rio .,
Concurso Internacional Alfredo '
Casellá.-em Nápoles. Outro pia- 

'.

nista norte-americano, James Ma- r
this, de Dallas, obteve a quinta:
colocação. ¦

A ópera, de Ros?ini "Conderama completo do Rococó e dos
exposições de;desenvolvimentos individuais nos,Bruxelas, Amsterdão, Roma e; diversos países, como por exem-:Cry" será apresentada òrevemen- .'

. presentemente, Munique, o Cõn- pio na Inglaterra e na França. |te como atração principal do"de premente. Este é o pensa-, selho planeja continuar seu pro-] Tiepúlo. Watteou, Havmun. Gova,'Centro Musjcal de Berkshire, em •
mento que governa, portanto, o; grama nesse sentido. Chardin e Gaipsborough são re-'!Lenox, Massachuseíts. A ópera ¦
ritmo e velocidade da expansão Os 34 salões da antiga residén-1 presentadas com suas obras. Iscrá encenada numa nova versão '
no Reino Unido. (B.N.S.) I cia Real cie Munique expõem, até (IF) inglesa de Robert A. Simon.
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2.° Caderno

ESCOLA DE SARGENTOS
DAS ARMAS
PROGRAMA DO EXAME INTE-

LECTUAL (Baseado no do curso gl-
naslal) — Continuação do número
anterior ARITMÉTICA -* A) Númc-
tos inteiros — Opcraçõeí jundamen-
tais — Números relativos — 1. No-
ção de: grandeza, unidade, medida,
número natural. '— 2. Numeração
falada e escrita. Sistema decimal.
Valor absoluto e valor relativo dos
algarismos. — 3. Adição. Proprle-
dades. Processos dc abreviação. Pio-
va. — 4. Subtração. Propriedades.
Prova. Complemento aritmético de
um número. — 6. Multiplicação,
propriedades. Processos de abrevia-
ção. Prova. Pctência de um nú-
mero. Produto e quociente de po-
tências da mesma base. — 6. Divl-
são. Propriedades. Divisão aproxi-
mada. Processos de abreviação. Pro-
va. — 7. Números relativos. Inter-
pretações. Adição. Subtração, muli
tipllcação, potenclaçâo e divisão. Re-
gras práticas. - B) Diuisibilídode
aritmética — Números primos — 1.
Múltiplos e divisores. Dtvisiblltdade.
Princípios fundamentais. Caracteres
ds divislbllldade por 10 e suas po-
tências, por 2, 4 e 8; por 5 e 25;
por 3 e 9: por 11 Propriedades ele-
montares dos restos. Provas das ope-
rações por um divisor. — 2. Nume-
ros primos e números compostos;
números primos entre si. Crivo de
Eratóstenes. Reconhecimento de um
número primo. Decomposição de um
número em fatores primos. Cálculo
dos divisores de um número. Nu-
mero dlvislvel por dois ou mais nu-
meros primos entre si, dois a dois;
aplicação à divisibiliáade. — 3. má-
ximo divisor comum. Algoritmo de
Euclides; simplificações. Proprleda-
des. Máximo divisor comum pela de-
composição em fatores primos. — 4.
Minimo múltiplo* comum — Relação
entre o m.d.c. e o m.m.c. Pro-
priedades. — Cl Números /raciona-
rios — 1. Fração ordinária e deci-
mal. Composição de frações; sim-
plifleação; redução ao mesmo deno-
minacíor. Operações com frações or-
dináriàs. — 2. Frações decimais;
números decimais. Propriedades, ope-
rações. — 3. Conversão de fração
ordinária em número decimal e vice-
versa. Número decimal periódico.

D) Sistema leoal dc medir Um-
dades e medidas usuais — 1. Uni-
dade legal de comprimento; múlti-
pios e submúltlplos usuais. — 2.
Area. Unidade de área; unidade le-
gal; múltiplos e submúltlplos usuais.

3. Volume. Unidade de volume.
Unidade legal. Múltiplos e submúl-
tiplos usuais. — 4. Peso e massa.
Unidade legal; múltiplos e submul-
tiplos usuais. Densidade; aplicações.

5. Unidades de ângulo e de tem-
po. Unidades inglesas e norte-ame-
ricanas mais conhecidas no Brasil.
Números complexos. Operações; con-
versões. — 6. Unidade de veloci-
dade. Velocidade angular. — E) Po-
tendia e Raízes — Expressões irra-
cionais — 1. Potência de um nu-
mero. Quadrado e cubo. Operações
com potências. Potências da mesma
base e potências semelhantes. Ex-
poente zero. Expoente negativo. Po-
tência das frações. Potência de um
número decimal. — 2. Expressão do
quadrado da soma indicada de dois
números. Expressão do produto Üa
soma indicada pela diferença indi-
cada de dois números — Interpre-
tação geométrica. Diferença entre
os quraddaos de dois números in-
teiros consecutivos. — 3. Raiz qua-
drada — Regra prática para a ex-
tração da raiz quadrada dos nume-
ros inteiros. Limite do resto na ex-
tração da raiz quadrada. Prova.
Raiz quadrada dc um produto. A
Aproximação decimal no cálculo da
raiz quadrada. Rais quadrada dos
números decimais. Raiz quadrada
das frações. — 4. Raiz cúbica — cR-
gra prática para a extração da raiz
cúbica dos números inteiros. Prova.
Raiz cúbica de um produto. Apro-
xlmação decimal no cálculo da raiz
cúbica. Rais cúbica dos números

decimais. Raiz cúbllca das frações.
5. Grandezas comensuráveis e

grandezas incomensuráveis. Números
racionais e númeror- Ir. .'.cionais. Ra-
dicais. Valor arltmétit.i de um ra-
dlcal. Transformação do Índice e do
expoente; redução do radicais ao
mesmo índice; comparação de radi-
cais. Potenclaçâo e radiação de pu-
tências; expoentes fracionários. Ca-
sos simples de racionalização de Ai-
nomlnadores. — F) Razões e lJro-
porções — 1. Razão de dois nume-
ros; razão de auas grandezas. Pro-
priedades. Razões iguais. Proprie-
dade fundamental; reciproca. Trans-
formações. Quarta proporcional. Cál-
culo de um termo qualquer de uma
proporção. Proporção continua; mé-
dia proporcional; terceira proporcio-
nal. Propriedades usuais das pro-
porções. Idéia geral da média; me-
dia aritmética; média geométrica;
média harmônica. Médias pondera-
das. — 3. Números proporcionais;
propriedades. Divisão em partes di-
retamente proporcionais a números
dados. — 4. Regra de três. Reso-
lução de problemas de regra de trsê
simples e composta. — 5. Percen-
tagem; problemas. Taxa milesimal.

6. Juros simples; problemos.

CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 de Julho de 1958

GUERRA
CANHÕES AUTOMÁTICOS METRALHARÃO ALVO AÉREO

REBOCÁVEL NA BARRA DA TIJUCA
Prosseguimento hoje e amanhã dos exercícios — Aniversáric

Escola de Veterinária — Inauguração da "Sala General Souza
Docca" — O novo com. do II Ex.

A Escola de Defesa Antiaérea sediada na Colina Longa, Deo-doro, realizou com êxito o ,Tlro de Armas Automáticas (Canhãode 40 mm e Metralhadora múltipla ponto 50) contra alvo aero-rebocado, no dia 9 do corrente mês. Para encerramento do es-tudo da fase de Canhões de 90 mm A Ae, para o Curso de Ofl-ciais, fará realizar exercidos de tiro contra alvo aero-rebocado,
na Barra da Tljuca, hoje, dia 14 das 14,30 às 16,30 e amanhã, dia17, das 7,30 ás 10,30 e das 14,30 às 16,30 horas.

NOTÍCIAS DA COMISSÃO
DE DESPORTOS DO EXÉRCITO
Polo — Realizou-se dia 14 do cor-

rente, no campo do Regimento An-
drade Neves a semifinal do torneio
de pólo "Escola de Vterinária do
Exército", promovido pela Comissão
de Desportos do Exército, em home-
nagem a essa Escola.

Novamente a equipe ria Academia
Militar das Agulhas Negras laureou-
se no certame ao derrotar o quadro
do Centro dc Preparação de Oficiais
da Reserva pela contagem de 6x2,
gols dos capitães Barcelos (3), Fi-
delis (1) e Santa Sruz (2), pelos
vencedores e dos capitães Azambuja
e Mário pelo CPOR/RJ.

Os quadros formaram com a se-
guinte constituição:

AMAN — Capitães Barcelos, Fl-
delis, Santa Cruz e Fonseca.

CPOR — Major Mota Lima; capi-
tães Brune, Mário e Azambuja.

Na tarde de hoje será decidido o
torneio no mesmo camoo, com o
jogo entre as representações da Aca
demia Militar das Agulhas Negras
versus Escola de Equltação do Exér-
cito.

Chegada dc representantes da Fe-
deração Desportiva Militar Argentina— Desembarcará hoje. ás 15 horas,
no Aeroporto do Galeão, o sr. capi-
tão-de-navio, D. Enrique H. Geran,
vice-presidente da Federação Despor-
tiva Militar Argentina.

O Ilustre visitante vem ao Brasil,
como representante daquela entida-
de, para tratar de assuntos relativos
à realização do Congresso Extraordi-
nário e do VII Pentatlo Militar Sul-
Americano.

Deverá ser recebido pelos reoresen-
tantes das pastas militares junto àComissão Desportiva das Forças Ar-madas, coronel Jerônlmo Baptlsta
Bastos, do Ministério da Aeronáutica;
coronel Antônio Pereira Lira, do Ml-nistério da Guerra, e capitão-de-fra
gata Lourival Monteiro Cruz, do Mlnistério da Marinha
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O general Floriano dc Lima Bray-
ner, novo comandante do III Exér-

cito

VENCIMENTOS
E VANTAGENS DE JULHO
O chefe do Estabelecimento Cen-

trai de Finanças, solicita o compare-
cimento ao protocolo daquele órgão,
dos tesoureiros das unidades admi-
nistrativas de prefixos abaixo, a fim
de receberem os respectivos processos
requisitócios, que se acham com exl-
gência da Carteira de Cadastro de
Pessoal, daquele Estabelecimento, a
saber; — 1006 — 1057 — 1061 — 1109.

44.° ANIVERSÁRIO
DA ESCOLA DE VETERINÁRIA
DO EXÉRCITO

A Escola Veterinária do Exér-
cito festejará amanhã o 44° ani-
versário de sua criação, tendo o
seu comandante, general Almiro
Pedro Vieira, organizado um pro-
grama de festividades. As 12 horas,
será oferecido um almoço come-
morativo para o qual foram con-- vidadas as altas autoridades mili-
tares e amigos do cstabeleclmen-
to.

OFICIAIS DO EXÉRCITO
EM VISITA DE ESTUDOS
À INDUSTRIA DE RAÇÕES
Em prosseguimento ao programa

elaborado pela Comissão Nacional de
Avicultura para os oficiais-veteriná-
rie* que estão cursando a Escola de
Aperfeiçoamento do Exercito, tendo
em vista um esclarecimento sobre a
produção avícola do pais, será feita
amanhã, quinta-feira, uma visita de
estudos à fábrica de rações do Moinho
Fluminense. Está prevista uma pa-
lestra do sr. Vasco Simões, membro
da C.N.A., sobre "Rações Balancca
das", devendo o técnico Antônio Kar-
rei falar sobre o controle de matérias-
primas e eficiência dos produtos ela-
borados. Os oficials-veterlnárlos po-derfio examinar as diferentes fases ds
preparação de rações, o laboratório
de análises e demais dependências
do estabelecimento, um dos maiores
da América do Sul, intelrando-se,
assim, de vários problemas ligados ao
melhoramento da alimentação dosnossos rebanhos, especialmente osefetivos agrícolas.

CONFERÊNCIA

UNIFORME PARA MISSA
A Secretaria da Guerra marcou o

S° uniforme para a missa a realizar-
se hoje, às 11 horas, na Candelária
em sufrágio da alma do sr. Nereu Ra-
mos.

TEN. CEL. CANDIDATOS
A VEREADOR
Acaba de se dcslncompatlbilizar,

entrando em gozo dc licença espe-
ciai, a fim dc participar do próxMno
pleito de 3 de outubro, como candi-
dato que é a vereança, o tenente-
coronel Antônio Tavares de Lima,
figura muito estimada ios meios ar-
mado? de terra.

NA E. G. E.

ANIVERSÁRIOS
DE OFICIAIS

LIVROS INDICADOS — Ary Quín-
tela — "MATEMÁTICA" - 1.», 2.»
e 3.» séries glnasiais. Neves Rodri-
gues — "ADMISSÃO AS ESCOLAS
PREPARATÓRIAS — EXERCÍCIOS
DE ARITMÉTICA".

OBSERVAÇÃO: — A indicação bi-
bliográfica é fornecida à guisa ape-
nas de sugestão. O candidato po-
dera utilizar-se, para seu estudo, de
quaisquer outras fontes, dentre as
muitas que existem no comércio es-
pecializado.

FUNDAÇÃO OSÓRIO
A Secretaria da Fundação Osório

solicita o comparecimento dos mili-
tares abaixo, à sua sede à rua Paula
Ramos 52, em Santa Alexandrina, a
fim de tratarem de assuntos de inte-
rêsse particular; subtenente Ralmun-
do Barbosa dos Santos e sargentos
Anicécio Luiz da Silva, José Patrício,
Walmor Rosa, Felipe Costa de Al-
melda e Antônio Rodrigues,

UNIFORME DO DIA
Foi marcado o 5o uniforme para

•manhã, dia 17.

0 NOVO CMT
DO III EX E GUARNIÇÃO
DO SUL DO PAIS
Por decreto de ontem, o governo

ecaba de nomear o general de dl-
visão Floriano de Lima Brayner, co-
mandante do III Exército, que abran-
ge os Estados do Rio Grande do
Sul, Paraná e Santa Catarina, com
sede em Porto Alegre. O novo co-
mandante substituirá o general de
Exército Jaime de Almeida, ora exo-
nerado.

O gen. Brayner é o antigo chefe
do Estado Maior da FEB na Cam-
panha da Itália, ex-chefe do gabi-
nete militar do governo Nereu Ra-
mos. Exerceu anteriormente o co-
mando do Destacamento de Natal da
A.D. 5, da 7.' D.I. no Recife e da
2.» D.I. em S. Paulo. Instrutor da
Escola Militar, ria E.A.O. e da Es-
cola de Estado-Maior. Cursou a Es-
cola Superior de Guerra, a Escola
de Comando dos Estados Unidos e
estagiou no Exército Francês. Pos-
sui as maiores condecorações mili-
tares do pais e do estrangeiro des-
tacando-se a Gran-Cruz da Ordem
Nacional do Mérito, Grande Oficial
do Mérito Militar, Grande-Oficial do
Mérito Naval, Cruz de Combate de
2.» Clase, Passadeira de Platina, Mc-
dalha de Campanha e mais duas de-
zenas de comendas nacionais e dos
Estados Unidos, França, Portugal,
Itália, Espanha, Inglaterra e Para-
guai. Foi um dos delegados do Bra-
Eli na Conferência Diplomática de
Genebra, em 1949. tendo sido desig-
nado, ao deixar o Gabinete Militar,
para assessor militar junto à Dele-
fiação do Brasil nas Nações Uni-
das, não tendo chegado a exercer
as funções por ter sido convocado
para exercer as funções de ministro
do Superior Tribunal Militar, O ge-
neal Brayner, deixa neste momento,'o comando da 1.» R.M., cargo a que
vinha dando o maior de seus es-
torçfis, inteligência c dedicação.

Transcorre hoje. a data nat_lfcia
dos seguintes oficiais: Gen. de Bri-
gada: Ângelo do Carmo Migueis.
Coronel: Francisco Carmelio San-
tabaia Nogueira, Nicmor Porto Vir-
mond. Tens. Coronéis: Octavto Go-
mes de Abreu, Paulo Pinto de B.ir-
ros. Majores: Hélio Canini, José Ri-
bamar Goulart de Carvalho. Luiz de
Souza Vignolo, Renato Rocha dos
Santos. Capitães: Abner Rodrigues
Batista, Agenor Ferreira Campos,
Antônio de Freitas Jouan, Donato
Rispoli Borges, Humberto Crispim
Borges, Jessé Oliveira Sá, Oswaldo
Carmo Vargas, Oyama Olyntho de
Almeida, Raimundo Valdir dos San-
tos, Rami-ro Monteiro de Castro,
Seslau Gouvêa Lima, Vicente dePaulo Curslno Filho, Zaldir de Lima
los. tens.: Argemiro Vital de Oli-
veira, Hainz Krieck, Josué Corrêa
dos Santos, Luigy Ticllet da Silva,Manoel do Carmo Oliveira. 2os. te-nentes: Darci Carmen de Davld,
João Piragibe de Bakker Filho Os-
car Raul Lima.

CARTEIRA HIPOTECÁRIA
DO CLUBE MILITAR
A Carteira Hipotecária e ImobilJá-

ria do Clube Militar, solicita, até odia 21-7-58, o comparecimento á Se-
ção Imobiliária (av. Graça Aranha
81, 2." andr., í/ 208) das 15,110 às
18 horas, a fim de regularizarem a
sua situação perante a Carteira, dos
associados abaixo:

Antenlo Padilha — Azelio de Lima
Passos — Bayarri de Magalhães
Evangelho — Caetano Ramos Bar-bosa — Ebert José de Seixas Du-
arte — Francisco Chagas Filho —
Irineu Bernardo Martins — Joaquim
Augusto Montenegro — Nildo Fer-
reira Neves — Orlando de Carva-
lho — Vva. Raymundo Passos deCarvalho —Roberto Henrique FallerSisson — Tassy VUar de Aquino —
Waldemar da Costa e Silva - Zal-dir de Lima.

CLUBE DE OFICIAIS
REFORMADOS E DA RESERVA

DAS FORÇAS ARMADAS
Solicitamos:
Aquisição da sede própria — Con-cretizando a aspiração de seus asso-ciados, o clube adquiriu, para suafutura sede, o 2.» andar do EdificioComércio e Indústria, em construção,na Avenida Presidente Vargas, 583pelo valor de Cr? 7.500.000,00, rea-hzando assim o maior objetivo daatual administração.
A escritura foi lavrada na sede doclube perante os representantes daCompanhia Construtora, membros daDiretoria, da Comissão nomeada paraestudo do projeto, grande número deassociados, sendo na mesma ocasião

paga a primeira prestação no valorde CrS 1.000.000,00.
Sócios cm atraso - Chamamos aatenção para o art. 81 do Estatuto:bera eliminado o sócio por faltade pagamento das mensalidades du-rante três meses consecutivos "
Seguro em grupo — Continua comgrande aceitação a nova modalida-

c» £Z J.cgur°- CUJ°S valores são: CrS50.000,00, CrS 100.000,00, CrS150.000,00, CrS 200.000.00, CrS .'""300.00000 e Cr$ 400.000,00 à razão
™ *Crf, ?.60'00 por Cr$ ipo.000,00.Idade limite — 55 anos.Informações - Diariamente, excetosábados, das 8,30 ás 11,30 e das 13 às16,30 horas, 'a sede à Praça da Re-publica n. 197 - Fone 43-9391 -Rio de Janeiro — DF

ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR
EM VIAGEM
PARA A EUROPA
Acompanhando uma delegação dealunos do Colégio Militar do Rio deJaneiro, seguirá hoje para a Europa,o 1». tenente Aldayr Sebastião Lobo

de Castro, instrutor daquele Estabe-lecimento. A viagem, custeada poruma firma desta Capital, é um pré-mio concedido aos alunos daquele mo-delar estabelecimento de ensino
CH.I. DO CLUBE MILITAR
Solicita-nos a divulgação do seguln-te: Conselheiro Zenha 19 — Convi-dam-se os condôminos interessados

para comparecer a uma reunião aser realizada domingo dia 20 às 10horas, na loja do edificio, onde serãoventidados assuntos que merecem ur-
gente atenção dos proprietários. Senão comparecer maioria, na hora aci-ma, a reunião terá lugar meia horadepois com qualquer número de pes-soas presentes.

Na Escola Superior de Guerra rea-
lizou, ontem, o sr. Guilherme Ara
gão, diretor-geral do DASP, uma
conferência sobre orçamento, abor-
dando diversos aspectos do proble-ma. Estiveram presentes oficiais su-
perlores do Exército, Marinha e Ae-ronáutica, parlamentares, funciona-
rios públicos e representantes do co-
mérclo e da indústria. Em torno dosassuntos focalizados pelo conferen-
cista travaram-se debates, sendoabordados cs seguintes temas: Tipos
de orçamentos públicos; despesas demanutenção e programa de inversão;equilíbrio orçamentário; créditos; cor-relação com inflação ou deflação;
fundos específicos; medidas para re-
gularldade no cumprimento da leiorçamentária; influências deformado-ras; corretivos; planos de economias
governamentais.

BIOGRAFIA DO
MARECHAL OSÓRIO
OFERECIDA AO EXÉRCITO
A sra. Francisca Osório Mascare-

nhas, ilustre neta do marechal Osório,
mostrando mais uma vez, alto espí-
rito cfvico, acaba de ofertar ao Exér-
cito 500 volumes da mais fiel (segun-
do suas próprias palavras) biografia
do bravo cabo de guerra. Trata-se da
conferência proferida cm São Paulo,
no 2° Esquadrão de Reconhecimento
Mecanizado, pelo general da reserva
João Pereira de Oliveira, historiador
ilustre e dedicado estudioso da vida
e obra de Osório. Esses volumes se-
rão distribuídos aos cadetes de cava-
larla da AMAN, aos alunos do CPOR
e NPOR, além dos Corpos de Cavala-
ria em todo o território nacional.

NOVO CMT DA GUARNIÇÃO
DE CÁCERES
O ministro da Guerra acaba de no-

mear para exercer as funções de co-
mandante do 2° Batalhão de Fron-
teira e Guarnição de Cáceres, em Ma-
to Grosso, o tenente-coronel Farid
Elias Kalil, que há longo tempo vem
chefiando a 8« Divisão do Gabinete
Ministerial.

NO RIO 0 GENERAL
PENHA BRASIL
Procedente de São Paulo, em cuja

guarnição vem servindo há mais de
dois anos, chegou, ontem, a esta Ca-
pitai, apresentando-se Imediatamente
ao ministro da Guerra com quem
conferenclou demoradamente o ge-
neral Nestor Penha Brasil, comandan-
te da A.D. do II Exército.

EX-COMBATENTES
O presidente do Conselho Nnclo-

nnl da Associação dos e:: Conibatcn-
tes do Brasil convoca os srs. con-
selheiros para a reinlão ordinária
do corrente m?s cie julho a reali-
zar-se hoje, dia 16, às 20 horas,
confirando, assim, o convite feito na
sessão de junho.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O ministro da Guerra concedeu,

ontem, das 16 às 18,30 horas, audiên-
cia pública para civis.

INAUGURAÇÃO HOJE DA SALA
"GENERAL SOUZA DOCCA"

A Biblioteca do Exército presta-
rá hoje, às 17 horas, uma homena-
gem a general Souza Docca, fa-
zendo inaugurar em sua sede, com
o nome desse saudoso e ilustre
militar, uma sala dc leitura. A
oração oficial está a cargo do ge-
neral Oscar de Barros Falcão,
tendo sido convidadas as altas au-
toridades civis e militares, jorna-
listas, escritores e amigos do ho-
menageado. A sala "General Sou-
za Docca" foi Instalada no recinto
da Biblioteca, para receber a Bi-
blioteca que pertenceu a ésse ilus-
tre c eminente historiador militar.
A Biblioteca está hoje, constituída
de mais de três mil volumes sele-
cionados, o que representa precio-
sa bibliografia da História Militar
do Brasil.

CLUBE MILITAR

JAIR NO 3.° R.
O general Jair Dantas Ribeiro, cmt

da 1» D.I. e guarnição da Vila Mi.
litar, visitou, ontem, pela manhã o3° R.I. de São Gonçalo, Recebido pe-lo cmt. cel. Paulo Torres, após aapresentação da respectiva oficiall-
dade, percorreu demoradamente tô-
das as instalações e procurou conhe-
cer de perto não só a vida militar e
administrativa, como as necessidades
do Regimento. Ao deixar a sede ria
unidade, manifestou ao antigo chefede polícia desta Capital a boa impres-
são recebida dessa visita e prometeutudo fazer para que o Regimento
continue entre as unidades divisioná-
rias ocupando o seu lugar de des-taque.

DIA DO MINISTRO
O ministro Henrique Lott recebeu,ontem, em seu gabinete de trabalho oten.-cel. Janary Nunes, presidente riaPetrobrás; os generais Ciro EspiritoSanto Cardoso, comandante do IVExército, anteontem chegado a estaCapital; João de Barros Falcão, LyraTavares, Ladárlo Pereira Teles, Ota-cílio Terra Ururahy, Mourão Filho
NO RIO 0 GENERAL
ADEMAR DE QUEIROZ
Em gozo de férias regulamentares,

chegou a esta Capital, apresentando-se ontem ao ministro da Guerra ogeneral Ademar de Queiroz, comandante da Brigada Militar irumbá, em Mato Grosso.

Departamento Recreativo — Hoje,
quarta-feira, 16 — Tarde-Dançante —
das 17 às 20 horas, no 5.° andar.
Traje: passeio ou esporte, com pa-
letó.

Natal de 1958 — No propósito de
ser organizada cem bastante antece-
dêncla a relação para distribuição dc
brindes aos filhos dos sócios por
ocasião do próximo Natal, o Depar-
tamento Recreativo está encarecendo
o comparecimento à Secretaria do
Clube dos associados que ainda não
fizeram o registro dc seus filhos na-
qucla Seção.

Departamento Cultural — Proble-
mas do Desenvolvimento Econômico— Curso de Treinamento. — O pre-sidente do Banco Nacional de De-
senvolvimento colocou à disposição do
Clube um número limitado de vagas,
para o Curso dn Treinamento em
Problemas do Desenvolvimento Eco-
nômico, a ser iniciado no dia 4 dc
agosto vindouro, com a duração detrês meses. Este Curso é organiza-
do pelas Naçõ:_ Unidas, c, entre
outros objetivos.' destina-se a apre-
sentar uma visão coordenada dos
problemas econômicos do pais, a lon-
go prazo, e das perspectivas de seudesenvolvimento. Os sócios que seinteressarem, deverão comparecer aoDepartamento Cultural do Clube, das17 às 19 horas, onde obterão as in-formações necessárias.

Divisão de Cursos — Hipnotismo —
Continuam abertas as inscrições parao curso de hipnotismo sob a orien-tação do professor Mastrocolla. Ho-rário: 3as. e 5as. feiras, das 20 às22 horas. Inscrições e informações nasala 703 - 7." andar.

Assistência — Êste Serviço Espe-
dal do Clube está pagando, até 18do corrente, todos os empréstimos
averbados para julho, antecipando
assim de um mês os pagamentos res-
pectivos. Com o pagamento do pecúliodeixado por falecimento do sócio ge-neral Antônio Alves Cerqueira, ficaa Assistência rigorosamente em diacom esses ' pagamentos. Todos oscompromissos para o mês correnteestão assim plenamente assegurados.A fim de aumentar o número deassociados, a Assistência dará prio-rldadc de empréstimos, em númerolimitado, às solicitações dos novos so-cios que nela ingressarem. Os em-
préstimos averbados para agosto se-rão pagos no começo desse mês até
ç> dia 10, possivelmente. Obedecendoa ordem de inscrição, fornecerá pa-peis para agosto e setembro.

Seguro de vida em grupo — Con-tinuam aberias as inscrições para umnovo seguro em grupo, cujas mo-aalidades suo as seguintes: seguro de
ÇrS 200.000,00, mediante contribuiçãode CrS 300,00 mensais, com direito aCrS 100.000,00 por falecimento da es-posa, - 
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A "VARIG" prepara-se para Iniciar a era do jato em nosso
pais. Em Toulouse, (França) sede da fábrica da "Sud Avlation",
seus técnicos já estão em estágio assistindo a construção do (bi-
reator) "Caravelle" que irá reduzir à metade o tempo de vôo gasto
ho|e pelos aviões convencionais. ¦Colocando-o em tráfego já no
próximo ano, encontrou todo o apoio do Ministério da Aeronáu-
tica para a concessão de uma área no aeroporto Santos-Dumont,
local onde será construída a sua nova base, constante de um han-
gar com todos os requisitos da técnica moderna para assistir seus
serviços de manutenção e o edifício-sede para a sua administração
no Rio de Janeiro, Na foto, o sr. Erik de Carvalho, diretor da em-
presa, assina com a firma Graça Couto o contrato de construção,
cu|os obras serão imediatamente Iniciadas.

DECRETOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Promoções de oficiais da FAB — Nomeado

comandante da 2.a Zona Aérea —
Transferências para a Reserva

i^^^WW*. $B 1F" 'd. idadeba anos e 6 meses.

Despachando na pasta da Aeronáutl-
ca, o presidente da República assinou
decretos:

promovendo ao posto de major-bri-
gadeiro c, neste posto, concedendo
transferência para a reserva remu-
ncrada da Aeronáutica ao brig. eng.
Hélio Costa.

Determinando as seguintes promo-
ções de oficiais (intendentes) — ao
posto de coronel, por merecimento, o
ten.-cel. Álvaro Luiz da Cunha Bar-
bosa-,

ao posto de tenente-coronel, por
merecimento, o major Dlomedcs de
Vasconcelos Ferclra;

ao posto de major, por antigulda-
de, os cnps. Jorge Carneiro dc Aze-
vedo c Antônio Manoel Toja Couto;

ao posto de major, por merecimen-
to, o cap. Augusto Corrêa de Aze-
vedo;

ao posto de capitão, os l°s. tens.
Salim- Cafrune Elabcl e Alclr L.ntz
Geraldo;

ao posto de Io. tenente, os 2°s.
tens. Ottomar de Souza Pinto e Car-
los Alberto Martins Cavalheiro;

no Quadro de Oftciais-Aviadores do
Corpo de Oficiais da Aeronáutica:

ao posto de major, por nntiguida-
de, o cap. -Gesildo Belazzl Passos;

ao posto de major, por merecimen-
to, o cap. N.lson Glech dc Albuquer-
que;

ao posto de capitão, os t°s. tens.
Cornéllo Lopes Cancado, ext. Volney
do Rego, Denslr de Moraes Mendonça

Paulo de Tarso Torres Leite Soa-
res;

Ao posto de 1°. tenente, o 2o. ten.
Sérgio Borges de Miranda;

ao posto de 2°s. tenentes os aspi-
rantes a oficial: Cleber Barreto Nc-
ves, Massão Kawanami, Ivo Leão Wer-
lang, Paulo Fernando Ribeiro Alfe-
na, Hugo Nicodemo Guida, Adyr da
Silva, Sérgio dos Santos Pinto, Rena-
to Arantes, Tinoco, Hélio Bernd, Rei-
no Pécale Rae, Flávlo Peterseu, Ca-
milo Ferraz de Barros, Aristides Eu-
gênio da Cruz Medeiros, Nilson de
Queiroz Gardel, Ivar Kuhnc, Rober-
to Marcillo de Medeiros, Eduardo Cos-
ta Osollns, João Celso D'Avilla Car-
valho, Luiz Carlos da S.lva, Aroldo
Hostaláclo Lasmar, José Guidó" Mal-
ta Góes, Gilberto Castro Borges, Piá-
vlo Coimbra Barbosa, Sérgio Luiz Do-
ria da Motta Macedo, Francisco' José
Hennemann Filho, Carlos Ferdlnando
Mendonça da Rocha, Márcio Calla-
fange, Roberto José de Andrade Ly-
ra, Walter de Lima, Roberto Julião
Ferreira de Baere, Carlos Ribeiro de
Azevedo, Paulo Adaucto d0 Campos
Barros, Umbcrto de Campos Carvalho
Netto, Cczar de Barros Perlingeiro,
Josc Edison da Silva Faria, Guilher-
me Sarmento Sperrv, Luiz Cnrlos
Monteiro Baliu e José César da Fon-seca.

Mandando reverter ao serviço ati-

vo da Força Aérea Brasileira, o ten.-
cel. Haley Leal Galeottl e o cap. Jo-
só Trotte Júnior.

Exonerando, por necessidade do ser-
viço, de comandante da Escola dc Es-
pecialistas da Aeronáutica o br.ga-
deiro José de Souza Prata e, por ou-
tro decreto, nomeou comandante da
2a. Zona Aérea, com sede em Reclfe.da Silva.

AVISO AOS AVIADORES
A Diretoria de Rotas Aéreas

divulgou, à noite, as seguintes in-
formações:

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
(PA" — Rádio Araguaia, re-
cepção na freqüência de 3023.5
quilociclos, em funcionamento.

FORMOSA (GO) — Rádio
FORMOSA, transmissão de 340-
quilociclos, através do rádio-fa-
rol, em funcionamento.

CARUTAPERA (MA) — Rá-
dio-farol prefixo TR, freqüência
de 230 quilociclos, horário a pe-
dido. e estação de comunicações
prefixo PPTR, freqüência de
5710.5 quilociclos, em funciona»,
mento, operados pela Real-Aero»
vias-Aeronorte.

PINHEIRO (MA) — Rádio-
farol prefixo PY, freqüência da
395 quilociclos, horário a pedido,'
e estação de comunicações, pre-
fixo PSDH, freqüência de 5710.5
quilociclos, horário variável, em
funcionamento, operados pela
Real-Aerovias-Nacional.

Caiicclamenío da freqüência de
4220 qtíiíociclos: Vide "NOTAM"
n.° 763, de 27-6-58.

0 FUNERAL DAS VÍTIMAS
do desastre de avião da FAB
Realizou-se ontem pela manhã, o

funeral dos oficiais e do cadete da
Escola de Aeronáutica dos Afonsos,
vitimados num desastre de aviação;
na Capela de Real Grandeza, sendo
prestadas honras militares.

O corpo do cadete Carlos Adáo Lou-
rciro de Oliveira, foi trasladado, a pe.
dido da família, para o Rio Grande
do Sul, em avião especial da FAB. O
do ten. ?.v. Mário Neves Vale, foi se.
pultado no cemitério de Catumbi. Os
corpos do cap. dr. Joaquim Manoel
de Campos Amaral Filho e tcn. av,
Pedro Flávio Fortunato Saraiva fo«
ram enterrados no cemitério de Sáa
Jcão Batista.

Compareceram muitas pessoas daJ
famílias das vitimas e muitos oficiais
da FAB e cadetes da Escola de Aero-
náutica dos Afonsos. Dentre os quais
destacamos: o ministro da Aeronáutl-
ca. brig. Francisco Assis Corrêa d«
Melo; brigs. Eduardo Gomes, Gerva-
sio Ducan de Lima Rodrigues, Vasco
Alves Secco, Edgard Corrêa de Melo,
Martinho Cândido dos Santos, Anto-
nio Guedes Muniz. Reinaldo de Car-
valho Filho, Ismar P. Brasil, Benedl-
to Perlcles Fleury e Antônio Melibeu
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O piloto do primeiro avião a jato a ser recebido pela"Pan American", o "velho Tex" — com.-av. A. M«,
Johnsíon, (à esquerda) conversa com o sr. Wilbur L.
Morrison, (à direita) vice-presidente da companhia
dando conta das peripécias que "enfrentei no vôo entra
Boston e Miami, cm 4.9 hs. cobrindo 2.320 Kms. com
vento de proa forte. Fiz a média de 840 Kms. H, tendo
entretanto cm certas ocasiões atingido a velocidade de
920 Kms.H.". Essa explicação foi dada e na semana se-
guinte fêz o vôo dc Scatlc a Cidade do México em 4,25
hs. cobrindo o percurso dc 3.728 Kms. na media de 920
e na máxima dc 1.072 Kms. H.

NO GABINETE DO MINISTRO
O ministro F. A. Corrêa de Mello

recebeu ontem em scu gabinete: —
brig. Reynaldo de Carvalho, Ivan
Carpènter Ferreira e Manoel Narciso
Castelo Branco e o hrigadeiro-genc-
ral Angel Maria Zuluaga, pioneiro da
avlâçtto argentina.

TRANSFERÊNCIA PARA
A RESERVA

CLASSIFICAÇÃO DE OFICIAIS E TRANSFERÊNCIAS
E REENGAJAMENTO DE SARGENTOS DA FAB

D_"\l _¦"_*! k i t*. meses.B0LE™ DA D1IT0RIA D0 PE"OAL DA ATIVA DO EXÉRCITO

e participação nos 
~lucro~s~ 

por ? briç Antônio Alves Cabral, dl-
rlP cnrt„in r).-».. '""ur____' retor geral do Pessoal da Aeronáutica

classificou nos órgãos abaixo, os se
guintes oficiais:

QG DO EXÉRCITO - CAPITAL FEDERAL, 15 DE JULH ODE 1958BOLETIM INTERNO N.« 156Para conhecimento desta Diretoriae devida execução, publico o se-guinte:
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

INFANTARIA
Ten. Cel. JOSÉ MACEDO, da DAM.

por ter sido classificado, por neces-
sidade do serviço, no Dep. CAM;

Majs. JOSÉ DE CARVALHO FI-
GUEIREDO, do CM/BH, por término
de dispensa e ter que regressar à
Belo Horizonte; WASHINGTON SIL-
VIO FONSECA, da Es TE, por seguir
para S. Paulo, em viagem de instru-
ção, acompanhando alunos da Es TE;

l.o Ten. MARIO" DE PADUA OLI-
VEIRA, do l,o RI, por estar em con-
dições de ser matriculado no GFOA.
CAVALARIA

Maj. AVELINO JOSÉ MACHADO
NETTO, do 7." RC, por conclusão de
férias, ter obtido 8 dias de dispensa
do serviço e regressar à sua Unidade:

Cap. LUIZ FABR1CIO DE LIMA,
da 13a. DL da 16a. CR, por ter vindo
à esta Capital em gozo de ferias;

2.» Ten. MARIO JOSÉ DE MORAES
MIGUEZ, do 13.o rc, por término de
férias c regressar à Unidade.
ARTILHARIA

Ten.-Cel. MÉRCIO CALDAS, do 3.»
RA, por regressar à Gu de Sta. Ma-
ria, donde viera em dispensa e férias.
INTENDÈNCIA

Ten.-Cel. GILBERTO SQUEFF, do
QG/9a. RM, por ter entrado em trân-
sito.
VETERINÁRIA

Cels. ALTAMIR BAPTISTA LOPES,
da DV, por ter assumido o Cargo de
Diretor de Veterinária, com o afasta-
mento do Gen.-Diretor, face ao Aviso
n.° 418. de 30 Abr. 58; JOAQUIM
MARINHO PESSOA da DV, por ter
assumido as funções de Chefe do
Gab. da DV;

1.» Ten. JOSÉ MARIA WERNECK,
do 2.° EIC, por término de férias c
regressar à sua Unidade.
QOA

Cap. MOACYR DA FONSECA LO-
PES, da 15a. CR, por conclusão de
dispensa c regressar à sede de sua
Unidade:

l.o Ten. DILERMANO JOSÉ DE
CASTRO, da FA, por seguir a 14
Jul., autorizado pelo sr. Ministro, pa-
ra Garanhuns — Pernambuco,

MOVIMENTAÇÃO
EXÉRCITO

PELO ESTADO MAIOR DO
Nomeação — Por necessidade do

serviço — Chefe do EM da Divisão
Blindada, o Cel. de Cavalaria, do
QEMA, MILTON BARBOSA GUIMA-
RAES.

PELO DEPARTAMENTO GERAL
DO PESSOAL

INFANTARIA
Transferência — Por necessidade do

serviço — Dep. C Arm. e Mn., de or-
dem do Sr. Ministro, o Cap, do QOA,
SEBASTIÃO PARANHOS, da Dir.
Arm. e Mun,

SAÚDE
Médicos — Transferência — Pornecessidade do serviço — Campo deProvas de Marambaia, o Cap.-MédicoDr ORLANDO DE SOUSA TAVA-RES, do 3.» BCC;

r.Z-°P£C- ° 1-° Ten.-Médieo Dr. JORGE ASSEF JORGE, do R Es 1.
Transferência — Sem ônus para aFazenda Nacional — R Es I oi"Ten.-Médico Dr. RAIMUNDO BE-ZERRA DA CUNHA, do 7.» RC.

QOA
Transferência — Por necessidade doserviço — Dir. Mat, Int., o Cap. BENJAMIN CONSTANT NUNES PEREI-

RA, do SE/MG e o 2.° Ten.-MIGUEL
VALLE DE MATOS, do QG/la.. RMde acordo com a Port. Resp. 65, déAbr. 58. .

CPOR/Rio de Janeiro, o 2 • TenLINÊSIO FERREIRA, do QG/la. Rm!
Classificação — Sem ônus para aFazenda Nacional — Es P/P Alegre

o 2.» Ten. EVÓDIO ODILO DA COS'TA, adido ao 8." RI.
QOE

Classificação — Por necessidade do
serviço — Es Com. o 2.o Tcn. ADOL-
FO CARNEIRO ARAÚJO NETO, adi-
do à Es CEM Ex,' DISPENSA DO SERVIÇO

Concedo 8 dias de dispensa do ser-
viço para desconto em ferias, ao
Ten.-Cel. Cav. ALMIR JANSEN, do
10.» RC, a contar de 11 Jul. 58.

ADIÇÃO
De ordem do Sr. Ministro, como sc

efetivos fossem, aguardando clussifi-
cação, dos oficiais do QOE previstos,os seguintes oficiais do QOA:

Pq RMM/7, Cap. JOSÉ DA SENNA
TINOCO;

Pq CMM, o Cap, EUGÊNIO WET-
ZEL;

os l»s Tens. JOSÉ MARINHO DOS
SANTOS, ÈNIO CAVALCANTI CAL-
DAS, RAMAO DOS SANTOS PALER.
MO. SILVIO DE SOUSA. JORGE CA-
BRAL GONDIM, JOSAPHAT FER-
REIRA DIAS.

DCMM, os Caps. MANOEL PINTO
DA MOTTA o JOSÉ PEREGRINO DASilva Vasconcelos e i.« Ten
ALFREDO BRIGGI MANÇU.
AFASTAMENTO DE OFICIAL DO

EXÉRCITO DE SUAS FUNÇÕES
Conforme comunicação do Gen.-

Chefe do DPG, em Ofício n." 175
Gab-1, de 30 Jun. 58 e do Gen.-Chefe
do DGP. em Ofício n.» 1056 Di, de

Jul. 58. Gen.-Diretor de Material
de Comunicações, determinou o af-is-
tamento do Ten.-Cel. GERALDO
GUIMARÃES LINDGREN do exerci-
cio das funções que exerce naquela
Diretoria, no período de 3 Jul. 58 a 4
Out. 58, de acordo com o n.° 4, do
Aviso n.o 417 DI, de 30 Abr. 58.

NOMEAÇÃO
Tendo em vista o que propõe a Di-

retoria Geral de Ensino e por satls-
fazer as exigências do Decreto n.°
37.999/55 e da Portaria n.o 1.020/55,
resolve nomear Adjunto de cátedra-
tico, em caráter provisório, da cadel-
ra de Ciências Naturais, do Colégio
Militar de Belo Horizonte, o Cap.

Arm. de Infantaria, ALCEU BENVENUTTI KRAEMER.
MOVIMENTAÇÃO DE SARGENTOS

PELO DGP
..Transferência — Retificação de
classificação — Em solução ao Rd1.314 — El, dé 3 do Cmt. 5a. RM, rc-tifico a classificação do 2.» SargFRANCISCO ASSIS SILVA, do PqReg. Armt/3, para o Pq Reg. MB/5.1.,e não como publicou o Boi. Int. doDGP n.o 75, de 1 Abr. 58.

CONTINGENTE
Transferência — Por interesse pró-prio — Contingente do Gab. do Mi-nistro, de ordem do Exmo. Sr. Ml-nistro, o 2.» Sarg. de Infantaria, MA-NOEL SEBASTIÃO DE MIRANDA,

do Contingente da 19a. CR.
NOMEAÇÃO DE MONITOR

Por necessidade do Serviço — Deacordo com a Portaria 24/56. Monitor
Mecânico da Escola de Motomecani-
zaçao, o 2.» Sarg. de Cavalaria. DEL-
LY DOS SANTOS, da Cia, Escola deManutenção.

ESPECIALISTAS DE SAÚDE
Transferência — Por necessidade d»serviço — 3.» Sarg. NELSON VAZ DEALMEIDA, do Hospital de Convales-

centes de Itatiaia para o Sanatório
Militar de Itatiaia. A presente mo-vimentação é proposta em virtude
do afastamento, pof licença para tra-tamento de saúde, do único Sarg. da-
quela especialidade existente no Sa-natório.

Transferência — Sem ônus paraFazenda Nacional — 2.o Sarg. VAL-
DINO OSMAR PRADE, do H Ge de
Juiz de Fora para o CPOR de Belo
Horizonte.

Transferência — De ordem do Sr.
Ministro, transfiro para o 1II/2.» Kl,
os 3»s. Sargs. JOÃO VIRGÍLIO DO
NASCIMENTO, da PCE e IVAN DA
MOTA SOARES, do HCE, seleciona-
dos de acordo com i Portaria n.°
1.154, de 30 Maio 58. Os referidos Sar-
gentos já foram mandados apresen-
tar ao I Exército, para ficarem adi-
dos ao 2.° RI, como se efetivos fôs-
sem.
RETIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO

Por necessidade do serviço — 2.'
Serg. AGEO DA SILVA FARIA, no
H Ge de Juiz de Fora e não no CPOR
de Belo Horizonte, como fêz público
o Boi. Int. n.» 134, de 18 Jun. 58, dps-
ta Diretoria. O referida Sargento jáserve no H Ge de Jui. de Fora.

SERVIÇO DE VETERINÁRIA
Transferência — Sem ônus Fazenda

Nacional — Coudelaria de Rincão, o
2." Sarg. ITALINO GONÇALVES DE
MORAES, do 3.o RC.
..Classificação sem efeito — Coude-.
larla de Rincão, o 1.» Sarg. MIGUEL
ÂNGELO GARIGLIO, permanecendo
o mesmo adido, como efetivo fosse,
ao 9.» RC. onde ainda se encontra.

QUADRO DE INSTRUTORES .
Exclusão — Excluo do QI, a pedi-

do, o 1,0 Sarg. do QI, JOSÉ ALVES
DO PRADO, do SRM/lOa. RM, de
acordo com o § único, do art. 6.°, do
Decreto n.» 12.718, de 21 Nov. 917 e
parecer da DSM em Of n.° 192-D2,
de 10 Maio 58.

Inclusão - Autorizo a DSM Incluirno QI, 1 um), 3.» Sargento na vaga
n/or^_°,nd.ente a alusão acima. AU/2-DPA tome conhecimento e pro-videncie a classificação do referidosargento,

ADIÇÃO
De ordem do Sr. Ministro, fica adi-°.° a,„'a-, Cia. de Comunicações até oaia 12 do corrente mês, por motivode saúde de pessoa de sua família, oSubten, IVALDO BELO E SILVA

LICENÇA ESPECIAL
Concedo licença especial parcelada,com inicio e término no mesmo ano

çlvil, de acordo com os arts. l.o e 4 ••
da Lei n.» 283, de 24 Maio 48, para-grafo único do art. 2.», e letras c e d,do art. 10.-, do Dcc. n.o 25.267, de 28
;,„ _8i c ,etras •> e c, do Aviso n."118, de 11 Fev. 49, aos seguintes mi-litares:

6 meses cm parcelas de 2 meses
R?F_a2!°_v11 - ADOLPHO HENRI-
QUE DE MATTOS, Cap. do 3.» BCrelativa ao decênio dc l.o Mar 47 a28 Fev. 57;

6 meses cm parcelas dc 3 meses
por ano civil — ANDRÉ LUIZ DOSSANTOS, Cap. Inf., do 12.» RI, rela-tiva ao decênio de 9 Mar. 45 a 8 Mar55;

FRANCISCO DE ASSIS DE SOU-
SA PEREIRA, l.o Ten. Art. da "a.
Bia O Cos, relativa ao decênio de 14Mar. 47 a 13 Mar. 57;

A DPA tome conhecimento e co-munique às Unidades dos interessa-
dos as concessões das licenças emapreço, ficando as datas dos seusinícios a serem fixadas pelos respec-
tivos Comandantes, de acordo com aletra e, do Aviso n.° 118/49, observa-
da a letra c, do art. 10." do Dec. n.«
25.267/48 e o Parecer publicado no
BE n.» 48/50, devendo êste Departa-
mento ser informado das datas exa-
tas em que forem iniciadas as refè-
ridas licenças;

OCTAVIANO MASSA, Ten.-Cel. T.
da DPT — DEFERIDO. Concedo a li-
cença especial dc 6 meses, relativa
ao decênio de 3 Abr. 41 a 7 Abr. 51,
de acordo com os arts. l,« c 6.". da
Lei n.o 283, de 24 Maio 48, parágrafoúnico do art. 2.», e letra b do art. 10»
rio Dec. n.» 25.267, de 28 Jul. 48, e le-
trás b c c, do Aviso n.° 118, de 11
Fev. 49.

A presente licença deverá ser ini-
ciada no dia 21 Jul. 58, conforme co-
municação feita ao DPO, em ofício
n.» 5.065, D/4, de 8 Jul, 58, deste De-
partamento.

Concedo licença especial, de acôr-
do com os arts. l.o e 6.», da Lei n.°
283, de 24 Maio 48, parágrafo único
do art. 2.», e letras c ed, do art. 10."
do Dec. n.» 25.267, de 28 Jul. 48, e le-
tra b do Aviso n.° 118. de 11 Fev. 19,
e Aviso n.o 430, de 21 Jul. 50, às se-
guintes praças:6 meses — PERSEVERANDO PI-
NHO SOARES, Subten. do 1/3.» RO
105, relativa ao decênio de 2 Maio 39
a 1." Maio 49;

HERBERTO GUSTAVO TILLE, 1."

No Quartel General da 2». Zona

Sarg. do lo.o RI, relativa ao decêniode 5 Fev. 42 a 4 Fev. 52;
MIGUEL CARLOS PICOT, 2.» Sargdo R Es C. relativa ao decênio de 1 o

Ago. 46 a 31 Jul. 56;
LINDOLFO DOS SANTOS, 2.» Sarg.do 2.o RÇ Mot, relativa ao decênio

de 2 Fev, 42 a 1.» Fev. 52;
EDSON DE CARVALHO NEVES,

2.» Sarg. do 27." BC. relativa ao dree-
nio de 9 Out. a 8 Out. 55;

FRANCISCO SERRANO. 2/> Sarg.
da EEs MM, relativa ao decênio rie
18 Mar. <«8 a 17 Mnr. 58:

VIVALDO BERNARDES DE AL-
MEIDA, 2." Sarg. cia 4.» CR — rela-
Uva aõ decênio de 3 Abr. 45 a 2 Abr.
55:

EURICO NOGUEIRA MACIEL 2.»
Sarg. do QGR/4 — relativa ao decê-
nio de 6 Jul. 44 a 5 Jul. 54:

GERALDO MACHADO BRIAO, 2.»
Sarg. do QG da 3.a DC — relativa ao
decênio de 2 Fev. 42 a l.o Fev. 52;

EDSON PADILHA, 2." Sarg. Pq e
Dep. Mat Com relativa ao decênio rie
1.» Ago. 46 a 31 Jul. 5fi:

JOÃO P.ATISTA ORTIZ, 2." Sar?,
do 4,o BE Cont relativa ao decênio
de 24 Jan. 48 a 23 Jan. 58:

JOÃO INÁCIO DE SOUSA, 2." Sarg.
do 6." BE Cmb, relativa ao decênio
dc l.o Fev. 46 a 31 Jan. 56:

EERI BRUM ACUNHA, 2.o Sarg. do
12." BE Cmb, relativa ao decênio de
26 Jan. 48 a 25 Jan. 58:.

JOSÉ MENDES DE MELLO, 3."
Sare. do l.o RÇ, relativa ao decênio
de l.o Fev. ifí a 31 .Tcin. 56:

FRANCO DE MTR\NDA SÉRIO, 3."
Sarg. da t.*/3.» B Front. relativa no
decênio de 13 Jun. 47 a 12 Jun. 57;

A DPA tome conhecimento e co-
munique às Unidades dos interessi-
dos as concessões rias licenças em
apreço, ficando as datas dos seus inf-
cios a serem fixadas oelos resnectl-
vos Comandantes, dentro da pnrccn-taircm prevista no Aviso n." 430. rie
Jul. 50, observando o Parecer publi-cario no PC n.° 48/50.

JOS3 MTRAND», BARCIV Ten-
Cel. Cav. do 3.» RC Mot - Deferido.
Concedo 1 mis, rlias de licença esne-
fiai. rie acnrdo com o Avisn n." 712
de 13_0ut. 52. para completar o tem-
no não gozado ria licenci csDecial
narcolada rie 3 meses oue lhe conce-
iWa em Aditamento ao Boletim n."
126, de 26 Jun. 56. dn extinto DGA,
referente ao decênio de 13 Abr. 42 a
12 Abr. 52;

A DPA tome conhecimento e co-
n.unique à Unidade do interessado a
concessão da licença em apreço, fi-
cando a data do seu inicio a ser fi-
xada pelo respectivo Comandante, rie
acordo com a letra e do Aviso n °
118, de 11 Fev. 49, devendo êste ne-
partamento, ser informado da riata
exata em que fõr iniciada a licença
em questão.

Entrou e mgôzo de 12 meses rie li-
cença csnecial no dia 2 do corrente.
o Maj. Cav. CARLOS FREDERTCO
THEOPHILO PINHEIRO, dês»" Dc-
nartamento. (Concedida pelo BI n."
134, de 17 Jun. 58, do DGP).

Aérea, cap.-capelão Carmclo Raposo
Pinlo; , ,. ,
na Escola de Oficiais Especialistas e
de Infantaria de Guarda, cap.-cape-
lãn Euvaldo de Mendonça Andrade.

Transferiu pra as unidades abaixo,
os seguintes sargentos:

Para o Quartel General dn 2a. Zona
Aérea, Marcclino Oliveira Arapiraca
e Antônio Paixão Sobrinho, ambos da
Base Aérea do Recife;

para a Base Aérea do Recife, José
Batista da Silva e Aquino Siqueira
Brandão, ambos do Quartel General
da 2a. Zona Aérea.

Pelo diretor geral do Pessoal foram
despachados favoravelmente os reque-
rlmentps, em que os sargentos baixo
solicitavam reengajamento:

Delcidio Fardlm Scantamburlo, An-
tônio Carlos dc Carvalro Câmara, Ar-
tur Teixeira da Rocha, Odsir de Oli-
veira, Vicente Ferrari, Adércio Pe-
reira de Souza. Aldemar Batista, An-
tônio da Silva Leite, Gabriel de Souza
Calderao.

Também foi defendo o requerimen-
to-do sarg. Albino .orenelli, solici-
tando recondução por mais três de
acordo com o item 3 da Portaria n°.
403/GM2, de 30-4-57. '

Foram transferidos para as unidades
e estabelecimentos abaixo os seguin-
tes sargentos:

para o Destacamento de Base Aérea
de Santos, Rubens Indiano de Paiva,
do Parque de Aeronáutica dc S. Paulo;

para o Parque de Aeronáutica de
S. Paulo, Rlnto Assaeda, do Destaca-
mento da Base Aérea de Santos;

para o 11/10°. Grupo de Aviação
Alberto Pereira Serra Pinto do Quar-tel General da 3a. Zona Aérea.

O ministro da Aeronáutica assinoli'
portaria, promovendo à graduação de
3." sarg. c, nesta graduação transfe-
rindo "ex-officio", para a reserva re*
mtíherada da Aeronáutica, o taifelroí
mor Joaquim Faustino Soares, pro-movendo-o ainda à graduação de 2,*
sarg.

COMPAREÇAM
À 5UBDIREI0RIA
DE FINANÇAS

n

Estão sendo convidados a coh?Tf
parecer, com urgência à Subdi-
retoria de Finanças da Aeronáu-
tica, a íim do tratarem de assun-
tos de seus interesses, os seguin*
tes oficiais da reserva: cel. João
Miguel de Farias, tens. cels. avs.
Fausto Ruggiero, Marcillo Gibsoií
Jacques, Muacyr Domingues u
Walter Neumayer.

ASSINARÁ EM NOME
DO MINISTRO

'.•V

O ministro da Aeronáutica assinou
portaria, designando o engenheiroi
Carlos. Octávio Rodrigues, chefe da'
Seção de Cadastro da Diretoria da
Engenharia, para, como representantei
do Ministério da Aeronáutica, assinar,
na Delegacia do Serviço do Patrimô-'
nio da União, no Estado do Paraná, a
termo de recebimento da área de ..¦3.731,84m2,, situada em Londrina, des*
tinada à construção de nove residên*
cias para o pessoal civil e militar dês»
te Ministério.

CONSIDERADOS
PROMOVIDOS
Foram considerados promovidos 1

graduação de 2/> e 3.°s sargs. refors.Armando da Silva, Alcides Lucchint
e Olímpio Bastidcs.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
PELO MINISTRO DA AERONÁUTICA

I O ministro í. A. Corrêa de Mello
despachou ontem os seguintes reque-
rimentos:

Brig. R/R Oswaldo Pamplano Pin-
to. solicitando autorização pnra con-
tribuir para o Montepio Militar do
posto de tenente-brigadeiro — 'Djíc-
rido".

Brig. R/R Thlago de Santanna Ar-
guelo, solicitando autorização paracontribuir para o Montopio Militar
rio posto tle tenente-brigadeiro —"Deferido",

Ten. Álvaro Vital de Souza, solict-
tando os benefícios da lei n.» 1.207, dc
9-12-1950 — "Indeferido",

Lóide Aéreo Nacional, solicitando
revisão na distribuição de área no
aeroporto Santos-Dumont, constante
do processo da Diretoria de Engenha-
ria 3.187-57, para o fim de ter am-
pliana a área que ora ocupa — "In-
deferido".

Cóp. Daly Marcolla, solicitando per-
missão para gozar férias règulamfcn-
tares relativas a0 ano de 1957, nos
Estados Unidos ria América — "Con-
cedo".

T'"ns. Danilo de Campos Pirtous-
cheg, Raimundo Montefusco Anajs.
José Daumas e Paulo Opuszka .todos
solicitando reconsideração do ricsiia-

cho exarado em petição anterior, vm

que pleiteavam nova colocação hie«
rárquica dentro do respectivo quadro"Indeferido".

Sarg. Jacques Ferreira de Araújo,
solicitando retificação dn sua antl»
guidade no quadro — "Indeferido".

Sarg. Manoel Barbosa dos Santos,
solicitando transferência para a rc«
serva remunerada — "Indeferido"

Sarg. José dc Mattos Paixão, soli»
citando autorização para gozar partodc sua licença especial nas repúblicas
do Paraguai e Argentina — "Con-.
cedo".

Sarg. Sylas Rodrigues Rosa, solici-
tando retificação de sua antiguidndO
no quadro — "Indeferido".

Sarg. Altamiro de Souza Frei Ja-
nes, solicitando seja retificado o seu
nome de Altamiro de Souza Frei Ja.
nes. para Altamiro de Souza Frei»
jan es — "Deferido".

Sarg. Ozildo Flávio Lautenschlager,
solicitando promoção ao posto de 2.»
tenente, com base na lei n.o 3.067. do
22-12-1056 — "Defendo".

Joel Guilherme da Silva. BOliclUa»
do reconsideração do despacho ixa«
rado em um seu requerimento .inte.
ricr em que pedia incorporação tra
aualquT Zona Aérea da Aeronáutica

"Indeferido".
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L« CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 de Julho de 1958 2.° Caderno

\IBA COMERCIAL
CÂMBIO NO BRASI L

OFICIAL
* 

O mercado da clmbio oficial fun¦tonou ontem, em condições estável*.
•O Banco do Brasil comprava letras
•le exportação a CrS 51,4080 sobre
Londres e a Cr$ 18,36 «ôbr. Nova
York. Aquele Banco para cobranças
vencidas em geral, para remessas e
luotas autorizadas declarou vender

libra, h vista, para entrega pronta,
!\ CrS 52,6960 . dólares a CrS 18,82.
Foram afixadas as seguintes taxas:

Vend. Comp,
Libra.. 52,6960 51.4080
Dólar 18,82 18.36
Lira  0,0303 0,0296
Franco belga  0,3786 0,3693
Peso argentino — —
Peso uruguaio  2,7177 2,6341
Franco francês .. .. 0,0449 0,0438
Marco  4,5121 4,4018
Escudo  0,6607 0,6326
(Tranco suíço  4,4269 4,2834
Coroas dinamarquesas 2,7249 2,6593
Coroas suecas. ., .. 3,6484 3,5592
Coroas tchecas  2,6139 2,5500
!?lorim 4,9878 4,8659
Shilling  0,7289 0,7111

LIVRE
O mercado de Câmbio Livre, regu-

lou sem firmeza, mas em condições
calmas, com oi bancos operando às
mesmas taxas do fechamento anterior.
Logo depois revelou-se fraco e o dó-
lar passou a negociar-se para remes-
sas a Crs 136,50 e para compra a CrS
133,50, A libra cotava-se a CrS 380,00
e a CrS 371,00, para venda e compra,
respectivamente.

E, assim o mercado fechou em ri-
tuação Irregular e fraca.

Comp. Vend

Na abertura:

Dólar 133.00 136,00
Libra 370,00 379,00
Lira.. ..'  0,212 0,218
Franco francf s ., .. 0,315 0,325
Marco  3t,95 32.45
Franco suiço  31,00 31,75
Escudo  4,76

No fechamento:

Dólar 133,50 136,50
Libra 371,00 380,00

OURO FINO
O Banco do Brasil afixou para compra do outro fino 1.000/1.000,

preço de Cr$ 20,8176 por grama.

CÂMARA SINDICAL
Média» cambiais fixadas cm 11 de julho de 1958

PAÍSES

América do Norte — Dólar ,
Alemanha — Marco 
Argentina —-Peso
Áustria - Shilling 
Canadá — Dólar
BC-lgica — Franco belga 
Dinamarca —-Coroa 
França — Franco 
Espanha — Peseta 
Holanda — Florim 
Inglaterra — Libra
Itália - Lira 
Paraguai — Guarani 
Peru — Sol 
Portugal — Escudo 
Suécia — Coroa 
Suiça — Franco 
Uruguai — Peso 
Chile - Peso 
Islândia — Libra 
Noruega — Coroa 
União Sul-Afrlcana — Libra
Venezuela — Bolívar

MERCADOS

Oficial Livre Moedas

Cr|

18,82
4,5109

2,7247
0,0449

4.9863
52,6960

3,6443

Cr?

136,70
32,51

5,23
145,70

2,75'
17,60
0,3280

36,49
379,94

0,2191

4.84
24,(13
31,98

- I

CrS

137.60
32,55
3,23

0,3081
2,62

386,40
0,2230
1,10
5.98
4.84

3,1,00
20,00

Sfock Exchange
de Londres

LONDRES, 15.

Compradores:
Plano Bi '<*:
Títulos brasllelrosi
Estaduais; '»

Rio de Janeiro, 1927, 7 %,.
Bahia, 1928, B 

Títulos diversos:
Bank of Lonnon St South

América, Ltd
Cables & Wneiess ua or»

dinárias, ex-capitalisatlon.
Ocean Wilson & Co. (Hol-

ding), ordinárias 
Imperial Chemical i n d u s-

trles, Ltd
Lloyd's Bank. Ltd. i-A"

Shares) 
Rio Fiour Mills & Uidiia-

ries, Ltd
Sãu Paulo riailway. Co. Ua.

laçôes de 10--). ex-Capita-
llsatlon 

City ' of SAo Paulo Impro-
vements and Freehold ...
Títulos estrangeiros)

Consols., 2 1/2 % 
Emp de Guerra Britânico.

do Sul, Rod
Rio de Janeiro - Rod

— CrS 600,00, 8 %
Rio Elet., 2» série ..
Pernambuco, 5 % .,

Municipais:
Nova Frlburgo .. ..
Lei 800
Lei 820, Plano A ,.
Lei 820, Plano B ..
Pref. de Belo Horí-
zonte, Cr» 1.00U.OO .

Niterói, ae CrS 800.00,
Pt, 5 

Niteiôl, de CrÇ 200.(10,
8 %, pot

Prel. de Cdinpos. 8%
Dec. 1.535, 7 %., ..
Dec. 2 09/, 7 %.. ..
Dr. l.'J48, 7 To.. ..
Dec 1.550, 7 %.. ..
Emp. 1031, port
Emp. 1917. porl ., ..

liancns (Ações):
2.6.9j Andrade Arnaud.. ..

[Brasil, S/Al-l.o Borges S'A 
Boavista S/A
Comércio, SA
Prefeitura ao D Fe-
deral

"•8.3 Capital
„ Casa Bancária Santa
80,7.6,1 Cruz

Crédito Mercantil.

47.0.0
47.10 0

1.9.6

0.10.0

0.4 0

1.8 0

0.2.1

— 830,00

300,00
500,00

673,00
665,..)

465,00
25.10

160,00
820,00
672,00
660,00

400 00 -

no uo :o uo
60,00

7UU.UU

180 00' 
129,00
135 00

HHO.UO
899.00

1 431100
1.200,00

400.UU

511,01)

188,00
lbU.UU
175.0Ü

125,00

«50.UU

50,00
220.00

.000 00
138,00

1.200.00

135 00

203.lHi

Jerônlmo, ord  24,00 21,00
Idem, pref
F. C. Jardim Bota-

nlco, int 
Expresso Federal ..
Serviços APreos Cru-

zeiro do Sul
Paulista E. F. .. .,
Motorista União Com.

e Imp. 
Comerüal e Mari-
tinia
liehfntures:

Petróleo Brasileira S.
A. (Petrobrás).. .. —

Cotonificlo Gávea —
Brasília, pt. .. ¦',! .. —
Lar Brasileiro, 3« sé-

rie)  620 00
Docas de Santos.. ,.
Hotéis Pnlace
Lar Brasileiro, 2' sé-
rie — 130,00

Lar Brasileiro. 3» sé-
rie  620,00

120,00

670,00
190,00

1.000,00

600,00
115 00
760.U0

Letras: .
iBco. da Prefeitura — 620.C0

350.00 Colonização - Eanto
do Brasil - 740,00

- 200,00

eu ,Vl %'• I9?7C47 V, «6.1S.0 Crédito Pessoal, prel'.'Shell Transport Trading ... 6.13.1 Crédito Real de MlCanadlan Eagle Oil 2.13.7
Royal Dutch Petroleum ... 15.2.6

200.00

250,00
105,00

220.U0

100,00

nas  445,00 435,00
Cidade do Rio ae Ja
heiro..

Irmios Guimarães .
Moscoso Castro .. .
Nacional de Minas.
Moreira Salles ,. .
Oliveira Roxo
Lowndes S. A.- .. .
Regional
Ribeiro Junqueira. .

va. e ,o portador, com as obri-.-*,.;gXutoVo de Ja- 
'^^ "

neiro  530,00 —

Bolsa de Valores
Esteve a Bois* de Valores, ontem,

bastante movimentada, pelo que fo-
ram registrados negócios, de certo
modo, volumosos. Observou-se ativi-
dade, nas apólices da União, nomlnati-

180.UU
2.200,00 2.100.00

500,1,0
310,111)

210,00
210.00
200 00
200 UO
250 00

203,00

de Guerra estáveis.
As apólices da Prefeitura, Lei 820,

planos A e B. e as estaduais de sor-
telos e de renda, de Minas e Sáo Pau-
lo, permaneceram sem alteração ai-
goma. As ações de companhias acusa-
ram negócios menos desenvolvidos,
mas fecharam bem colocadas e com
perspectivas multo boas, achando-se

Português ao Brasil.
port

Português do Brasil,
nom

Lavoura de Minas .
Com. Ind de M. Ge-
rais

Cia. de Seguros:

353,00

370,00 -
335 00

350,00 300,00

entro .,„ as d. C. Brahma, da Belgilg^gg,£ *«$» ™ 
^Mineira, da Mannesmann e da Vale

do Rio Doce. Tudo o mais permane-
ceu conforme se verifica das vendas
e ofertas adiantei .

Médias cambiais fixadas em 12 de julho de 1958

m* ¦¦¦mm —i' .ii .i ii.ii—.i ..-* —<¦,¦«¦—I...—.I . ., i , . ¦ ¦

América do Norte — Dólar 18,82 136,63 136,65
Alemanha — Marco 32,38 —
Argentina — Peso — —
Bélgica — Franco belga 2,76 —
Canadá — Dólar — —
Chile — Peso — —
Dinamarca — Coroa — —
Espanha — Peseta — —
França — Franco 0,0449 0,3270 | 0,3295
Holanda — Florim i i —
Inglaterra — Libra | 380,49 | —
Islândia — Libra | —
Itália — Lira ' 0,2198 | —
Portugal — Escudo — —
Noruega — Coroa — —
Peru — Sol ..... — —
Suécia — Coroa i — —
Suiça — Franco 32,16 | —
União Sul-Africana — Libra i , —
Uruguai — Peso | —
Venezuela — Bolívar i
Áustria — Shilling .'. - _
Cuba — Dólar | —

1

| Câmbio no Estrangeiro
1 NOVA YORK, 15.

ABERTURA — Nova York sobre
Londres por £ 2.8015 comp. e 2.8022
vend. Montreal telegr. por S-1.0418
comp, e 1.0422 vend. Rio de Janeiro
por Cr$ 0.73 comp. e 0.75 vend
Buenos Aires por P. taxa média 2.29
comp. e 2.32 vend. Montevidéu porP. 14.50 comp. c 15.00 vend. Paris
por F. 0.2378 comp e 0.2381 vend.
Berna teL por F. 23.33 comp e 23.34
vend. Estocolmo. por Kr. . 19.32. comp.
«19.34 vend. Madrid, taxas média,
por P. 2.36. Lisboa, telegr. por Es-
cudo 3.49 comp. e 3.50 vend. Bélgica
telegr. por F. 2.0050 comp. e 2.0062
vend. Amsterdam tel. por F. 26.40
comp. e 26.42 vend. Alemanha telegr
por Mark 23.85 comp, e 23.87 vend.'

NOVA YORK, 15.

FECHAMENTO - Nova York sft-
bre Londres telegráfica por £ 2.8003
comp ,e 2.8009 vend. Montreal tel.
por $ 1.0422 comp. ei. 0425 vend. Rio por. F. 12.1987 comp. e 12.2012 vendde Janeiro por C_r$ 0.72 comp. e 0.75 Montevidéu por P, sem comp. c

10.2378 comp. e 0.2381 vend. Berna
telegr. por F. 23.33 comp e 23 14
vend. Estocolmo por Kr 19.32 como
e 19.34 vend Madrid, taxas médta.
por P 2.36 Lisboa telegr. por Es-
cudo 3 49 comp e 3 5u veno fiei-
glea tel, por F. 2.0050 comp. e 2.0032
vend. Amsterdam telegr. por F. 26.40
comp. e 26.42 vend. Alemanha lei,
por Mark 23.85 comp. e 23.87 vend.

LONDRES, 15. /

ABERTURA - Londres a vis-
ta por £ sobre Nova York 2.8012
comp, e 2.8018 vend. Canadá por S
2.6881 comp. e 2.6894 vend. Bruxe-
Ias por F. 139.0500 comp. e 139.1000
vend. Copenhague por Kr. 19.3362
comp. e 19.3387 vend. Paris por F,
1.17350 comp. e 1.17450 vend. Alemã-
nha Ocidental por M, 11.6737 comu.
e 11.6762 vend. Amsterdam por F.
10.5637 comp. e 10.5662 vend. Itália
por L. 1.73700 comp. e 1.73750 vend.
Oslo por Kr. 20.0037 comp. c 20.0052
vend, Lisboa por Escudo 80.30 comp.
c 80.10 vend. Estocolmo por Kr.
14.4200 comp. e 14.4237 vend. Berna

vend. Buenos Aires taxa média nor
F. 2.29 comp. e 2.32 vend. Monte
vidéu telegr. por P. 14.50 comp. e
15.00: Vend. Paris telegráfica por F.

34-4973 e 54-1601
l _

CAMBIO
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL
;.„.,.;.,..,„,..„.,„ COM,,, ... ,.„

ÍSO ACÊHCtAS NO MUNDO-Í
CHEQUE•sIdckvia:ÍA'NÍ.1,

CONSULTEM O

MOEDAS 1 ESTRANGEIRA

mi
II»»IÇO MimoiM 4. fl.OINI

EXPRINTER
Av. Io {rance, 57-A Fona
lia 01 lANIliO 23-IV09

19.06 vend. Buenos Aires por 1
119.25 comp. e 119.75 vend. Rio de
Janeiro (livre), por CrS 377.00 comp.
e 381.00 vend. Praga por Kr. 20.00
comp. e 20.25 vend. Madrid (ofi-
ciai), por P. 30.66 comp. e 31 66 vend.

LONDRES, 15.

FECHAMENTO - Lanaj-ês 1 vlst?
por £ sobre Nova York por $ 2.8023
comp. e 2.8031 vend, Canadá por S
2.6894 comp. e 2.6900 vend. Bruxelas
por F. 139.0500 comp, e 139.1000 vend.
Copenhague por Kr. 19.3337 comp. e
19.3362 vend. Paris por F. 1.17325
comp. c 1.17362 vend. Alemanha Ocl-
dental por M. 11.6762 comp. e 11.6787
vend. Amsterdam por F. 10.5612 comp.
e 10.5637 vend. Berna por F. 12,2012
comp. e 12.2012 vend. Oslo por Kr.
19.9950 comp. ve 20.0000 vend. Lis-
boa por Escudo 80.10 comp. e 80 S0
vend. Estocolmo por Kr. 14.4212 comn.
e 14.4225 vend. Itália por L. 1.73725
comp. e 1.73775 vend. Montevldí-u
por P. sem comp. e 19.05 veiid.
Buenos Aires por P. 119.25 com. c
119.75 vend. Rio de Janeiro (livre),
por Cr$ 375.00 comp. e 381.00 vend.
Praga por Kr. 20.00 comp. e 20.23

VENDAS
UnlSot
Letras do Tesouro i

Cr? 100.000,0(1 — Letras f ¦
Tesouro Nacional — lílu
ri.) — 8 1/2 %, p/ CrS
1.000,00

Apólices:

37 Unir
419 D. Emis. pt

cr»

950,00

5-0.00
800,00

Previdente
Internacional 

Cias de Tecidos i
América Fabril ., .. 280,00
Brasil industrial,. .. 130,00
Cometa 93,00
Corcovado 205,00
Dona Izabel 340,00
Esperança
1'itiaia 1.000.00
Nova America, nom. 700,00
Idem, prer 700,00
Lojas Santa Catarina -)
Propresso fndustrftl,

integr, port 250,00
Idem, nom 2,',o,UU
Peíropolitana J20.0U
Renascença Industrial 14i.nu
S,'io Pedro de Alcàn-

tara, port 140,00

- 1 ti5f> nr.
1.800,00 1.700,00

275.00
122 OU

200 Oi)

120UO

1 000,00

240,00

Mercadorias
C A F B

O mercado de café disponível fun
clonou ontem, em condições calmas e
com os preços Inalterados. Os possui,
dores deram ao tipo 7, a base anterior
de Crs 284,00 por 10 quilos e náo hou-
ve venda* durante os trabalhos. Fe-
chou Inalterado. Entradas nada. Em-
barques 21.869 sacas, sendo 19.119
para a Europa e 2.750 para a América
do Norte, Existência 1.152.005 sacas.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS - In-
cluindo as sacadas:

Tipo  334,00
¦ Tipo  324,00

Tipo  314,00
Tipo  304,00
Tipo  294,00
Tipo  284,00
Tipo  274,00

PAUTA - Preço; Estada de Minas
Gerais-

Café comum .... CrS 28,40
Café fino  CrS 48,15

E.Mnao do Rio:
Café comum  Cr$ 31,00

NA ABERTURA — Mercado está-
vel, com alta parcial de 11 a 15 e
baixa de 13 pontos.

INTERMEDIÁRIA — Mercado está-
estável, com alta de 8 a 31 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
estável, com alta de 8 a 31 pontos.

CACAU
NOVA YORK, 15.
MESES Abert. Fech..

Juino, i«58 . 42,25 42,48
Setembro, 1958 42,89.42,91 42,85/42.90
Dezembro 1956 40,77/40,80 40,72/40,73
Março, 1859. 38,20/ú8,2õ 38,2U/36,3U
Maio, 1659 .. 28,10 33,10

VENDAS — Na abertura, nada; no
fechamento, 509 contratos.

NA ABERTURA - Mercado firme,
com alta de 29 a 44 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado
estável, com alta de 37 a 52 pontos.

IKIliU
CHICAGO, 15.
Fechamento: Hoje Ant.

Julho, 1958 1.92,12 1.83.25
Setembro, 1958. . 1.92,37 1.88,87

Falências & Concordatas
FALÊNCIA REQUERIDA

Aron hwlcvlhct — No Jul-
zo da Vara Cívol, Móveis Loma-
c.nsky, dizendo-se credora da Impor-
tfincla de CrS 9.972,00, requereu a de-
cretaçáo da falência de Aron Swle-
vlhct, estabelecido à Avenida dos Ita-
llano-, C03-B.

DESPACHOS

Consi.utora Incorporador» Econo-
mlca Ltda. — O Juiz á-. 9a. Vara man-
dou aguardar o cumprimento do des-
pacho de fls, 1.325.

Antunes Correia & Cia. — O Juiz
da 9a. Vara mandou o Banco do Bra-
sil promover o reconhecimento da flr-
ma, cuvliulo-.se a seguir' o comissár.o
e o dr, curador de Massas, ficando
reconsiderado o despacho dado. Quan-
to ao requerido pelo Banco Cré-
dito Mercantil ratndou entranhar-se
a declaração, satisfeita que foi a
odxsiSo.

J. P. Nogueira Filho — O Juiz da
lía. Vara determineu que a intima-
çâo deve ser pessoal ao repressntante
legal da firma.

.1. M. Rossi & Cia. Ltda. — O Juiz
da 18a. Vara homologou a desistên-
cia de fls. 115, pela concordata, man-
dou dar baixa c arquivar.

Mário Clark Bacelar — O Juiz da
9a. Vara deferiu os pedidos de íls.
1.114 c 1.120. •

Laboratório Raul Leite Ltda. — O
Juiz da 9a. Vara concedeu mais 20
dias, mandou que o dr. curador das

939230.00 Embarques
118.001 Entradas — ¦
139,»'), Existência  3.925.511

Saíram 11.617 sacas, para a Europa.

273 Reajust.'.. .'. 
'.'. '.'. 

,'. 80o!ooSiC)Ueira Jor8e- 1.0U0.0U —

Obrigações:

37 T. Nac. 1932
17 Guerra. CrS 100.00.. ,.
51 Idem, CrS 1.000,00.. ...

151 Idem, Cr? 5.000,00.. ..

Estaduais — Apls. 1

35 Minas Pon
50 Minas, 7 %, pt
32 Minas, 1.177

135 Minas - Rec . 3a s"rie
356 Minas, 1934, pt, 2a sé-
rie

250 Idem. 3a serie
38 São Paulo

Apólices Municipais do
L o,.-to I ;ai:

970,00
75,00

805.00
4.050,00

Cias. diversas 1
Amo S. 1.000,00 955,00
A Exposição Modas

S.  850,00 750 01)
A Sensação Modas .. — 900,00
Brasileira de Roupas. * — 1.150.UU
Brasileira de Enerzia
Elétrica

Brasileira oe Lias ..
Brasileira de Mei2s..
Brasileira de' Raios X190,00

^^j-BrasferroS A..
830.00

78.00
R0.00'

190.00

140,00
3UU.UO
260.1)0
150.00

1 350.00
1.000,01)

230.0*;
100.1/0

41 Mim, Lei 820, do Pia-
no A ., .. 672,00

73 Idem 675,00
640 Idem 678,00

91 Idem, c/ 5 S. 785,00
112 Lei 820, Piano A.. .. 652,00

38 Idem c 5 S. 735,00

Bancos — Ações:

600 Cred. Real Minas Ge-
rais, Cr$ 200,00 440,00

45-i.OO
4r,8,0O
720,00
:«i,iiu
98.00

700 ,U0
30 li i

Companhias:

20 Internacional de Segu-
rós, CrS 500,00

244 Proeresso Ind. do Bra-"sil, CrS 200 00, nom...
100 Idem. port
183 1'aullsta E. Ferro, CrS

200,00, nt
1.161 C. Brahma, CrS 200,00,

pref
140 Cifíarrcs Souza Cruz,

CrS 1.000,00, nom
30 Idem, port

250 B. Mineira, c/ 55 Tc,
CrS 1.000,00

5R Idem
305 B. Mineira, integr., pt.
200 sid. Mannesmann, Crs

1.000,00
45 Sid. Nacional, de CrS
200,00

116 Vale R. Doce, nom., de
Cr$ 1.000,00

DeliFntiiresi

30 Bco. L. Brasileiro, rie
CrS 1.000,00, 8,04 c'c,
3» série

750 Cia. D. Santos, 7 <"c.
CrS 200,00  

',.

1.000 Idem
1 Petrobrás, CrS 400,00,

7 
3 Idem, CrS 800,00 ., ..

Letras hipotecárias:

50 Bco. do Brasil (Cartel-
ra de Colonização), CrS
1.000.00, 5 % 

ÜÍÍBTAÍ
Vend. Comp

Castro Silva S. A.
Carioca Industrial .
C. Brahma. ord.. .
C. Brahma, pref. ,
Concreto Redimix. .
Centros Pastoris.. .
Cerv Bohemla oref
Cerâmica Brasileira - 210.00
Cic.arros Souza Cruz.
ord 1.600,00 1.580,00

Cimento Aratú .. .. 1.700,00 1.650,00
Cimento Vale do Pa-
ralba -..co

Cimento Portland P»»
raiso  100,00 —

Construtora Corcova-
do  750.00 —

Brasport, ord 1.100.00 —
Brasport, pref  670 00 -
Docas Santos, port.,. 200,00 195,00
Docas Santos, nom. . 210 00 200,00
Eletromar • Ina. Elé-
trica _ 1,070,00

rorçn e Luz Noraes-
te do Brasil  120,00 100.W!

Docas de Bahia, pt... - 370,00

CAFÉ' A TERMO
Náo funcionou ontem.

EM SAO PAULO
SANTOS, 15.
Mercado: estável.

Santos, tipo 4, por 10 quilos
Estilo Santos, Cr$ ........ 481,50

Tipo 4 por 10 quilos. Estilo
Santos Riado, • CrS ........ 445,00

Tino 4 por 1U quilos — sem
descrição, Ci$  410,001Massas opine sobre requerido a fls."194 

o 297 e mandou expedir guia.
Usina B. M. Vicente Lima Coimbra

— O Juiz da 9a. Vara mandou que
decorrido o prazo, Informe Cartório
se o depósito foi feito.

Abastecedora de Madeiras Materials
Ltda. — O juiz da la. Vara Civel
mandou citar.

Gonçalves Mota & Cia. Ltda. — O
juiz da 2a. Vara Civel mandou ou-
vir o dr. Curador das Massas.

Manoel Alves Ribeiro — O juiz da
2a. Vara Civel deferiu a promoção
do dr. Curador de Massas.

Fornecedora Sepetiba Materials
Construçáo — O juiz da 6a. Vara de-
feriu o pedido de fls. 278. Mandou
as partes louvarem-se em peritos.

Mercearia N. S. Fátima do Méler
Ltda. -r- O juiz da 6a. Vara deferiu
o pedido de fls. 60, servindo o pre-
posto indicado as fls. 67. esclareci

TERMO
Contrato u

MESES fl bert
Julho, 1958. .... 381,90
Setembro. 1958. . . . 381,90
Dezembro, 1958 . . . 381.90
Janeiro, 1959 .... 38190
Março, 1959 .... 331,90
Maio. 1939 381,90

PosiçSo — Na abertura, paralisado;
no fechamento, paralisado.

Fech.
381,90
381.aU
381,90
381,90
381,90
381.90

MESES
Julho, 1958. .

145.00 Snícmbru, 1C.'1
450.001 Dezembro. 1ÍG3
430,001 Janeiro, 1959 .

Contrato C
Fech
521,30
521,40
510,00

4ho-t.
521.30
521,40
519.00
515,00
515,00
513,00

VENDAS — Na abertura. nSo hou
ve; no fechamento, não houve

Posição — Na abertura, estável; no
fechamento, paralisado.

Fundos Públicos
e Privados

ÍNDICES FUNDO BRASIL

Referentes h Bblsa Oficial de Valorei
ilo Rio de Janeiro

20 de abril de 1956 cá 100,00

FUNDOS FEDERAIS

(5 títulos)
Hoje 95,47
Anterior 95,41
Mais baixo do ano 91,58
Mais alto do ano .. .. .. 104,26

FUNDOS ESTADUAIS •
(1U títulos)

Hoje 111,93
Anterior 111,89
Mais baixo do ano 96,!iu
Mais alte do ano 113,04

BANCOS

(5 UtUÍoíj
Hoje 119,57
Anterior 119,57
Mais bnixo do ano 76 25
Mais alto do ano 127,53

COMPANHIAS
U. títulos)

Hoje 103,88
Anterior 103,88
Mais baixo do ano 87,67
Mais alto do ano 120,36

Rio, 15 de julho de 1958.

A DEDUÇÃO CABE
À EMPRESA ,
Apreciando o processo em que6 interessado Adalberto Trotta &

Cia. Ltda., de Minas Gerais, a Di-visão do Imposto de Renda inde-
feriu o recurto interposto nestes
termos: "Referindo-se a gratifi-cação ao periodo em que o quo-tista era empregado da empresa,
constitui dedução desta".

"VIDA COMERCIAI"
INFORMA

IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES "

Federais — Neste més inlcla-se
a cobrança do imposto sobre a
Renda para os que não pagaram
no ato dn entreea das declarações.

Municipais - A taxa de locação
de mercados da Secretaria de
Aaricultura, referente ao mês de
julho, deverá ser paga até o dia
18.

O pagamento dos Impostos pre-dial e territorial, referente ao lote
5, deve ser efetuado até o dia 22,

O imposto de Indústria e pro-fissões, segundo lei que prorrogouo prazo de vencimento de vários
tributos municipais, deverá *er
pago até o dia 31 de julho.

PRÓXIMOS FERIADOS

Federai - Domingo, 7 de •<>-
tembro, data da independência do
Brasil (Lei Federal n. 662, de
6-4-949)

Municipal _ Domingo, 2 de no-
vembro, Finados.

Bancário - Sábado. 1» de no-
vembro, Dia de Todos os Santos.

LEMBRETE DO DIA
"A dispensa com fundamento

em economia não justifica o não- ,:rnto do auxilio mater"lda-
de à empregada grávida". Foi o
que decidiu o Tribunal Superior
do Trabalho, na reclamação èmr'"? p empregada foi dispensada
sem causa justa, antes do períodoa que se refere o art. 392, da
Consolidação das Leis do Traba-
lho, (Proc. 1.989/56 — D, J. de
6-7-957).

PRÓXIMA COMEMORAÇÃO

Dia do Papal — Secundo domln-
go de agosto: dia 10.

MOVIMENTO MARÍTIMO

Março, 1P59
Maio, 1959.

515,00
513,00

NOVA YORK, 15.
Abert. Fech.

Julho, 1958 . . 49.15/49,20 49,18
Setembro, 1958 45,35/45,40 45.55
Dezembro 1958 43,35 43,45 .
Março, 1959. . N/c. 41,78
Maio, 1959 . . 40,95 40,78
Jlllho, 1959 . . 40,45 39,80

VENDAS — Na abertura, 3.750 sa-
cas; no fechamento, 38.000 sacas,

Apólices da InlSo:

Uniformizadas, 5 '-.'c-,
Div. Emis. nom.. ..
Div Emissões oe CrS

1.000,00, porl,, 5 To
Idem, antigas
Idem. cautelas
Pecuária, c/ 5 sem. .
Reaiustamento Econ.

de Cr$ 1 000.00. 5 %,
port... 
Obriga nõesi

Cr*

530,00
530,00

805,00
800.00
810.00
810,00

800,00 -
Organização Roberto

240,001 Lobo  230,00 220,90
2t0,00'Parafusos Sta. Rosa 150,00¦ Refrigerantes do Bra-
140,00 Sil, ord.. — 350.00

! Refrigerantes do Bra-
455,00 sil, pref — 350.U0

Ref. Petróleo União,
1.600.00' pref 2.200,00 2.000,00
1.600,00: Idem, ord 2.200,00.2.000,00

! Petróleo Brasileiro S.
I.IOO.OO! A. (Petrobrás).. .. 210.00 -
1.120,00 Nac. Óleos de Li»
1.62500: nhaça  240.00 200.WI

Pneus General, pref.. 590,00 580,00
880,00 Idem. ordinárias.. .. 700 00

Industrial Sul Mi-
200,00 neira  210,00

Lojss Americanas .. 1.800,00 1.750,00
640,00 Fábrica de Filo, ord.,

wef  10000
UUragas, pref. ., .. 150,00
Usinas Nacionais.. ., — 950 00
Sanson Vasconcellos, . .
orei..: - . 800.00

620.00 Sid- Nacional  200,00 193.00
[ Sid Belgo Mineira

117.00; f<-'ap. novo). .. .,1.627,00 1.522,00
lia.OOjMem, P/ 55 % .. ..,1.120,00 1.100,00

I Sider. Mannesmann,
253.001 ord — 880,00
336,00 Sider. Mannesmann,

pref — 880,00
C:>rb. Minas de Bu-
«a  — 25,00"

Construtora Governa-
dor S/A 2 000 UO

790,00, F*rro Brasileiro.. .. — 320,00
Harkson Ind. e Com.,

Klbon, ord — 330.1.0
Idem. prel  180,00 -
Brasileira de Vidros. 2.000,00 —
Hasenclever, ord, pt. 1.020.00 —
Hotéis Pálace - I.OOOuO
Força e Luz oe Mi-

nas Gerais
Fab do Botões e Ar

-,,.„., lefatos de Metal .. 1 0UU00íhu.iiu Cavalcantl Junqueira 2.000.00— Concreto Redimix .~ Distribuidora de Co
| mestivels 1 Disco 1 .. 1 000,00
Imobiliária Sta, Cruz

518,00 do- Cm principio, o salário do dito
proposto.

A. C. Braga — O juiz da 14a. Vara
mandou expedir mandado para queo síndico ultime a sindicância, to
mando ns providências que lhe ca
bem e esdareça-se a razão pela qualnão íoi cumprido o mandado já cx-
pedido ris. 174. Recorrendo ao car-
tório e ao oficial que íôr incumbido
da diligência prioridade na observán-
cia do despacho.

J. Nunes Duarte & Cia. Ltda. — O
Juiz da ,14a. Vara mandou expedir a
guia requerida a íls. 21 e dar-se vis-
ta ao dr. Curador de Ausentes.

Produtos Científicos Pirvian S.A. —
O juiz da 3a. Vara mandou intimar o
comissário a apresentar o relatório,
com os elementos que puder, inclu-
sive de avaliadores.

Cri

800 00

130,00 —

- ¦ 720.UC

793,90,

vend. Madrid (oficial), por P. 30.60: Emp. 1921, 7
comp. e 31.66 vend. IBmp de 1932.

MONTEVIDÉU, 15.

Fechamento (Mercado livre para
transferencias e pagamento de ser-
viços financiais):

Sobre Londres, a, vista, por £ -.

Taxa dc compra (P) — N/C.
Taxa de vencia (F) — 15.64.

Sôbie Nova York, ft vista, nor lflp
dólares:
Taxa de compra (P) — N/C.
Taxa dc venda (P) — 670.00.

BUENOS AIRES. 15,

7c pt.
7 %,

820,00 —
Emp de
porl  980,00

Emp. 1930, 7 % .. .. 800,00
Emp. de 1939. 7 %,
port  820.00

nom 1.060,00 —
Tels. Brasilei-

Emp. 1937. 8
Ferroviárias, 7 cc. ..

De Guerra, 6 %>
De CrS 1.000,00 (ex-
juros)

De CrS 3 000.00 'ex

800 00

800.00 —

Listas
ras

„.,,., imobiliária Cristiana.
970.00, MesblH. S. A ..:'.;'Nacional de Óleos de

I LinhaçaPaulista F. e Luz ..
,-7-J Moinho Fluminense .73o,O0 ^b. Material Elet.

Glossop
Laboratórios Moura

Brasil

NA ABERTURA - Mercado firme,
com alta de 25 a 100 pontos.

NO FECHAMENTO — Mercado
firme, com alta dc 28 a 35 pontos.

A Ç ÕTc A R
O mercado dc açúcar funcionou

ontem, estável e com os preços inal-
terados. Entraram 13.995 sacos úe Per-
nambuco e saíram 10.000, ficando em
depósito 70.349 ditos.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
Mascavinho  430,00 a 440,00
Branco Cristal ., .. 530.00 a 540.00

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 15.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
Cristais, Cr$ 570,00 e Demerara não
cotado.

Entradas — Ontem, em sacos de 60
quilos: 1.033 sacos; desde 1» de se-
tembro: 10.028.238 sacos.

Exportação: 1.090.
Existência: 2.132.180.
Consumo: 2.000.

ALGODÃO
O merrado de algodão em rama

regulou, ontem, firme e com os nrc-.j,,, i,,.,,„,7"'„  ••«¦¦um, ^,,,iu _
ço» inalterados. Nâo houve entradas e 7nl'ono^'mlr Samp,Uo Gond"» ~ Cr$
sairam 600, ficando em depósito 43.190
fardos.

AÇÕES EXECUT1CAS AFORADAS

Autor, Banco do Brasil — réu, Mó-
veis Lom-aclnsky Com. Ind, — CrS500.000,00.

Autor, Banco Financial S. A —
Lucy Fontes Azevedo c Joíé Luis Aze-vedo — CrS 59.000,00;

Autor, Cooperativa Banco CreditoFederal — réu, Maria Cândida Fa-rias Carvalho — CrS 200.000,00.
Autqr, Milton Souza Carvalho —

réu, Waltu Corval Guimarães — CrS400.000,00.
Autor, Nelson Ribeiro Oliveira —

riu, Arllndo Freitas — CrS
350.000,00. '

Autor, Nezla Pereira Couto — réuKardec Luiz Correia — CrS
625.000,00.

Autor, Joaquim Fernandes Ramos —

1M8173010 
Camarg0 Almelda — Cr?

Autora, Magdalena Koff MonteiroBarros - réu, D'ck W. Dib & CiaLtda. - Cr» 25.000,00.
Autor. Carlos Ferreira Costa —réu

Waltu Squetinl - CrS 50.000,00Autor, Imobiliária Durval Menezes
ÍIk3 

~ 
??\ Manoel Teles FerreiraLobo — Cr» 95.090,09.

Autor, Expedito Honórlo GirSo

VAPORES ESPERADOS

Longo curso — P:i".açrlros:

14/7 Aldabi
15/7 Enland

Sises
Bretagne
Louis Lumiere
Alberto Dodcro

16/7 Laennec
17/7 Argentina (arg.)

Cap Roca
20/7 Uruguay (arg.)

Santa Ines
21/7 Annie Johnson

Suécia
Paraguay Star
Highland Monarch

Longo curso — Carsuelius:

13/7 Alphacca
Ta mo

14/7 Del Aires
15/7 Nopal Progress

Gandia
Birgitte Torm
Nevada

16/7 Aurora
Rosita

17/7 .Antártico
Skogland
Flandres
Angra

Navios c/ trlgoi

14/7 Barbacena

Navios tanotiesi

14/7 Petrobrás Sul
Petrobrás Norte

Cais do Caju:

P. Madeiras — Taunssú, nac; P.
Madeiras — União, nac; Armazém
31 — Maria Ramos, nac; Armazém
31 — Sumaré, nac; Armazém 32 —
Aramar, nac; Armazém 32 — Urba-
no, nac; Armazém 32 — Boavlsi.i,
nac; Armazém 32 — 21 do Abril,
nac; Armazém 33 — Alclon, nac;
Armazém 33 — Irmãos Gomes, nac ;Armazém 33 — Fluminense, nac.

Vapores de longo curso — .'tiht-
dando atracação:

Nenhum.

Vapores de cabobj;:"!
do atracação:

Nenhum.

:.' ftnrdín.

580,00 a 685,-00 i

Colações "Rio Térms" — Mercado-
tia em traplche nu Rio de Janeiro,
preço por 10 quilos. — Pagamento
au, prazo de 130 dias.

CONDIÇÕES DO MERCADO
Em Cruzeiros -

Entrega próxima:
fibra longa:

Serldó, tipo 3/4 .... 610.00 a 620,00
Fibra média:

Sertões, tipo 3 4
Ceará, tipo 3/5

Fibra curta:
Matas, tipo 3,4  490.00 a ,95,00
Paulista, tipo 3  500,00 a 505.U0
Entrega futura:

FiLra longa:
SerldO, tipo 3  S/ vendedores
Serldó, tipo 4  S-vendedores

Fibra média "R G. ao Norte •
Paraíba"

230 00 Ser*õ()S, tipo 3 4 .... 535,00 a 540 (10
1 00000 CMra- tipo 3»'4  530,00 a 535.0U
'205W Fibr* rurta:

|.Matas, tipo 3  S/ vendedores
160 on' Matas, tipo 4  S vendedores

164,00 162 00 -'aulista. tipo 3  320,00 a 525,00
8S0]00 -' ¦¦ ¦'•¦,-¦

COTAÇÕES FORNECIDAS PELA

70.000,00
Autor, José Moreira Silva — Réu,frftZ^° FCrna"deS Fon5eca '
Autor. Dirceu Donato _ Réu, Gustae Vasconcelos - CrS 265.000,00.Autor, Leão Francisco Teixeira _

^,.,bo;,™ercadln,lo Miraiorte" - <»*
Autor, Francisco Assis Rocha _

7^oó,00a 
° AraUJ° F'° ~ Cr$...

Autor, Stefaii Karol Neufeld -

;cís%&oPi,oti-Rest™t»-
5,3,00 a 530,00: í„A£'or'jssaç Almeida - Réu, Construtora Madurclra Ltda. Cr$

- 1 000,01)

juros).. ,. 
4.030,00 

4.040.00; Laniinacão Brasileira
- 800 00

Letras:
•Tesouro Nacional.

port.. 9 1 2 % (360
dias)..

Idem, 8 1/2 % (ISO
dias)

980.00

990.U0

300 00

10 000

Estadualst
Minas. CrS l.OOO.r".

5 %, ant., nom ..
Minas, de Cr$ 1 000.00.

7

Fechamento:
Sobre Londres, ft vista, por JE:

Taxa de compra1 (P) — 118.15.
Taxa de venda (Pi — 118.70.

Sobre Nova York, á vista por 10n \^n-ti decreto 1.177 .
dólares: Idem. Popular, 7 %,Taxa de compra (P) — 4.2C0.00. Energia c Transuorie
Taxa dc venda (P) — 4.270.00.1 Minas, de Ci$ 200.00.

I 5 <&: port . 1» sé-

190,00
- 54000

h EDITAL
AVARIA GROSSA - NAVIO "GUARAUNA"

A Empresa Internactonal de Transportes Limitada, rom escritório
nesta Cidade, à Rua da Candelária, 9 ¦ 5." andar, proprietária e armadora
do n/m "GUARAUNA", comunica às Companhias de Seguro e aos Con-
signatários da carga, ora transportada pelo referido navio, terem sido
declarados de AVARIA GROSSA os danos ocorridos á carga, em virtude
de Incêndio lavrado nos poróes do citado navio, quando este no porto de
Salvador, E, por Isso mesmo, notifica às aludidas Companhias e aos men-
cionados Conslgnatárlos, para que prestem caução idônea ao pagamento
da avaria grossa a que estejam obrigados, no rateio da contribuição
comum, estimada em 10^, as mercadorias dc seu interesse, e isso dentro
do prazo de três (3) dias, contados da data da entrada do navio no
porto do Rio de Janeiro, aguardada no dia de hoje, sob pena de depósito
judicial da carga, para fins de direito (art. 785 do Cód. Com.).

Rio de Janeiro, 16 de julho de 1958
MARIO PINHEIRO

pp. Empresa Internacional de Transportes Ltda.
9171

5
rie  83 00 80 00
port., 2" série.', .. —
port., 3» stVie.. .. 60,00

HecuD Econômica, 1»
série  850,00 —

Recup. Econômica, 2»
série  850,00 830.00

Recuper. Econômica,
de CrS 1.000,00. 7 Te,
port., 3» série.. .. 853,00 847,00

Rio - Eletrificação, 3».
série  480.00 400 00

São Paulo, de CrS
200,00, 5 To, port.. 190 00 185,00

Idem, de Cr3 1.000.00,
6 %. port., unifica-
das — 605,00

Idem. uniformizadas,
8 e;„  800.00 790,00

São Paulo. 4° Cente-
nário  375,00 370,00

SSo Paulo, Ferrovia-
rio - 360.00

Est. do Rio Grande

380.00

rie Feiro
Manufat. Brinquedos
Estréia  960,00

Schilling Hillier S A .
ord., port

Vale do Rio Doce,
nom.

[ Vale do Rio Doce,
I port

300 00! Vidrcira do Brasil —
I (Covlbrai 

350.00, ind Escovas Alfa,
310.HO S. 1.000.00
185.00 Sudelctro S A., ord. 1.1ÓO00

Idem, piei —
Sul Mineira de Ele-
tilcidade

Sul America Capita-
78.00! lização, ord
73,00 S. A. Maivin

S. A. White Martins
Siderúrgica Brasileira
SSo Círilo de Admi-

nistração e Particl-
pações, S. 

Telefônica de Minas
Gerais, CrS 200,00,
ord  190,00

Idem, pref  170,00
Terras e Colon .. .. lu.QO
União Territorial Flu-
minense  100.00

Valéria 1»  251,00
Valéria 2»  246.00
Valéria 3»  246.00
Valéria 4«  112,00
Kosmos Engenharia

S. 
Transportes:

Panair ao Brasil. .. 220,00
E F e Minas SSo

955.00

650,00 630.00

JUNTA DE MERCADORIAS
Sertões, Hpo 3  500.00 a 505 00
Sertões, tipo 4  495.0(1 a 500,00
Paulista, tipo 5  Nominal

EM SAO PAULO
SAO PAULO, 15
MESES

Julho, 1958. , . ,
Outubro, 1953. . ,
Dezembro. 1938. .
Março, 1959 . . ,

«no on Maio- 1!,5n-680,00 |julh0| f95i,_

Abert
N/c.
44.80
46.20
46,50
46,50

- 850,00

- 118,00

300,00
200,(10
280.00

ÕO.HO

Fech.

44,60
46,110
46,50
48,60
N/c

vendas - .\a abertura, não hou-
ve: no fechamento, não houve

Posição — Na abertura, estável; no
fechamento, firme.

Cotações dn disponível
Tipo .4  46.60
Tipo  .. 45,13
Tipo  .. 42,46

Mercado, firme.

50.00p,00
Ado'-. S. A. Livro Vermelho -

Riu. U nitagcns Goytaca Ltda. — CrS
11.100,00.

Autor, Aútomíyüs Citroen Ltda. —
Réu, Robtrtb Otaviano Gonçalves —
CrS 9.770,00.

Autor, Maria Bcrnadele Soares Me-
nezes — Réus. Antônio Campos Rosae Laurinda Campos — CrS 
20.000,00.

Navios frigoríficos:

16/7 Inghels Star
23/7 Cap Vilano

Navios carvoelron

16/7 Andros Scaman
18/7 Patriot

Entradas do dia 12-7-1958i

Longo curso, 3; Cabotagem, 2; Peq
cabotagem, 3,

Entradas do dia 13-7-1958:

Longo curso, 2; Cabotagem, 2; Peq.
cabotagem, 4.

Em aditamento — Entr. 11-7:

Longo curso, 0; Cabotagem, 1; Peq
cabotagem, 0.

NAVIOS ATRACADOS

Cais da Gamboa:

P. MaíTá — Ary Parreiras, nac.;
P. Mauá — Barrozo Pereira, nac;
P. Mauá — Mullíiinlx, amer. (navio
de guerra); Armazém 1 — Argentina,
amer,; Armazém 2 — El Gaúcho,
arg.; Armazém 4 — Snefjcld. nor ;
Armazém 5 — Else Base, import.;
Armazém 7 — Christian Sheid, bel-
ga; Armazém 12 — Bahia, nac; Ar-
mazem 13 — Rio Amazonas, nac; Ar-
mazem 14 — Rio Jequltinhonha, nac ;
Armazém 15 — Rio Jaguaribe, nac;
Armazém 15 — Renner, nac; Arma-
zem 16 — Slnuelo, nac; Armazém 17— Pirangy, nac; Armazém 18 -
Piauhy, nac.

Cais de São Cristóvão:

Armazém 22 — Loide Panamá, nac ;
Armazém 23 — Loide Brasil, nac;
Armazém 24 — Saturno, nac; P. Mi-
nério — Lolda, lib; P. Carvão —
Siderúrgica III, nac; P. Carvão —
Atlanta, ital.; Armazém 30 — Guará-
ni, nac.

Iates de pequena cabotagem
Aguardando atracaçàúi

13/7 Itajaf, Laguna, Oto, Venus
14/7 Aliciana, Cruzeiro

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 15.
Mercado: eslávcl,
COTAÇÕES — POR 10 QUILOS -

.Matas, tipo 5, Cr? 670.00; Sertões,
7.250.00 7.20000 tipo 5, compradores. Cr$ 740.00.

Entradas — Ontem, 781 fardos; des-
de 1» de setembro, 191.394 fardos.

Exportação: nada
Existência: 4.037
Consumo: 700.

170,00
140,00

231,00
226.00
226,00

— 200,00

200.00

NOVA YORK, 15.
MESES Abert.. Int. Fech

Julho. 1958. . . . 36,43 38,30 —
Outubro, 1958.
Dezembro. 1653
Março, 1959. .
Maio, 1959 . .
Julho, 1959. .

FALÊNCIA REQUERIDA

Aron Smolevitcht — No Juízo di18a. Vara, Móveis Lomacinsky, dizcn-
do-se credora da importância de CrS
9.992,00, requereu a decretação dafalência de Aron Smolevitch, esta-
belecido á Avenida Italianos, 689-B.

Falências e concordatas requeridas
no 1,° semestre dc 1958

Durante o 1," semestre do corrente
ano. segundo os dados fornecidos pc-la Con-egcdoria dn Justiça Local, fo-ram distribuídas 137 falências e 31
concordatas às diversas varas eiveis.

PRESIDENTE DO SINDICATO
DE PERFÜMARIAS
Em eleições que se processa-ram no Sindicato da Indústria dePeríumarias e .Artigos de Touca-dor do Rio de Janeiro, foi reelei-to presidente da entidade o in-dustrial João Constant de Ma-

galhães Serejo, que há anos m-tegra o Conselho Fiscal do Insii-tuto dos Industriários como re-
presentante dos empregadores. Osdemais componentes da diretoriasão os srs. Joaquim Carlos Vin-na Carneiro, secretário, e Auré-lio Perez Dominguez, tesoureiro;
Roberto Edmundo Stern, Nun'Al-
vares Magalhães e Raul de OU-veira Tarre, suplentes. Conseiho
Fiscai: Srs. Alfredo D'Avila !;•ma, Gil Frugoni e Francisco Olyin-
pio de Oliveira, efetivos; Oswnl-
do Caldas, Júlio Grimberg eAlov-sio Chaves Fernandes, suplentes.
Delegados junto ao Conselho úe.
Representantes da Federação dásIndústrias do Distrito Federal:
Srs. João Constant de Magalhães
Serejo, Gil Frugoni e Alfre.b
D'Ávila Lima, efetivos; Joaquim
Carlos Vianna Carneiro, Aurélio
Perez Dominguez' e Roberto Eu-
mundo Stern, suplentes.

A posse dos eleitos está pro-vista para o dia 30 do corrente,
em solenidade que se realizará
no salão nobre da Federação.

BANCO
PROLAR | A.

DEPÓSITOS
DESCONTOS

Expediente ininterrupto
de 9 às 17 hora»

R. SETE, 99
433.3

Arrecadação Federal
RECEBEDORIA DO DISTRITO

FEDERAL

RECEITA ARRECADADA

Durante o mési

De 1 a 13 de julho 1.292.069.208,00
Em 14 de julho.

¦ Total
Em igual período de
1957 ¦.. ..

Diferença para mais
no més ,,

Durante o anoi

106.647.303,70

1.309.716.509,70

559.798.564,00

838.917.945,70

De 2 de janeiro a
14 de julho 10.306.678.050,30

Em Igual período de
1957  7.815.580.88Í.10

Outubro. 195?. .
Arm. Sp. Midls

36,83- 36,80 36,82
37,05 37,00 37,00
37,35 37,32 37,33
37,25 37,24 37,42,1
36,50 36,54 36,70 j Diferença para mais

35.19! no ano
36í0i

2.491.097.188,20

COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
COSTEIRA

PATRIMÔNIO NACIONAL
Chama-se a atenção dos interessados para a Coleta de

Treços n. 153/53, a realizar-se às 15 horas do dia 28 do cor-
rente mês, para aquisição de materiais de Ferragens, Massames
e diversos.

Para qualquer informação a respeito, procurar a Divisão
de Compras da Companhia Nacional de Navegação Costeira —
P. N., à Avenida Rodrigues Alves ns. 303/331.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 1958
Jucelyn Esteves Diniz

Chefe do Gabinete da Superintendência
29937

DECLARAÇÃO Â PRAÇA
3. IZALTINO, IRMÃOS S/A, sediada à Av. Domingos Marlano, 124,

em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, vem declarar o seguinte:
1.°) Que chegou a seu conhecimento haver Indivíduos desclasslfl»

cados, feito pedidos de mercadorias em nome de J. IZALTINO, IRMÃOS
& CIA. LTDA., firma esta que foi sucedida pela Declarante em Junho
de 1953, conforme publicação feita no "Diário Oficial" deste Estado,
n. 5340, fls. 7 e 8, de 14-7-1953;

2.°) Que as únicas pessoas que podem efetuar compras e assinar
documentos pela Declarante sao os seus Diretores: — José Izaltlno RI-
beiro, Nelson Xavier Ribeiro, Eduardo Nelo Xavier Ribeiro, Joáo Xavier
Ribeiro, Dilson Xavier Ribeiro e Sylvla Ribeiro A. Rosa;

3.°) Que nSo tem e nem nunca teve prepostos ou empregados auto-
rizadoi a efetuar compras em. seu nome e nem da firma de que é
sucessora desde junho de 1953;

4.°) Que nSo assume qualquer responsabilidade por pedidos feitos
por pessoas nao autorizadas.

Barra Mansa, 14 de Julho de 1958
J. IZALTINO, IRMÃOS S/A.

JoSo Xavier Ribeiro
Diretor

299J8
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FARMÁCIAS DE PLANTÃO
SSo

„¦'-¦: _:' ¦'',. '- Farmácia São João, rua Jos^ do..casa Granado, Laboratórios Farina-'Reis, 45 - Farmácia Mlricias c Drogarias, rua 1» clc Março, 14 Afrstides Cairo. 302-B— Farmácia Camerino, rua Camcrmu,41 — Farmácia Confiança, rua dos

am. ru
Farmáei;tanto Antônio, rua Conde de Azambujii, 10!I7 - Farmácia São Joige, i-u.Álvaro de Miranda, 1DD-B — Farmáei'Aparecida do Mc.ver, rua Arquias Cor-deiro. 310 - Farmácia São Cristóvãorua Bernardino de Campos, 128 -

Farmácia Venancio. Av João Ribeiro

Andradas, 22 — Farmácia Sul-Araé-rica, rua do Lavradlo. 178 — FarmáciaLux, rua Riachuelo, 69-A — Farmá-cia I.orena, Ladeira Frei Orlando, 5Farmácia Lapa, rua da Lapa, 18 -
Farmácia São Jorge, rua Almirante!"1 — Farmácia Barros. rua ClarimunAlexandrino, 08 — Farmácia Central, do dc Melo. 1135 - Farmácia Tupyrua do Catete, 287 _ Farmácia Lour- rua Cruz e Souza, 175 - Farmáciades, rua Cosme velho. 448 - Farma-ICascadúra, rua Nerval de Gouvêa,cia Standard, rua Senador Vergueiro.' 135 — farmácia Santa Maria. Praça200-B - Farmácia Paissandu, rua Quintino Bocayuva. 16 - FarmáciaPaissandu, KM-A _ Farmácia Iplran. Santa Clara. Av. Suburbana, 7-0 -
ga, rua General Polidoro, 156 — Far- Farmácia Agenor, Av. Suburbanamacia Orlando Rangel, Praia de Bo- '0242 _ Farmácia .Nova York, Praçatafogo, 490 — Farmácia Glorioso, run das Nfiçôes, 30fi — Farmácia N <!
SSo Clemente, 101-A — Farmácia Sãocios -Navegantes, rua Bonsucesso, 233- ^Luiz, rua Real Grandeza, 196-A — — Farmácia Santa Therezinlia, ruaFarmácia Moderna, rua Voluntários Cardoso de Morais. 366 — Farmáciada Pátria. 451 — Farmácia São Ge- Kamos, na Leopoldina Ue...-,. 28 —
raldo, rua Jardim Botânico, 7211 -l Farmácia Valírio, rua Barreiros, 614Farmácia Nossa Senhora da Cuncci-i— Farmácia Angélica, rua Angélica
ção. rua Marquês tle são Vicente, 18 Mota, 23 — Farmácia Blscayai ruaFarmácia Kdith, rua Dias Ferreira; Macapürl, 172 — Farmácia Américo
521-B — Farmácia Uoa Esperança, És- rtla Montevidéu, 824-C -.Farmácia
trada da Givea-rua Dois, 427 — Far-j'N'- S. da Estrala, rua Lobo Júnior
macia Leblon. Av. Ataulfo de Paiva,"1*"8 — Farmácia Dias, Av. Antenor
1113 — Farmácia Copacabana, Av ] Navarro. 530 - Farmácia Hélio, Av
Nossa Senhora de Copacabana, 556 - dos Democráticos, 816 — Farmácia
Farmácia Nossa Senhora de Lourdes, Isis, rua Joana Fontoura. 70-B, loiaAv N S de Copacabana. Dll-A — |— Farmácia Santo Espedito. rua Te-

A DEDUÇÃO CABE À EM
PRESA — Apreciando o pròcioâ'-so em que é interessado Adalber-
to Trotta & Cia., Ltda., de Minas!
Gerais, a Divisão do Impô;to ciejT
Renda indeferiu o recurso inter-
posto nestes termo?: "Referindo-
se a gratificação ao período em
que o quotista era empregvlo
da empresa, constitui dedução¦ieita".

VIDA COMERCIAL
CONSULTAS À DIVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA

SUPRIMENTOS NÃO TR1BU-

VEIS — Negando provimínto
recurso de Mi Kalil & Irmão,
Hio Grande do Sul, a DivicSo
Imposto de Renda esclareceu

TRA DIOCESANA DE LUZ - tuido pelo art. 92 do Rígulamerí?A Divisão rio Imposto cie Renda to vigente. Assim sendo, não im-
no uiirio 1., oe i.T-nru-, r-vviy-v. •í0Lu,c-1r1-10-u f0"^1*3 JPbls lucro porta que adquira os imóveis que
aue âo<So òassíveis de triS WW° d. Mltra m°^am de vende ou construa casas para de-
cão o 52f dcrvidáSeLuz (MW^ n*°£ seeui,ltes íêr-pois vendè-la,, de vez que aeiihti
ÍÂ.LJLJ&. • aevjaaraenie mog. «Sendo a Mitra uma pessoa ™- «fcWi*«-4-««í.a-as iS."1. 

lf ' Ijurídica; escapa à obrigatoriedade
ISENTA DO IMPoSTO A MI-de pagamento do tributo insti-

ma obrigatoriedade lhe fica de
psgar imposto de renda sóbre os
lucros que apurar".

IMPOSTO SÓBRE RENDIMEN-
TOS DO TRABALHO — Solucio-
nando consulta, a firma Lopes li-
noco & Cia.. Ltda., sobre imposto
na fonte, de rendimento de tra-|_„ „„..,,,;,;,,,,., ,„ _ _, . .
balho, a Divisão do Imposto de "• P«mitmdo-íe, no entanto, o
Renda esclareceu ser fora de dú- abatimento de quantia* retidas nu
vida que, na vigência do Regu-lfonte.

lamento atual, o desconto na íon-
te deve ser feito na base de Cr$
10.000,00 mensais; persiste a obri-
gatoriedade de incluirise, na de-
claração de rendimentos db exer-
cício subseqüente, a totalidade doa
rendimentos auferidos no ano-ba-

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A.

Farmácia cruzeiro, Av N S de Co
pacabana, 12H — Farmácia Barbosa,¦¦¦- Francisco Sá, 18-A — Farmácia
Royal, rua Montenegro, 12U-B - Far-
macia Astória, rua Visconde de Pira-
Já. 616 — Farmácia Moderna, rua Bu-
lhões de Carvalho, 109 — Farmácia
Atlântica, Av. Piincesa Isabel, 60 —
Farmácia Siqueira Campos, rua Si-
queira Campos, 240-A — Farmácia(Acari
X. S. da Glória Oas Laranjeiras. Av.!11"aiã

nenle Abel Cunha. 145-B - Farmácia
.\'cves, rua Rego, 146 — Farmácia Re-dentor, Av. João Ribeiro, 738-A —
Farmácia Eugênia, ma Uranos, 1128 -
Farmácia Nova América Suburbana
Av. Ilaóca, 280-loja — .1. L. R. daSilva, Av. Automóvel Clube. Vizi —
V. C. Fei reira & Novata Ltda., ruaBulhões Marcial, 92-B - Farmácia

rua Guajará. 6-A — Farmácia
Av. Monsenhor Felix. 12a

MATRIZ, — Cidade de Deus — SÃO PAULO
Afència Central — Rua 15 de Novembro, 233 e Rua Alvares Penteado, 164 a 180 ¦— SSo Paulo

FILIAL — Rua l.o Março 43 — Rio de Janeiro
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO FIXO 12.968.742,50

CAIXA POSTAL, 8.250 - ENDEREÇO TELEGRÁFICO: "BRADESCO"
CrSCAPITAL

reservas ;;;;;;;;;..;;;
FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DO ATIVO FIXOLUCROS SUSPENSOS 

V

Cel. Albino da Cruz Sobrinho
Ataliba J. Pompeo do Amaral
Dr. Camilo Gavião de. Souza Neves
Francisco, de Paulo Leite Sobrinho

N, S. rie Copacabana, 96 - Farmácia'Farmácia Leal. Av, Bra/ dc Pina. 6
Sao Tome, rua Barata Ribeiro. 6!)3-C^~ farmácia Meriti, Av. Meriti, 1527-A— Dragoíarm, rua Xavier da Silveira,!— Farmácia Helian. 'Estrada Coronel
Õ9-B — Farmácia Freire Couto & Ma-I Vieira, 698 — Farmácia 19' de Março,
rins, rua Santana, 124-loja - Farma-i "ia Capitão Cruz, 666 — Farmácia
cia N. S. da Saúde, rua Sacaduralvi,a tia Penlia Segunda, Av. Braz rie
Cabral, 165 — Farmácia Cristo Rei,'!>illn. 2047-A — A Nossa Farmácia, rua
rua da América, 34 — Farmácia Cár- Américo Rocha. 1349 — Farmácia Co-
valho, rua Joaquim Palhares, 659 _ legio. Estrada do Barro Vermelho.
Farmácia Nova América, rua Nabuco' 1373-B - Farmácia do Povo. rua Ma-
de Freitas, 132 — Farmácia Silvestre,i'ria Passos, 943 — Farmácia São Jerô-
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 Mariz e Barros, rua Mariz e
Barros, 168, loja — Farmácia Rlvera.
rua Sào Cristóvão, 518-A, loja — Far-
macia Universitária, rua Bela, 78 —
Farmácia íris. rua São Januário. 93— Farmácia Nova Era, rua General
José Cristino, 18-B — Farmácia San-

nimo. Estrada Monsenhor Felix, 18-A— Farmácia São Josí, rua Pacheco aa
Rocha. 260 - Farmácia Cabral, rua
Fernandes Marinho, 43 — Farmácia
Cordeiro, rua dos Topázios, 71 — Far-
macia Bento Ribeiro, rua Carolina
Machado, 1556 — Farmácia M'.'iba. Es-
trada Vicente de Carvalho, 318 - Far
macia dos Pobres, Av. Marechal Ran-
gel. 60 — Farmácia Galeno, Av. do
Canal, laia 6 — Farmácia N. S. ne

la Lúcia, rua Desembargador Isidro. Guadalupe. Av. das Bandeiras, 63 65
7-A — Farmácia Esmeralda, rua Con-i- Iv0 Barros da Silva, Estrada Naza-
de de Bonfim, 819 — Farmácia Boajrct,1> 2574 — Farmácia Acapu, rua
Vista, rua Boa Vista, 105 — Farmácia Acapu, 164 — Oswaldo Gonçalves
Bonança, rua Conde de Bonfim, 530-A1 Cruz. rua João Vicente, 55-A — B ue
— Farmácia Boulevard. Av. 28 de Se« Medeiros & Rezende, rua João Vicen-
tembro, 194 — Farmácia Montanha i,c- 6"7 — Archanio & Nilton Ltda
Av. 28 de Setembro, 326 — Farmácia!rua Cândido Benicio, 1993 - Assud
[-Cosmos, Av. 28 de Setembro, 341 — Gazen, Av. Nelson Cardoso, 1426-A -
Farmácia N.' S. Aparecida, rua Ba-'Fai'mácia Copaiza, rua Pinto Teles,
rão de Mesquita, 986 — Farmácia|721rB — Farmácia São Sebastião. Av
Nova Portuense, rua Maxwell, 388-Al Cônego de Vasconcellos, 45 — Farmá-

Farmácia Jardim, rua Visconde deícia Nacional, rua Gíta, 50 — Farmá-

SAO PAULO (Urbanas)
Affèneia Central
Anua Rasa
Augusta
Avenida Paulista
Bom Retiro
Brás
Bulantá
Cambuci
Casa Verde
Consolação
Guaíauna
Ipiranga
Itaim
Itaquçra
Jabaquara
Jardim América
Lapa
Liberdade ¦
Luz
Marechal Dcodoro
Mercado
Mooca
Nossa Senhora do O'
Osasco
Paraíso
Pari

CONSELHO
Dt. Geraldo de Andrade Carvalho
Henrique Schiefferdecker Filho
Luiz Duarte Silva
Luiz de Souza Leão

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE
Paula Souza
Penha
Perdizes
Pinheiros
Praça Júlio Mesquita
Rangel Pestana
Santa Cecília
Santa Ifigênia
Santana
Santo Amaro
São Miguel Paulista
Senador Queiroz
Tatuapé
Tucuruvi
Vila Anastácio
Vila Formosa
Vila Mariana
Vila Prudente

 CrS
 CrS
 CrS

CONSULTIVO
Olavo A. Ferraz
Oswaldo pereira de Barros
Dr. Paulo de Tarso Santos
Dr. Pedro Delairsares São Paulo

500.000.000,00
150.000.000,00
12.968.742,50

1; 334.657,50

Raul Aruda
VicenU Felieio Primo

1958 COMPREENDENDO AS OPERAÇÕES DA MATRIZ E AGÊNCIAS

DISTRITO FEDERAL

Carmo
Centro
Madureira

ESTADO DE

Adamantina

SAO PAULO

Alvares Machado
Andradina
Araçatuba
Araraquara
Assis
Bariri
Barreto»
Bauru
Bilac
Biriguí
Brauna
Cafelàndia
Campinas
Cândido Mola
Catanduva
Cosmorama
Dracena
Duartina
Fernandópolis
Flórida Paulista
Gália .
Getulina
Guarantá
Ibirarema
Irapuru
Jaú
Junqueirópolis
Lins

Santa Isabel, 4 — Farmácia Ergo. rua
Mearim, 112 — Farmácia São Camilo.
rua Barão de Mesquita. 605-A, loia -
Farmácia Guanabara, rua Licinio Cai-
doso, 261 — Farmácia São Carlos, rua
Senador Bernardo Monteiro, 88-A —
Farmácia Independência, rua São
Francisco Xavier, 665 - Farmácia Ria-
chuelo, rua 24 de Maio, 440 — Farma-
cia Santa Luzia, rua Viúva Cláudio,
377-A — Farmácia Divina, rua Bnráo|"'a
de Bom Retiro, 45!) — Farmácia Cen
lenario, rua Adolfo Bergan.iiii. 343 -

cia Deodoro, rua Dois de Abril. 5 —
Farmácia Amálla, rua Figueiredo Ca-
margo, 129 — Farmácia Santa Helena
Av. Santa Cruz, 206 — Farmácia Pc-
dra Branca, Eslrada Inteiidente Ma-
galhães, 2910-A — Farmácia Divisora,
rua Divisória. 41-B — Farmácia Ira-
cemá, rua Ferreira Borges, 22 - Fai-
macia Vila Nova, Estraía Santa Ma-
ria, 1223-C - Farmácia São SebastiPo

Felipe Cai doso. 83 •- Farmácia
São Jorge de Sepetiba. rua Faxina,
22-loja - Fai macia Ribeira, ma Mal-

Lucelia
Marilia
Martinópolis
Mauá
Mirandópolis
Oswaldo Cruz
Ourinhos
Pacaembu
Parapuá
Pederneiras
Penápolis
Piracicaba
Piraju
Pirajuí
Pompeia
Presidente Alves
Presidente Bernardes
Presidente Prudente
Presidente Venccslau
Promissão
Rancharia
Regente Feijó
Ribeirão Preto
Santa C. do Rio Pardo
Santo Anastácio
Santo André
Santos
São B. do Campo

São Caetano do Sal .
São J. do Rio Preto
São Manuel
Suzano
Tupá
Tupi Paulista
Valparaíso
Vera Cruz
Votuporanga

ESTADO DE GOIÁS

Anápolis
Goiânia

ESTADO DO PARANÁ

Apucarana
Arapongas
Assai
Astorga
Bandeirantes
Bela Vista do P.v
Cambará
Cambe
Cianorte
Cornélio Procópio
Cruzeiro D'Oeste

',«

Cnritiba
Ibipori
Jandaia do 8)nl
Londrina
Mandaguaçu
Mandaguari
Marialva
Maringá
Nova Esperaaga
Paranaguá
Paranavaí
Rolándia
Santa Amélia
Sertanópolis j

EST. DE MAtTO GROSSO \
Campo Grande

EST. DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte
Juiz de Fora

EST. DO RIO DE JANEIRO

Campos Z
Duque de Caxiaa

A TIVO PASSIVO

A — DISPONÍVEL

CAIXA

Em Moeda Corrente 
Em Deposito no Banco do Brasil S. 
Em Depósito à ordem da Superintendência da Mosdâ e do Cré-

dito — Decreto Lei, 7.293 
Em Outras Espécies  .'

Farmãcia Nery rua Dois de. Feverci-ldonado, 293-C — Farmácia
ro, 1000 - Farmácia Lins, rua Lins de A1urf, prac, r_if~t\o Dutra 3 RVasconcelos. 503 - Farmácia Lider J ' s "-ai"'-ia Dut,a' 3"B -
dn Engenho Novo. rua 24 de Maio I Farmácia Guarabu, Estrada do Ga-
1007 — Farmácia Ultramar, rua Barão'leão, 6f<2-K.

S. ái

mMHtmiidades comerciais:
Estados Unidos
DESEJAM IMPORTAR DO BRASIL

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REGIONAIS — Purepak Foods,
Ine. 126 Bleecker Street, New York 12 — N. Y

ALIMENTOS ENLATADOS, EM CONSERVA OU SECOS — Vi-
Mus Klimkaitls, 838 S. W. 2nd Avcnue, Miami — Florida

ARTIGOS CASEIROS E NOVIDADES — Athens Products Co„
SS28 Charlotto Avenue, Nashville 9 — Tennessce.
— MINÉRIOS A GRANEL — J. C. Hampden & Co„ Inc., 17 State
Street, New York 4, — N. Y.

•MADEIRA COMPENSADAS, LAMINADOS, MANUFATURAS 6
SEMI-MANUFATURAS DE MADEIRA — American Wood Producls,
215-26, 41st Avenue, Baysldo 61 — N. Y.

CARNAÚBA EM LOTES DE IS TONS., ATE' 100 TONS. POR
ANO — International Ideas Incorporated, 124-B, N. Rosborough
Avenue, Bentnor — N. J.

MINÉRIO DE FERRO — Empire Steel Trading Co., Inc., 80
Wall Street, New York 5 — N. Y.' CAPITAL E LICENÇAS PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTES:

EMPRESAS DE MINERAÇÃO — Financiamento e assistência
técnica a organiiaçóes idôneas, Central American Mineral Resour-
ces, S. A., 17 East 48th Street, New York 17 — N. Y.

FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES —
Impex Credit Corp., 27 William Street, New York S — N. Y.

DESEJAM EXPORTAR PARA O BRASIL:
MAQUINA PARA COBERTURA DE TERRENOS SEMEADOS

COM TRIGO — Lockwood Gradcr Corp., Gerlng, Nebraska.
GUARNIÇÕES E ACESSÓRIOS PARA ENCANAMENTOS - Ufi-

nlndo International Corporation, 82 Bcaver Street, New York 5 —
N. Y.

' GUINDASTE E BATERIA PARA INSTALAÇÃO EM VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS — Marltime Trariing Company, 1315 East Sevcnth
St., Los Angeles 21 — Califórnia.

EQUIPAMENTO PARA FABRICAÇÃO DE PENEfoAS E TAMI-
SES DE TELA METÁLICA — Joyce and McBrlde, Inc., 406-12 Ward
Street, Chesfer, Pa.

PEÇAS PARA MOTORES DIESEL, GERADORES, BOMBAS E
COMPRESSORES A DIESEL, EMBREAGENS E ENGRENAGENS DE
REVERSÃO — Blackburn International Corp., 149 Broadway, New
York 6 - N. Y.

METAIS FERROSOS B NÃO FERROSOS, CHAPA DE AÇO;
ANODOS DE NÍQUEL, COBRE E ZINCO; SODA CÁUSTICA —
Wolverine Metal Co., Inc., 507 Fifth Avenue, Neto York, 17 —
N. Y.

ANDAIMES DE AÇO DESMONTÂVEIS PATENTEADOS —
Trans-World Associates, 500 North 4th Street, Philadelphia 23, Pa.

REDES DE NYLON PARA PESCA (TODOS OS TIPOS E TA-
MANHOS) — Tony F. Tedesco, 4358 Neely Road, Memphis 16 —
Tenn.

VEÍCULOS ANFÍBIOS NOVOS POR MENOS DE 10% DO SEU
PREÇO — Guardian Equlnmen» Comppany, 18610 West McNichlos
Road, Detroit 19 — Michlgan.

DESEJAM REPRESENTANTES NO BRASIL
PURIFICADORES DE ÓLEO - The Hllliard Corporation, 100

West 4th St., Elmira, New York.
PRODUTOS FARMACÊUTICOS, VITAMINAS E SUPLEMEN-

TOS VITAMINICOS ANTIBIÓTICOS PARA RAÇÕES — Ethica Stan-
dard Co., Inc., Box 518, G.P.O., New York 1 — N. Y

ALIMENTOS, PLÁSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PRO-
DUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, ARTIGOS DE TOUCADOR,
ETC. — We The Américas, Station "O" Box 74, New York 11, —
N. Y.

EQUIPAMENTO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E
AGRICULTURA (PROCEDÊNCIA ITALIANA) - R. G. Aghlb,
40-40 79th Street, Elmhurst 73 — N. Y.

PRODUTOS QUÍMICOS, PESTICIDAS, FERTILIZANTES, FUN-
GICIDAS, PRODUTOS FARMACÊUTICOS E PECAS PARA MO-
TORES E EQUIPAMENTO ELÉTRICO E ELETRÔNICO — M. Ma-
lin and Co., 525 Broadway, New York 12 — N, Y.

PRODUTOS AMERICANOS EM GERAL COM POSSÍVEL Fl-
NANCIAMENTO NOS E.U.A. — Mercatile International, 1133 Bro-
adway, New York 10 — N. Y.

CONSULTORES INDUSTRIAIS — Prefere-se enqenheiro qui-
mico ou organização técnica — Chemical Operatlon Company, Inc.
42 Sterllng Avenue, White Plains — N. Y.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA A INDÚSTRIA TÊXTIL — The Fulton-
Irgon Corporation, P. O. Box 591, Dover — N. J.

INSPEÇÕES E EXAMES PERICIAIS — Penninman & BROWNE,
Inc., 341 St. Paul Place, Baltimore 2 — Md

PROPAGANDA E PROMOÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS
BRASILEIROS NOS EUA. — Mark Simeon & Renard, Inc., 104
East 40th Street, New York 16 — N. Y.

CRESCE A RENDIA INDUSTRIAL
DA CENTRAL DO BRASIL

A Central do Brasil, a exemplo 600 milhões de cruzeiros, repre-
do rjue tem feito para a reinode- sentando o mês de junho último
lação das linhas, especialmente;uma arrecadação da ordem de
nns trechos suburbanos, tem em- 344 milhões e 200 mil cruzeiros,
prcendiilo grandes esforços, no aproximadamente. Consideran-
sentido rie melhor aproveitar a do-se. ainda, o que arrecadou a
velocidade comercial de seus Central, no mesmo més de junho
trens. Como conseqüência das'de 57, verifica-se que houve um
medidas que estâu sendo execu- aumento cm junho do corrente
belas, já pôde a ferrovia colher ano, de mais de 57 milhões e 600
i i primeiros írutos, com um con- mil cruzeiros.
• derávcl aumento de sua recei- A média mensal da arrecada-
ta. Assim, sua renda industrial, çâo, no presente exercido, tem
só no primeiro semestre de 58, jsido de ordem de 277 milhões de
elrvou-se a mais de 1 bilhão ei cruzeiros. /

B — REALIZÁVEL

Letras do Tesouro Nrcicr."!. dspoàitadas no Banco do
S A., á ordem dn SUMOC 

Empréstimos em C. Correntes  403.09l.547.TO
Titules Descontados  3.51)3.0
Agências no Pais  1.973.045.367
Correspondentes no País 
Correspondentes no Exterior 
Outros Valores em Moeda Estrangeira 
Capital a Realizar 
Em Depósito à ordem da Superintendência ria

Moeda e rio Crédito, referente ao Decreto
Lei. 24.038 

Outros Créditos 

Brasil

.584,90
RO

45.593.672.30
3.293.130.70
3.358.030,3.1

100.000.000,00

CrS

287.283.899,70
534.335.323,30

412.239.065,40
133.509.105,50

du

CrS NAO EXIGÍVEL

Capital .
Aumento de Capital

400.000.000,00
100.000.000,00

CrÇ

500,000.000,00

Cr$

1.3! 2.367.399,40 i

303.946.30
206.037.861,90 6.332.741,141,90

Imóveis 9P.Ç5 ri i.To

Títulos e Valores Mobiliários

Apólices <?. Obrigações Federais, inalusive as do valer nominal ris
CrS 89.165.700.00. depositadas no Banco do Brasil S'A., à or-
dem da Superintendência cia Moeda e do Crédito; CrS 
1.000.000.00, na Delegacia Fiscal; conforme De.-. Lei, 9.602.
e Cr. 2.362 000,00. em caução à ordem da Recebedoria do
Distrito federal — Ministério rh Fazenda 

Ações e Debénturés 
73.501.535.00
i5.661.173,30 6.970.557.611,90

C — IMOBILIZADO

Edifícios de uso do Banco 
Móveis e Utensílios
Material de Expediente 
Instalações 

D — RESULTADOS PENDENTES

Juros e Descontos 
Impostos 
Despesas Gerais e Outras contas ...

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valores cm Garantia 
Valores em Custódia 

213.241.504,50
112.394.6'48,10
10.463i 103.00
17.213.318.50

945.062.587,00
19.491.051,00

Tituios a Receber de Conta Alheia 1.688.093.614,90
Outras Contas 118.687.240,80

TOTAL  7"

Fundo de Reserva Legal  41.000.000,00
Fundo de Amortização do Ativo Fixo  12.968.742 50Outras Reservas  109.000.000,00 66^S68.7«,5Q
G — EXIGÍVEL

DEPÓSITOS

A Vista e a Curto Prazo

De Podères Públicos 38.023.330,30
De Autarquias 1.815.945,30
Em C/C Sem Limites 3.584.798.317,50
Em C/C Limitadas 1.118.262.356,90
Em C/C Populares 568.175.579,70
Em CC Sem Juios 5.804.029,40
Outros Depósitos 75.694.023,70

A Prazo
D-> Podères Públicos ¦—,—
De Autarquias —,—

De Div
A Prazo Fixo 708.247.220,10
De Aviso Prévio 20.917.153,50 6.121.738.456,40

OUTRAS RESPONSABILIDADES

Títulos Redescontados —,— " "¦
Obrigações Diversas —,— . ;'
Agências no País 1.194.481.539.40
Correspondentes no Pais 90.738.734,90 ¦¦ •¦ )¦.-'••'"¦ . ¦;
Correspondentes no.Exterior 2.930.649,80 ••"
Ordens rie Pagamento e Outros Créditos .. 542.484.866,60
Dividendos a Pagar 24.020.829,10
Depósitos referentes a cobrança no Exterior.

conforme Decreto Lei, 24.038 303.946,30 1.854.960.566,10 7^78.6flWJ22,90

II — RESULTADOS PENDENTES ~~" 
"~~~

Contas de Resultados :.,',-,,..;,,,,.., ,

I - CONTAS DL COMPENSAÇÃO

Depositantes de Valores em Garantia e em Custódia  964,553,638,30
Depositantes de tituios cm cobrança

rio Pais 1.684.339.024.40
Do Exterior 3.759.590;50 1.688.093.614j90

71.569.820,50.

i 1.339.494.00

11.485.577.079.50

Ou tri s Contas  118.687.240,80 2.771.33M94.00

TOTAL  . 
* "
11.485.577X79,50

——————w—mm*m m i mmmtcs*vmÊÊmKTi—mÊÊmmmmÊmmmmmmwBammmmmmmmmmmÊtmMMmmm—mmm*mmmmmmm^^

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS

DÉBITO
, , . ,,... • ______________

E PERDAS" EM 30 DE .TUNIÍO DE 1958

CRÉDITO

DESPESAS GERAIS

Honorários da Diretoria e do Conselho Fiscal .
Ordenados do Pessoal
Gratificações
Quota ao IAP dos Bancários, a LBA e ao SSR
Aluguéis 
Despesas Diversas 
Gasto de Material 

Impostos 
Despesas de Jures 
Outras Contas 

Cr$

420.000,00
93.486.185,20
13.848.803,10
8.793.509,90
6.380.170,20
9.697.539,90

25.734.479,40

AMORTIZAÇÕES DO ATIVO

Fundo de Amortização de Móveis e Utensílios e Maquinários
Abatimento na conta de Instalações 

5.609.999,30
6.313.465,70

PERDAS DIVERSAS ¦ ' ¦

Prejuízos verificados

FUNDO DE RESERVA LEGAL

Importância levada a crédito desta conta

OUTRAS RESERVAS

Importância levada a crédito da conta Fundo de Reserva Especial.

GRATIFICAÇÕES A DISTRIBUIR

Aos Funcionários 
Idem. por aquisição de ações rio Banco

DIVIDENDO AOS ACIONISTAS

16.178.920.00
3.576.250.00

Cr,$

159.360.737,70

10.225.309.40 I
106.168.274,50 |
72.603.483.70 '

11,923.466,00

1.083.991,20

3.000.000.00

.000.000,00

cr$, :;'::
Saldo não distribuído do exercício anterior ¦: ¦ ¦ "••''• • •;'

PRODUTOS DE OPERAÇÕES SOCIAIS

Receita de Juros 
Descontos  268.910.286,90
Menos os do semestre seguinte  73.235.163.00

2.415.675,40'

... ""
31.519.655,90

195.675.123,90

Comissões recebidas ou debitadas
Rendas de Tituios e Valores Mobiliários
Lucro em Operações de Câmbio 
Rendas de Capitais não empregados em Operações Sociais 
Outras Rendas  107.620.183,80
Recuperações de prejuízos lançados em Lucros e Perdas 272.085,50
Reversão de Fundo de Amortização 13.9118,20

53.229.806,20''
26.646.194,50 M
2.974513,60';
1.940521,60 '

19 0.00

30.° dividendo de 12% a.
lizada 

a. ou sejam CrS 12,00 por ação integr

PORCENTAGEM A PAGAR AOS DIRETORES

Porcentagem da Diretoria conforme Estatutos ..
Saldo que se transfere para o semestre seguinte

24.000.000,00

5.852.683,60
1.334.657,50

TOTAL 422.307.778,60

....... h
\^ •¦ <¦

X. .«

^s. »

¦ ^Sv ','-»*

43I40Mtti60'.
wmmmmmptwm ¦¦¦

i mm *m-mmm \

TOTAL

a) — Dr. J. Cunha Júnior — Diretor Presidente
a) — Dona to Francisco Sassi — Diretor Vice-Presidente
a) — Amador Aguiar — Diretor Superintendente

a) — Luiz Silveira — Diretor Gerente
a) — Laudo Natél — Diretor Gerente
a) — Basiiio Troncoso Filho — Diretor Adjunto
a) — Leonardo Gracia Júuior - Diretor Adjunto

São Paulo, 10 de julho de 1958.

a) — José Faria Basiiio Sub-Gerente
(Contador "C.R.C. —S.P. — n." 3.094' > 447174
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n COKKftO DA MANHA, Quartn-.ei.a, 16 de Julho de 1958 2.* Caíen»

LEILÃO DE CÂMBIO
Movimento do leilão de promessa de venda de câmbio

X. 19.0U, DE 15-7-1958 JULHO: _• _ 1958: M»

VIDA COMERCIAL
RELAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE "DIVISAS"

divididas em lotes para o leilão do dia 20 de junho de 1958

ESPiCIE DE DIVISAS

US$ CHILE — PRONTO
Geral 
Especi»! 

US$ HUNGRIA — PRONTO
Geral 
Especial 

US$ URUGUAI - PRONTO
Geral 
Especial , 

US$ A.C.L.
Geral .
Especial

— 120 DIAS

MONTANTE DAS DIVISAS

Oferecidas I Licitada. Sobrai

116.000
4.000

88.000!
2.000:

111.000:
3,000:

803.000'
24.000:

«4.OOO;
4.000'

15.000

15.000.

803.0001
24.000)

52,000

73.000
2.000

SM. 000
3.000

Afio

Min,

Afie

Max.
TOTAL EM Cr»

103,00
250,00

103,00

103,00

143,90
281,00!

103,00:
250,00'

103,00'

103.00;

153,70
281,00

6.592.000,00
1.000.000.00

1.545.000,00

1.545.000,00

117.114.200,00
6.744.000,00

EXCLUSIVAMENTE PARA CO-
BERTURA DE IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DESTINADOS
A AGRICULTURA (Cat-groria
Especial)

ARGENTINA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US$ 10.000 - PRONTO

'10 certificados de 1.000 10 000

Total. 10.000

FERTILIZANTES _
PRONTO

US$ 3.000

1 certificados de 1.000 3.000

Total. 3.000

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US$ 3.000 - PRONTO

2 certificados rie 1.000

CATEGORIA GERAL r-i» 126 796 20000categoria especlal !í.!!».!!X^!;"i>!.)!!;i!!;!!:;;:r"i):!í:-;:;:;:;;;;! c.! uSôíô
T0TAL  Cr? 134.540.200,00

MEDIA PONDERADA - US? — 120 DIAS

Em 8-7-938

CATEGORIA GERAL_  Cr$ 141,42A-™,--.-.,,. _-  
^ 275',50CATEGORIA ESPECIAL

Em 15-7-58
145,85
281,00

CrS
CrS

Bolsa de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro
BOLETIM N.° 245

Cotações de mercadorias no disponível em dados coligidos em 11-7-1958
CONVENÇÃO: c . Calma; T - rir-

me; yx • Prouso; N • Nominal.
ARROZ DE GRÃOS LONGOS

Mina», Goiás • S. Paulo
(Amarelão • Novo):

Extra '((Fx) 1.350/1.360
Especial (Fx) .. .. .. 1.380/1.300
Superior (Fx)  1.18O/1.200
Bom.. .. Nominal

Regular  .. Nominal
Rio Grande do Sul

(Tipo Amarelão):
Extra (Fx) /1.180
Especlal «Fx) 1.130/1.14é
Superior ((Fx) 980/1.000

Bom Nominal
Regular Nominal

Santa Catarina: (Tipo
Amarelão):

Extra '(Fx) /1.280
Superior .((Fx) ,1.220
Superior «•  Nominal

t Bom.. Nominal
Regular Nominal

Estado do Rio: (Mira-
cema):

1 Extra (Fx) /1.100
3 Especial Nominal

Superior Nominal
Bom.. Nominal

• Regular  Nominal
Pará (Tipo Amarelão):

1 Extra Nominal
3 Especial Nominal
8 Superior Nominal

Sergipe e Alagoas (Tipo
Amarelão):

Extra (C) 1:000/1.050
Especial (C)  940/ 950

8 Superior Nominal

ARROZ DE GRÃOS MÉDIOS
Minas. Goiás e SSo

Paulo (Agulha):
Extra  Nominal

Especlal  Nominal
Superior  Nominal

Rio Grande do Sul
(Blue-Rose):

Extra (Fx)
Superior (Fx)
Superior (Fx)

Bom
$ Regular

Santa Catarina (Agu
lha):

Extra
Especial  Nominal
Superior  Nominal

Pará (Agulha):
Extra (Fx) 950/ Si
Especial (Fx) «10/ 9:
Superior (Fx) 800/ _
Sergipe e Alagoas (Agu-

lha):
Extra.. .,
Especial.. ., .. .

Superior

Especial (Fx).
Suo Paulo i

Especial (Fx).

300/

MILHO

310,' .120

310.Rio Grande — Ovino.. ,.1 Estados Centrai» — Bo-

Amarelinho (C) / 310
Amarelo (C) ,, ,../ aoo
Amarelão (C) /
Mesclado - Minas/Norte Nominal

AMENDOIM

vino kg (K),

MANTEIGA

Nominal

47/ 48,00

Goiás (kg):
Latas 10 kg (Fx',,

930
800

Nominal
Nominal

Nominal

São Paulo:
Com casca (C) 
Sem casca kg (O ., .,

Rio Grande do Sul:
Com casca  Nominal
Sem casca  Nominal

90 Latas 1 kg (Fx)
Minas Gerais (kg):

Latas 10 kg (Fx)
Latas 1 kg (F.\)

SALGADOS
/ 300
¦ 20.00

BAGRE SECO (SALGADO)

Rio Grande do Sul
'kg):

Miúdo Nominal
Média  Nominal
Graúdo  Nominal

SEMENTES OLEAGINOSAS

Mamona graúda (kg) (C)
Mamona miúda (kg) (O
Babaçu (Sc 60.5 kg) (F)
Tucum (Sc 60.5 kg) (C) .../ 620

117/
117/

117/
117/

118
113

118
na

Toucinho bco. salg., kg.
(C)

Toucinho lombo c/ cost.
kg (O

Toucinho lombo «/ cost.
kg (C) 

Toucinho barriga c/ cost.
kg (C)

Lombo salgado (novo)
kg (F) 

Pis (F) 
Orelhas (F) 
Rabos (F)
Costelas (F) ¦ ..
Bacon defumado (pano)

_. kg (C)
../ 6,i0, Bacon uefumado (papel)../ _,5ü kg (C>

.71,030,Salame laminado (esp.)

.../40,00

35/ 36,00

38/ 39,00

33/ 34,00

34/ 35,00
.../ 21,00
23/ 24,00

.-..¦/ 42,00

.../ 28,00

51/ 52,00

51/ 52,00

Total.

3.000

3.000

 CHILE

FERTILIZANTES - US? 60.000
PRONTO

6 certificados dc t.000 30.000

certificados
certificados
certificados

de
de
de

1.000
1.000
1.000

10.00!)
10.000
10.000

30.000

Total. 60.000

ESPANHA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 7.000 - PRONTO

7 certificados de 1.000 7.000

Total. 7.000

FINLÂNDIA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 2.000 - PRONTO

I certificados de 1.000 2.000

Total. 2.000

ISRAEL

FERTILIZANTES - US? 20 000
PRONTO

M
10

certificados
certificados

de
de

1.000
1.000

10.000
10.000

Total. 20.(100

JAPÃO

FERTILIZANTES - US?
PRONTO

S' certificados de 1.000

3.000

Total.

3.000

3.000

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 3.000 — PRONTO

2 certificados de 1.000

Total.

3.000

3.000

NORUEGA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 2.000 - PRONTO

3 certificados de 1.000

Total.

Í.000

2.000

POLÔNIA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 2.000 - PRONTO

2 certificados de 1.000 2.000

Total. 2.00U

URUGUAI

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 7.000 - PRONTO

7 certificados de 1.000

Total.

7,000

7.000

DINAMARCA

INSETICIDAS E SEMELHANTES
DAN. KRS. 14.000 - PRONTO

certificados de

Total -

7.000 14.000

14.000

SUÉCIA
INSETICIDAS F. SEMELHANTES
SWED. KRS. 10.000 - PRONTO

2 certificados de 5.000 10.000

Total. 10.000

A. C. L.

FERTILIZANTES - US? 107 000
- A 120 DIAS

certificados
certificados

certificados
certificados

de
de

de
de

J.000
5.000

1.000
1.000

30.1)00
50.000

80.001)

Total.

13.000
14.000

27.000

107.000

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 30.000 - PRONTO

10
10
10

certificados
certificados
certificados

de
de
de

1.000
1.000
1.000

10.000
10.000
10.000

Total, 30.000

U. S. A.

FERTILIZANTES - US? 110.000
A 120 DIAS

10
5

certificados
certificados

certificados
certificados
certificados

de
de

de
de
de

5.000
5.000

1.000
1.000
1.000

50.000
25.000

75.000

11.U00
11.000
13.000

35.000

Total  110.000

INSETICIDAS E SEMELHANTES
US? 57.000 - A 120 DIAS

7 certificados dt 5.000 33.000

certificados
certificados

de
rie

1.000
1.000

11.000
11.000

22.000

Total. 57.000

CONVÊNIO DE FRUTAS
CATEGORIA ESPECIAL

URUGUAI

US? 200.000 — PRONTO

ARGFNT1NA

US? 600.000 - PRONTO

certificados de
certificados de
certificados de

certificados
certificados
certificados
certificados

certificado.'? de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados de
certificados rie
certificados de
certificados de
certificados de

10.000
10.000
10.000

100.000
100.000
100.000

300.000

de 3.000 50.000
de 5.000 50.000
de 5.000 50.000
de 5.000 50.000

CURSOS AGRÍCOLAS
GRATUITOS

200.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

100.000

Total  «00.000

Acham-se abertas na Escola de Hor-
licultura Weneesláo Bello, Rua Co-
mandante Vergueiro da Cru. 480 —

i ponto final do ônibus IAPI-Laran-
jeiras), na Penha, as matrículas para
ns seguintes Cursos Práticos Agrico-

Defesa Sanitária Vegetal, inseticidas
. Fungicidas. Floricultura, Multipli-
cação Vegetal, Cooperatívismo Rural,
Administração de Propriedade Rurais,
Selos e Adubação. Citricultura, Zoo«
logis. Agrícola e Restauração de Po-
mares.

Os Cursos, inteiramente gratuitas
«erào ministrados na reterida Escola
cm colaboração com a CBAR, aos sa-
bados, das 14.00 às 17.30 horas * aof
domingos das 8.00 às 12.00 horas.

Os cursos funcionarão no psríodo
de 5 de julho até 14 de setembro do
corrente ano e as matrículas poderio
ser feitas na Escola de Horticultura
Weneesláo Bello, diariamente das
13.00 às 17.00 horas i» aoa domingos
das 8.00 às 12.00 horas.

Títulos e ações

IATE CLUBE R. DE JANEIRO
Vendem-se titulo*. Corretor oficial,

MENDONÇA, Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 — Tel. 23-0827.

S0C. HÍPICÃUASIIEIRA
Vende-se titulo -

MTOTDONCA — Pça.
20, sala 503 — Tel.

Corretor of-.cial,
15 de Novembro,
23-0827.

LEME TÊNIS CLUBE
Vende-se titulo — Corretor oficial,

MENDONÇA — PÇ», 15 de Novembro,
20, sala 503 — Tel. 23-0827,

BOTAFOGO F. R.
Vende-se título — Corretor oficial,

MENDONÇA — Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 — Tel. 23-0827.

AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL
Vende-se titulo — Corretor oficial,

MENDONÇA — Pça. 15 de Novembro,
20, sala 503 — Tel. 23-0827.

29952 94

ASSINATURA
DE CONVÊNIO ENTRE
0 IAPB E 0 IAPC
No gabinente da Presidência

do Instituto dos Bancários, reali-
zou-se, ontem, a assinatura de
um convênio entre aquela insti-
tuição e o Instituto dos Comer-
ciáric-, através do qua! o íun-
cionalismo do IAPB terá acesso
ao Serviço de Subsistência do
IAPC. Firmaram o acordo os
respectivos presidentes daqueles
dois órgãos da previdência so-
ciai, srs. Ênio Sadock de Sá Mo-
ta e Eraldo Lemos. ¦/,

Condomínio do Edifício
" A J A X "

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA.
ORDINÁRIA

Pelo presente convoco os senhores
condôminos do Edifício Ajax, iito
à rua Senador Vergueiro n.« 69, para

assembléia geral extraordinária a
se realizar no dia 17-7-58, em pri-
meira convocação, às 20 horas e «m
segunda e última às 30,30 horas, na
garagem áo edifício, com a seguinte
ordem do dia:

a) aprovação das conta» do *no
1957;

b) eleição de novo membro para
o Conselho Fiscal;

r) assuntos rie interesse geral.
Rio de Janeirn. 15 de julho dt

1958. __ Germina! Henrique Vijnal,
sindica.
8.66.

RESÍDUOS DE FRIGORÍFICOS

kg (C) /85.00

PRODUTOS DIVERSOS

50:

Farinha de sangue Kg.
(C)  7,5/ 8,01)

Farinha de carne (55/60
%) (C) /

Farinha de carne (45/55
% kg (Cl  7,5/ 7,60

Farinha de fígado kg.
(C) / 11,00

Farinha de osso calcinado
kg (C)  2,90/ 3.00

Farinha de osso não cal-
cinado  Nominal

Nominal
Nominal
Nominal

93fl, FEIJÕES DIVERSOS
340
SOO 

" e I j X o branco graúdo
(novo) (fxl  850

Feiião branco miúdo (no-
vo)  Nominal

Feiião cavalo claro (no-
voi : .. Nominal

Feijão enxofre Jalo (no-
vo) (Fx) 

Feijão ehumbinho (no-
vo (Fx)

Feijão manteiga (novo)(C) / 950
Feiião mulatinho (novo) .
(C)  640' 650

Feijão fradinho (novo)
(C)  580 600

ARROZ DE GRÃOS CURTOS
Rio Grande do Sul

(Japonês):
I Extra (Fx).. ..- .. .. 930/ 940
3 Superior (Fx) 900/ 910

Superior (Fx) 850/ 800
Bom  .. Nominal

«Regular Nominal
Maranhão (Japonês):

Extra Nominal
Especial (C) 890/ 900

(3 Superior (Fx) 860/ 870

f ARROZ í/4 OU CÀNJ1CAO

Minai Gerais, Goiás
SSo Paulo:

Especial
Rio Grande do Sul:

Extra
Especial..

Nominal
Nominal

Nominal
Nominal

MEIO (1/2) ARROZ OU CANJICA

Minai Gerais, Goiás •
SSo Paulo:

Extra Nominal
Especial Nominal

Rio Grande Sul;
Extra.» Nominal
Especial Nominal

QütRERA OU CANJIQUINHA

Nominal
Nominal

Alfaia kg (C)
Alfaia do Cai kg (C) .
Alpisíé Nacional kg (Fx)
Ervilha partida kg (O..
Fécula de mandioca Kg.

(C) ..
óleo de Babaçu c/ vas.

kg ,(C)
Óleo de Babaçu s/ vas.

kg cej.y .. 
óleo de mamona c/ vas.

kg (C) 
óleo de marnona s/ vas.

kg (C)
Pimenta do Reino kg.
(Fx)

70ÍPolvilho kg (F)
Sagu kg (F) 
Sebo kg (F) 
Tapioca (nova) kg (C) .
Cocos (disponível) (C) ..

i Fubá de mandioca  Nomina
530 Lentilha graúda  Nominal

Lentilha miúda  Nominal
420| ¦ '

A Bolsa solicita aos senhores ven

.../ 4,40

.../ 4,60
16/ 17,00

.../42,00

10,5/ 11.00

.../ 34,50

.../33,50

.../ 25.00

.../24,00

.../ 65,00
9,5/ 10.00
14/ 14,50

.../23.IJ9

.,./ 17,00

... / 720

FILIAL:

RIO DE JANEIRO

Av, Presidente Vargas, 509

BANCO NACIONAL
DE MINAS GERAIS S. A.

FILIAL:

SAO PAUT.0

Rua 15 de Novembro, 206

FUNDADO EM 1S44 — (CARTA PATENTE N.« 3.228) — ENDEREÇO TELEGRAFICO: "WALMAP" - SEDE: BELO HORIZONTE - RUA CARIJ-8 N.» 21»
D E P A R T A ME N T O S :

DISTRITO FEDERAL:

Abolição
Acre
Aeroporto
Bandeira
Barata Ribeiro
Botafogo
Castelo
Catete
Engenho de Dentrr
Ipanema
Irajá
Leblon
Lido
Madureira
Marechal Herrcs
Méier
Penha
Posto 5
Ramos
Rocha Miranda
Santa Cruz
Santana

Tijuca ,
Tiradentes

FUTURO DISTRITO FE-
DERAL:

Brasília

ESTADO DE ALAGOAS:

Maceió

ESTADO DA BAHIA:

í Salvador

ESTADO DO
SANTO:
Vitória

ESPIRITO

ESTADO DE GOIÁS:
Goiânia

ESTADO DE
GERAIS:

MINAS

Além Paraíba (Porto Novo)
Alfenas
Araguari
Barbacena
Betim
Bom Sucesso
Brazópolis
Botemos
Bueno Brandão
Cachoeira de Minas
Caldas
Campestre
Campos Gerais
Caratinga
Carlos Prates (na Capital)
Carmo da Cachoeira
Comércio (na Capital)
Coqueiral
Diamantina
Divinópolis
Guarani
Guaxupé
Tbitiura
Itajubá

Juiz de Fora
Lajinha
Lavras
Lima Duarte
Luminárias
Manhuaçu
Muriaé
Mutum
Murambinho
Natércia
Nepomuceno
Ouro Fino
Pouso Alegre
Praça Raul Soares (na C«-

pitai)
Renascença (na Capital)
Rua da Bahia (na Capital)
Santa Rita do Sapucai
Santo Antônio do Amparo
Santo Antônio do Monte
São Gonçalo do Sapucai
São Lourenço
São Tiago
Serro

Três Pontas
Tupinambás (na Capital)
Ubá
Varginha

ESTADO DO PARANÁ:

Avenida (na

Cornélio Procópio
Curitiba
Curitiba

Capital)
Jussara
Londrina
Mandaguaçu
Maringá
Marumbi
Sio Jorge

ESTADO DE PERNAMBUCO:

Recife

ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL:

Porto Alegre

ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO:

Barra do Piral
Duque de Caxias
Niterói
SSo João de Menti

ESTADO DE SAO PAULO:

Avenida Ipiranga (na Ca-
Pitâl) • ',__:.
Brás (na Capital)
Mercado (na Capital)
Santos
Sáo Roque
Socorro
Sorocaba

Rio Grande
(Ç) .. .

CHARQUE

— Bovino kg
47/ 48

dedores o favor de classificarem as
mercadorias de acordo com este Bo-
ietim a fim de haver sempre bom
entendimento entre vendedores e
compradores.

A reprodução deste Boletim será
permitida somente conservando todas
as suas características, mencionando
ser fornecido pela Bolsa de Gênero»
Alimentícios do Rio de Janeiro.

LEILÃO DE DIVISAS
São as seguintes as disponibilidades de divisas de câmbio

distribuídas pela Carteira de Câmbio do Banco do Brasil, paraos leilões de 22 a 25 de julho de 1958:

MOEDAS

Em 22-7-19581

USS ACL — 120 dias
USS Chile 
USS Hungria 
US$ Uruguai 

Em 23-7-1958:

Extra
Especial ....

BANHA

Rio Grande do Sul
(Caixa):

Latas 20 kg (C)
Latas a kg (C)
Pacotes 1 kg (O..

Santa Catarina (Caixa):
Latas 20 kg
Latas 20 kg (C)
Pacotes 1 kg

Minas Gerais:
Latas 20 kg, lata (C).,

BATATAS
São Paulo (Nova):

Florão (C)
Especial (C)
Primeira (C)
Segunda (C) 

Rio Grande do Sul:"tipo 1 (Fx) ,
Tipo 2 (Fx) .. .. .. ,.
Tipo 3 (Fx) 
Tipo 4 (Fx) .. ., .. ..

CEBOLAS

São Paulo e Rio Gran-
de do Sul:

Péra (C) 
Canária (C) .. .. . * ..

Rio Grande do Sul:
-lhas-
Norte

.../2.70O
2.750/2.760
2.720/2.730

Nominal
.../2.850

Nominal

USS 120 Dias
USS Bolívia .
USS Israel ..
US$ Polônia .

Em 21-7-1958:

USS Argentina • USS Finlândia 
USS Tcheco-Eslováquia
Dan. Krs
Sw. Krs. 

Em 25-7-1958;

.../

430/
400/
300/
320/

.../

.../

.../
.. /

USS Espanha ..
USS Iugoslávia
USS Japão 

9*«[ US$ Noruega .,
USS Romena 

US$ Turquia

CATEGORIAS

BALANÇO GERAL EM 30 DE JUNHO DE 1958

ATIVO

A — DISPONÍVEL

CAIXA:

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil 
Em depósito á ordem da Superintendência da Moeda

e do Crédito 
Em outras espécies

B — REALIZÁVEL

Letras do Tesouro Nacional, inclusive as do valor no-
minai (totali de C."S 515.000.000,0n depositadas á
ordem da Superintendência da Moeda e dn Crédito ..

804.368.834,20
38.342.341.00

.354.281.753,50
2.168.121,80

.485.120.427.40
50.854.949,40
38.823.692,10
51.788.467.50
16.369.900,00

199.690.292.10

Empréstimos em Contas Correntes
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a Receber de C/Própria 
Agências no País 
Correspondentes no Pais 
Correspondentes no Exterior 
Outros valores em moeda ertrangeira
Capital a realizar 
Outros créditos

CrS

640.299.782,60
1.224.043.438,80

528.000.000,00
405.076.253.30

.oc:.

Cr$

3.797 419.474,70

Geral Especial Total

803.000
116.000
88.000

111.000-

1.030.000
88.000|
29.0001

174.000

223.000'
-32.000Í
201.000;

1.834.000;
1.805.000

251.000;
147.0001
281.000
232.000
83.000;
S7.000

I

24.000] 827.000
4.000, 120.000
2.000 90.000
3.000; 114.000

Imóveis

11.041 308.779,00

35.031.042,40

20.000
2.000
1.000
4.000

I
u.oooi
fi.000
9.000

42.000
35.000

13.0001
í.ooo;

i3.ooo;
6.00O'
2.000
3.000

1.050.000
90.O(i0
30.000

178.000

234.000
238.000
210.000

1.876.000
1.640.000

264.000
150 000
284,000
238.000
90.000
90.000

TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS:

Apólices e Obrigações Federais, in-
clusíve as do valor jnominal (total)
rie CrS 10.000.COO.00, depositadas ã
ordem da Superintendência da
Moeda e rio Crédito 2'. ..W.023.™

Apólices Estaduais 5.904.487.70
Ações e Debêntures 63.445.257,90-

Outros valores

95.555.769,50

1.996.765,50 11.789.392.356,40

C - IMOBILIZADO

Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios 
Material de Expediente ...
Instalações 

E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valores em garantia
Valores em custódia 
Títulos a receber de conta alheia ......
Outras contas 

216.327.097,60
94.858.560,70
21.774.190,60
44.953.407.50

1.377.339.986.90
557.960.261,60

2.577.201.148,30
611.565.214,50

377.9:3.256,40

5.124.066.611.30

20.088.791.698.80

PASSIVO

F — NAO EX1GIVEL

Capita] 
Fundo de Reserva Legal ..
Fundo de previsão 
Outras reservas 

a — »KXIG1VEI.
DEPÓSITOS:

A vista e a curto prazo:

de Podêres Públicos 
de Autarauias 
em C/C Sem Limite 
em C/C Limitadas
em
fim C/C Sem Juros
em C/C de Aviso ...
Outros depósitos ...

Cr*

300.000.000,00.
31.600.000,00
36.770.000,00

149.530.000,00

Cri

117.900.000,00

120.745.373,20
154.244.782,80

3.061.427.228,80
894.427.538,00

C/C Populares 2 794.626.013,20
307.377.838,80
161.792.533,40
294.554.495,10 t,789.185 803,30

A prazo:

de Podêres Públicos

de diversos:

a Prazo Fixo ...
de Aviso Prévio

OUTRAS RESPONSABILIDADES:
Títulos Redescontados •
Obrigações Diversas 
Agências no Pais 
Correspondentes no Pais 
Correspondentes no Exterior 
Ordens de pagamento e outros créditos
Dividendos a pagar 

H — RESULTADOS PENDENTES

30.168.801,70

494.201.455.70
325.097.718.90

5.203.419.693,50
37.440.756,10

5.325.380,90
465.513.147.70

16.646.124,90

849 4.7.976.30

8 638.653.779,69

5.728.345.10S, 10 14.M..M_.M},70

.•

Contas de resultados 79.8M ..04,80

I — CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantes de valores em garantia e em custódia

Depositantes de títulos cm
do País 
do Exterior 

Outras contas 

cobrança:
2.576.413.907,70

787.240,60

1.935.300.248,50

2.577.201.148,30

«11.565.214.50 8.124.068.111,3o-

20.088.791.698,80

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS

AGROPECUÁRIA

(Categoria Especial)

48/ 50,00
48.' 50,00

Nominal
Nominal

FEIJÃO PRETO

Rio Grande do Sul (P.
Alegre):

Polido e catado (novo) Nominal
Comum  Nominal

Paraná t Santa Cata-
rtaa:

Polido (novo)  Nominal
Comum  Nominal

Zona da Mata (Minei-
ro (Novo):«•Polido ÇTx)  520.' 330

Comum (Ex)  500/ 510
Triângulo • Goiás (Ube-

rabinha):
Especial (novo) (Tx),. .. $70 580

EARINHA DE MANDIOCA
Rio. Grande do Sul

Canta Catarina:
Extra'(Fx).. ,. .. .. 330' 3401

{ Inseticidas
MOEDAS Fertilizantes; e seme- Total

l lhantes

Em 25-7-1958: |

USS Argentina  3.000 .1,000 6.000
USS Chile  60.00Ü 60.000
USfj Espanha  — 7.000 7.Ü00
USS Finlândia  — 2.ono 2.000
US$ Israel  20.000 10.000 30.000
USS Japão ! 3.000 3.000 fi.000
USS Noruega  — 2.000 2.003
USS Polônia  — 2.000 2.000
USS Uruguai  — 7.000 7.000
Dan. Krs  — 14.000; U.0O0
Sw. Krs  _ 10.000' 10.000
USS ACL  107.000 30.000' 137.000
US$ 120 Dias  110.000! 57.000; 167.000

Convênio de Fmtas: ÚS$ Uruguai

Categoria Especial 200.000

US$ Argentina

Categoria especial 600.000

DÍGITO
~

DESPESAS GERAIS CrS

Gastos durante o semestre com honorários da Diretoria
e tio Conselho Fiscal, ordenados, contribuições para o
I.A.P.K. e L.B.A., aluguéis, material de escritório,
eslampilhas e selos etc 166 615.020,80

Contribuição para as entidades beneficentes dos em-
pregados do Banco 2.645.927,40

JUROS
Pagos neste semestre ...

INSTALAÇÕES
Amortização nesta conta

IMPOSTOS
Pagos neste semestre:

Diversos 
de Renda 

PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS
gÕÕÕI Distribuída aos empregados 

Idem. aos Gerentes e titulados da Administração 
PORCENTAGEM DA DIRETORIA —

Creditada, de acordo com o art 26, letra "C", dos Estatutos
FUNDO DE RESERVA LEGAL

Sci sobre o lucro liquido deste semestre 
FUNDO DE RESERVA ESPECIAL

Valor transferido para esta conta •..'...,
FUNDO DE PREVISÃO

Para amortizaçSo de débitos duvidosos 
Para imposto de renda 

FUNOO PARA AMORTIZAÇÃO DE MOV. E —
UTENSÍLIOS

Provisão nesta conta 
DIVIDENDOS

27." dividendo á razSo de 12", a 

5 597.787.40
2.659.767.10

13.U9.00fl.no
10,932.500,00

6 000.000,00
11..990.000.00

Cr$

169.260.948.20

145.047.195,60

2.395.252,90

8.257.554,50

21 051.500,00

4 373.000,00

4 400,000,00

20 000.000,00

17 990.000.M

4 630.000,00

16.646.124,90

417.101.576.19

CRÉDITO

Produto das operações sociais do primeiro semestre
deste ano 

Recuperação de débitos amortizados 

MENOS:

Descontos pertencentes ao semestre futuro 

CrS

493.878.445,50
389.335,40

Parus provisão para Imposto Renda feita no exercício 1957

Cr$

494.267.780,90

79.826.204,80

414.441,576,10

2.680.000,00

417.101.876,10

Jos* MagalhllM Pinte, Direúir-Presittente,
Geral - (Reg, G.L, 164, CRC-MG)

íoié Wanderley pirei, Paulo Aulír, mar Dlaa de Figueiredo, Milton Vieira Pinto, Diretores. - José Carvalho Monteiro, Contador-
44901
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2.° Caden CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 dc Julho de 1958

¦EMPRÉSTIMOS
aos pecuaristas em regime

de rea justa men to
Com referência ao apelo de Heitor

José Pimenta para que o Banco do
Brasil volte a acolher propostas de
empréstimo apresentadas por pecua-
listas que se encontram sob regime
de reajustamento, declara o ministro
da Fazenda que, ouvida a respeito,
prestou a Carteira de Crédito Agrt-
cola os seguintes esclarecimentos:"A propósito do assunto, que foi
objeto de nossa particular atenção,
cumpre-nos informar que esta Car-
teira, em face de jurisprudência fii-
mada pelo Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que estüo sujeitas a
recurso ex-officlo as sentenças de
reajustamento prolatadas antes da vi-
géncia da Lei n, 2.804, ou seja, até
22-7-56, inclusive, viu-se na contin-
gêncla de somente acolher para es-
tudo as novas propostas de emprés-
timos apresentadas por clientes am-
parados por qualquer das Leis nú-

ESTUDA-SE ESTOCAGEM OVOS
PARA A PRÓXIMA ENTRE-SAFRA

Entidades avícolas respondem ao CCA
Até o momento, o Conselho Co-

ordenador do Abastecimento re-
cebeu respostas de oito associa-
ções ou entidades que se dedicam
à ayicultura no país, visando à
efetuação de estudos qüe possibi-
litem a estocagem de ovos na
próxima entre-safra. O objetivo
do Conselho ao fazer tal consulta
foi o de verificar quais as pos-sibilidades de órgãos governa
mentais se entrosarem em um.
trabalho com vistas a garantir a
continuidade de fornecimento do

meros 1.M2, 1.728 e 1.282, após a produto ao mercado consumidor,
competente apreciação, pelo Tribunal Tw a„,;j„jQe. „,,„ „„=„„„,i-Federal de Recurscs, dos processos Das entidades que responde
por que respondem. nam, vale destacar a Associação

Todavia acham-se excetuados dessa | Paulista de Avicultüra — APA
medida os financiamentos pretendi- —. que pretende estocar um mi-
dos para custeio de entre-safra lhão e quinhentas mil dúzias deagrícola, tendo em vista a natureza
de tais operações e o íato de que
as colheitas objeto do vínculo não
não computáveis em processo de rea-
justamento.

Nessas condições, visando a abreviar
a solução desejada, torna-se conve-
niente que os próprios interessados
diligenciem pelos meios ao seu ai-
cance, para que subam á Instância
Superior os autos pertinentes às
operações reajustadas.

ovos, prevendo a necessidade mi-
nima de 58 milhões de cruzeiros
de financiamento para as diver-

MAIOR PRODUÇÃO E MELHOR
APRESENTAÇÃO DE OVOS

A fim de melhor atender ao
público consumidor, os técnicos
da Comissão Nacional de Avi-

ACORDO MIGRATÓRIO
PARAGUAI-JAPÃO
TÓQUIO, 14 — Fontes dignas

de lodo crédito disseram que ter-
minaram as negociações preli-
minares sobre um programa que
contempla a ida de 150.000 emi-
grantes japoneses para o Para-
guai durante um período de 30
anos.

O Japão, por sua vez, cons-

sas fases do plano que deseja
realizar. As demais empresas queenviaram respostas foram as se-
guintes: Associação de Aviculto-
res dc Minas Gerais, AVISCO;
Cooperativa Central-Agrícola Sul-
Brasil, de São Paulo; Coopera-
tiva de Avicultores de Benfíca,'
no Distrito Federal; Cooperativa
Agro-Pecuária de São José do
Rio Preto, no Estado do Rio de
Janeiro; Grupo Shigheno, de
Mogi das Cruzes, São Paulo; e a
OVOBRAS. Os técnicos especia-'izados apuarda..i, no momento

VAI A SÃO PAULO
0 MINISTRO MÁRIO PINOTTI

Presidirá a abertura dos Con-
gressos de Tuberculose, no

próximo dia 21
Estiveram ontem no gabinete do

ministro da- Saúde, professor Mário
Pinotti, os tlsiologlstas Reginaldo Fer-
nandes, Nelson Donat c-Mozart Ta-
vares de Lima Filho, integrantes do
X Congresso Nacional de Tuberculose
e do V Congresso Brasileiro de Doen-
ças Torácicas, conclaves que se rea-
lizarão em SSn Paulo, de 21 a 26
do corrente mês. O ministro Mário
Pinotti foi convidado para presidira sessão solene inaugural dos dois
Congressos

HIPOTECAS. E DINHEIRO

HIPOTECAS
Empresta-se dinheiro sob hl-

poteca de prédios. Com direito a
amortizar ou liquidar em qual-bem compro e vendo prédios, apar. quer tempo. Adiantamos dinhel-

BOSELI- hC. te°PiB S?% eTm,'\n "ara obter e regularizar os do-

10QU7 90 com trratls sem compromisso. Or

HIPOTECA juros 12%, empristu, zona
urbana, desde 300 mil ate 30 milhões,
compro prédios, pago à vista. -16-9225.

_ 12018 92
A JUROS — Sob hipoteca de pré.dios podendo liquidar antes do ven-
cimento, adianto dinheiro para re-
gulamentação e documentos. Tam-

PARTICULAR EMPRESTA - CrS
400.000,00 em uma ou duas hipotecas
de prédio mesmo em final de cons
trução. Tel. 58-7344.

4009 92
PARTICULAR empresta CrS ...
100.000,00 a CrS 400.000,00 sobMédicos, tendo pronta-1... ,mente aceito o convite. Assim, o!h,poteca "e Prédio, mesmo em fi-

o envio das comunlrneõés e ali: "u,,ar da Pasta da Saude PStal'á na nal de construção. Tel. 23-3870.
2.',*Í5??«.S-f*?^^^^*?^.^! CaP,i,al>Jldei«"te «° d*" ^ W™<*<> 14010 03eilliaaaes cônsul-, se iniciarão oficialmente os debatessumas oulras
tadas a fim de poderem apresen
tar, ao secretário geral do CCA,
cel. Walter Santos, um relatório
contendo os dados .básicos para a
concretização de um plano que
garanta a estocagem de ovos parao período previsto, que vai, ge-ralmente, de janeiro a junho de
cada ano.

científicos em foco.

APÊL0 DE VON BRAUN
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ANÚNCIOS
NÃO DE SEU TERNO

CHICAGO, 13
cientista alemão
Braum, que colocou na órbita o
primeiro satélite artificial norte-
americano, declarou que os Esta-
dos Unidos devem incentivar os
intelectuais rebeldes com idéias

A JUROS MÍNIMOS — Emprés-
timo, sob hipoteca de. prédios,

(mesmo em construção; adiantoidinheiro para certidões. Solução'rápida. Tratar à Av. Presidente
Vargas, 290, S/918, com A. MO-
RAIS, 14011 92

TvP 
fam0S0 

| CAPITALISTAS - Empregaremos owemei von SCii dinheiro com garantia absoluta e

ganização Técnica Imobiliári;
Norma Ltda. Diretor Antônio Jo-
sé Cépeda, à rua do Carmo, 7!
salas 801 e 802.

10975 92

cultura e do Projeto 42 do Es-,, ...
critório Técnico de Agricultura [""ra .tres navios e cinco em
Rracii.tfítarinc iTni^nc *«,-,, f0;t„ i barcaçoes fluviais para o Para

guai, que seriam empregados noBrasil-Estados Unidos tem feito
vários estudos sobre os diversos
aspectos da exploração avícola,
tendo como objetivo a produção
de ovos de alta qualidade. Nesse
sentido, confirmando observações
de outros centros de estudos,
chegaram à conclusão de que á
produção de ovos limpos, de me-
lhor qualidade comercial, de-
pende do número de colheitas
nos ninhos dos galinheiros.
Quando esta colheita é feita 4
vezes por dia, sáo obtidos 85 ri>
de ovos limpos; quando uma só
vez, a percentagem desce a me-
nos de 70fí, Do ponto de vista
da conservação para vencer as
enormes distâncias entre os cen-
tros de produção e de distribui-
ção aos centros consumidores, as
granjas produtoras de ovos de
consumo devem organizar seus
trabalhos, para que os ovos se-
jam coletados 4 vezes ao dia, ou
3 pelo menos, a fim de melhorar
a qualidade doproduto. :

transporte de produtos agrícolas
através do Rio Paraná e depois
aos mercados europeus.

Funcionários japoneses se
recusam a fazer declarações sò-
bre o assunto, porém as fontes
manifestaram que uma zona na
fronteira paraguaio-brasileira,
perto da cidade de Stroessner, foi
selecionada provisoriamente paraser desenvolvida pelos japonê-
ses.

De acordo com o programa, os
emigrantes japoneses receberão
120.000 hectares de uma fértil
zona selvática em qualquer dos
lados da Estrada Pan-Americana,
atualmente em construção.

Diz-se que o governo japonêsse encarregará da construção de
vivência?, estradas, escolas, lios-
pitais, centros de investigação
agrícola, armazéns e outras ins-
talações na referida zona, duran-
te os próximos seis anos. —
(U.P.I.).

5 alfaiate transforma de jaquetão
para paletó na última moda, cintado,
sem almofada e vira-se pelo avesso i. ...
e aceita-se corte para feltlo. Linlio 'ueias,
1.200,00, tropical 1.300,00. casemira..
1.400,00 trazendo este anúncio tem 10
por cento de desconto Edifício de "A
Noite" na Praça M*uA. 8°. and., sala
819 — MANOEL VIEIRA.

8318

bons juros mensais — Uruguaiana 22- s 304— SANTOS - 42-1426..
11031 92

HIPOTECA - Empresta-se sob. pre-dios bem situados 200, 300, 400, 600,800. 1.000.000,00 e 1.500.000,00 — Ne-audazes e perigosas. O sr. von gocios rápidos — Uruguaiana 22, a|
Braum, recordou que os homens.304 ~ s*ntos - 42-1426.

¦.. , 1 lUJlJ 82soin.anos, alcrracios às 5113. vvsAA^^Ayvvy\^^^vs<vwvvvvvvsAA«vv
como Einstein e Edson,

por exemplo, realizaram mais
pela Nação americana que qual-
quer outro elemento da civiliza-
ção, antiga ou atual. — (U.P.I.),

Médicos

A QUEM INTERESSAR POSSA
Por motivo de força maior estavam suspensos os Serviços Gráficosoferecidos por GONZAGA. Outrossim, aproveita a oportunidade paracomunicar aos distintos fregueses, assim como aos Srs. Donos e Chefesde Gráficas, que GONZAGA retorna a servir com a mesma — Perfeição,Rapidez c Pontualidade — Solicitando às Gráficas todo apoio e colaborarãoDisquem sem compromisso para 22-5526 c chamem GONZAGA — Ser-vlços Gráficos. 910(>

Lavam-se Tapeies
CORTINAS

FICAM NOVOS
LAVAGEM E CONSERTOS

COPACABANA

CASA "JÚLIO*'
TELEFONE: 27-7195

LAVA-SE SALAS PORRADAS COM PASSADEIRAS 24871

Dr. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE
çao — Estômago. Fígado, intestinos- Eletrncardlngramas - Radlnsco-
piás, Av. Rio Branco 185. 12°. sala1224. Tel. 52-5442 das 14 ar 18 hs.

23308 80

DR, PEümü DE ALBUQUERQUE'
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS

R. Buenos Aires, 80, 7.", de 2 às 6 hs.
27379 80

Devedores!
Concordatas — Falências
etc.

DR. LEONID.
TEL. 52-8575

Tem Dívidas?
(VENCIDAS)

a receber?
9144 92

«m

INSTRUMENTOS DE MÚSICA
COMPRO um Piano urgente. Tel: ...PIANOS — Atenção! — Vai comprar
4í'-043l para estudos de menina. Pa- ou vender! Antes mande examinar e
go bem. _ 29876 75] avaliar pelo técnico BARROS. Exame»
PIANO MARAVILHOSO"- Cepo 

" 
deia Cr$ 1°0,00. Tel: 29-4881.

metal. Vende-se perfeito, barato á-
Rua Visconde Itamarati 172.

_29875 75
ACORDEONS desde Cr$ 150,00 poi
mês, Scandalli e outros, a todos oi
Instrumentos musicais, mais barato no
Brasil. Acordeon Azul — Rua Santa
Luzia, 799 — Descontos para profes-
sores. Tels- 32-8750 e 42-9712.
ACORDEÕES — Venda especial wm
desconto de 10% de preço à vista.
Verifique ç compre mais barato. Só
na CASA DO ACORDEON, Av Rio
Branco 277, ed. S. Borja. 7332 75

12012 78

PIANO novo pouco uso cepo de me-
tal cordas cruzadas pau-marfim Luiz
XV 3 pedais 88 notas. Vende-se ur-
gente. Preço barato facilitado parte
pagamento. Tel. 22-5700 — Rua Se-
nador Dantas 19, 8.° andar, ap. 807— Cinelândia. 11039 75

.%**VWWWS% -#• '

Máquinas diversas
MAQUINA escrever Remington senTi-
portátil, com estojo, nova, vendo ur-
gente CrS 14.000. Aceita-se oferta,
Tcl: 36-2782. 12003 88
MAQUINA DE CALCULAR 

"7ÕPÔR-
TUNIDADE) — Vendo, em perfeitofuncionamento, de fabricação france-
sa. Tratar com Flávio, fone: 43-1446,
horário comercial. nooi 88
MAQUINA DE SOMAR Rheimétãll
novíssima, vendemos por preço excep-
cional. Tel. 42-4761. 14044 88

^^^^^^^^^^^^^^^^^V^V^^^W^^WV*

CrS 1.000,00
ROUPAS USADAS — TINTURARIA

ALIANÇA compra roupas usadas, dehomem, senhora e crianças. Vamosn seu domicilio - Tel. 22-4846 — Av.
Mem de Sá, 103 — Tel. 52-7964.

14040

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago por um terno CrS....

1.000,00 - Tel: 22-5568,

VENDE-SE — Para desocupar lu-
sar: 1 quarto de solteiro em paumarfim, 1 caminha com gradei 1
sofá dc 3 lugares, 1 poltrona begere
c 1 balança para criança, Ver à
Rua Senador Vergueiro, 114, apto.
1104- 29959 83"OFICINAS 

DE GRAVURA
Vendem-se duas máquinas foto-

gráficas marca GRAFIKA, com
lente Zelss, reticala, etc. Preço: Cri
90.000.00 cada "ma. Ver e tratar
na Av. Gomes Freira 471, eom o
SR CARVALHO. 48314 88

PIANO ALEMÃO — De particular -
Estado de novo, preço barato, cepo
de metal cordas cruzadas, modelo
apartamento — Rua Hans Stadln n.°
13, cm frente ao n.° 243. da Rua Real
Grandeza — BOTAFOGO.

21107 75
VENDO ACORDEON SOPRANI 36
baixos, 7 registros — 37-0549 — Sr
EDSON, 12045 75
ACORDEON HOHNER: 96 baixos, 9registros, ótima ocasião — 11 milcruzeiros — Tratar após 18 horas —
Rua Dois de Dezembro 116, ap. 101— CATETE. 9109 75

COMPRO
UM PIANO
25-7409

¦12048 75

ACORDEON
Vendo italiano r.-.arca "OALANT",

80 baixos, nunca foi tocado, CrS 20mil. Telefonar 42-8383 — BERNARDI-
MO 15 âs 17 hs. 13051 75

COMPRO
1 PIANO-Tel. 52-2776

55855 75

PIANO NOVO
ALEMÃO BLUTNER

Alemão, importado, cepo de metal,
cordas cruzadas 3 pedais, 88 notas —
maravilhoso — Vende-se urgente. —
Preço barato. Tel. das 12 às 21 hs.Rua Duvlvíer n°. 18, ap. 302 — Co«
pacabana, pasto 2.

29884 75

COMPRO
1 PIANO

PAGO BEM - 37-6534'_ 20885 
78

PIANOS,
clarinetes, pistons, contrabaixos, vio.lões, acordeões. Todo e qualquer ins-trumento de música para grandes or-
questrai, bandas militares ou con.Juntos escolares. As melhores mar.cas mundiais.
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COMPR01 PIANO
Tel, 45-1581

23778 75

10049

Registradora "National"
Mod. 1945 (5S-1B), capacidade registro 9.999,90, quatro soma-

dores, elétrica, 9 letras, imprimindo nota. Nova sem uso, preçoocasião, facilita-se pagamento. Av. Copacabana, 876, apt0.1.203
9627 88

Pianos novos
Aceitam-se Trocas

TIPOS: 1/4 de cauda, armário imodelo apartamento, dos mais con-sagrados fabricantes, do mundo e emlindas • variadas cores. Condições,

REI DA VOZ S. A.
sem competidor e com a mais ampla
garantia. — Visite nossas exposiçõesà Rua URUGUAIANA ns. 38-40 -
Filiais: Av. Copacabana, 750 e 8en.Dantas, 48 a Dias da Cruz, «9 —
Méier.

804 '75

EMPREGOS D IV E R S O S
OFERECE-SE um rapaz dc boa apr>-'
rência para trabalhar em casa de
família, pensão ou restaurante, com
prática de minutas. - Tratar pelo
telefone 25-2918. Não trabalha aos
domingos. 9055
RELAÇÕES PÚBLICAS & VENDAS~^-
M6ça ou rapaz. Ganhar 10.000.00. Av.
Erasmo Braga, 227, s/ 315. 12040 50
LOJA "BONITA" — Precisa dc vende-
doras com prática no ramo de roupas
de crianças. E.xigem-se referências.
Ordenado inicial CrS 4.500 mais co.
missSo. Av. Copacabana, 900, Loja.

9625 50

Empregos Domésticos
EMPREGADA, mesmo com criança,
para serviços domésticos. R.' Almiran-
te Alexandrino, 882, apto. 63. Santa
Teresa. 9111 51

CASAL com um filho precisa de uma
boa empregada para tomar conta de
um pequeno apartamento Rua Sá
Ferreira, 228. Apto. 409. 9637 51

PRECISA-SE empregada para todo
serviço de casal. Exige-se referências.
Figueiredo Magalhães, 57 apto. 301 —
Das 10 às 12 hs, ..... 9624 51

PRECISA-SE empregada para cozi-
•nhar o trivial fino e ajudar erri ser-
viços leves. Pcdem-se carteira e ro-
ferências. Ordenado base CrS 3.000.00.
Rua Oliveira Rocha, 50, apto. 102.
Jardim Botânico. 13090 51

OFERECEM-SE — Domésticas, para,
qualquer serviço com documentos e!referências — Procurar de segunda-1
leira a sábado — Telefonar I
42-6067. 13097 51 i

Cozinheiras
PRECISA-SE — Cozinheira habilita-
da com referências paia casal estran-
geiro. Apresentar-se Rua Ministro
Viveiros de Castro 124 11.» andar.

9037 52

COZINHEIRA — Precisa-se de
uma trivial fino e variado com
bastante prática do serviço. Dorme
no aluguel para pequena família
de tratamento de 4 pessoas. Não
Lava. Apresentar-se com referên-
cia e carteira, 262, Avenida Copa-
cabana, 262 — 7." andar, tel.: —
37-6290. 9682 52

,\

PRECISA-SE empregada, trahalho por
hora. Paga-se multo bem. Exigem-se
referências. Rua Constante Ramos 70
apto. 501. 11741 51

ESSÊNCIAS
Grande Fábrica fornecedora de essências, procura firma idônea

como distribuidora exclusiva de seus produtos nd Brasil. Ofertas
tob o n. 44777, à portaria deste jornal. 44777 55

GRANDE FIRMA IMPORTADORA E ATÃCMÍlT
procura

VENDEDOR DE PRAÇA
PARA RELÓGIOS SUÍÇOS DE MARCAS DE FAMA

Ofertas detalhadas para o n. 9133 deste jornal. É inútil
apresentar proposta quem não tiver capacidade comprovada no
ramo, 9133 55

VENDEDORA
ESTABELECIMENTOS DE MODAS CANADÁ S. A. tem vaga

para uma jovem de boa aparência e comprovada prática no
ramo de modas femininas. Lugar permanente e de futuro.
Apresentar-se diariamente das 9 às 11, à Av. Rio Branco n. 138
— 1.° andar. 9138 55

Pessoa idônea oferece-se
para chefiar ou supervisionar seção de cadastro, crédito, co-

branca, administração de bens. Fineza escrever para êste jor-
nal sob n. 12036, marcando entrevista. 12036 55

OPERADÕITRÊMÍNGTON
Precisa-se, com prática de Contabilidade de Seguros. Tra-

tar na Avenida Presidente Vargas, 463 - 5° andar, das 10 às
11 horas. 12008 55

BRINDES
VENDEDORES

Firma paulista necessita de vendedores. Com prática nesse
ramo, Pagamos ótimas comissões. Artigo muito vendável Rua
Evaristo da Veiga n. 16 - 5.6 - s/ 503-A. 13085 55

COZINHEIRA — Precisa-se á Rua Ge-!túlio das. Neves fi icomeço da Rúa|Jardim Botânico). Paga-se bem. Náolava.. Tel: 46-5749. ¦
[3066 52

COZINHEIRA precisa-se completa de!
forno e fogão'— Tel. 37-4299. 21118 521

COZINHEIRA, BANQUETEIRA estran-
gclra, oferece seus serviços com amelhor e famosa cozinha internado-nal, para almóços, jantares, batiza-dos, coquetel, etc. Tels: 42-4961 e ...42-2195, Sra. PETERS. 12015 52
PRECISA-SE - De 1 cozinheira aRua Gustavo Sampaio 358 apto. 1104tel: 37-9787. Ordenado de ....2.000,00 a Cr$ 3.000,00 urgente.

7665 52

COZINHEIRA-Precisa-se umícom-iCOPEIRO - Precisa-se copelro parapetente. boa apresentação. Exigem- casa dc família de tratamento, comre referências. Paga-se bem. Tratar bastante prática de serviço, trazendo
pela manhã, rua Bolívar 147 apto. 202.1 referências. Tratar das 11 às 15 horas

64813 52 Rua Tonelcros, 154 — Copacabana.
13050 53

Arrumadeiras e copeira*
PRECISO de uma empregada para ar-
rumar e copeirar, que duma no em-
prego. Pede-se referencias. Ordenodo
CrS 2000,00. Tratar na Rua Maria
Quitéria, 19 — Ipanema, ,

21(88 53

PRECISA-SE arrumadeirá com
prática e referência. Pr. Bo-
tafogo 132 apto. 1202.

9623 53

COPEIRA-ARRUMADEIRA, precisa-seuma, branca, que tenha boa aparên-
cia e lxias referências. Dá-se muita
folga. Rua N. C. de Copacabana, Í52.
apto. 52: tel. 37-6333. 11017 53
COPEIRA-ARRUMADEIRA - Pro-
çura'-Se, com ótimas referências. Pa-
ga-se bem. Tratar á Av. Nicmeyer,179 apto. 104, na parte da manhã.

20171 53
1 OFERECE-SE rr.paz para trabalhar
,em serviço de ropa. Informações pelotel. 57-3029. 9663 53

Amas e Governantas
GOVERNANTAS! - Precisa-se comexperiência para tomar conta de umacriança dc 2 anos. Paga-se bem. Tra-tar com D. ANNA. Tel: 43-6187.

29951 54
BABA — Precisa-se de babá paracuidar d<> criança de doií anos. Pa-
ga-se bem e exige-se refrências. Tra-tar na Rua Senador Euzébio, 29. apto
502; tel. 25-3845. . 13033 54
OFERECE-SE moça de meia idldebranca com referências para cuidar decrianças de 4 anos p?ra cima. Orde-nado CrS 4.000,00 mais informações
pelo Fone 46-8651 chamar MARIA.
_^  9603 54

RELAÇÕES PUBLICAS - CORRETOR
Precisamos para representar a firníti junto às Cias. Constru-

toras. Somente para o horário da tarde. N. Peçanha n. 12 —
$/ 809, ofendemos das 9 ás 13 horas. 8059 55

VENDEDOR
Oferece-se para trabalhar junto aos Ministérios da Guerra,

Marinha, Aviação, Empresas mistas. Motores Diesel, Geradores,
Guindastes, Escavadeiras, Motoniveladoras e outras máquinas
motrizes. Cartas pan o n. 29986 neste jornal. 29986 55

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
(SALÁRIO INICIAL CrS 5,000,00)

Para trabalhar em Copacabana. Tratar à Rua Bolívar nú-
mero 38-A Supermercados Copacabana S/A. 9611 55

CRS 120.000,00
Entrego a importância acima como garantia de emprego

de escritório, na parte da manhã, com o ordenado mensal de
CrS 10.000,00. Dou referências. Resposta, por obséquio, para
Serpa Pinto, Caixa Postal, 3.236, DF. 11008 55

Ducai precisa de
FUNCIONÁRIO í ARA DEPT». DE CONTABILIDADE

Rapazes, até 30 anos, com curso de contabilidade, bôa apresenlaçào,experiência em notas fiscais; controle fiscal ou serviços gerais de escritório.
Apresentar-se à Rua das Graças, 61 — 2.a loja — de 9/12 e '5/18

horas. (Ônibus Mauá-Fátima, saltar no início da Av. N. S. de Fátima, pró-ximo a R. do Riachuelo). 54974 55

Ducai

PRECISA-SE urgente de l babá àRua Gustavo Sampaio 358, apto. 1104Tel.: 37-9787. Paga-se de CrS 2 000 00 aCrS 3.000,00. * 76é4 54

BABA'
Precisa-se para 3 crianças. TratarRua Décio Vilares, 241, apto. 401 —

Tefi 37-8847. V 14018 55

PEDREIRO
- REFRAURIO

Precisa-se pedreiro refratário. —Apresentar-se á Rua General GurJSo,326 — Caju — Industrial Werco.
___^^__^^___ 54972 55

prema de
FUNCIONÁRIOS PARA O DEPT0. DE CRÉDITO

Rapazes entre 22 e 30 ânus, com bôa apresentação, facilidade deexpressão e instrução ginasial completa, no mínimo, para as funções de-VENDEDORES (BALCONISTAS) Salário fixo mais comissão Bas" 8 « 15mil.
COBRADORES para cobrança interna (Sem ir à Rua). Salário fixo mal»comissão. Base: 10 a 24 mil.
Apresentar-se à Rua das Graças, 61 — 2.» rc> — de 9/12 e 15/18 horas.
(Ônibus Màuá-Fátima, saltar no início da Av. N. S. de Fátima, próximo aR. do Riachuelo). 5497- 55

Importante empresa estrangeira necessita dos serviços de
uma pessoa altamente experimentada e qualificada para (lie-
liar os serviços de relações públicas e de tradução. Exige-se
dos candidatos educação tina, profundo conhecimento dos idio-
mas português e inglês e experiência prática de contatos de
imprensa. Dirigir as propostas aos cuidados desta folha n.°
25960, acompanhadas de "curriculum vitae", prévias expe-
riências e um retraio. Sigilo absoluto. 25960 55

DATILOGRAFA
Companhia importante necessita excelente dactilógrafa. Fa-

yor dirigir-se à Av. Presidente Vargas, 435 - 18.° andar, das 9
às 11 horas. Paga-se bom ordenado inicial. 14008 55

rinrFrrTRON
Indústria Eletrônica S. A,

..... Precisa de:
Desenhistas Técnicos
Ajudantes de Serralheiro (Serviço de chapai

Informações à Rua Francisco Eugênio, 192-A.
29923 55

DACTILÓGRAFA
Precisa-se exímia dactilógrafa com prática de arquivo, com

ótima apresentação. Ótimo ordenado. Apresentar-se à IMOBI-
LIARIA NOVA YORK S/A - Av. Rio Branco, 131 - 14."
andar. 44790 55

PRECISA-SE CARPINTEIRO
para concreto armado tratar na obra da Rua da Passagem

_"l 141(WL°. Sr. Oscar.  1102(* ss

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
(SALÁRIO INICIAL Cr$ 4:000,00)

Para trabalhar em Copacabana. Tratar Rua Bolívar nú-
juero 38-A. Super,- ceados Copacabana S/A. 9612 55

precíTa^je carpínteiíõ
para concreto armado e porlreiros para alvenaria de pedra,
tratar na obra da Rua Barão de Flamengo n.° Z com o
Sr. João, H027 55

HOMENS DE AÇÃO
TEMOS, AINDA, UMA OPORTUNIDADE PARA VOCÊ.
A elementos de capacidade, cultos, apresentáveis, que te-

nham exercido atividade para cujo exercício fossem necessários
rapidez de pensamento e tirocínio de vendedor, oferecemos ren-
dosa ocupação à base de elevada comissão, Entrevistas com o
sr. Osmar, Rua Álvaro Alvim, 48 - 9.° - sala 905. 9134 55

ESTENODACTILÔGRAFA
Grande Organização precisa de uma com boa capacidade

em Francês e Português. Carta com pretensões e referências,

para a portaria deste jornal sob n. 9137. 9137 55

SERRALHEIROS
Precisa-se de oficiais competentes, com prática em

chapas e canloneiras. Paga-se bem. Favor não comparecer
quem não estiver habilitado. ¦

Tratar com o Sr. Pinheiro.
RUA SÂCADURA CABRAL, 209/211

13101 55

ELETROTÉCNICO
Importante indústria de material elétrico

admite para trabalhar em laboratório e inspeção
elétrica. lendo instrução técnica não é necessário
muita experiência. Apresentar-se à Estrada Velha
da Pavuna, 105 — Esquina da Av. Suburbana —
Del Castilho. 44785 55

CHEFE DE FABRICAÇÃO
Para esquadrias de ferro e alumínio. Com grande prática.

Paga-se bem. Av. Rio Branco, 151 - s/ 503. De 16,00 às 18,00
horas. 10042 55

ENGENHEIRO
Grande organização industrial com fabricação

de bicicletas necessita com experiência compro-
vada de engenheiro com conhecimento de solda,
jatos de arreia, resistência e material, tubos
metálicos em geral e métodos de produção em
série. Os candidatos deverão apresentar-se à Rua
Carlos Seidl, 345 - Caju Retiro. 44759 55

YOUNG MAN
Age 27, good appearance and educatlon. Perfeet: ENGLISH— FRENCH — GERMAN — Fair Portuguesa (3 yeari In Braill).

Professlonal trainlng U.S.A. & Europa. Excellent baekground,
experlence in adminlstratlon (U.S.A. & U.S.A.F.), prtvate, se-
eretary to Hlgh Personalitlet. Reltable and Hard Worklng, seeks
responsiblo positlon, ali offars contldered. Messaget to Dr. ALE-

XANDRE 23-3389. 29974 55

Importante Organização precfsa de
Auxiliar de Escritório (moça), com
prática de datilografia. Salário inicial
Cr$ 5.000,00. Tratar pelo telefone
42-9S26 sr. Dias. 13103 55
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J_ CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 de Julho de 1958
2.8 Caderno

Centro

COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS (continua)
?SI?Í?_?-I_tll'y?"l®_ C0íeíe _&_*U?J£_T S&SSSS °U ,er- APARTAMENTOS de |UX0 .0-1 FUMB$ICÍ - Vendemos na plantai IPANEMA - Vendo aoar.amen.o _o_.a_ ,,_._,".. ,„,__,_/._

VENDE-SE — Entrego vario — Apar-
tamento Rua Riachuelo 133, apto.
806 — Visitar depois, 2 horas, pin-tado óleo outros melhoramentos, 2
salas conjugadas, 2 quartos, banhei-
ro completo, 1 quartr privada paraempregada. Facilita-se parte. S. BO-
SE LI — Praça Pio X, n. 78, sala 807- 8P andar. 1008 100
TERRENO — Compra-se urgente _
vista. Ruas Riachuelo, Mem de Sá,
Henrique Valadares, Ubaldlno Ama-ral, Rezende, W. Luís, Carlos Carva-lho. Tadeu Kosciusko. 12 pavimentos.Tratar somente proprietário ou pessoacredenciada, Rua Miguel Couto, 35,
grupo 706. 29919 100
QTO. DE FRENTE, sala, área c\ tarT
que na Cinelândia, 1 milhão. Eng.
TITO LIVIQ — Vende 42-1769. 5400 100
CASTELO — Vendemos a rua do Mé-
Jtico 45. esquina da rua Santa Luzia.
o segundo andar com 283 metros qua-drados, ocupados locação com con-
trato de dois anos por terminar. —
Preço base Cr| 5.000.000,00, parte fi-
nanciada. Tratar na IMOBILIÁRIA
ZIRTAEB LTDA. Rua da Alfândega
81-A — 1° andar — Tel: 23-3906'•' 6460 

100
ESCRITÓRIOS BEM SITUADOS -
Eng. TITO LIVIO, vende diversos —
Tel: 42-1769, Av. Rio Branco 134.
__ 5653 100
AMPLO ESCRITÓRIO — Na Cinêlân-
dia, ótimo preço, pagto. facilitado —
Eng. TITO LIVIO vende — 42-1769.

5658 100
CENTRO — Junto à Rua Riachüêío
ótimo para Incorporação, vendo ter-
reno de 15 x 28 (com prédio velho),
ótimo preço para negócio rápido. ES-
TEVÊS 32-8902. 13061 100
CENTRO — Prédio — Vende-se com
ótima zona comercial e bancária, com
dois pavimentos com ampla loja e so-
brado com quatro salas e demais de-
pendências, entrega imediata e vazio.
Ver e tratar à Rua Alcântara Maclia-
do, 33, entre às Ruas Mayrink Veiga
e Acre. Teis: 43-5410. Facillta-se par-
te. 29953 100

BOTAFOGO — Vendemos
aptos, de ampla sala, varanda,
1 ou 2 confortáveis quartos,
cozinha, quarto e WC de em-
pregada e área de serviço c|
tanque. Note bem: Em ambos
os tipos, o quarto de empre-
gada é reversível, servindo
como 2o ou 3o quarto. "Edifi-
cio Marechal", de linhas mo-
dernas sobre pilotis. Somente
4 andares com elevador, am
pio Play-Graund e parquea<
mento de automóveis. Projeto
aprovado e início imediato da
construção Preço fixo sem
reajustamento Prazo de en-
trega estipulado em contrato.
Rua Barão de Lucena, esquina
com as ruas Theodor Herzl e
Assunção. Vendas diretas com
os proprietários e construto-
res, CONSTRUTORA NOVO
HORIZONTE LTDA., Rua São
José 90 — 11° andar — Gr
1.106 — Teis.: 52-1968 —
52-0452 e 32-2919. Informa-
ções diariamente no local das
9 às 21 horas inclusive sába-
dos e domingos.

54976 400

LARGO DO MACHADO — Café Cal-
pira — Vende-se, fazendo boa féria,
bom contrato. Mais detalhes na Av.
Rio Branco 151, sobreloja,. sala 214,
com o sr. DINIZ — Fone: 32-3356,
___, 13063 500

ZAurgUen,eT §SÜS_pÈ °" '"-APARTAMENTOS de luxo to-
912.. 700 jdos de frente claros e airv

pios oportunidade em Copa

Copacabana
VENDO — Figueiredo Magalhães 741,
oitavo andar, frente, lado sombra —
bonita sala e quarto separados, co-
zinha, área c. tanque, quarto e YV.
C. de empregada. Preço 400 mil avista e 400 mil cm seis anos. Entrega
em oito meses. Tratar com dona RA-
QUEL, tel. S,_-02.6, 13086 700
COPACABANA — Oportunidade I —
Vende-se o apto. 1001, da Avenida
Copacabana n.° 99, com 3 quartos, sa-
Ia, saleta, 2 varandas envidraçadas,
cozinha, banheiro em cor e depen-
dências dc empregadas completas. —
Ver com o porteiro. Preço CrS .
1.450.000,00 sendo 50 por cento finan-
ciados cm 5 anos — Tratar na AD- ._?__?_..
MINISTRADORA E IMPORTADORA1'regada
CURVELO LTDA., Na Rua México
88, sobreloja. Teis. 32-7711 e 52-6285.

13075 700

COPACABANA - Vendo apto. de lu-
xo para entrega Imediata, salão, 4
quartos, 2 banheiros socaor aod aoao
quartos, 2 banhs. soe, dep., garagemVer à Rua República do Peru, 239,
apto. 104, frente,, chave com o portei-ro. Tratar tcl. 52-1725. Preço: CrS ..
2.200.000,00, sinal de 1 milhão.

10046 700

cabana na Rua Siqueira Cam-
pos Edificio Joy composto
de: vestibulo, ampl. sala com
jardim inverno envidraçada,
2 quartos, banheiro, cozinha,

„.„...., ^rea' dep. empregada, e ga-VENDE-SE apartamento na esquina raaem Prece» a nsríir /_<_da Avenida Atlântica, com 3 quartos _, &?_Vx- V_L? _?. ¦"---. ' ' '
com armários embutidos banheiro em 560.000,00. Sinal 50.000,00 nacor, living, cozinha e dependência de - - - -
pregada. Todo pintado dc novo. . P ______ _.__ __ ¦: • i ________ _ •- , .Preço 1.500.000,00 a vista. Não aten de 5.000,00. O Saldo em pe- Ia0•000'00 dc s,nal - CIVIA
demos a intermediários . Chaves quenas parcelas Tratar ___!• \f,nVS Ou-vidor> n-° " - (Seccom o telefone 27-8427. oi. aAoi a Iiit a _»_¦•_!_?«- Vcndas- 2.. and.') - Tcl : 5.-8

14007 7oo:26-0281 
'VNITA GELBERT — dc 8,30 às ís.oo horas

ipanema -intrega.imediata, vendo I Atendo diariamente das 9 às

£Lp,.'E_.a0 T Ycnd,eJT"°s "a planta (IPANEMA - Vendo apartamento cornAV. DELFIM MOREIRA .98 - Vendoa Rua Marques de Abrantes. com 2 sal-' '> «"*»»«¦ h„.,__i._  _._... '•..!."'" wujmiUW» .i_t> — .cnno
salas, 3 quartos
Cri 1.400 000,00, garagem, mais 50mil. 50% durante a construção. O
..V-S-HL6"1 50 Prestações. Tratar emALCIDES MORAES & CIA LTDA.
Av. Rio Branco, 128— S. 1.6.1. Teis-22-0504 e 37-7256. 12039 900

2 quartos, banheiro com box,»o último apartamento d. 
"frente 

«mCr? 1.230.000,00 tfcMlnha, pequena area. quarto . WÔ C0n«Sdc emp., a oprã está na cobertura —1 garagem. Preçu: CrS 2 200 00000 VcrPreço .0« 800.000,00 fadltto a entra-, Hq local e trà.ar pelo tel! 22-1557da e 50 por cento em 5 anos. Vcr a i_n__ i.nnRua Alberto de Campos n°. 25 com o
sr. JOÃO — Tratar com MARIO REI- Av. Rio Branco 135 — 2o, gala
208. Tel. 22-5536 c 47-3221.

803! 1300
APARTAMENTO C| 70% FINAN-
CIADO — Acabado de construir, eainda não habitado, cm Edifício sl-tuado à Praia do Flamengo, (defundo») constando de: Quarto c sa-Ia, banheiro completo e pequena cm côr, todo pintado

Lins Vascom los
APARTAMENTOS prontos.—IPANEMA — Vende-se grande apto.: Rua Aquidabâ. 71 — Vende-sr com

«,_.?«_ permanc"te PI. o mar* o| 4jhabitc-sc. Grande financiamento.quartos, 2 salas, dependências de em- Sala, 2 ou 3 auartos rt.n H. _ m.pregada completas, copa e cozinha! nreíàda Fie_J___r _ iS_i£tf_____em côr tnrir, nint_ri„ .. 0|eo gara- 
"- tievador e incinera.or.

j i_j Huun. v«r a it. Visconde de Pi-
0,oa ra.» 431 c, porteiro e tratar c D.H|00'iMAHIA - Tel - ¦

confortável apto. com 2 quartos, tendo120 horas. OtimO negócio.um grande armário em pau marfim OOHAco.re, Ampla sala, grande j. de Inver- z 22no (2,80x2,35), Banheiro em côr, eo-IAV ATLÂNTICA - Vende-se magnl.l-zinna^ quarto e dependência de em-:co apartamento de írente 2 salas e

700

APTOS. NO MARQUES DO HERVAL
e no ITU, Eng. TITO LIVIO vende —
42-1769. Av. Rio Branco 134.

S659 100
CENTRO —i Vendo apartamento pron-
to com: sala, quarto separado, coz-
nha, banheiro completo. 300 mil a vis-
ta, 200 mil financ. sem juros. Deta-
lhes Av. Antônio Carlos, 615, sala
1002. com SIMÕES.

57326 100
AV. RIO BRANCO — Vende-se andar
de 230m2 — 42-9739. 13100 100

AV. R. BARBOSA — Vende-se apto.
de sala e 3 quartos por um milhSo —
42-8739. 13110 100
CENTRO — Vendo apto. 2 qtos. _
dep. por 800 mil. Av. Rio Branco,
185. S. 1819. Tel. 32-2503.

9121 100
ED. ITÚ — Vendo um conjunta por
600 mil. Tel. 32-2503.

9124 100

CENTRO — Vendo um andar novo,
Vazio ou grupos separados. Tratar
Av. Rio Branco. 185. S. 1819. Tel.
82-2503. 9122 100

ATENÇÃO — ótimo negócio! últi-
mo à venda. Vendo em edifício de
so 4.pavt _. em elevador já em cons-trução á Rua Álvaro Ramos perto da
Rua da Passagem apts. todos de fren-
te com: hall. 2 salas ótimas, 2 amplos
quartos com armários embutidos, co-
pa, cozinha, banheiro, área, dep em-
pregada. Sinal 50.000.00, na promes-sa 100.000,00, prestações de S.OOO.UO
O saldo em pequenas parcelas. Tra-
tar: Tel.. 26-0281. Anita Gelbert.
Atendo diariamente das 9 às 20 hs.

7609 100
OPORTUNIDADE! — Ve.hdo RuaVoluntários da Pátria cm constru-
ção adiantada apt.., de luxo com-
posto de: vestibulo, ampla sala, jar-dim inverno envÍdraçado, 2 ótimos
quartos, banheiro, copa. cozinha, área,dcp. empregada. Sinal Cr$ 50.000,00
na promessa CrÇ 50.000,00, prestaçõesde Cr$ 5.000,00. O saldo em pequenasparcelas. Tratar Tel.: 26-0281. Anita
Gelbert. Atendo diariamente das 9as 20 horas. Raro negócio. 7603 400
A PRAIA DE BOTAFOGO - Vendo
ap'". de frente, and. alto. c/ linda vis-ta p/ praia, c/ 2 qt _., sep. de sala,
varanda, banh». _/ box, cozinha, área
c/ qt». e wc emp! Pronto cm 20 me-ses! Preço Cr. 995.000 c/ fine". Inf.
57-5771, 57-6573, 57-7786 c/ Carvalho
Rocha.

AV. RUI BARBOSA - PARA EN-TREGA VAGO — Luxuoso apto.de frente, no 16.° andar com mag-niflca vista, constando dc Hall, 3saias, _ quartos, armários embuti-dos, galeria, 2 banheiros sociais,rouparia, copa, cozinha cl armários

COPACABANA — A Rua Pompcu
Loureiro apartamento dc frente
constando dc: Sala e quarto sepa-rados, banheiro e Kitchinette. —
Ocupado com contrato vencido —
Preço: Cr$ 450.000,00 com parte fi-nanciado. — CIVIA — Trv. Ouvi-
.n°_.l7_(Scc' Vendas 2.° and). Tel.* k W.C. dc empregada egáraêcm"52-8166 dc 8,30 às 18,00 horas. |Ver com hora marcada

promessa 50.000,00 prestações! cozinha. Preço: CrS 5..0.OOO.OO cl 6e e P)ay_round. Preço CrS 3.00O.Ô00 £___Be' *er no ,ocal com ° ""•. .-_._._,_. __ .. ...-______ __._ mC| ijoo.ooo ,,i Cai-.a Econômica em' "ARI0, inc,uslvc domingos. Tam-
15 anos. Ver á R. Visconde de Pi- bem pela Caixa ou Instituto,

7181 170047-8235 das 7 às Ur^TS fhs. ou a noite. 14004 i9u.|LINi) — Vendo casa coni aca-
ipanema" ou i.eblõn - .omprojbaniento tipo luxo, com va-terreno ou casa para meu uso. Ncg u-ranrl-. q nn_.4n_ .„i. -__,:cio rápido e direto. Não aceito in- ranaa- J quartOS, Sala, COZI-
termediários. — 27-3533, Souza. * tili3, copa, quintal e entrada

na Rua Aquidabâ. 710. Entra-
da 300 mil; facilitados 200hua laranjeiras s4.i - _vendo mi| e fmanciados 700 mil em

Laranjeiras. e garagem. Todo atapetado è 3 quartos - Preço Crs 1.500.000,00 depintado a óleo, decoração moderna.!entrada e o restante a combinar —
-.a._?_ visitas C°m JOÃO HENRIQUE; Tratar e marcar hora com o Sr. NEL- embutido. .„., .rYnc'" __«"À 'n7-74l8. .072 7no son tcl 43-1072. flsis 7fto emD1I,J<,os> * quartos e dep. de em-
_"<££,____ --Í°72J_0; ' 

U<- _61o,c'°i pregadas. Preço: CrS 4.000.000,00jd. alto luxo os aptos. 103. t .AVENIDA ATLÂNTICA - Ven. Sífo*^ nno íeabmenTo .m' 71} «»¦'*«'»e""a«"a c parte finan- - -103,4. cie fundos. c| sala, j, |„., prestações de 10.040.00. Tra

52-8166, de 8,30 às 18,00 hora. _ls.í_",te em 5 al,os- ci 1ur0s de "%'.iü,?Sa Aranha. 206. sala 313,
KAti-o 'nnn!Ec"£ícl° noVo e entrega imediata. — denoi. ria. H linrQc Tnl .__._"?_ W\ Ver no local e tratar d J. MALA. I --l.1-. QaS l. "OraS. lei.: .

fr° 
»° Leme em andar alto .dí ju^t.frente, um ótimo apartamento c/varanda envidraçada, 16 m_ , li-ving. 30 m_. sala 17 m2, 4 gran-des quartos, 2 banheiros, cozinha,

i«r " ^rca à* serviço, quarto

grande area de serv. instai. p| á_ua
quente e maquina de lavar. Coz copa
agulejada até o teto; em final de cons-
trução. Lugar de fartura de água
estritamente residencial. Rua Tone-
leros 261. Combinar visitas c| sr. BO-
RIS pelo tel. 36-1610. 21095 700

St%, 7«)_;M«aH^
n.° 404. Tel.:' _ível. Preço Cr$ 3.000.000,00DUPLEX.- Vendo em flKl dícona- f?¦-?«.truçao, a Rua Joaquim Nabuco 46, l~'í"b,'i8situado no 99 e 109 pavimentos. Sa-lao com 68 m2, copa-cozlnha, 18 m2,'l_.-_¦;. ií5,-v_"-_ra quartos com banheiros privativos, lp,0-... <Iun°os), vazio, com ótima I Grupo 3023 quartos de empregados, salão de' ,.la'.]lvl"B. 3 quartos, demais depen-1

Gávea Jardim Botânico
FAIA. Av
'.a 410 tel:

MALA
Pres. Vargas, 417-A, sa
43. 6195.

25846 1400

II52-9074. 56813 1700

São Conrado - BarraLARANJEIRAS — Vendo o apto. 404da Rua Sebastião Lacerda, 31. c| MlaT;>SSS—r— ——-—[Üe quarto conjugados, banheiro e am- i-'„ LS' "? »ec-,, dos Bandeíran»!,
pia cozinha, por CrS 480.000.00 a com-! líJucamat¦_* __i_ da ^na "tta-

ATENÇAOI - LAGOA - Pechinchai _Para contribuinte Ipase. vendo maenl-
 .,„„ fico aP,1- fente. novo e lindo, térreo.

29909 700'parle financiada. HILTON UCHOA i^.!! OTlst?° .atum", silencio absoluto, cl Cl" -"""""'• HV "-,'0 ¦•''"•"""•"" * «"""-I nlianíâl Fn. tito t mm "„____
 ,. ,„. ,„„„,„,„„, >_..,„ ,, CAVALCANTI —Tel- 42-4472 e' grde- sa,a' 3 aninloí. pts., banh b"la^ Ver no local c. EIIASMO c tra- í, ,"Ksft .. B' TIT0.L'VIO vende.

lão com 68 n.2, copa-co_lnha, Í8 m2, \*& 9°0PA,CA?ANA, 36 - Vendo o 22-1569,' Av Erasmo Braga 299 - comp - «'clc- ™- a'ea c tanq. dcp. jtra C| J. MALAFATA, 43-9195. ^.'.f:.nA^la'/v'"Jir' 5'w5 1800
' """-"• ¦ " 29970 

700!eg"pl'Tnit0S' Melhor lo«l dc condu-1 25845 1400. 
"2™ ~^~vvvw*ws,ws,',)

refeições, com gaf__|tn."Tra"tar"coníi dências. por" cifs" -7300.000700. 
"_^n!lã! 

COPACABANA - Vendo terreno, imundo Corrêa, 23 ap. 202STel . _7-3B.B LARANJEIRAS —70% CI11 6,°'° Comprido Catumbl*""""* ""  52% de entrada c saldo a combinar í ,0 x -¦ otlma nla' Z0lla 10. Pavi-' 9675 lflOl'1Chaves, e/ porteiro. - Tratar u/ j.'| mentos. Fone: 36-1700. ALVIM. """ 
HILTON UCHOA CAVALCANTI - AvErasmo Braga 299, grupo 302. Teis:22-1569 e 42-2472. 5151 700
COPACABANA - Vende-se o último
apto. á Rua Bolívar, 129, apto. 1004,
Ja c| estrutura pronta e alvenaria emandamento pi entrega em prazo recor-
de c 2 quartos c| armário embutido,

salào, 2 grandes J inverno, banh.,
cozinha cj lugar p| geladeira e deps.empregada completa c| grantle quarto
que também pode ser transformado
em 3.» qto. social em vista do e! ta-manho. Preço lixo rarissima ocasiãoCrS 1.080.000,00, sinal CrS 310.000.00.

parcelas semestrais de CrS 60.000.00
até as chaves, o saldo em forma dcaluguel. Grande emprego capital pirenda ou revenda até mesmo pi sua
moradia. Tratar à Av. Rio Branco, 116— 9.o Gr. 902 S 3 — Teis.: 42-2723 e
32-0922 c JOCELIN MARTINS.

MALAFAIA. Av. Pres. Vargas.1 417-A.
sala 410; tel. 43-9195 25850 70U

11025 700
V_#VV_^_'_^^_^«^_^^^_^«>«^W_^«VWW_íWV

/:•/. TengoCOMPRO A VISTA apartamento doisquartos amplos, boa sala e dependeu-1 cias em Copacabana rua sossegada ouIPRAIA D0 FLAMENGO — Vende-setransversal da avenida, Telefonar! apeamento de frente com bela, vista
para 57-2261. 6169 700 para ° mar' composto de: sala-quarto, banheiro, cozinha, andar alto. Pre-IED. DOM CARLOS - Av. Copaca- |ço: CrS 650.000,00 com grande finan-bana, 1.150 — Vendo o apto. 616. e. ciamento. Tratar com sr. Armandosala-quarto ronjs.. banh, cozinha ei Tel. 22-1650. 23914 900... ....

e

JARDIM BOTÂNICO - Vendo pron-ta entrega esplêndida residência —ITendo todos requesitos para famíliade alto tratamento luxo e conforto.Situada em centro de terreno. Sita
í_v.___"eu de Paula Machado. Fone:36-1700. ALVIM. 11023 1001

20000. ooP financ,7.m0Vn0'_,tC.do ^5íNA"PRÃÍÂ7nqv57andarllto/SOÚ
CrS 220200 TrSKr^, T° ViÍÇ5!*- cruíS- a«ora- 36 prests' de 4!)82'00 <
FMA 43 919.r 

Tra,ar M l*m\$± «P.préstS. de_2.70_,00. Eng. TITO LI;25847 700! vio vende.?!,-1789

J. BOTÂNICO _ F. 1460 — Vend--
rrios ca. _ 2 solas. 3 quartos 2 banhei-
ros, área dc 250 ms.2 construídosCr$ 3.500.000,00. _ Tratar na IMOBI-
LIARIA ALEXANDRE KAMP. eis
32-3872, 42-5710. 569G0 1001

anos! 10% de sinal. Vende-!casa - mo comprovando,mos à Rua General Glicerio,ií?",? ^0St.„,Fcrraz_,5 salHS- 4 quartos,
58 esplêndidos apartamentos SS. «T^ÍòntK0-%^dSf:

pOy 29946 2001
AV. PAULO DE FROXTIN - Ten-do apart. com 2 qts., sala, coz. de-
pendência de empregado, vaga na
garagem. Preço 1 milhão duzentos ecinqüenta mil cruzeiros, financia-
mento de 900 mil cruzeiros em 15

LAGOA — Vendo apto., vazio, c / sa-
5404 PCOila. 3 qtos., 2 varandas, coz, banh. _

COPACABANA— Compro apto I SEN, VERGUEIRO - c. gar.. de|^epe"d„ènnclas.„çmP.'-eg- Preço'cr$ .'..
dc 1 ou 2 salas, 3 quartos. 2 ba-' ffente, 1 qtos. e 2 salas, 2 milhões _ | OaO.000,00 c/ 80% a vista e 50% a com
nheiros e mais dependências. DoiiiEns- TIT0 UVI° vcnde i2'm3,- _ !ou imm_ío. tinanr.i.m.. _,,.or Cx'!

com: Sala com 24 m2, 3 quartos, banheiro com louça in
glêsa em côr, cozinha de 8 m2.
abrigo para autos, dependên-
cias completas de serviço e
empregada, área total de 110 nfâ^^fffi^^

42-lo5,) das 10 às 18 horas ou 58-3413
a n0lle' 29983 2001
RIO COMPRIDO - Vendo, à Avenida
Paulo de Frontin, 742, apto. em cons-
trução, de frente, c/ 2 quartos, salã.o,
banh., cozinha e grande área servi-

sinal dc CrS 1.400.000,00 c o res 5399 900
Copacabana - vende-se pronto à jante à combinar. Corretor MII-IFLAMENGC

ou Institutos. — T-íI. 32-9111.
13092 1001

APARTAMENTO NO CENTRO —
Vende-se o apartamento n.° 609 do
edifício Norraandie à Rua .Vas-
hington Luiz n." 3 — Antiga Rua
Paulo Frontin. Trata-se com Dr.
E. Jordão — Praça Mauá, 7 — 16.°
andar — Telefone 23-0430 — Das
9 às 12 horas, 29942 100
CENTRO — RENDA — Conjunto
de frente constando de: 3 salas, sa-
leta e banheiro, situado à Rua Mc-
sico, alugado por CrS 20.000,00 pas-
Bando a Cr$ 25.000.00 em 1-9-59 —
Preço: Cr$ 2.300.000,00 com parte
financiada. — CIVIA — Trv. Ou-
vidor, 17 (Sec. Vendas 2." and.)
Tel.:* 52-8166 de 8,30 às 18,00 hs.

54960 100

Lojas e escritórios
LOJAS — Em Copacabana, Flamen-
go e Tljuca, prontas e em inicio de
construção. Vendem-se com gran-de parte "financiada. Tratar inclusi-

RUA S. CLEMENTE, 172 —
Apto. 202 — Comercial-Resi-
dencial — Vende-se magnifl-
co apto. de frente constando
de ampla sala e quarto sepa-
rado, banheiro completo, co-
linha e area de serviço com
tanque. Tratar pelos Telefo-
nes 43-4059, 23-4362 
43-9990 com o Sr. MOACYR.

44832 400
BOTAFOGO - Vendo vazio, frente,
apto. 4 quartos, 2 salas grandes va-
randa envidraçada, 7 x 1,50, 2 banhs,
sociais, copa-cozinha, 2 quartos cm-
preg. e demais dcp. Area total 210
m2 em rua arborizada. Cr$ 1.000.000,00
à vista c restante em 5 anos. Tratar
inclusive domingos com CALLERI tcl:
25-8069 e 25-3691.  7189 400
BOTAFOGO - Vendo, vazio, apto.
2 quartos, 2 salas, grande varanda
envidraçada, banh. coz. e dep. compl.
empreg. em rua ai-borizada. Cr$ ....
500.000,00, de sinal e restante financ.
até 10 anos. Aceita-se financ. Cx. Ec.
ou Inst. Tratar inclusive domingos
com CALLERI tel: 25-8069 c 25-3691.

7190 400

Lojas — Re»ijardim botânico - f. n__ —
Rua Marquês de' Vencíc-se. no novo bairro residencial,

as peças c| Janelas pára praça inolü-l 
  " """".™__*__n 

Abrantes 64 em frente ao í'0- . U.- _.° de,.le!10 Franco, uma con-
7652 400 slve banh. e cozinha, tornando assim - — --  Z___3 7n0;, . . „ " 4 f_ 'renle aU V# íortável residência, moderna, com v.s-

bem claras e arejadas. Em ediíicio só. ICOPACABANA - Vendo apartamen- '.S10 BÇIIliett. Reservas de ^ panorâmica para Guanabara o La-

Av. Ataulfo de Paiva. apto. c! quarto,1 ton Magalhães. — Av. Erasmo c0r,,_l salSo totalmente separados, e todas'Braga 255 S/404. Fone: 22-6128 rend

bre pilotis, lado da sombra c| vista
permanente p/ o mar. c/ cortinas elustres etc. Preço rarissima ocasiãoCrS 670.000,00, sinal de CrS 400.000.00
saldo em prestações mensais de CrS

o, um por andar, à rua Conselheiro' magníficas loias 110 melhori8 ' «m água nasce te e grande pis .Lafaiete, esquina de Júlio de Casti-' *. .J, '_ ,_ •-ií,"¦ cína 'lentro do ^artllm- Cor" móveÜ
lho, 79, corn 2 salas, jardim de inver-' P°"tO COBierCial da Rua Mar-! e com telefone. Base Cr.3.700.000.00
no 3 quartos de frente, copa-cozinha,! quês de Abrantes CondicQes'à -V'íla'--1?lU S° C''m 8VlS0 P''évi°
2 banheiros sociais, quarto de empre- •_ • *2.400,00. Qrtó_e\7mp7egã"_ápHai^]|gadiiv^ pilòtiVIexcepcionais de pagamento.renda ou revenda. Observaçáo: Êste Tratar com HILTON UCHOA CV-isinal de 10% a rntnhinnr papto. só pode ser vendido à pessoa VALCANTI - á Av Erasmo RrV. .' n_._V _• .'°. COmDlnar e

que tenha contribuído para o IAPC a 299, grupo 302 Teis: 22-1569 ê 42-447' ! 9«% financiados em 100 me-mais de 2 anos. Chaves c plantas. Soa.<> V__ coc Tt_-_. .«». ca_it___tratará Av. Rio Branco, 116 -»•> Gr 29972 ,00 |SeS. I ratar COm SANTOS
902 - 5| 3 teis.: 42-2723 e 32-0922 c;iCOPACABANA - Apto. de quarto e BAHDUR — Av RÍO BranCOjocelin Martins, fe^™ e ^- «° ™™>Jw - 18.» andar
COPACABANA - Ver._c-c esplendido
apto. Av. N. S, Copacabana. 371

intermediários dispensados. Tratar ra
IMOBILIÁRIA ALEXANDRE KAMP,
tcls. 32-3872 c 42-5710. 56963 1001

Glória

POSTO 6

m2. Preços desde 1390 mil
Obra em pleno andamento.
Venha comprovar a excelên-
cia deste negócio diàriamen-
ÍnnÍaiSA8I.DSr-2Ãi\0/AaLn0 fé^ Ç° MShW^ ^^ e b^ ''a« S.COm LAUKO UAMASO - NEL-1 ,ua..'. empregada. Grande empiêgo
SON MAGALHÃES nu Dua C3nital P/ renda ou revenda, tra.is-OU Kua ferindo
M- ... --¦ r___.|i__ os meus direitos p/ preço deexiCO, 111 — G. 3902 3 — custo, por motivo particular, .'reco
Teis. 22-6400 P "í. .1S_9 rarissima o-asião, CrS 800.000.00; .in .1.ii O.UU e 0_f-IH4__. ;CrS 165.ooo.00 a combinar; saldo em

54452 1400 í prestações de Crs 10.500,00 por r,'ês
-TFvrlfni r.„^-.„ :r_ í E/ juros- — Tratar à Av. Rio Branco.

«_;„ - . _~ ,9P°rtuni,lade para! 116, 9.-., gr. 902, ./ 3. Teis! 42-2723 .uno gosto dc alto luxo. Todns de 32-0922, c/ JOCELYN MARTINS.
9147 2001

^«VVVVVwn/VVVV-^VVw>¥V^-VS^*VVVVVVt

frente, apartamento no melhor
ponto residencial dc Laranjeiras.
Edifício Pigali, composto de: sale-ta, ampla sala (22m2). 3 ótimos
quartos com armários embutidos, 2banheiros sociais, copa, cozinha,area, dcp. empresada e garagem.¦Sinal CrS 100.000,00; promessa CrS

Santa Teresa
S. TERESA — Vende-se apto. c| Z
qtos., 1 s.. banh. compl., dep. empreg.

rinpi* . 1» c . "« _.,_ 1 _t_-._-_-_-.r-5  " b—»s«"i acabamento luxo 60% financ. em 5GLORIA — A Rua Santo Amaro, Sinal CrS 100.000,00; promessa CrS anos' Rua Mm- Alexandrino, 356 aptoapartamento constando de: 1 sala, 100.000,00 prestações 9.000,00 - O IS 30:) tei: 22-4«7. 9085 2100
H!IL7U,) ifiio T.lpfnnP M_7Qi«P I' í_?r!° «'"''f^ndcrites) " ,n!_iro saldo pequenas parcelas. Tratar EPF. LEONARD DA VINCI - Rua

Ótimos para ren- ~ lelefone: 52-7316. | completo c Kitchinette. Ocupado c| tel. 26-0281. ANITA GELBERT -Monte' Alegre 358, vendemos os úl-
apto. 312. c| quarto, grande" sala, I da, revenda ou morarTia Ana. 4,}862 9001 Í2P „'l „,.Ve"c,do. Pm'° CrS I Otinio ncÇnoio! Atendo diàriamen- '"'vos aptos, para entrega em 8 me-
banh., cozinha/ e vestibulo, Preço ra-».' re*en«f OU moradia. Apar- .,,--—— -— __ 475.000.00 com CrS 230.000.00 fi- j te das 9 às 20 horas. :ses- l'ica l.tda. - Av. Rio Branco
rissim.. ocasiáo crs 495.ooo.oo, sinai| tamentos de sala e quarto con-: ;r ,•„„]., 

~ 
;• „-_"_LYi_,^m _ nanciados em 5 anos. civia — 901.- ,,„,, .«*> .1. grupo 2.105.

Cr$ 250.000,00, saldo à combinar em 24 juqados banheiroAl.it _ h_ 1 i! -„ , f as' , d.ormitorios. 2, Trv Ouvidor. 17 (Sec Vendas 2 • ,~t_.:ií'«s —-- -— 10018 2100meses si Juros. Grande emprego^pp^ 
Cr$ 3ó!o0a00 de ^PT^^^ ^^^^^ " ™^ ^™ "" °" -I^HAN.EIRAS - F. 1462 - Vende-:

pitai pi renda ou revenda. 18,00 hs.
52-8166, de 8,30 às

54993 1100

32-0922

C| porteiro e tratar à Av. Rio BráncÕ.|hál e 3 600 CrS m_.ncáíe' » Dnal—— 
~ Te!s-: 32'3372 c 42'5710

116 - 9.» GrS 902 - s| 3 - Teis • £! .'. ,,*ouu **r? mensais, a Rua 56959 900;jocelin MAR-;|aint Roman n. 480, junto a!flamengo - v-Sd5~_mõ~ií_7o! GraiaÚ
!Fco. Sá. Obra na 7a lage. Ven-Iírente' cl sala- 2 n"artos'e demais]

COPACABANA-Vende-.se de frente àidas de H. E. NIGRI, no local dfata"fft^'ffl^_^^^ ÃS^^1 C°n^,r° tCm,n° "°
Rua B: Ribeiro, Jà c| estrutura pron.:OÜ fe|. 52_5236. Ónn V7flÓ &0Site 5™ -"—-! ^ — •'$*&' Mtyer' Vila Isabe1' ™-

J.1 ____Plltf) TI! PTl»i # I I IO (1111

42-2723
TINS.

ta e alvenaria cm andamento pi en-i 32-9111trega em 10 meses, apto. ei 3 quartos \ fhpAC ar» vã _- -_--••_,—• 
' • —— .ÜJ'J yuül

salíio, 2 grandes J. inverno, copa-cozi- „„„., ^V* ~ »endo ótimo | ATENÇÃO! Oportunidade! Vendo! r.

em 15 allos13-3™.-;tar tel.: 26-0281 - Celina.

São Cristóvão
LARANJEIRAS — F. 1462 — Vende- :
mos apto. luxuoso, nn Parque Guüi- I
lí. com 440 ms.2 de área construída. |.1 salõe.. 4 quartos. 2 banheiros. —'
Tratar na IMOBILIÁRIA ALEXA.C-! ATENÇÃO — São Januário VendoPRE.KAMP, Tcls. 32-3872. 56961 14001 grande prédio residencial e comer-
í innncin.o Z. 

'—7" 
I cia1, zona '"dustrial. serve para di-

LAKANJLIRAS — COSme Ve- ; versos flns' ou paro renda, saláolho - Oportunidade - Ven.[^.iSt e sobrado com resi"
. , , ¦¦• ...,.v..to armado, luz flores-995 l200,ao lote com 400 m2 e testada1 cente- ,fl0 '"¦ construídos; 3.500.000,'""¦ n 000.000, a vista c o resto fi-dos. Uruguaiana 22 — S. 304.

ve domingos com CALLERI. Teis: BOTAFOGO — l?P<:Pru!.«25-3691 e 25-8069. 7188 200 DU '/ I«Servas —
no triângulo formado pela:Praia de Botafogo, Rua da
Passagem e Voluntários da
Pátria — Todos os aparta-
mento de frente com sala, 2
quartos e sala e 3 quartos,banheiro azulejado em côr,
cozinha, área de serviço com
tanque, quarto de emprega-
da, W.C. de empregada e ga-rage. Edifício com 4 elevado-
res — Fabulosas condições de
vendas: 90% financiados em120 meses. Tratar com SAN-
TOS BAHDUR - Av. RioBranco, 185 — 18.° and —
grupo 1813 - Tel. 52-7316 -
Corretores também no local.

LOJAS E ESCRITÓRIOS - Vende-
mos para ocupação imediata, grupo
de g| salão, 3 salas, 2 sanitários. Rua
Quitanda — Tratar na IMOBILIÁRIA
ALEXANDRE KAMP — Teis.: 32-3872
e 42-5710.

CENTRO — Vendemos para ocupação
Imediata grupo de g| salão, 3 salas, 2
sanitários — Rua da Quitanda — Tra-
tar na IMOBILIÁRIA ALEXANDRE
KAMP — Telí,: 32-3872 e 42-5710

56962 200

VENDE-SE apartamentos
compostos de ótima sala com
banheiro, servindo para mo-
radia, escritório ou pequena
oficina. Entrega dentro de 50
dias. Apartamentos de fren-
te: Cr$ 380.000,00 — Aparta-
mentos de fundos: Cr$ 
350.000,00 — Ótimas condi-
ções de pagamento: Pequeno
sinal, pequeníssimas parcelase 50% exclusivamente em
prestações de Cr$ 4.600,00
(inferior ao aluguel). Veja
diretamente no local, à Rua
Marcílio Dias, 20 (atrás do
Ministério da Guerra) corre-
tores no local. Vendas exclu-
sivas: SYLVIO SEIBEL —
IMÓVEIS - Rua Riachuelo,
64. — Teis. 52-5696 e 52-9600—• Atenção: Concedemos con-
dições excepcionais para ofi-
ciais do Exército.

57516 100

Botafogo

a 13 quartos &_!.___"iSEi"' ?T"- scna(,or vergueiro obra já emilhor ponto residencial da rua Ud- aSua mz e esgoto. Preço °^iU& 4-»-'b'
^Çi^^^ Richard aparta- CrS 300.000.00 com sinal de! _™e-!crS i.60o.o<,o,oo - KR. .ÍKS de luxo sobre pilotis CrS 60.000,00 em três ou aua-1

, , „.. , .. . ¦ --. ..¦¦•...._. „.-..,n.._,« para o mar a ««...ATENÇÃO — Vendo no me-|d,e *? metros para rua calça- nandãbox c[ louça em cór e deps. emprega-1 Posto 2 — ___.«_..__. ......... . . >""•' '"•" •' ""¦« .. . _i_ _¦ _. • .........
da completa c| grande are,. c| tanqu
por preço rarissima ocasião. CrS1.650.000,00. sinal Cr$ 330.000.00. 6 mses CrS 250.000,00 à combinar o saldo' rn_ _cm prestações mensais de Crs i í.pC-.,e.„0„an?,s' Tratar com WAI.- escritório, terraço noni 60 m' cir-COm iraraeem nIav=irround15.0000.00 8/ parcelas Intermediárias. I! DEMAR P. S. MOREIRA _ Av. cundando anto área rten .«mil'UáAaÍ j P J grouna.
Grande emprego capital p| renda o»! Altc. Barroso, 91 - Grupo 4061 - «SJ .entrem Ne_óei_ na«Pf1" t0d°S de frel,te' CO"'Posto de:
5SS?aà aÍÍ,mRr°BraPncSoUa ^^á Teh' 5Mi e -2-7312. _P j Kto^Sioí.S Kt vestibulo. ampla sala, 2 óti-
Gr. 902 _.sl,3,"- Teis. :".\ 42-2723 e1 554.8 v7001 messa 100.000.00 prestações de CrS """" '"" ' '"
32-0922 c! JOCELIN MARTINS. COPACABANA - Perto da praia 5.000,0 -_0 saldo ero pequenas

11032 2200

COPACABANA - Vende-se à Rua ,IÚ-
lio dc Castilhos, 35 — apto. 1212 1«
locação — apto. c| vista permanente
p/ o mar c/ quarto, sala. banh. e cozi-
nha, c/ plafonler em todas as peças.Preço: rarissima ocasião. Sinal CrS
230.000 00, cm 12 meses CrS 80.000.00

mos quartos com armários
embutidos, área. banheiro,
dep. de empregada. Preçovendo urgente por ausentar-me do i Parcelas. Preço 950.000,00. Tratar

pais, apto. deJrente com duas pc- Itel- 26-°28> - ANITA GELBERT, .„„ „„n nn „.- , ~nn „A„ „ ¦
quenas varandas, vazio com sale- I _ Atendo diariamente das 9 às 20 490.000,00. Sinal 30.000.00 —
ta, sala, dois quartos, grande cozi-, noras — Karo negócio. IpiOmessa 30.000.00, presta-nha com varanda lateral indevas- 22145 900;cões do _ 000 flí) O calsavel c banheiro completo e mais ^ awcm^o 7~ 5„ b.WUM. 

- O sal-
três grandes áreas que perfazem i •"LAMENGO — Rua Senador do em pequenas parcelas.

-.«mo 
cor5íid.ta?mpr?BTc«ftlc. 

Uíürl0'3' fetm.mi^ P™ reaiizarj Euzébio 3 - Em frente à Av. Tratar tpl. 26-0281 - ANITA
renda ou revetiaTe.g°nnC^_._ ?.:_?*__» ?onstrutoes no 4.» e último Oswaldo Crur L„vm___„. ,_-_.h.íGELRF.RT _ Atonrln Hiàri__

tro parcelas, e o restaWa| Maracanõ ¦
longo prazo. Tratar com VIC-jMARACANÃ - Vendemos
ííc 

*, 
,__!l(ia ,R|° Bra"co ótimos apartamentos, no Edi-135, sala 1004. lel.,52-2278. ficio MaHa Georgin.,'com sa-

!cSJiJi2?lla' 2 quartos, banheiro, cozi-
nha, área de serviço e depen-Leblon

44861 400

COPACABANA - Vende-se aparta-,.,..,.., _„.,.,..
mento novo, de luxo, de frente, lado v empn
da sombra, com 2 salas, 2 quartoscom armários embutidos, banheiro
completo em còr com box, cozinha

I quarto de empresada

5_Hp_i?1!(S_ieC,0_- Rua Voluntáriostia Pátria, 46, aptos, sem entrada e«em parcelas intermediárias, paga-
__. in___Pn_l oem , PrestaÇ5« mensaisele 10.800,00, 2 salas, varanda, quartoou 1 sala, 2 quartos, banheiro, cozi-nha, dep. completa de empregada eboa área com tanque. Preços fixoseer. reajustamento. Prazo dc entrega
gar.-.t do em contrato. eVndas exclu-gai.intido em contrato. Vendas exclu-Rodrigo Silva, 18, s/ 504. Tel. 52-2458.
-__ 14031 40Ó

VENDO apartamento no Edi-
ficio Rajá — em Botafogo,
de frente para o mar, com-
posto de quarto e sala conju-
gados, banheiro e cozinha.
Adiamentos em Ia locação.
Entrega Imediata. Preço Cr$7. -.000,00 com ótimo plano de

lamento. Ver à Praia dei

RUA HUMAITA N.o 141 - Ven-do aptos, de sala, jardim dc in-verno, quarto, banheiro, cozinha,area de serviço, quarto e W.Cpara empregada. CrS 720.000,00sendo o pagamento facilitado du-ranje a construção e parte finan-ciada em amortizações de CrS7.583,00. Aptos, dc saia, jardimde inverno, dois quartos, copa-co-zinha, area de serviço, quarto eW.C. para empregada. CrS950.000,00, sendo parte facilita-da durante a construção e partefinanciada em 4 anos em amo-ti-zaçoes mensais de Cr$ 10.005,40
mensais. Informações de vendasPAULINA M. GELBERT, rua
_íé?_c_. n>° 119'íTP' 301. Tcl.: ..52-1846 c 22-5840. 4213 400

arca com Ins-
falação para lavanderia, todo pinta-,do a óleo. ..o Crê 1.750.000,00. ATENÇAO!

- Otima oportunidade!^; VI 
""' 

ü3_u •
_-:_o de capitai, direta.jd?s ",PeÇa?í .*»nheiro em

mente com o proprietário pelo tci.:!cor» 5obre pilotis. Fachada de

Posto 4 1;2 — Vendo

le mais de um milhão. Cedo por 7S5
mil. Preço sem reajustamento. Apto.
frente, 8". and. sala, 2 qts, dep.
emp. área; em fim de construção, n .alvenaria já concluída. Sinil 195
mil. Resto a combinar. Tel 26-1134
SOBRINHO, até 21 hs. 1103S 1200

I

OCASIÃO — Vende-se à rua Volun-tános da Pátria, 46, sem entrada esem parcelas Intermediárias, paga-mento total em prestações de 8.400,00,apto. de sala, j. inverno, quarto se-parado, banheiro, cozinha, dep. em-
pregada e boa área com tanque' Pre-ço fixo sem reajustamento. Prazo deentrega garantido em contrato Ven-da exclusiva: WALDEMAR DONATO— Rua Rodrigo Silva 18, sl 501 —Tel.: 52-2453. 9i43 400

ver â Rua 'i_ íelêirõii. 236'_plb7" _òu Imagnihcõ"apt., èãífT novo! piiotte""c. moradia de destaque. 10% na! /_.«««__,„%%iim.%r0m nv^itx-, r.pi^.pri,ân,flaem±''assina,ura da eseritura' wUPS!?^
.''-?_ se';y-,t_nC|- e Báragem. preçoiPor cento na conclusão daüPANEMA1./50 mil c; 800 entrada restante cm estrutura t_ lfl nr\r _________4 anos. Tratar c FONTELES, diarte *. '", P0r C8nt0

a rua Raimundo corréa 28 au. 202" jna entrega das chaves. O res-P ^:28i9 «'i 7001 tante em 100 prestações men

AV. COPACABANA — Apto. de luxo,
vende-se com 2 salas. 3 quartos e de-
mais dependências - Inf. MONTEI-
RO — 37-9778. 12004 700
COPACABANA — Rua Siqueira Cam-
pos, apartamento com sala, 3 quar-tos, copa, coz., ban., quarto e ban.
empregada, área serviço com tanque.
Preço Cr$ 1.750.000,00, sendo CrO ..900.000,00 á vista e restante finan-
ciado em 10 anos. Aceitamos finac.
por Caixa ou Institutos. Tratar IMO-
BILIÁRIA GUACIQUI LTDA. Av.
Presidente Vargas 529, sala 810. Tel;
43-0209. 44773 70\)

Tcl.
COPACABANA — Ap um
novo. CrS 3.500.000
SAIVA.

;7n-5c_d HaAr:lf.als i"feri?r« w valor loca-
2iii3 7ooj «ivo. Atendemos no própri

Rua Visconde de alto luxode Pirajá, 452 -- Lojas e so- apartamento

ATENÇÃO! Para fino gosto apar-tamentos dc alto luxo todas as pe-pas dc frente no melhor ponto re-sidcncial do Lcblon à rua GeneralUrquiza composto de: hall social,2 amplas salas, 4 ótimos quartoscom armários embutidos, 2 "ia-
nheiros sociais, copa e cozinha,
jardim de inverno, sala de costu-ra, area, 2 quartos de emprega-
da e garagem. Sinal CrS 100.000,00, na promessa CrS200.000,00 prestações de CrS . 

"
15.000,00. O saldo em pequem,
parcelas. Preço: CrS 2.800.000,00.
Tratar tol.: 26-0281 — ANITAGELBERT — Atendo diàriamen-te das 9 às 20 horas. Raro nc-
_ocio! Todos os aptos, dc frente

dências de empregada. Obra
em acabamento, será entregue
em 60 dias. Local onde não
falta água e de fácil condu-
ção. Todos os materiais de 1*
qualidade, com acabamento
primoroso, tendo salão de fes-
tas e reuniões e play-groundno terraço. Antena coletiva
para TV e rádio. Preços a par-tir de CrS 900.000,00 com par-te facilitada e grande parte fi*
nanciada em 5 anos após a en-
trega das chaves. Tratar no lo-
cal na Rua São Frncisco Xa-
vier n. 486, ou pelo telefona
48-4935, com o proprietário •.7607 150a j incorporador Américo Gomes

brelojas - Edifício'de acà-Jp«W<^^ 7059 2300
bamento esmerado e com es-'"«^ *!_.,-^Kí_.t!°'__,0_. cozi»'«.' maracana _ veridé.,rea C| tanque e banh. grande e com.i dlo

•se um pré-com 3 apartamentos, sendo 2.de

™P«^^ financiamento em 100
construção moderna . de fino acaba-; 5 A fu.?? fl?* ______ C-~ COM- meses. Tratar COIT1 SANTOSmento todas às peças de frente, tra-i PANHIA LANÇADORA DP 

~
tar c, j. sahaiva 37-5020 -05044 CONDOMÍNIOS à nlído Car""-

mo 17 — 3o andar, Telefone

a- cadas rolantes i- Preço a* » dc novo ^oóÍoomo; í£»£" I^Sd™ ^rHiSÍSio partir de Cr$ 850.000,00 4""°"^^lárnm flnor.»:™^ ... im """¦  J™'"1 no l°cal a rua General Cana-

ULTIMO ANDAR C. TERRAÇO — (CrS
OPORTUNIDADE! — Vendo nomelhor local dc Copacabana Edi- |27-l8ieficio Joy, apto. de frente. Vesti
bulo, ampla sala, varanda, envi

-c000_m .TÍ._.ronío:.2 sls-3 '«"¦¦ 52'82n <rêde interna).
:_C:-.LIMA LEAL — Tel: 47-4455 e|

21112 700
VENDE-SE- Travessa Santa Leoca-.ip, AUCMrn 

7
dia 56 apto. 101; com 2 q. sala, coz.,^ LAMtNGO _ Vende-Se

13072 900

draçada, quarto, banheiro, cozinha. í^"'1- .ualt. de empre.,'2 áreas. ííapartamentos com vp.tíhiilnárea de serviço com tannue. Hen dc íle«te.e fundos, duas caixas dá-. 
"" 

j__* l_i"<U5 com VesiIDUlOservido com tanque, dep,
empregada e garage. Sinal Cr$ ..30.000.00, na promessa 30.000,00 —
Prestações de 5.000,00. O saldo em
pequenas parcelas. Tratar tcl: —
26-0281 - ANITA GELBEKT.

_ caixas dá
gua puxadas diret. da rua. Preço Crsb0O.0C0.O0, sendo Cr$ 200.000,00 dc en-trada e o restante a combinar como proprietário EUGÊNIO , Posto 6Copa. Transversal Pompeu Loureiro.

9608 700

BOTAFOGO — Vendo mag-
nífica residência (ocupada
sem contrato) de construção
recente, à Rua Cezario Alvim
74 (começa na Rua Humaitá),
com as seguintes acomoda-
ções: no Io pavt.: varanda,
hall, 2 salas, copa, cozinha,
despensa, 2 quartos, banheiro, r c cn nnn ¦
varanda e garagem. 2o pavt.: ^ 7««__«' ' Presta?ões de
saleta, terraço, 4 quartos, 2Í 6.000,00. O saldo em pe

., OJr —.banheiros, rouparia e mais um\Wenas parcelas Tratar telafogo 345 _ apto. 902 -jsotão com área tota? 2f casa. 26-0281. - ANITA G_L«» aves corç_ o porteiro. Tra- Para ver e tratar com PERI- .ERT' A,e"do dilriamente
CLES DUTRA, à Avenida Nilo
__l__la 155 sala 612. Tel:..
22-2430. 29975 400

OTIMO NEGOCIO! — Vendo
apartamento de luxo perto da
Rua Barata Ribeiro, todos de
frente, composto de: vestibu-
Io, ampla sala, jardim de in-
vernb envÍdraçado, 3 ótimos!;!
quartos, com armários embu- 

'
tidos, banheiro, copa, cozi-
nha, área, dep. de empregada,
garagem, preço 750.000,00.
Sinal 50.000,00; na promessa

quarto — sala de almoço— banheiros — cozinha com-
pleta com lugar para ge-ladeira. — Rua Marquês de
Abrantes n." 18, com frente
também para a Avenida Ra-dial Sul, junto a Praça Joséde Alencar e próximo da
praia. Magníficos para ren-

22148 700 COPACABANA - No melhor pontoda rua Barata Ribeiro vendo ótimoapto. todo de frente, andar altocomposto dc 2 salas, 3 quartos todoscom armários embutidos. Pintura aóleo cm todas as peças copa, cozi-nlia grande, 2 banheiros com louças
f„?/-"Iej0Se,P. .or'c< a*é o teto. Água da, moradia e revenda Edi-quente em todas as peças Area dc «_,•_ a is ••»••••»•«. lui
serviço com depósito é lnstalaçiio pa- flCI° de ,lnhas modernas COmra máquina de lavar, quarto de em- acabamento esmerado. Cons-pregada amplo com armário embuti- ' ^un!>
do. Preço Cr$ 2.700.000,00 metade àvista, restante facilitado. Entrega em60 dias. Tratar IIERMAN SEIBEL.
Av. Pres. Vargas, 435, sala 1005 —
Tel. 4:i_lõ7. 11021 700

!?__*£_!. SYLV,° SE,BEL
I/..OVEIS - Rua Riachuelo,
64 — Teis: 52-5696 e 52-9600.

55865 400
_S° r Sotaíogo - Ru» s. ciê-
í. í_ ^P^amento pronta entrega,en l« locação com 3 qts. sala. coz.6. -iro social, área de serviço, en-i ¦ de serviço, dependências de
S '•¦* «aragem com box indivi-
ín ,^rfC0 1 m_hSo e seiscentos
Ç. . '. c,rOÍT _V_ °°% ^nanciado. -
183 w J^1?- ÒX' R,° Bra"co.
_.-_««\.an1_. _aIa M3- Fones: ••••
teíí?M^_f.10 às 38 horas e a no»eíono 5S-3413. 2D982 400

BOTAFOGO - Edificio Hind"u~Apto. de frente para Sears, resi-
"nnnnnn_I ConsuIWrio, vendo por550.000,00 cj 250.000,00 dc entra-
. a ~_? 

__stante a combinar. Tele-fone 46-9211. sr. RIBEIRO.
13053 400

BOTAFOGO - Av
area com 300m2 2
.?_. .?mU°_U-tra na.Rea! Graridesa"lí x100 6 milhões - 37-5020 _ SARAIVA

21114 40Ó

das 9 às 20 horas. Raro ne-e 4! i47'
góciosl. 22152 700

i COPACABANA - Vendo apartamen-
, to a Rua Leopoldo Miguez n«, 99,i apart". 703, com 2 quartos, sala, copa-

çozinlla, quarto de empiegada, ba-T-l. nheiro de empregada e área de ser-viço, Tratar com HILTON UCHÔACAVAL___NTI - Av- Er-isnio Bra-Ea.." .•..2.99- 8rl|PO 302 - Telsi 22-1569
29973 700

ATENÇAOI - Posto 5 - Vendo mal-niílco apt. frente, novo, 2 p| andc| qt., sala sep., banh., coz., qt ébanh. empreg., área serv., tanq.. éle-vador e entrada serv. independentes
Preço 900 mil. Tratar c| FONTELES
diarte.. à rua Ralmdo. Corréa. 28 an202. Tel.: 57-3879. 9673 700
ATENÇÃO! - Posto 4 12 - Vondòótimo apt.. írente. lado sombra c:

P_.t. ,,.._„._. q ' sala conJ-' (pe?as Brandesi banh.

lr__.«f.0_..;?°_^ _ 
'frentes 

base 35 
°™P-V .c-0z-L-n0-I?-e í^o..Preço 700mil cj 50 pnr cento financiado Tratar C FONTELES, dinrte.. à rua Raimundo Corrêa, 28 ap. 202. Te] •

i 57-3879. fl672 -7ó<)

COPAC. - Vende-se os aluga-se óti-
.)_*. -S8?a,ment0 vaz'o. mobiliáriocom geladeira, quarto c sala separa-do. cozinha, banheiro. Preço Cr.750.000,00, com sinal de CrS "400 000,00, restante financiados."''Áiul
lU£J?,£*J™M. Rua Joaquim

BAHDUR - Av. Rio Branco
185 — 18.° andar — grupo1813 - Tel.: 52-7316 - Cor-
retores no local até às 22 lio-ras.
IPANEMA — Rua Visconde de
Pirajá 452 -- Vende=se aptos,
com sala, 2 quartos e sala e1 quarto separado, banheiro
com box e azulejos em côr,
cozinha, quarto e WC de em-
pregada, área de serviço cjtanque. Garage. Facilidades efinanciamento em 100 meses

29887 1500 barro, 522
General Cana-

apto. 201.
9119 2300LLBLON — Vendo no Edificio,-anta Angela", à Av. Ataulfo! 7^ , . . . ,de Paiva n.o 1174 ótima aprta- ^OHO Industrial

mento de frente, em fase dc aca-!bamento, contendo: 2 salas. 2 am
pios quartos, banheiro social combox, ampla cozinha e dependên-cias completas dc empregada —
Preço CrS 1.200.000,00 com par-te financiada cm 4 anos c partefacilitada Tratar com WALDli-MAR P. S. MOREIRA. Av. Al-mirante Barroso, 91 _ Grupo406. Teis.: 52-6994 e 52-7312

55424 „5Ó0

INDUSTRIAIS, 12x70, 13x64 e 12x58nas Ruas Bela, Esoobar. — Eng TITOLIVIO vende. 42-1769. 5402 2400
ÁREAS INDUSTRIAIS - As rnllh.-res e mais baratas - Eng. TITO LI-VIO, vende 42-1769, 57-9074.

5397 2400

w». BvA?. * r Rua 24 de Fevereiro73,83. Vendo terreno 32,90 x 60, nas»
construção. Cr$ 4 milhões - Tel: .42-1473 - MORGADO.

 29945 2400
_.___-0N 

~ 
¦ CmPr° residência ou I PARADA DE LUCAS — Vende-se um

-mi re°.to 
"__?"SUA 

_.g0. a vista,! conjunto cie 3 galpões, á, fábrica con?
SC_.f™nVrt,__S!' ne-j truída recentemente, tendo área de

i.OOO ms.2 de
góclo direto, Caixa Postal 1652. I construção 1.000 ms.2 e .... ,.,- _.

Tratar COm SANTOS BAH-Í_;  12018 1500 terreno. A propriedade fica murada, èm
DUR - Av Pin R.-m.n 1 ai. I TER,RE>«'0 — Vende-se - LcbloÜ! ,f^e Í?s,.aÇ50,- N° momento está insAV. Rio BranCO 185 j esquina, 20 x:20." Prêço_CrS ,~"18." andar — grupo 1813 18.000.000,00 — Tratar av.^i.Telefone: 52-7316 - Cor-rttores no local até às 22"oras. 44863 1300

Copacabana 1150 — Apto 813 _
TéL: 27-3121. 31100 1500
VENDO — Leblon Apartamento pron-ta entrega em 1'. locação à rua Sam-balba no 1». e no 3". andar, com 3quartos, 1 sala, banheiro social emcor, cozinha, área, entrada de ser-viço e dependência de criados e va-ga na garagem. Preço 1 milhão equatrocentos mil cruzeiros. Grandefinanciamento. Tratar com LAÍS AvRio Branco, 183, 8». and. sala 803.'Fone — 42-4555. A noite lone-o8':i"-i- 29981 1SÒÓ

 „ ! APARTAMENTO NA AVENIDA
-ftnnnn n . , 'T:.f£m.,^anga ""^ 2P9- EruP° 30- ~ : NIEMEYER - Vendem-se os apar5.000.00. Outros detalhes com Tels; 2LI569 c 42-«v2. —¦ '

trução em ritmo acelerado. —
Preços fixos sem reajusta-
mento. Prazo certo de entre-
ga.,— Preço 420 mil cruzei-ros. Os últimos com frente
para a Av. Radial Sul. Faci-lidades na forma de paga-mento. Sem juros, com Dres* SíPdente d* Morais."Tratar"com HIL°
tações mensais de Cr$ T°__.„ucIiôA Cavalcanti - av

IPANEMA — Vendo, próximo à
pça. da Paz, ótima casa, const. de4 quartos, demais dependências
completas inclusive garage. Preço:3.250.000,00 à combinar. Maioresdetalhes tel.: 42-3775.

11020 1300
Compro casa, à RiiãIPANEMA

talada fábrica de cera e produtos qui-micos. Poderá ser vendida com ousem instalação. Propriedade servindo
para qualquer tipo de fabricação ouarmazéns. — Tratar na IMOBILIÁRIAALEXANDRE KAMP. Só com o sr.Alexandre. Tel. 42-5773. 36958 3400

Tijuca

o Incorporador JOÃO CHAR lTr^CURY. Av. Rio Branco 134sala 305. Teis. 42-7700 e
42-5406. 8147 900
RARO NEGÓCIO - Rua Voluntário

£_ta &_ _i _?V.7-'Chavesnã~P°r:!da Pátria' ,46- Aptos- =*nTentrada ela.ia das 14 às 18 horas, hoje e ama- sem parcelas Intermediárias, pasanua. uno. .__ I mentn tnt_l »m «._r(—_.. _¦*__•__13087 700
COPACABANA - Vendo o apt. 804,
?n. le".e 

da,R>« Gustavo Sampaio
.h.i,_ _ q"aVt03' 2 "'as. grande co-zinha, banheiro completo com Boxdependências de empregada. Vcr cha-ves com porteiro. Tratar — 8 às 11
HF.V13I7 dflS 14 às 17 ~ 43-S1B6 d!HELENA. 8130 700

21 ir.____?' oem , Presta<;«« mensaisde 10.800.00. 2 salas, varanda, quartoou 1 sala, 2 quartos, banheiro, cozi-nha, dep. completa de empregada eboa área com tanque. Preços fixessem reajustamento. Prazo de entrega
garantido em contrato. Vendas ex-clusiyas: WALDEMAR DONATO, RuaRodrigo Silva, 18. 5/ 504. Tel. 52-2458.

14030 900

TIJUCA — Vendo bem próximo daPraça faaens Pena, 2 casas antigasisoladas dos vizinhos, um pavimen-to, c. porão alto em terreno que me.de ao todo 11 x 41 por CrS ..4.400.000,00. tratar Ouvidor 183 ter-ceiro andar, sala 303. T. 43-034*0.
57335 2500

IPANEMA — Residência — Vendoem rua transversal à Av. VieiraSouto e a 30 mts. da praia, de só-lida construção, em centro de ter-reno que mede 15 x 30 mts.. 4
quartos, amplo banheiro (3,40 x3,60), terraço coberto (5,65 x 3,85),e no térreo, vestibulo. 2 salas, sale-ta de almoço (3,60 x 3,20), banheirosecundário, cozinha, garage separa-da c| quarto e banheiro dc empre-
_ _!_,• _í_íc,,..0 Iivre de despesas CrS8.000.000,00 - Informações pes-soalmente o] J. MALAFAIA, Av.

29969 1300 j ns. 402 e 403 com garage- tendomagnífica vista para o oceano —
Trata-se com Dr. E. Jordão —
Praça Mauá, 7 _ 16.» andar —
Telefone 23-0430 — Das 9 às íinoras- 29940 150Õ
AVENIDA NIEMEYER - Ca__T^Estrada do Tambá — Vende-se oualuga-se a casa da Estrada doTambá n.° 275, precisando de obras,tendo linda vista para o mar. en-trada junto ao n° 204 da Avenida otimo negócio
Nicmeycr, trata-se com o sr. Djal-ma Dupont, à Praça Mauá n.° 7 —

131)58 1300 as 18 horas. 29041 1500

Francisco Xavier, Edifício Lena,sobre pilotis, composto de vesti-bulo, ampla sala, jardim de in-verno envÍdraçado, dois quartos,banheiro, cozinha, copa, área edeps. de empregada. Preço CrS500.000,00, sinal de CrS 40,000,00na promessa CrS 40.000,00 pres-taçoes de CrS 5.000,000; saldo empequenas parcelas. Tratar tel •
2C-0281 _ ANITA GELBERT -

7604 2500
TERRENO — Compra-se na Tijuca,terreno para construir unia residên-
TÍ.'.....0 scrve cm ladeira. Tratar naADMINISTRADORA BRASIL S A
?_.S«_íáC0 158, 4¦"• s< 411 - ™«f°:ne 22-3223. 44776 2300
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2.° Caderno
CORREIO DA MANHA, Quarta-feira, 16 de Julho de 1958

COMPRA E VENDA
11

1I.IUCA — Vendo Prédios terreno23 -x 5n. Próximo a Praça Sans Pe-,.na. Outro na Rua H. Lobo, 8 \ 45Fone; 36-1700. ALVIM.' 
11024 2500

ATENÇÃO! ôtlmo negócio! Ven-
do à rua Barão dc Bom Retiro ,ià
em término dc construção aparta-
mento de frente; composto de ves-
tibulo, sala, quarto, banheiro, co-
linha. Sinal CrÇ 40.000,00 na
promessa Cr$ 40.000,00 presta-
ções de Cr$ 5.000,00. O saldo em
pe.uenas parcelas. Tratar tel •
26-0281. ANITA GELBERT; úi-
timo a venda. 7601 2500
ÓTIMO NEGOCIO! OporTunídã-
de!! — Vendo apartamentos todos
de frente à rua Barão de Mesqui-
ta, perto da rua Uruguai comp. >le
vestibulo, ampla sala (17m2), va-
randa envidraçada, ótimo quarto
sepaardo com armário embuti-
do, cozinha com lugar para gela-
deira, área com tanque, quarto
de empregada, banhein de em-
pregada. Sinal somente 30.000,00
na promessa 30.000,00 prestações
de 4.000,00. O saldo cm pequenas
parcelas. Tratar tel.: 26-0281 —

JVNjlTA GELBERT. Atendo dia-
rlamente das 9 às 20 horas, óti-
mo negócio. Preço a partir de
CrS 320.4)00,00. 7605 2500
ATENÇÃO! Oportunidade! Ven-
do apto. de frente de alto luxo à
rua Conde Bonfim perto do Tiju-
cá Tênis Clube composto de ves-
tibulo, 2 salas, 3 quartos com ar-
inários embutidos, copa, cozinha,
área, dep. empregada e garage.
Sinal 100.000,00 na promessa ...
100.000,00 e prestações de 
9.000,00. O saldo em pequenos
parcelas. Preço 1.390.000,00 —
Tratar tel.: 26-0281 ANITA GEL-
BERT — Raro negócio.

7606 2500

°E PRÉDIO S E TERRENOS (CONTINUA)
TERESÓPOLIS
Tel. 32-250,1.Subúrbio da Central

RICARDO ALBUQUERQUE - Vendo
na Rua Bebcribe n. 215, reslden-
cia de 1 pav. com terreno dc 25x52
mts por Cr? 700.0U0.00 c| 50% a vis.
ta c crstante a combinar. Tratar cl i
J MALAFA1A, tel: 43-9105. JTERESÓPOLIS

25848 21)00 X

Vende-se terreno.
0120 3"00

TERESÓPOLIS Ótimo terreno pia.rio 20x45 Cr$ 250.000.00 facilitado,Meudon; tcl: Sr. PLÍNIO. — Rio27-1)090 sr, SEABHA.
7620 3600

TODOS OS SANTOS - Terreno maus-
trial. Vendo á Rua José Bonifácio —
528, medindo 22x170, com salda paraa Rua Guarablrn, com aproximada-
mente 4 ml!ni2. Preço por ra2 CrS..1.800,0o. Ver no local por gentilezedos moradores e tratar com o sr. MA-
RIO REI — Av, Rio Branco, 135, 2".,
sala 208 —Tel. 22-5536.

8032 2800
MADLREIRA — Vendo à rua
Carlos Xavier 490 o apartamento
n.° 303 constando de ótima sala,
3 amplos quartos, banheiro so-
ciai, grande cozinha e dependên-
ciai de empregada. Preço: CrS
600.000,00 bem facilitados. Êste
apartamento é novo e nunca foi
habitado. Vendas com VVALDE-
MAR P. S. MOREIRA — Av.
Almte. Barroso, 91 — Grupo 406.
Tels.: 52-6994. 55423 2800
MEYER — TERRENO
terreno de esquina e muito bem
situado, medindo 40x46. Preço:
CS 3.500.000,00 bem facilitados.
Tratar com WALDEMAR P. S,
MOREIRA. Av. Almte. Barroso.
91 — G. 406. Tels. 52-6994 e .
52-7312. 55425 2800

Vendo uin terreno
com égua e lu_ facilito. Tratar SR.HENRIQUE 23-2580 ou JH.IO 43-8471.

Terreno pi veraneio
ATEN ÇAO rvêndrj tcrFeno em
Cabo Frio de 12x50 perto da
praia no Conjunto Cote D*Azur.
Sinal somente 5.000,00 o saldo em
prestações 600,00. Preço CrS ...
30.000,00. Tratar tcl.; 26-U24J.
A-.JTA GELBERT. 7611 ,lT

e Emendas
CAXIAS — SÍTIO — Vende-se
entre Caxias e Meriti, proprieda-
de multo bem situado' com 50.000
m2., contendi) instalações de
aviario, árvores frutíferas, 5 ca-
sas, vacas, pastos, etc. servindo!

Vendo também para loteamento. Acei-
ta-se como parte de pagamento
propriedade 110 Rio. Tratar com
o proprietário WALDEMAR P.
S. MOREIRA. Av. Almte. Bar-
roso, 91 — Grupo 406. Tels. ..
52-6994 e 52-7312. 5527 3800

RIACHUELO — Vende-se à Rua
Barbosa da Silva, 74, casa com 2
quartos,, sala, cozinha e banheiro
com terreno medindo 7 de frente
por 67 de fundos. Ver no local e
tratar na IMOV1L LTDA. à Av.
Pres. Vargas, 417 — G. 1101 — Tcl
43-8092. 29976 2800

Oportunidade Excepcional
FAZENDA ENTRE PETRÓPOLIS E TEREZÓPQLIS

FINANCIAMENTO ATÉ 10 ANOS

1.250.000,00 m2 (25 alqueires geométricos). Vale de Cuiabá.
Vendo à 2 horas de Copacabana, clima saudável à 600 mis. de allitude.

Conforlável residência, — piscinas/lago, cascatas, luz elétrica, diversas nas-
centes de água potável encanada para todas as dependências da fazenda. Gran-
úes benfeitorias: — eslábulos, armazéns, chiqueiro, casas para colonos, etc.

Local ideal para loteamento, instalações de clube, hotel, sanatório, granja,
colônia de férias, etc.

Tratar diretamente com o proprietário na rua Leopoldo Miguez, 76 —
apt.0 301 - Tel.: 27-2479 - COPACABANA - RIO. 54977 91

Meier

TIJUCA — Rua Barão de Mes-
quita 474 — Pronto para mo-
rar — Edificio já com o habi-
te-se da P.D.F. — Sala, 3 quar-
tos, banheiro, cozinha, depen-
dências completas — 1 por
andar — Preço CrS 
1.190.000,00 — 50% finan-
ciado em prestações corres-
pondentes a um aluguel. O
restante bem facilitado. Visite
hoje mesmo O edifício, aten- MEIER — Vendo na rua Getúlio en
demos diariamente até as 22 lí"-2L"5,,3" fieR JS?: ó'inmV,eírreno
¦ — , f. *».-»»_n_ imendido 22 x 66 mis. por Cr$ ....'Horas. C. L. C. — COMPA- 1 10U.000,00. Tratar c| J. MALA-
NHIA LANÇADORA DE CON-lf*»£r Av- Pres- Vargas' «7, - íjfe
DOMÍNIOS à rua do Carmo 17W~£ nn ___-,-, ^ !-£' BOCA DO MATO — Residência

constando de: 1 sala, 2 quartos, ha-
nheiro e cozinha. Ocupada com
contrato vencido. Preço CrS 
600.000,00 com parte financiada em
5 anos. — CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Sec. Vendas 2." and.) — Tcl.:'
52-8166 de 8,30 às 18,00 horas.

54965 3100

REALENGO — Ótima área plana
com cerca de 6.525 m2 C; uma fren
te de 75,00 ni situada à Rua Curili-
ba em frente ao n.° 428 e a 373 m
da Estrada de Água Branca, tendo
projeto já aprovado com 29 lotes
sendo 24 lotes de vila e 5 lotes de
frente. Pre<;o: Cr$ 1.600.000,00 c
50^ facilitado em 12 meses. —
CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 (Sec
Vendas 2.° and). Tel.:* 52-8166, dc
8,30 âs 18,00 horas.

549G2 2800

p 3o andar. Tel: 52-8211 (rê-
de interna). 13069 2500
TJJUCA^T^dificio-MonteirõTsito _
Rua Henrique Fleiuss 155, junto a
Praça Saenz Pena — Vendemos os ul-
timos apartamenios, construção adi-
antada, terminada a estrutura e a ai-
yenaria local privilegiado, construção
(je primeira ordem, todas as peçaG
amplas, dois quartos, sala, banheiro
completo com azulejos em cor, pinta-
do a óleo, cozinha também a óleo,
tanques com pedra-marmore, azule-
jndo, play-Ground sob pilotis com 412
metros quadrados, garagem com box
privativo. Preço a partir de Cr$ ...
990.000.00. Para esclarecimentos pro-
curar no local o sr. RABELO - Tra-
tar na IMOBILIÁRIA ZIRTADB
LTDA. - Rua da Alfândega 81-A
l.« andar - Tel. 23-3936.

6461 2500
TIJUCA — Vende-se à rua Con-
de de Bonfim n.° 11!) os úitimus
apartamentos de luxo construi-
dos em moderno edificio sobre pi-
lotis, de 2 salas, 3 quartos e de-
mais dependências e garagem.
Pintados a óleo. Preço: CrS ....
1.850.000,00 50% à vista e 50%
financiados em 5 anos. Vendas
com WALDEMAR P. S. MO-
REIRA. Av. Almte. Barroso.
91 — G. 406. Tels. 52-6994 e ..
52-7312.

GALPÃO
Em S. CristóvÃo, c| 814 - 2 em 3

pavimentos, entrada pura caminhão,
3 banheiros, caixa cisterna de 20.OCO
llotros outro dc 10.MO litro?., próprio
para depósito, fábrica ou laboratório.
Junto de multa condução. Todo emconcreto armado acabado de cons-truir. Também se aluga separado ouvendo Junto do campo de Sao Cris-tóvfto. Perto da Av. Brasil. Ver à R.Teixeira Júnior n°. 39 - 39. Tratar áR. Joaquim Palharcs n°. Iõ3. si. B— Tel. 48-6087 com o sr. COSTA.

10014 91

TERRENO
PRAIA DE ITAIPU

Vendo excelente lote o] 592 m2, n°.
30 da Quadra 16, pronto para cons-
trulr. Preço CrS 60 mil, facilitados —
45-4601, depois de 12 horas.

110.. 91

GRANJINHAS E SÍTIOS
RAIZ DA SERRA — NOVA ESTRADA RIO-TERESÓPOLIS-FRIDURGO

ÁREA
Vendo, plana. 70 x 90, ótima situa-

ção, Av. Der. Dantas inicio toda con.duçío inclusive bonde P, A. — 35lotes, pronta para venda por untda-de ou incorporação. Facilito uma
parte e aceito permuta por apto. Jáconstruídos. Prop. Tel. Jac. 844.

CrS 380.000,00
Terreno à Rua Ceará n°. . i entre

as caaas 32 e 36 rua paralela a Sáo
Francisco Xavier. Meragero 10x15,50 x
10 x 14,50 150 m2 nâo tem recuo,
pode construir 6 apartamento. Ven-
do dinheiro á vista ou a curto prazocr r> Cl 3 200 mil Sr. JAIRJ —
Tels. 38-1268 ti" ,:?-8fl65.

1100P fl]
SAIAS NA GALERIA CRUZEIRO

Edificio Avenida Centra!
Vendo salas de frente p| Av. Rio

Branco, c| boas condições pagamentocom desconto na tabela atual. Tra-tar c ir. DANTI. Rua Ferreira Via-na, 29, fone 25-7280. 5434 91

Niterói

TIJUCA — Vende-se à rua An-
tônio Basilio, 12!), para entrega
ém 3 meses, cs últimos c luxuo-
sós apartamentos dc 2 salas, 3
quartos c demais dependências.
Preço: CrS 2.000.000,00. Tratar
com WALDEMAR P. S. MO-
REIRA. Av. Almte. Barroso, 91'— Grupo 406. Tels.5 52-6994 e
52-7312.

Vende-se dois prédios
Um de habitação e outro construído para fábrica com indús-

tria funcionando, tendo espaço para adicionar outra. Terreno
26 mts. frente por 50 fundos, à Rua Frei Caneca (Centro)
Vende-se com ou sem a indústria. Telefonar 25-6821. 11010 91

Lotes de 1 000 m? — CrS 600,00
mensais, sem entrada e sem
Juros.Area de 2 000 a 10.000 — Pres-
tação a combinar.
10 ônibus diários cortando o lo-
teameMo. Dois trens diários.L'ina hora da Praça Mauá e'!0 minutos para chegar a Te.
resópolls.

Hotel e piscina em breve —
20 granjas, bar, armazéns, etc.
ValorlzaçSn de 50íc dentro de

6 meses, devlflo á pavimenta-
çãi, das estradas Teresópolis e
Frlburgo Registro escritura
Dec. 58.
Levamos no local sem compro-

mlsso ou peça uma visita.
"GRANJAS CADETE FABRES"

organização e propriedade do Dr. Fábio Kelly de Carvalho
RUA DA QUITANDA, 67 - Salas 603/J - Tel. 22-3807 — Rio

(Pague a 1.» prestação do seu lote, na 2.» zona do loteamento, com
a apresentação deste anúncio).

48930 III

PARQUE EDUARDO GUINLE
Apartamento de Luxo, com 539,70 M2.
Em construção, magnífico apartamento de frente, lad.

da sombra, com vista p/ a Baía de Guanabara, lago e bos
quês do Parque Eduardo Guinle. Salão de brinquedo p/ crian
ças. Elevador privativo. Apt0. constando de: Entrada, galeria3 salões d 94,80 m2, 5 amplos quartos d armários embutidos, 3 banheiros sociais c/ box, toilette, roubaria, sala dcalmoço, copa-cozinha d 22,00 m2, despensa, 3 quartos .banheiro de empregadas, ampla área de serviço, garagem p'2 carros. Construção de Pires e Santos S/A. — Preço Crc6.000.000,00 (preço do m2 CrS 11.117,00) — CIVIA -
Trav. Ouvidor n. 17 (Sec. Vendas, 2.° and.) — Tel,: 52-8166— de 8,30 às 18,00 horas. 54949 9)

LOJA PRONTA EM IPANEMA
-iiVe.1?°.no m*lhor pon,° de ,Pa"<,nia, à Rua Vise. dc I',
-,i'„,\\ LZ A«ol,«ue„com Instalações de luxo, lervlndo par.ilquer outro ramo. Nas seguintes condições de pagamento:

CrS 1.200.000,00 à vista
CrlÇ 1.200.0(10,00 facilitados r
Cr$ 2.400.000,00 em 5 anos.

Ver no local — Tratar com

SYLVIO SEIBEL — IMÓVEIS
32-9800

NRua 

Riachuelo, 64 — Tels. 52-5696 e
__________________ ,S864 fil

-BURGO (SU»)
APARTAMENTO PRONTO

I\0 FLAMENGO
Vende-se, para

grande, 3 q., 2 jardins Inv., copa, cozinha, W C.
Negócio direto c/ proprie irlo. Sr. Arlotà — Tels

entrega imediata. Rua Marquês de Atuantes, c/ sala
emp. e ária fechada,
42-5890 —. 45-^849.

. 1140

FRIBURGO - BAIRRO NOVA SUISSA
VENDE-SE lotes de 1.000 m2 a 3 km do centro da cidade, a

partir de CrS 65.000,00, em 100 prestações de CrS 650,00. Infor-
mações e vendas com a IMOBILIÁRIA NOVA SUÍÇA LTDA., Av.
Graça Aranha, 226 - sala 907. Tel. 42-9292. 12046 91

AUTOMÓVEIS
AUST1M 1952
las

NITERÓI — à Av. Feliciano So-
dré, ótimo terreno c| 21,40 de fren-
te e área de cerca dc 420,00 ni2.
tendo 2 casa, empadas e| contrato,RENAULT JUVAQUARTRE
vencido. Preço: CrÇ 3.000-000,00 cj Motor na frente
parte facilitada. — CIVIA — Trav,ri máquina loo
Ouvidor, n.° 17 (Sec. Vendas, 2."
and.». Tel.: 52-816G, de 8.30 às
18.00 horas. 54966 .1300

?0 - Preto. 4 por-1 DODGE 54 - Sierra - Vende-se, ca-unleo proprietário, rão pode exis- mionetá, 4 portas, 8 dl., hldràmaticatir mais novo - Vendo ou foco. AvJ equipada. Tel. 46-3383, Sr. CELSO 
'

Rodrigo Otávio 269, qurlouer hora. 8733464
7825 641 pACKARp .1952 - Vende-se',"."
60
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Ilhas
ILHA DO GOVERNADOR — lar-
dim Guanabara. Vendo terreno,
em 84 prestações sem entrada
inicial à partir de Cr$ 3.800,00
mensais. Tratar com u sr. Hei-
mes das 9 às 12 horas, à Av. Eras
mo Braga, 227-11.° andar. Sala
1.109. Tcl.: 22-2393. Das 14 às
18 horas. JARDIM GUANABA
RA. Praça Jerusalém, 180. Tels.;
67 ou 239. 273X3 3400

Petrópolis

TIJUCA — Vende-se à rua
Francisco Xavier n.° 43, para en-
treg. cm dezembro, os últimos e
confortáveis apartamentos dc am-
pia sala, 3 ótimos quartos, gara-
gem, banheiro social com bex e
demais dependências. Edificio de
luxo construído sobre pilotis e dc
esmerado acabamento. Preço:
CrS 1.850.000,00 — 50% até a
entrega das chaves e 50% finan-
ciados cm 5 anos. Tratar com
WALDEMAR PS. MOREIRA
Àv. Almte. Barroso, 91 — Gru-
po 406. Tels. 52-6994 e 52-7312.
4n 55426 2500

ATENÇÃO — Oportunidade! — Vendo
terreno plano de 12 x 40 no mais resi-
dencial ponto de Petrópolis, Bairro
Bingen com toda condução a poria a
5 mts. do centro. Sinal somente Cr$
25 mil na promessa Ci$ 25 mil pre;.-
tnçoes somente dc 5 mil cruzs. —
Preço CrS 200 mil — Tcl: 26-0281

São! ANITA GELBERT - Raro c único
negócio! 7602 3500

Vende-PETRÓPOLIS - COhREIAS
Se propriedade constando tlf tres re
sidências isoladas, mobiliárias, água
nascente puríssima, toçi,, ,117., motores,
telefone, fogão a gás, água quente
terreno de 20.00ünil<- com trcr.tc paia
Est União Indústria, piscina azule-
jada. grandes jardins com carraman.
chões e gramados, caminhos pavimen-
tados, garage, grande horta e pomar
com 200 fruteiras em crescimento
1 ratar diretamente com o proprietária
pelos tel. 43-4399 ou a "olte :iG-i:i03
SR. JOSÉ VIEIRA. 14089 3800

VENDO ótimo apartamento
de duas boas salas, 3 quartos,
ótima cozinha, banheiro e de-jro
peds. de empregada, edificio esplêndidos lotes para mora

"PETRÓPOLIS - BINGEN"
Loteamento Solarium —¦ Ven-
demos nesse aprazível bair-

à liua João Xavier, 621.

sobre pilotis, com 2 elevado-
res. Ver à Rua Lúcio de Men-
donça n.° 34, ap. 203, trans-
versai à Rua Mariz e Barros

Chaves no apt. 201. Preço
a partir de CrS 1.400.000,00,
com ótimas condições de pa-
gamento. Tratar com SYLVIO
SEIBEL IMÓVEIS - R. Ria-
chuelo 64. Tels. 52-5696 e..
52-9600; 57563_2500
TIJUCA — Kua do Bispo — Ven-
demos residência em terreno de
11,60 dc frente por 37,50 de fundos

Ótimo para empate dc capital e
construção. Preço CrS 2.500 000,00
com facilidade. Maiores detalhes cl
gr. NELSON — 58-3315 ou 42-8466.

13096 J500

Urca
URCA, SANTA TERESA OU LA-
RANJEIRAS — Compro apto. pe-
queno, último andar. Informações p.
CARMEN — 40-7611 — depois das 16
horas. 9U1 2600

Vila Isabel
VILA ISABEL — Vendo ótimo apt.
jr Rua S. Francisco Xavier, 172, de'pala, 2 quartos, copa-cozinha, banh.
completo, dependências dc emprega-
da, Arca com tanque, varanda, etc.
por 750 mil cruzeiros a combinar das
12 ás 16 horas pelo Tel. 51-1807.

29962 2700

dia ou veraneio, distante 10
minutos do centro da cidade
com luz elétrica c telefone.
Áreas dc 800 m2 a 2.800 m2.
Preços a partir de Cr$ 
180.000.00, com 20% de en-
tiada e o restante em 60 me-
ses. sem juros. Informações-
Rua r^a Candelária, 9 -- s
406 408. Telefones: 43=0408 e
43-0977 - Ramal 19.

5^0_3500
PETRÓPOLIS — Vende-sc o apart.
305, de frente, da rua Santos Dumont
149, perto da estação, c! sala e q.
conjugado», banho e cozinha. Cr$
420.000,00 — CrS 250.000,00 de entrada
e saldo a combinar. Chaves cl o por-
íeiro da rua Buenos Aires, 60 Petrop.

Tratar no Rio na rua Maria Qui-
teria 19 — tel. 27-7479. — Ipan.

21089 3500
PETltOPOUS — No Condomínio
Normândía. em construção à Rua
Humberto dc Campos, apartamento
constando de: Quarto, banheiro e
Kitchinette. Prcç»: CrS 210.000,00
com 50*;o facilitado cm prestações
de CrS 2-333.30 sem juros. CIVIA

Trv. Ouvidor, 17 (Sec Vendas
2." and.) — Tel.:* 52-8166, de 8.30
às 18,00 horas. 54964 3500

PU
pintura, corpo e
4 cilindros — Ba-

lse CrS 10u mil — Ver e tratar sr.
Arnaldo — Rua Inhanga 33 apto. ..
1C03 — 37-0389.

29890 64
JEEP LAND RQVER 51 — Bom esta-
do Vendo. Telefone 36-2031

' 7675 64
OLDSMOBIL 1947. 4_portas7eqiiipado.
estado realmente magnífico, vendo outroco por carro menor. Av RodrigoOtávio 26í>, qualquer hora.

7623 64
FORD 1941 - 2 portas, dificilmenteexiste outro cm i^ual estado vale a
pena ver, qualquer hora Av Rodri-
go Otávio. 2fiíl.

7624 fil
DODGE — 1948 - Vende-se' 4 por-tas, perfeito estado, CrS 200.000,00 àVista. Ver c tratar Av. Amaro Ca-valcanti 1611 - E. (;c Dentro.

_ 13052 64
FIAT 500 - 1949 - Reforma total,últimos dois ano5. CrS 105.000,00 comCOSTA. 52-8055 R: 211 ou 26-2942.

12016 64
JAGUAR — 1 12 vendo pela me-
lhor oferta, rarro econômico. Ne-
fióeio urgente, Troca mecânico. —
Av. Copacabana, 030-A.

_2ii0fi 64
OLDSMOBILE — 1941 — Vende-!,c
4 portas, rádio, forro nylon etc.
Otiino estado — Prego 160.00000
— Tratar ver à Rua Ronald de
Carvalho, 166, telefone 37-0021.

9614 84
EUROPA AUTO — Tenho Bei Air
56 em Barcelona, c pormuto por ou-
tro carro aqui pagando a diferença.
Mais informações á Rua Araujo Pôr-
to Alegre 70, 3 and. 51303:0 tel:
42.7943. ' 5456 64

tas, tipo econômico,
em estado de novo.

E O
NASH-1952

(Rambler)

C A S I Ã O

P°r-| Conversível. Pequeno. Rádio, pneuscom pouco uso,;faixa branca, etc. Ótimo estsdo, —
Ineln-l,,. „;,,.„,. , . d<;.f"brita;Aceito troca - Tratar Rua México,inclusive pintura e tapetes. Mudança 31-C --Tel. 52-8865Vidros ray-ban '

VENDO — Caminhão Fargo de 7 ton.
estado novo, motor zero quilômetros.Tratar com Senhor DANIEL — Rua
Visconde Rio Branco 571, Niterói.

9128 64

OLDSMOBILE
mecânica
etc. Rua Leopoldo Miguez 53.

radio

9681 64

FORD -1957
(Utilify)

Falrlane, 4 portas, 3 bancos, direçãohidráulica, freio a ar — Vidros elé-
tricôs, etc, — Motor Thundeblrd Spe-cal — Superequlpado — Único noRio á venda — Aceito troca. 5a. ca-tegoria. Tratar Rua México 31-C —
Tel. £2-3365. 13046 64"FORD 

- 1958
(Pick-up)

Zero quilômetro — Fácil.to. Acei-
to troei _ Tratar Rua México 31-C
- TeI._52-8865. 6393 64

Taiinus 1951

BUICK CONVERSÍVEL
-1950-

Vende-se, Todo equipado em
estado de novo. Ver a Rua Bue-
nos Aires 140, tel. 439417 de-
pois de 10,30 hs.

1954
Lindo cano em ótimo estado, re-

13043 64 cem -chegado. Tratar Av. Atlântica,
3.056 — Tel. 27-4684.

0635 61

CADILLAC

13106 64

Duas portas — ot:mo estado geral
— Tratar Rua México, 31-C — Tel...
52-8865. 6395 64

AUS!IN~1952
(A-70)

4 portas, equipado o| rádio — meus
faixa branca - Ótimo estado — Tra-
tar Rua México 31-C — Tel. 52-8865.• 

6394 64

Oldsmobüe 1952

VOLKSWAGEN - 1957
Chegado da Alemanha, 11 mil Km

rodados plac ade or gem. Estofo orir
ginal e plástico de proteção. Reíor-
çado. Falar cem ARISTIDES te!
42-2094 13102 64~ 

FORD^mT
CONVERSÍVEL — O mais antigo e

mais conservado. Equipado c jrádlo
e pneus f,ilxa branca. Facilito. Tra-
tar Rua México 31-C — Tel. 52-8865.

9149 64

Vende-se. Fleet-Wood, estado novo,
C| vidros elétricos, rádio, 5 pneus de
banda branca, mod. 50-51. Preço de
ocasião. Ver à Rua Xavier da Silveira
53 Copacabana, procurar o porteiro do
Edifício. 9106 64

T_TZTl952~ 
" "

Vendo cm ótimo estado. Preço uni-
co a vista CrS 280 mil. Ver A Rua
Guimarães Natal 23.

29948 64

MG.

MUITO LINDO — ZONA RURAL
Vende-se um sitio belíssimo todo gramado medindo 10 mil me-troi2, irei plana .com 90 metros de frente para a estrada, un™ «T*restas, rio e cachoeiras. Preço: 220 mil cruzeiros, sendo 20 ml" dtentrada na tscrltura de promessa, e 50 mensalidades de 4 mil cru-«elros. Tratar com o Sr. ANDRADE, tels.: 52-1193 e 25-9135 Ve-nha conhecer uma região das mais belas do mundo I

13091 91

LOJA EM COPACABANA
ESQUINA DE MINISTRO VIVEIROS DE CASTRO

COM AVENIDA PRADO JÚNIOR
I.elISo Judicial adiado do dia 10 para o dia 17 de julho de 1958 à«horas, no local, á Rua Ministro Viveiros de Castro ns 29 33 «.'3.

Quitanda, 62 - 4.» andar — Fonei
13100 91

Leiloeiro FERNANDO
4?-8205 e 42-5531.

MELLO. R.

Advogados
DIVÓRCIO

E novo casamento no exterior
Doze anos de prática. Rapidez eeficiência. Ampla garantia. Inclusive

bancária. Av. Rio Branco 277, 5 and
gr. 505. Tel, 42-1151. 34174 62

Instrumentos de ótica
Lente Summltar 1:2). Vendo urgeVte. Crí 14.000,00. Acclta-se ofertaTel: 36-2782. 12002 82

PROJETOR R.c.A. Sonoro, magnetf.co, . caixas, ultimo mo ivlo novo ven»Telefone 52-3742 WALTER.
14020 82

de-se.

MÓVEIS E DECORAÇÕES
VENDE-SE por motivo de viagem um PrtKCO rio n„d«7
S? ^S^,^.S 

cie ^om>,é^SÍân-
crianças com
da-roupa e duas camas solteiros —Telefone 46-8297.

Vende-se dormi-

9661 83

VENDO -- Urgente — Facilito parte Tr„.,- Pontiac 51, 4 portas, hidramatic.
ótimo estado.— Rua Prof. Mauriti
Santos 95 — Fone 25-6069.

12014 64

PLYMOÜTH - 54
Vendo ou troco. EqulDado. Perfeito

e.stado conservaçáo. 30 mil milhas —
Ver e tntar à Rua Bolivar 155, apto.
301 - Tel. 57-2985 Copacabana.

Í8. 4 portas, hidramatic, râdlo ori-
Sinal. Nylon. etc. Ótimo estado. —

Rua México 31-C - Tcl
52-8865 - Aceito trnea.

6Í.96 64

982 64 45-3030.

1958 - OLDSMOBILE - 98
Azul e branco, quatro portas sem

coluna completamente equipado. A
venda para diplomata ou pessoa em
gozo de pvlvlléfrio de Importação. O
nroprletárlo dc.xa o Brasil. Tcl

OLDSMOBILE -1952
Sedan 4 portas 88, rádio, pneus fai-

xa branca. Muito bem conservado —
Nunca levou batida. Tratar hoje com
o proprietário' tel. ¦ 46-3743.

9150 64"CITROEN 
1948

4 portas — Forrado nylon — Exce-
lente estado — Tratar Rua México
31-C - Tcl. 52-8865.

9118 64

DODGE 1952 - SIERRA
Vende-sc. camioneta, quatro por-la?, verde amarelo .equipado, bom es-

tado de conservação. Ver e tratar na
r^ga do posto Amcndoeira na Ave-
nida Antônio Carlos cm frente ao Ml-
nistério do Trabalha com sr. an-
TON10. 13064 64

AÜTÕMOVEÍS — COMPRO"
Mesmo enguiçado — Pago na hora— Tel. 29-1738 — YVAN.

9090 64

BUICK - COMPRO
Mesmo eiinulçado — Tel.

WILSON.
2a-1738

9092

TELEFONE moderno ericofone," ven-ao 2 lindas cores — 47-8768 - 0 mil
Cruzeiros. 0640 M
CAMA MARQUESA, solteiro - VeTi-dê-se uma com coMião, cm perfeitoestado, por CrS 8.000.00 e uma poltrò-nâ-bergère por crs 2.50000. votar á Rua Ildcfonso Simõo
Lagoa.

VENDO armário desmontavel, 4,45 x2,45 15 contos, armário cozinha estra-dos, camas. Rua Siqueira Campos 70.
9630 83

PARA RAPAZ ou moça, vende-se ar-mano grande 2 camas com colchSomolas Epeda — 45-0289 — 13 mil cru-zeiros. ._

i n-nS'r4"1KATEDEmA- el0,rlc'', americana Sum-Lopes, 57,; beam cm cor, vende-se7594 cw |"'"
SOFA-CAMA de casal Probel total-mente novo feito com espuma deborracha revestido com lindo lecidocor verde com fio dourado sem di-visão no centro o que há de maismoderno, pés torneados e laqueadoscom base de bronze — Custou 12 milcruzeiros vendo urgente motivo cieviagem por CrS 6.500.00. Ver na AvRio Branco 185, apto. 617. EdificioMarques do Herval.

_... .__ 11015 83
urgência para

na embalagem — 45.0289.
uma ainda-

21101 83

Estofaria Alemã Maier
Fazemos a domicilio. Tel. 57-2765:

5123 83

MÓVEIS ESCRITÓRIO
Kastrúp

porta correr,
2 Bureaux, 1 Estante2 cadeiras, 1 papelelra,armário banheiro CrS. 13 mil. Le!Sáo Fco., 26, si 604. Portaria.

39131 83

COMPRO CARRO
enguiçado

64

M G. TD; 1952

39956 64

I*M<**%IW CARRO
o novo e revolucionário

ACUMULADOR

LORENSINI
de elementes s-e-p-a-r-a-d-o-s

MAIS 'CONÔMICO MAIC "OURO

.E CUSTA MENOS QUE O ACUMULADOR COMUM!

Casa Baldoni 
'È^^S^SSm,

5497a 64

Particular que possui dois carros
vende este por motivo de lugar. Es- Bolívar
tado impecável de carroçaria, máqui-
na, pintura, pneus, capota, cromagem
etc. Possui rádio. Tratar á rua Ro-nald de Carvalho 127, sr. MAX.

29047 64

Teresópolis

VENDO — Entrega vazia. Rua Vis-
conde de Santa Isabel, 20G, ótima
propriedade isolada.Doi pavirnéntós
própria para grande familia, com en.

TERESÓPOLIS Magnífica proprie-
dade. casa mobiliada com telefone,
CCtro lindo bosque 37x50. — CrS
1.500.000.00 50% cm 60 meses, chaves Al.
berto Torres 481 — Detalhes 27-0090
sr. SEABRA. 7621 3600
TERESÓPOLIS Vende-Se fazenda

trada para automóveis, zona de cons com 30 alqueires geométricos de ótimo
truç5o 8 pavimentos. terreno 14 x Pasto com várias nascentes, lago,
45 Preço 3.500.000,00 — Tratar S. plantações, residência, casas de colo-
BOSELLI — Praça Pio X, 78, sala nos, terreno todo aproveitável com
PJ7, 10006 2700 frente para a futura Rio.Bahia a 25

Km da Várzea Tratar diretamente
VILA ISABEL — Vendem-se em rua
arboriz., zona só residencial, á -00
mtrs. da Pça. Drumontí, aptos, primei-
ra locação, vazios ;om 2 qtos. (17 e 13
ni2 ) sala (19m2 banh. compl. cl box,
coz. (de 7 a 9m?l uto. r dep. comp, .
Serv. em prédio 81 pilotis c, garage.
Sancas cm todos os riormit. salas •
halls ne passagem. Todo em acab ae
luxo c| água quente, Incinerado., an-
tena coiet.. etc. etc. Preço a partir de I quartos, dep.
900.000 c: 50"i finatlo. Tratar, tnelust-' mil entrada
Ve domingos c| CALLER' 25-8069 t

com o proprietário pelo tcl. 43-4399
horário comercia) ou a noite 36-1308
SR. JOSÉ VIEIRA. 14988 3600

Jà-3691. 7191 270O|

VENDE-SE — Apto. dc frente sala 2
quartos dep. empregado preço 850
mi1 entrada 200 mil facilita-se 650
em 19 anos tel: 22-0084 ou 52-8271.

7651 3600
VENDE-SE — Apto. lacrai, 1 sala. 2

empregada, preço 770
170 mil. facilita-se em

19 anos. Tcl: 22-6084 ou 52-8271.
7649 3600

CAMIONETA - CHEVROLET"PICK-UP" - USADA
EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E

FUNCIONAMENTO
VER E TRATAR

AUTOBRAS, S/A.
Rua Voluntários da Pátria, 323 — Fones: 46-2525 e 46-11

10051

VENDE-Sf UM CAMIhãO "OPEEL"
rodas duplas carroceria fechada. Tratar tom Antônio Lobão,
ver e tratar na Praça OnzHe Junho, 26-B. 29961 6}

OíliYROLET 5Í~
Vende-se uma camioneta em perfeito estado

de conservação. Ver e tratar na Av. Gomes |
Freire, 471, com o Sr. José Sampaio, das 8 às
17 horas. 49136 64

Recaufchuiados: Desconto
15%. Pretos e brancos.
Rua Aires Saldanha, 34 -

Tel. 47-7779
11323 61

v^^_w^-C ° N 6 u L
^SÇSjfiy^ ' PREFECT

Europeus — Mesmo
Tel. 29-1738 _ YVAN.

9081
CARRO DE CORRIDA

Compro — Mesmo precisando de re-
paros - Tel. 29-1738 — YVAN.

9093 64

COMPRO 1 CARRO
Especial favor dispenso intermedia-

rles, urtrente pago á vlsla. Preferèn-
cia 30-52 — Tel. 27-9090. Sr. CAN-DIDO- 7622 64

PNEUS 850 x 14
Vendem-se 4 pneus pretos "ameri-

canos sem usò, Ver e tralar a Rua155, ap, 301. Copacabana. —
Tel. 57-2985, 983 64

ALUGAM"-" SE
CARROS

Chapa, particulares sem clioler -
Americanos, mecânicos, equipados —
Modelos 52, 53. 54. 55 e 56 - Infor-mações tel. 36-0027 - Avenida PradoJúnior 145-A - Copacabana

29029 64

CAPOTAS DE AÇO
EM JEEPS

Willys e Land-Rovor da "Carraço"
aos preços da fábrica. Chamar FRAN-
CISCO 43-8650. Cartas C. P. 4478 —
Rio1_ 3443 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL 
"

Dirija você mesmo — Chupas par-ticulares. Últimos modelos. — Rua
Francisco Itaviano, 35. Tel 27-8904- Copacabana 1296 «4

Máquinas em geral

VENDE-SE - Com
desocupar espaço, linda sala de jan-64 tar perfeita, 9 peças preço dc grande oportunidade. Tratar Av. Copai

| cabana, 2 apto. 704 - Edificio Co--Paleme- 14006 83
ARMÁRIOS EMBUTIDOS e biomoos,móveis finos e artísticos: garantiaeterna da obra. Fábrica: Rua Soro-caba. 600. Botafogo. Fnne do r'ca-dos, 46-4973. 21073 83
VENDE-SE conjunto, sala (marfimJacarandá) fabricado no Paraná, com8 peças modernas em estado de novopor apenas Cr? 15.000,00 e mais rá-dio, tapetes, conjunto de quarto,colchão de molas, mozinhas etc. Ver 'Imstro c mudo a côr de móveis «me tratar- a R. Bento Lisboa n, 10 - casa de íarnflla - Ótimasi reí«ê_-

29886 83 lclas- Especialista cm cor moeno Ia.

LUSTRADOR
Lustro c mudo para qualquer cór.qualquer estilo de móveis, sendo imNtaçao de pau marfim, ou mogno, ouJacarandá encerado e sucupira em de- •

cape, etc. Ótimas referências. . re-cados 25-7163 Catete 19, sr. AURINO.
57321 83

LUSTRADOR
403.
OPORTUNIDADE — VeiideT.e sal-, o,. _" - .....

nove peças, pSg l^ SS_KW RSS*™00*"Tratar 37-6562. 71572 83 ~ „" a „_l_fo,_dc_Fa__'.a_ 282 — Ip».
iantar,

carandá, marfim, peroba, sucupira em

TAUNUS
AUTO
•"¦ÇAS

WASHINGTON LUIZ 3'ESQ OE MEM OE SA)
TELS 52-3265 E 52-4908

MAQUINAS Solda Elétrica corrente
110,220 Volts, 150 e 300 amperes. Fa-
cilita-se. Informações Mecânica Pau-
lista SA. Tel: 23-3363, Sacadura Ca-
bral 151. 24784 78

MOVEIS AVULSOS - Vendem-se fa
bricação Leandro Martins, estilo"Regente" em cerejeiras. 1 guardaroupas por CrS 25.000,00, 1 escrivani-
nha com cadeira estofada a veludo
por Cr$ 16.000,00, 1 bergére por CrS7.000,00 e 1 espelho lavrado (antigo)fab. mexicana por CrS 3.500,00, na
Rua Inhangá n. 10, apto. 905. Copa-
Cjb-na. 25851 83
ÕOBERTOR — Americano Dacron
tipo edredon pesa só 300 gramas
vendo 47-8768 antiaiérgico Iavável
estampado lindo.

9646 83

MODERNIZE SEU W07~
Plntam-se quartos de crianças com

bichos ou brinquedos como também
Hvlnga com flores ou figuras. — Tel.
57-4249. 7632 83

7672 83 nema — Recados 27-:2830.
2781 83

OFICINA DE

TAPETES
Lava e conserta-se — To
dos os tipos. Técnico òrien-
tal.

TEL: 47-0661
17692 63 I

Parabrisas — Janelas —
Fechaduras - Trincos - Ba-
lentes — Elevadores Hidráu-
licos — Consertos e coloca-
cão Rua Passagem, 1G3 -
Tel. 46-7854 - Botalogo.

¦ ¦ 20123 64

COMPRESSOR DIESEL IGESSOLL —
Vendo ou alugo um de 160 pés cubi-
cos com mateletes, ropedores, man-
gueiras, etc. mais esciarecimentos c:
Sr. ANTÔNIO — Tel. 29-2228.

13077 78
PLAINA DANCKAHRT i-~ Desengros-'
so, belga. 1952, em bom estado apa-(
rei ha madeira em 3 faces, até 400'
mm. Ver à Rua Sargento Silva Nu-j
nes 574 — Bonsucesso, Sr. OLÍMPIO.

12035 73

Materiais de
construção

TORRES"
Estou demolindo multas torrei da

Llgbt de alta tensSo e Tendo muitos
ferros I.L.T.U e grades portões esnos
elevadores escadas colunas e íerro pa-
ra laminação tesouras galpões esqua-
drias e mármores blocos colunas es-
endas balaustres e madeiras esqua-
drias ele entalhe e gaipóes telhas í
brasillte demolições do Teatro Fenix
ver e tratar nn Avenida P. Varga_,
1930 tel. 22-5403 e 42-3968 t faço de-
mollções urgente. 12045 79

VENDE-SE, URGENTE, MOTIVO I)E VIAGEM, O SEGUINTE:
Dormitório de casal, eoni guarda-roupa de 3 corpos, 2 camas pequenas,

penteadeira c/ .1 espelhos, camlsclro. criado-inudo, etc. Tudo estilo fran-
cês e pau-marfim, estado novo. Mobília sala jantar: Mesa, consolo,
armário com bar e tudo espelhado. Mesa moderna c em pau-marfim c
6 cadeiras estofadas. 2 poltronas confortáveis, 1 "Papal", tudo pau mar-
fim. 1 Geladeira Crosley, supcrluxo, estado de nova. I enceradeira '
Eletrolux com espalliador de cera e garantida. 3 tapetes, quadros, lindos '
e bibelots, etc. Ver Rua Artur Bernardes n. 17, apt0. 602 — Catete.

11004 83

MÓVEIS DEESCRIÍÔRIO USADOS
VENDE-SE QUANTIDADE - MESAS COMUNS, BÜREAUS

S'MPLES E PARA MÁQUINAS DE ESCREVER, CADEIRAS, DIVER-
SOS TIPOS DE MESAS PARA ESCRITÓRIO, ARMÁRIOS DE
AÇO, ETC.

PROCURAR 0 SR. MÜRILLO - Praça Mauá, 7 - 3.° -
Telefone-43-3349. im5 83 ."CORTINAS

LAVA-SE - RETIRA E RECOLOCA
SERVIÇO GARANTIDO 2843-26

12017 £3, :
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LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS
Centro

SOBRELOJA — Centro — Aluga-se
sem luvas. 60m2, ponto excelente. Se-
lecionado público, serve para qual-
quer ramo. Acesso direto da Rua San-
ta Luzia, possibilitando instalar gran-
des vitrines na rua multo movlmen-
tada. Informações sr, Orlando. Tel.
42-5026. 21)888 1
CONSULTÓRIO MEDICO — Aluga-se
na Cinelàndia para qualquer especia-
lidade — Ver e tratar à Rua Senador
Dantas 7-A, 4.» pavimento — Tel.
22-2661. 9081 1
CENTRO — Aluga-se p. escrilório
uma sala e kiitinct, ver à Rua Mé-
xico, 111. s. 1603 e tratar Av, Erasmo
Braga, 290 — 3" s. 503. -Tcl, 42-4686.

4618 1
CONSULTÓRIO MÉDICO — Aluga-se
novo, bem mobiliado, com tapete, ar
condicionado e aparelhado para rii-
versas especialidades, com enfermei-
ra, telefone, etc, todos os dias, tíe
8 às 12 horas, e ás terças, quintas e
sábados, de 12 às 15 horas, variando
os preços entre 1.500,00 a 2.500,00. a
Rua Sonador Dantas, 76. 12.» andar,
salas 1201 e 1202

FARMÁCIA, — Aluga-se ótima loja PROCURO — Copacabana — Posto .COPACABANA — Aluga-se à ,:  ,—,<•"„ ""'"" '"i« i iiv/vjuiiu — v op.iciinana— rosio ;<-uija>_abaiv/\ — A liga-se a nua ALUGA-SE  Quarto mobiliado «lt.Eni.ON— Aluía.»» um onortnmnntnl t* i r i • i .-. ...
Mesqu ta '«.ru ttêve" estabelece 6 ~ Q,lart° dc fr*"lc' m°biliado- 4^ S^W "', 24' ° W*H* °u2 cavalheiro?..*^ K h_? C-SubÚrblO du Central , PetrÓpO Slyicsqiiiia onac ja esteve estabeleci- .-trnán lndnnan<T-n4_. ,«nm InimJto n. Í.OI, de frente, com 2 salas :i:74H _-" .-min ans 7üm a ,,i.-i,.n wr- « -„--i- ,.. _.__ ' "''"r1"Mesquita onde já esteve estabeleci-
da durante 18 anos uma farinaria.
Tratar com a COMITÊ Ltda, à Av.
Hlo Branco 108 — Sala 201 Tel
42-3617. 5550 3

Botafogo e Urca
URCA — Aluga-se apartamento de
sala, 2 quartos banheiro completo,
cozinha, área c| tanque, quarto de
empregada. Tratar local Av. S Sebas-
tiüo 89 — Apto. 202-S.

29860 4
ALUGA-SE o apartamento n° 102
(Fundos) do Edifício "Gui", à Rua
Conde de Irajá, 510-520. Ver e tratar
no local. 14005 4
BOTAFOGO — Procura-se casa" paraalugar — Tel. de manhã 26-4808.

14024 4
BOTAFOGO — Aluga-se o:-apto, 801
à R. São Clemente, 373, de frente c| 3
quartos, sala e demais dependências,
em frente à Embaixada Americana,
chaves na portaria, tratar no BANCO
ULTRAMARINO, Praça Pio X, 11D,

Tratar no local [Tel, 23.1776. 1.1062 4

entrada independente, roupa lava-;to "¦ L01' de frente, com 2 salas, :j, 748 —' aplo. 3()5 7631 8 lllieiro, WC c quarto dc empregada.
fla..r:ilr c telcKme. 1'ara ravalhei- \\"'  ""'" 

;'."*.'".,',','n,,,',',"" %"l;'' "'' IIOTKI. PI -\/A 
"(¦(fYcAi;/ 

\'.\ -;"";:"i-i i i.v imi.hi.iiii. iiim C. nn ali CASCADURA — Aluga-se conforta-
r„ distinto, _nf.r_._r fone: 3^3, 
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mo apartamento, andar inteiro,
dando também para Aires Salda-
nha, no Edifício "Washington" —
Avenida Atlântica 3.514 — Apar-
tamento 1001, cj 4 quartos, 3 salas,
sala costura, copa, cozinha, quarto
empregados c garage, aluguel 30
mil cruzeiros. Ver no local. Tratar
à Cia. IMOBILIÁRIA PA-SSÁN-
Dl) S. A., à Rua Araújo Porto
Alegre 70, 3." andar, sala 312 —
Tcl.: 32-2977. 13082 8
APARTAMENTOS COM TELEFONE —
Alugam-se para pesaor.s de tratamen-

tal, à Rua da Quitanda, 85, d
às 17 horas, 

12037 8 PASSA-SE salão com telefone e Ins
LEME - Alugamos apto. vazio comllalacões P"rl° do mercadinho traiar
4 qts. 2 salões, 2 banhs. e demais dep
Tratar na Agência Anglo-Amerlcana.
Rua México 148, sala 804 — Tcl. .,
42-2482 entre 10 e 6 horas.

9169 8
COPACABANA — F. 2770 - Aluga-
mos apto. mob com telefone e gela-
deira, tendo 3 salões bar, 4 dormilo-
rios, 2 banhs. sócias. Traiar na IMO-
BILIARIA ALEXANDRE KAMP —
Tels. 32-3872 e 42-5710.

COPACABANA

Av. Copacabana, 860. 1)077 8

CORREAS — Pequena caca c| 2 qtos.
a, coz. banh. dependências para
pregada quintal, garage, aluga-se

r 2 anos, fiador Idôneo, aluguel
...000.00 mensais, ótima para fim de

liamos residências para fins comer-, tanque. Aluguel CrS 4.700,00 mensais, semana, verão — Ver e tratar à Rua
ciais ou residenciais, tendo 8 salas. 5! Aceita-se depósito ou fiador. Ver na Princesa D. Paula 299 — Correas.
quartos. 2 banheiros. Tratar Imobi-
liaria Alexandre Kamp. Tels:

.,-132-3872 e 42-5710.COPACABANA _ Alugamos quarlojJ___°0'" e ,i-0"u' 569C7 "

fí.,--S.C„_arad,.Í.a„t-°,Íiü?, í0-__UJ-_ *?„!LEBLON"- Alugamos apto~dÜpÍ-Xbuco 185 — Ver no local e tratar com
REGIA IMOBILIÁRIA LTDA. - Tel.
45-7588. 13099 8

Flamengo

paia alugar com 2 quartos sala e dep.
terraço c1 plantas. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA Rua Mé-
Xico 1-18, sj 804. tcl. 42-2482.

5201 35

011 pelo telefone 42-4322. 24798 1 1ALUGA-SE umac asa á Rua Volun".
CENTRO — Aluga-se salão, 3uni2, à;tános da Pátria 134 c;2 chaves.no
Rua do Acre, 55, sala 907 — Inf. comi local. — Tratar com Dr. GOMES N—
o porteiro. SR. SOARES. 9102 l|4?P.ne 22-2428. i:JU80 4;e_42-9826
CINELÀNDIA — Aluga-se um con-
Junto de salas com instalação sanitária
privativa, próprio para consultório
médico, dentista ou escritório comer-
ciai, na rua Álvaro Alvim, 21, salas
1.108/0, Aluguel CrS 10.000,00 e en-
cargos. Ver 110 local c tratar à Av. R.
Branco 91, 7.°, sala 4, fone 23-5269.

12005 1
ALUGA-SE Av. 13 Ma7ô~T371ÍdTMÍ> I -
nicipal, sala 1911, frente, saleta priv.URCA — Aluga-se ótimo apto

to os números 4U9 e 410, mobillado», |mM 
'ãpto7'inõb. 

com tel." geladeira"
^.ffl^__Í.^^^.^-»}_!_P«íh le" ,° 2;SalSes^fttotòS, 2 banheiros

U- Tratar IMOBILIÁRIA ALEXAN-
DRE KAMP — Tel. 32-3872, 42-5710.

COPACABANA — F. 2744 — Aluga-
mos residência para fins comerciais
011 residências, tendo 3 salas, 5 quar

ro, uso do saláo de visitas para re
cebimento de convidados, aquecimen-
to central a demais comodidades usu-
ais e mhotel de alta classe no Pia-
za Copacabana Hotel — Com en-
tradas pelas Av. Prado Júnior. 258,
e Av. Princesa Isabel 63, por 10 mil tos 2 banheiros — Tratar na imortcruzs. mensais _ Chaves na portaria1---'--• 

,M' lratar na ™OBI-
do hotel — Tratar pelos tels. 52-042!)

TRIPLEX — FLAMENGO — Em pri-
meira locação — Aluga-se para em-
baixada ou família dc alto tratamen-
to. apartamento de grande luxo, pin-
lado a óleo, lambris, 4 grandes sa-
Ias, 4 quartos, 4 banheiros em côr,ure 1(lgrandes terraços, com jardins, roupa '

Rua Ana Telles, 56, apto. 202. Chaves]
na mesma rua, 110 n." 60, apto. 303, com 
o sr. Messias (SfridicO). — Tratar najCORREAS - Chácara com otlma casa
PREDIAL CANADENSE. LTDA.. Rua mobiliada com telefone, para peque-
Álvaro Alvim 21. grupo 608. Tel,lha familia de tratamento ótima para
32-7921, das 0 às 17 horas, clc .«cgundalílm dc semana, verão, aluga-se com
da a sexta-feira. 12030 29 contrato dc dois anos, fiarior idôneo,

,aluguel mensal 13.000.00 — Ver e tra-
DEonoRO-MAliECllAi. HKKMKS -l,_"g„-Rua Princesa D. Paula 293 -

5200 35
B2->7 17 Alugam-se ótimos apartamentos no rr-rc-v'— Tel 219, Co

_l i Bairro de Guadalupe. Rua Novo, qu-i-l '" 
' 

PRAIA DO LEBLON — Alugamos dra D, n." 22, composto de 2 quar-i
apartamento ricamente mobil. sendoI tos, sala. hall, banheiro, cozinha c
1 por and. cl 4 quartos. 2 salas, 2! área com tanque lartrilhada. Acaba- APTOS, NOVOS, 2 q., s.. b c. t. —
banheiros e demais dep. Tratar na!mento de primeira. Aluguel base CrS Alugam-se 2.000 (mobiliado 3.000).
AGENCIA ANGLO-AMERICANA rua: 5.500.00. Ver 110 local. — Tratar na Tio, Batista — Sacra Familia — E,
México 148, s| 804. Tel. 42-2402 en-1 PREDIAL CANADENSE. LTDA.. llua <j_ Rio Clima e conforto a 2 hs. dc

6 horas.
_â_

8220 17

25906 8
ALUGA-SE em primeira locação à APARTAMENTO LEME — Aluga-seRua Lauro Mueller n. 16 apto. 304 o apartamento 408, com ampla sala e
entrada do Túnel Novo. Com 4 quar-'grande quarto separados, com caixa
tos, grande sala, 2 banheiros, boa:d'agua privativa e cozinha com fo-cozinha c dependências de emprega- jsáo de 2 bocas com forno: banheiro
da. Local de muita condução, clima completo, á Rua Gustavo Sampaio,
de montanha e sossegado. Ver no 676. P°r Cr$ 7.500,00 mensais, chaves
local. Tratar à Av. Ri0 Branco 181,-°™ o porteiro — Tratar com LOWN-
4? and. s| 406 — Telefone 22-3377. jDES & SONS — Av. Presidente Var-

13084 4 8as- 290, 2.» andar telefone 43-9084,
43-0881, 43-0905 e 43-9626.

29903 8

LIARIA ALEXANDRE KAMP — Tels

na adega, inúmeros closetes, excelente) LEBLON — Alugamos residência de
cozinha, lavanderia e dependências de alto luxo com 3 quartos, 2 salas e
empregados, garage para dois carros,i dep. Tratar na AGENCIA ANGLO-
projeto Niemeyer - Construção PE-1 AMERICANA - Rua México 148, s|
DERNEIRAS — Ver e tratar à R Ba-! 804 — Telefone 42-2482, entre 10 c
rão do Flamengo 32. 29883 10' 6 horas. 8241 17

7.500. impostos e fiador. Ver no local.1}>Ua Cândido Gafree n, 119 com 3
DR. SAMUEL 22-4512 ou 37-8761. ! quartos, 1 sala, banheiro, hall, vàràft- POSTO 6 — Aluga-se ótimo apaita-

12001 1 da, cozinha, área com tanque, quar-: hiento Av. N.S. Copacabana 1.292,
CENTRO — Rua da Lapa, 49— Alu-;to e banheiro para empregada e!apto. 1.002, entrada, sala, 2 quartos,
ga-se loja, e sobrado junta ou se-jf^W"' All|g"el Cr$ 13.000,00. —|2 varandas todo de frente, pintaao
parada, tendo íôrça para indústria i ^cr "o local com o encarregado oídenovo. Tem água. Chaves com por-
e comércio ou botequim. — Tratar >aPt°. 202 e tratar na PREDIAL CA- teiro. Informações. Telefone 36-3161
até ás 17 horas. 29985 ..NADENSE LTDA. Rua Álvaro-Al-

32-3872 e 42-5710.

COPACABANA — F. 11642 — Pro-
curamos para locação imediata, apto.
mob. dc alto luxo, tendo 2 salões, 2
a 3 dormitórios e mais dep. Ofertas
diretas para a IMOBILIÁRIA ALE

FLAMENGO — Aluga-se apartamen-1 LEBLON - Alugamos apartamentoto ae frente, com sala, quarto, ba-, _om _ quartos, 1 sala ampla e dep.nheiro e kitch., a Rua Marquês ee Tratar na AGENCIA ANGLO-AME- banh. dep. dc empregada,Abrantes, esquina de Paissandu. edi-1RICANA. Rua México 148. s' 804 . .. .

Álvaro Alvim. 21. gruoo 608. Telaf. auto ou trem T 42-5986.
32-7921. das 9 às 17 horas da segunda
a .sexta-feira. 12031 29 .

29874 38

Subúrbio Leopoldina
ALUGA-SE

ficio Annetc, apto. 1004.
em 25-1806.

Traiar | Tel,: 42-2482 entre 10 o 6 horas.
9132 10 8234 17

XAXDItE KAMP - Tels. 32-3874 ê íw^lí?,,0-^^^ - Alugamos apto. mobil' Cl ÂflTOA SE - Av Londres<^ ^ 
.BVffi? a° moçat£o-_ tES» l^TA^ flSlí ÃÉ ^ffl^^»?^ S SCOPACABANA - Aluga-se apto. de tinta que trabalhe fora, única inqui- S°m AGENrA ÀNÕLoVmeRIOANAKtrad.' c07"1,la c_ uallllcir0-.

freniei no 12.» andar, com saleta, | Una - Traiar pelo tel. 45-8692. 9099 10 iS?,, México 148 «804 Tel 42-2482 'rcno à volta.. Entrada para aut

r^gc^^ p,~"AVP ;l ,i",í"'

Em la. locação, por 12 mil cruzei-
ros e fiador, na Rua Gurundiba, 134.

,,,„ plç„ ,H1i(Muda da Tijuca), apartamentos da
Bonsuçesso - (Hi- _ uartos sala banheiro, cozinha e

gtenopolis) - Últimos aptos, peçasjnependéncl-ui de empregada - Exi-
ímpias, sala, dois quartos, cozinha.!gcm.s_ ré£er_t)otas do inquilino. —

Tratar na Rlo-Pctrópolis Imob. S, A.

APROVEITE

Rua

7 e." _°„.-0 
Ví 

20Í . 
V' P''ad0 

,JÚ'li0r I «namente decorado', mobil., ,-„,-t,-
ratar aPÀv P Vareas 417PJ 

''rí_„_;,,as- 
,aDélcs' geladeira: entrada, 1 sa-l

902. Tel: 43-1352 Gllll,0;ia. 2 quartos, j. de inverno, banh.
Praça da Bandeira

Doutor Tavares dc Macedo 115 — U Av Rj0 Branco, 277 — 8o. andar
Inf. a tarde tel: 32-7727. Grupos 809-810 — Das 12 ás 18 hs.

0082 30| 44825 38

397, 
~"

de
fer-

omó-

,„  ,.,,, „ „-„.i Isalà c dependências, mobil. com tel.
inteiramente reformada, Vci a qua-| Copil(.i,bann, rpanemaj Leblon. _
quer hora. Contrato de 3 an0S_ C.om _ » 

AGENC'IA ANGL0-AMERI-
fiador. Tratar Rua México, 119 grupo México 148 «la 80a —nn, ,_i„f_„- ái 9noo i_n-_l an:_."."A:-"'.,A *?exico, ii», saia bU4 —

PRECISA-SE URGENTE
Apartamentos mobil. ou vazio pa-

ra um senhor estrangeiro c|2 qtos, 1

Í804, telefone 42-2082. Tel, 42-2482 entre 10 c 6 hs.
em côr e completas depend. — tcl: BARÃO DE IGUATEMI 71 — Alugoi

140.14 o 42-4G32. 29958 10'*Pt. mobiliado, quarto e banheiro. IIfine
COPACABANA — POSTO 6 — I-T-m-m-..' ., " __.-—..;J_erve Pi 2 pessoas. Chaves na loja. """^

7663 8[Apartamento de frente — Alu-
rnTipn n- .at ac \n r„ .tfi"h .'m,„"l 2!,Srl'Po 608. - Tel: 32-7921 Iãptõ"- Mohiiiarin on v^in 9 «safcs ffam-sc o apartamento n.° 903 do
SÇSSS.-.y____ra S_Ü!S5 ,tlas,-..as " horas de segunda à sex- ™r)- 

T^lt^SJ ?. _/_-_ Ed. Bronx à rua Júlio dc Casti-— Alugam-se juntos ou separados,'ta-feira
2 grupos de salas sendo um com 6 BOTAFOGO - Av Past.nrc.loc An ffníitn a O c .iiil .. im- _. /\it_ -,»; .- CU'

12032 4

salas de frente e % sanitários e ou-
tro com 5 salas, arquivo c um sani-
tário, no 9.° andar da Rua México,
31. Informações no local com o
porteiro. 11035 1

CENTRO
da Av. Pres
no local c tratar na IMOVIL LTDA
Av. Pres. Vargas 417 — D. 1101
— Tel.: 43-8092. 29979 1

3 quartos 2 banheiros sociais depen-
dência de empregados com telefone.

Alugo|Tratar 37-1680. Gustavo Sampaio 194
apto. 1204 Edifício Montese.

APARTAMENTO - Mobiliado, gela-
deira telefone. Rua Figueiredo Ma

otimo apto. de luxo, com 3 qtor./2banheiro sociais, dep. de emp. gran-de varanda e área de serviço. Ed.tle 4 andares, exclusivamente familiar
Aluguel 15 mil cruzeiros — Ver o. „apto. 201 à Rua Bartolomeu Portela ~amSes pei ° da prma' llvlll8' sala

Aluga-se à sala 1107, 14. chaves no apto. 101 com d JU-!dc íantar 2 ou 3 quai'tos, dep. de
. Vargas, 417 — Ver!DITH - Tratar com COES - Largo empregada tratar 26-7428, 7656 8

v?non10^-fo,.?'" andó S| 818 - Tels- RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 3552-1500, 22-7812 ou 42-7023 na -resid. JAPTO. 708 - Frente, hall, sala e

Lojas e Escritórios
_9139 4 quarto conjugados, banho, cozinha, c|

Ed. Bronx à rua Júlio dc Casti
lhos n.° 35 — esquina da rua
Raul Pompéia, acabado de cons-
truir, constando sala-quarto, ba-

7643 8 nheiro completo e kit. Aluguel
CrS 5.500,00. Ver no local com o
porteiro e tratar com DERENNE-
ENGENHARIA E CONSTRU-
COES LTDA., à rua da Quitan-
da n.° 3-11.0 andar — Salas
1101/C. Tels. 42-3552 e 22-8595

10026 8

| FLAMENGO — Alugamos apto. 905
Rua Marques dc Abrantes 37. quarto
sala conjugado, etc, de frente. Ré-
gia Imobiliária Lida. Mesmo ende-
rèço grupo 102. 45-7588. 13098 10

ALUGA-SE uma sala com 23m2 Ver
e tratar na Rua São José 72. 3°. andar, j 32-3872 e 42-5710
Tem elevador. Aluguel: 4.500.00, fia-l
dor ou depósito. 29871 21 BOTAFOGO OU FLAMENGO — F.

11654. Procuramos para locação ime-RUA MÉXICO 70 — Apto. 410 — Para
fins comerciais, magnífico apto. sala
e quarto conjugados, banh., kit.-h.
CrÇ 6.000,00 mais impostos. Chaves
e| porteiro — ADMINISTRADORA
NACIONAL — Av. Pres. Antônio
Carlos 615, 2.» pav. — Tel. 42-1314,
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

29928 2

LOJA — Ru das Laranjeiras 76-C —
Aluga-se ótima loja, a 100 metros

BOTAFOGO - F. 2740 _ Alugamos|f°gão de 4 bocas CrS 6.000,00. Chaves |Ç.ASA 
~ Aluga-se cm centro de jar-

apto. mob. ou não, tem 4 quartos 2 com porteiro. Administradora Na.|dlm Para família de alto tratamento
salões. 2 banheiros sociais e mais dep? cional. Av. Pres. Antônio Carlos. .. 5° ' 

g Jf 
ar_,,C_ rr^f_..- 

SSS"com garagem - Tratar na IMOBILIA-1615 segundo pav. Tcl: 42-1314, das 9™. " 
„AJ ,0 vi „ • ?, _8rtl"RIA ALEXANDRE KAMP. - Tel. às 12 e das 14 às 17 horas. |cu ^.f".4.?'- Z^A*?,}? a..1.-h._rBS

onmi 01 Tratar pelo tcl. 52-8774 e 38-l_4S.
10044 8

AV. COPACABANA 454 APTO. 803;.-7frr  —-—— j—•
Confortável, frente living, sala de!"°°r A',Unsa-se "Parlamento de 3

cozinha fltiartos, sala, copa, cozinha, 2 va-'' randas. dependências de empregadosdep. empregada, área serviço. CrS

ministradora Nacional. Av. Presiden-;.,-
le Antônio Carlos. 615 segundo pav.

diata apto. ou casa, sem moveis ten-1 jan,ar' 2 quartos, banho,
do 4 quartos, 2 salões. 2 banheiros 

'" —•"•"'•¦ —"•
sociais c mais dco. Oferta diretas
para a IMOBILIÁRIA ALEXANDRE
KAMP — Tels. 32-3872 e 42-5710.

56966 4

CASA MOBILIADA — Telefone —
Aluga-se casa tôda mobiliada, dc-
coração de fino gosto, de funciona

I4'000'IM'- r__v_í com nort.iro Atl-,tcdo P,lltado a olco c vista para oh.uuu.w. uiavcs com poiieuo. _a-, - n iwlwi»» /-.-« ijnnn,in trnar. Rua Du vi vier. CrS 14.000.00. T

Ipanema
IPANEMA — Perto do Arpoador,
vista p| mar. Alugamos apto. sala, 3
quartos, garagem e demais dependeu-
cias. CrS 14.000,00. Rua Prudente de
Morais 1011304. Chaves com o por-
teiro, tratar tel: 27-8006.

21080 12
LOJAS — Alugam-se, melhor ponto
de Ipanema, esquina Vise. Pirajá, 111,
com Pça. General Osório, sem luvas.
Informar-se no local, SR. MOREIRA,
apto. 213. 2588 12
IPANEMA Aluga-se

Tratar Lowndes c Sons Av. Pies
Vargas 290 - 2°. tel 43-0905 '29892 

19
ILHA DO GOVERNADOR — Aluga-se
amplo apartamento cí sala, 2 quartos,
dependências completas dc emprega-'"^^^'^^^^^''^^^^^^'^^''Ida, à Rua Comendador Bastos h°. 428,

Rio Comprido Catumbil^Z^^.^ír-Jw'

9170 38

PRECISA-SE URGENTE

RIO COMPRIDO - Rua Aimbere
Cavancaiti 406 — Magnífica icsidéii-
Cia, com grande sala (24m2), 2 am-
pios quartos, (15m2l banho, comple-
to, cozinha, dep. empregada, gran-
dc quintal (80m2). CrS 6.500,00. Cha-
ves no n. 398 casa III. Administrado-
ra Nacional. Av. Pres. Antônio Car-
los, 615 segundo pavimento Tel: ..
12-1314, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas. 29933 22

ÍTÚA AZEVEDO LIMA. 222 
"ÃPTÕ.

201 — Confortável, frente, ampla sa-
la, 2 quartos, banho, completo, co-

¦.Pto. 7»2 á Rua ViM-onde dTphaiá. 
''in.haA 

±Pm e,_P';Cgada' a'ea serviço
121. com 3 quartos, sala, cozinha, ba- „'S ."-5M P°d,°m S°,r 

_ 
vls,_ados'

Administradora Nacional. Av. Presi-
dente Antônio Carlos 615 segundo!

nheiro completo, dependências de
empregada, área com tanque e garage

Residências ou Apartamentos de ai-
to luxo para alugar pode ser mobil.
ou não com 3 ou 4 quartos. 2 salas e
demais pcd. Tratar na AGENCIA AN-
GLO-AMERICANA, Ru aMéxicO, 148 -
Sl. 804 - Tel. 42-2482.

29830 31I 8237 38

ALUGO ESCRITÓRIO COM TELEFONE
Aluga-se 3 salas 60 m2 bem instaladas

próximo à Avenida Rio Branco — Tratar:
Telefone 42-1188. 13108 38

Apartamento - Mobilado

137-6927. 7618 8
Tcl: 42-1314. das 9 às 12 e das 141 ALUGA-SE - Para comercio ma-:,% u "oras. .9932 8|jcstoso apartamento fpor cima da
RUA DOMINGOS FERREIRA, 63
APTO. 301 — Confortável, frente,
sala, quarto, banho, cozinha. dep.

do Largo do Machado, Aluguel: CrSi 1.° piso. entrada e hall de mármo-
33.000,00 mais impostos e t. xas. Verj re. salas dc estar conjugada c salano local com sr. Josc c tratar pelos; j- tinta,. „,__ (.__(_.-„ — is_
leis 42-1649 e 42-5395, das 9 às 12 c! sJE_ „__? 

SP-Ct„S C cJortinaJs'
__¦: tfi -« m _r__« i telefone, copa, cozinha c dep. de

14003 2i empregado. No piso superior. 4
quarts sendo um conjugado com

rio que vai servir no Exterior. No [empregada, área serviço. Cr$
8.000,00. Chaves com porteiro. Ad-
ministradora Nacional, Av. Presiden-

das 16 às 18 horas.

ALUGA-SE no Castelo, no me-
lhor ponto, duas lojas desocupa-
das, sendo uma com uma porta
e a outra com duas, ambas com
subsolo c giraus. Contrato dc 5
anos. Não se admite intermedia-
rios. Tratar com o proprietário,
Milton Ferreira de Carvalho, á
rua Evaristo da Veiga, 16, 17° an-
dar. 5577 2

LOJA — Aluga-se prédio com loja e

grande armário embutido e telefo
ne, banheiro « varanda. Urgente,
ver na Trav. Doux n. 22 Botafogo
— Tel.: 46-5283.

12034 4
URCA — Residência para alugar, c/
tel., com 4 quartos, gs. terraços, 2 sa-
Ias. copa, cozinha e demais deps., gr,
jardim. Tratar na AGÊNCIA AN-
GLO-AMERICANA. Rua México. 148.
s/ 804; tel. 42-2482. Entre 10 e 6 hs.

8233 4
sobrado residencial, junto ou separado,i vvvvvvv^vvvvvvvvsArvvvvvvvv-^vvw
a 5 minutos do centro, próprio para; , ,
pequena indústria — Inform. — Tel. CflíefP _? GlOflO
52-6195 com WALTER GUIMARÃES1 %_•_»•«
no horário comercial.

Casa Gcbara) com grande salão 2
ótimos quartos, dequena cozinha,
banheiro completo. Ver a Av. N.S.
Copacabana 583 apto. 604. Chaves ao
lado no apto. 603.

1000 8
te Antônio Carlos, 615 segundo pav. ' RODOLFO DANTAS. 91 aplo. 902 —
Tel: 42-1314, das 9 às 12 e das 14 às i Aluga-se dois quartos, sala, saleta,17 horas. 29930 8 amplas, dependências de empregada,
RUA LEOPOLDO MIGUEZ, 155! fiente. Tcl. 47-2305 chave com SR
APTO. 4 Aluga-se exclusivamen- GEORGE. 21108 8
te por 10 meses, magnífico apto. com: APARTAMENTO DE LUXO — Posto
ampla sala, 3 quartos, banho, com-.6 — Aluga-se à Av. Rainha Eliza
pleto, cozinha, dep. empregada. CrS
11.000,00. Chaves na Rua Miguel Le-
mos. 24 apto, 904. Administradora
Nacional. Av. Pres. Antônio Carlos,
615 segundo pavimento. Tel: 
42-1314, das 9 às 12 e das 14 às 17
horas.

heth, 510. o apartamento 101, de fren-
le, c| 2 salas, 3 quartos, 2 banheiros
sociais, armários embutidos, água
quente em todas as torneiras, varan-
da. dependências de empregada, etc.
Aluguel CrS Í6.000,00. Ver das 14 às

29935 8t" hs. e tratar ei Da. MARIA, fone:
 22-9346 (dias úteis).

RUA RAUL POMPEIA, 131 apto. 8121 25924 8

SALAS
próprio para escritórios, nos três pri-
meiros andares, na esquina da Av.
Copacabana com Djalma Urich 91, ver
no local. 1104 2

Procuramos casa ou apto. com 2 sa-jviLA ISABEL — Aluga-se um oti no
Ias, 4 quartos. 2 banheiros e mais apto., à Rua Maestro Ernesto Nazá-dependências até CrS 25.000.00. Ofcr- çetll, 62, apto. 201. composto de 2
tas diretas para a Imobiliária Ale- quartos, sala. varanda, cozinha, áreaxandre Kamp. Tels: 32-3872 e  com tanque c dependências para em-
4'J"0'10- i pregada. Aluguel base CrS 7.000,00.
, Ver no local, das 8 às 11 horas. —

13059 2IQUARTO - Aluga-se cm apartamento'615. 2" Pav- ™: 42-1314, das 9 às «7-A, grupo 902 - Tcl. 43-1352. ALUGUEL — Ipancma-Leblon. F ..Tratar na PREDIAL CANADENSE.P ° 
12 e das 14 às 17 hs. 12043 8: _»033 8 11.666. Procuramos para locação, LTDA., Rua Álvaro Alvim. 21, grupo~  " "' "  " aPl"- s, mov. tendo 2 salas. 2 ba- 608. Tel. 32-7921, das 9 à.<= 17 horas clc

— De frente, entrada, sala e quarto, ¦—
separados, armário embutido, banh. COPACABANA — Aluga-se otimo
completo, cozinha, dep. empregada, aPto- nidevassavc! com kitch. e ba-
áiea cl tanque. Cr$ 8.500,00. — Cha- nheiro completo na Av. Prado Júnior
ves c| porteiro. Administradora Na- "¦ 135- aPt0- 1018. chaves com o por-
cional. Av. Pres. Antônio Carlos te,ro c ,ratar lla Av- Ples- Vargas

(ALTO LUXO)
Aluga-se em situação excepcional com frente para a

-hWe7cõm"(Tpo^ Tcl: 42-1314- cl:is B ils "J Pra?a General Osório', luxuoso apartamento todo mobi-
Erasmo Braga, 299 quinto s. 503 t..e das 14 as n ho,!ls- 209'M 221 liado de 2 salas, 3 quartos, dependência de empregados.

c _ | Ver e tratar a Rua Jangadeiros, n.° 6 apart. 302 de 10 as
banta leresa 16 horas. — Tel. 47-3471. Preço: 25.000,00. 29925 38

42-4686. 4617 12
IPANEMA — Alugamos residência c!
4 quartos, 2 salas e demais dep. Tra-
tar na AGENCIA ANGLO-AMERICA-i PENSÃO familiar, quarto para casal
í, ;„5,u* Mé!ílco 148 - s' m - Tel.:!ou rapazes mobiliado água corrente42-2482, entre 10 e 6 hs. ótimas refeições 10 minutos do Cen-

8231 12 do Rua Terezina 12, te! 22-2726 Bon-
ALUGA-SE residência, à Rua~M- C'C PaUla Matt0S a P°rta-
dente Morais, 978, casa I, Ipanema.
e/ 2 pav., três qto.»., ampla sala, hall
entrada, dependências, c/ qto. c (íe-
pendências empregada; centro terre-
no. Ver no local: chaves na casa 2.

10024 23

Vila Isabel
VILA ISABEL- Tratar pelo telefone 47-1579. das *"£ 

£«§_£ 
~ A'UP"s0e a Rua.V'^

18 às 19 horas. Aluguel CrS 13.000.00. 
'^..d- 

,d,fn ?»nU 
Is.abel 148 a Par,'r (lc

Exige-se fiador; não se aceita clcóó-.ClS '¦u,,0-u0- apartamentos comi 2 sa-
sito. 29960' ia- ' ' QU-rtos e demais dependências

" je apartamentos com 1 sala, 3 quartos i
CASA IPANEMA — Aluga-se à rua <e demais dependências. Chaves no lo-
Nascimento Silva, 543, 2 andares, 4 t'a' com o porteiro de 8 às 11 c de
quartos, 2 salas, entrada, garage. Pre-'1-'1 as 17- Tratar em LOWNDES &
Co CrS 18.000,00 informações Tel. —[SONS, LTDA.. Av. Pies. Vargas 290
67-5655. 21104 12 — 2" pavimento — Tel: 43-0905 ra-

._ nial 18. 14052 26ALUGLEL — Ipanema-LeBlon F. 11665 ''¦ '¦

R PROPRIETÁRIOS
Devidamente autorizado, procuramos para locação imediata, para

nossos clientes brasileiros e estrangeiros de alta categoria, e com
ótimos fiadores. •

20 RESIDÊNCIAS DE LUXO
DE CRS 25.000,00 ATÉ CrS 80.000,00

Nos bairros: Leblon, Jardim Botânico, Ipanema, Laranjeiras.
Como seguem: 2 — CrÇ 80.000,00; 1 — Cr. 60.000,00; 4 — Cr$

40.000,00; 5 — CrS 50.000,00; 2 — CrS 35.000,00; 5 — Cr$ ....
30.000,00; 1 — CrÇ 25.000,00.

Aceitamos proposta diretamente dos proprietários de casas que
não foram anunciadas. Tratar na Imobiliária Alexandre Kamp —
Tels.: 32-3872 e 42-5710. — D. LÉA. 56968 38

., ,,,, . , „..,., ,,_-_ITr d.« casal sem filho, a senhora ou mo-Alugam-se apartamentos, ça de prcferencia que trabalhe foro.
Único inquilino — Informações oelo
tel. 45-6567 (Catete) aluguel - "CrS

3.700,00. 10052

; CATETE - Aluga-se ótimo apto.

ALUGA-SE apartamento de frente, iL,EME — Alugamos apartamento de
sala, 3 quartos, banheiro, cozinha,iaIt0 luxo- mobil.. 6 meses a 1 ano.
quarto e W. C. dc criada, 2 varan-!P°m 2 °U 3 3_artOS, 

2 salas, jardim Alex-andre KamnSidas Ver com Dorteirn à Rua N . mv- 8 dependências. — Tratar na ?P-B.V„ A_,x."a„,e KanlPoas. ver com puiu.no a nua «. _, lnt,„nT1 ,M_in.ii,iíDiyKA Rua 32-3872 e 42-5710.de Copacabana, 99 apto. 502. - Tra- AGENCIA ANGLO-AMERIC.

nheiros e mais dep. ate CrS I segunda a sexta-feira; 12029 26
30.000,00. Ofertas diretas para a lmo-'; __

Tels: .... aluga-se apartamento novo, saia,! ximadamente 1.000 iti2. Informes para D. Maria — Tcl. 32-3000,

DEPÓSITO FECHADO
Precisa-se no centro, São Cristóvão ou Av. Brasil com apro-

Idois quartos, banheiro em côr, cozi-; _o 9 às 11 horas
ti ha nn i~n\/FRN„nnn r_i, i --•-"-"¦ - "¦«s«--.t- "-.„,„ oH.„. a 17-", "55_?7R_""__- 

íntn*-àV . >~-i'n «-*,"i_BiMé-icO, 148, s; 804. Telef. 42-2482. En-' ,,„ , ! nha, área serviço e tanque azulcjados,
moradia - Alue. w ™ \rJlt1 

'„f1 
iRua Santo Amaro »• 98 ™™^° d<= 6 h, à_ a 00 12047 8 tre 10 e 6 hs- 9167 8 A^G- ". lpa11' ?' 2T20' Alug' '=-: dependências empregada, água quentemoradia — Aluga-se em prédio no- |quarl0 e saia SCparados, banheiro e[_ ns-_as_18'uu: >ioi< »__— |sidênela pintada clc novo " 

vo L locação na Estrada do Galeão cozinha, Aluguel Cr$ 7.500 (base). .'COPACABANA - Alugamos semtAV- ATLÂNTICA — Alugamos apar-!quartos, 2 banheiros. Tratar Imobi- 1135. Tratar Rua 7 Setembro 18'' Alu-ns. 3« c àii-A, prox. aos BOmbel- yer no iocai 0 apto, 203. chaves no luvas à Rua Raimundo Correia 47-A,1 tamento ricamente mobil.. 1 por and.!liaria Alexandre Kamp. Tel: 32-3872 guel CrS 7.000 00. ' 11006 ''6
ros. Delegacia Policial e Caixa dc,apto. 2 térreo. Tratar na PREDIALcom 90m de loia e outros de sub- e, 5 q»artos, 3 salas. 3 bans., 2 qtos. e 42-5710,
Agua,, aluguel, mensal.de Cr? .000,00. CANADENSE LTDA. - Rua Alvarosolo. Acabamento luxuoso. - Alu- Pi ""preg. e demais dep. - Tratar
Sa?nnnnl0:laS'T ,alugueL da maior Cr$!Alvim. 21 grupo 608. Tel; 32-7921 das|guel CrS 50.000,00. Tratar com AL-;na wAGENC1A ANGLO-AMERICANA ALUGUEL - Ipanema F. 2748. Alu7.500.00. - Informações com os pro- 9 às ]7 horas dc segunda à sexta-jCIDES MORAES & CIA. LTDA. _;-- Mc?lco ]4?' s 804 ~ Tel' 42-2382!Bamos apto_ últJmo _nda,. tc„dn
fni R09 

"a ° 
_í?_la? feira< 12028 5'Av- Rio Branco, 128 - s| 1.601 tels::entre 10 c 6 

_f_ ___* 
8|salões. 3 quartos, 2 banheiros. Tra-(RUA C40NZAGA BASTOS 20 -'A'ÍÜ--Ub  - ,22-0504 e 37-7256. 12038 8!COPACABANA - Alugamos apto. 

' 
de!'ar,oI"10bil;al1_ Alexandre Kamp. Ts.igam-se em primeira locação os

iro! COPACABANA — Aluga-se ótimo;a»o luxo. mobil.. com 3 quartos, 2 _____/? 
c "-5il0. 56964 12 magníficos aptos. 302, 304 e 401 c|

Rua Senador Dantas, esquina Al-1 completo" e""cò_inha. 25-6327. apto. de frente na Rua Carvalho 1-a'ôes e dependências. Contrato 6 ""T lâmpla sala, 2 quartos, armários em-
cindo Guanabara. Ver e tratar no| 9108 5;Mwdonça, 24.apto. .1104, composto de jmf«^oa»°;i 

v*ltu^çomjj0rtílro.| 
Jar(jjm BotÔnÍCO W™*: 

banho, completo em cor co.

11036 38

Tijuca

SACAS- CINELÀNDIA — Aluga-se quarto c sala 
"scpa^^^ànheirõ; 

t:0FArABAXA

local com sr. MENDONÇA
11011 2

Ándarai e Grajaú
GRAJAU' — Aluga-se confortável
residência ã Rua Grajaú, 215 com-
posta dc 2 quartos, internos, 2 cx-
temos, 2 salas, garage c demais dc-
pendências. Ver no local e tratar
na IMOVIL LTDA. à Av. Pres.
V
43-81)1)2. ZÜ977 3 í 25-6327.

! 1 sala. 3 quartos, 1 banheiro social, Av. Copacabana. 331. apto. 702. Tra-i
tar na Agencia Anglo-Americana, R. ——
México. 148. si 8C4. Tel. 42-2482. En-j-'ARDIM BOTÂNICO —
tre 10 e 6 hs

CATETE — Aluga-se à Rua Bento 11 cozinha, 1 quarto e banheiro para
Lisboa, 89 o apto. 602 de frente, com- empregada, área com tanque, apto.
posto de sala e quarto conjugados, (amplo c arejado. Aluguel CrS 

!__!. rr_í h%o^nhV-ra7_r!oS.|a,„Í.i."L10;POO'_3' YC1- 
"? '?Cal CTm5 

ETiCASAL com 2 filho procura apto, mo-là rua Araucária, 66. apto. 101 - Preço|á"7daS""IÍ¦¦*_ ií"hora,
£¦___? SOBRAI „ Íobbai Si"\^lr°-Jr, 

Lmn\ 
Ti'lta'' 

"la CIPA SIA. biliado por 2 meses. CrS 10.000,00 pa- dez mil _ Chaves com o zelador. Tra-i
i.^C2,m, =??.R„AL & SOBRAL. S A fRua Moxi.-o 21 14." and. Grupo ;... gamento adiantado sem recibo. In- tar pelo telefone 26-0305. 9097 141 PRAÇA AFONSO PENA9676 5(1.401. Tel: 22-8441 das 9 as 17 horas, (formações Hotel Palace Guanabara '

GALPÃO OU GARAGEM
Precisa-se, para oficina de automóvel, do centro para a

Zona Sul, com 500 m2, no mínimo. Informes para D. Maria —
Tel. 32-3000, de 9 às 11 horas. 11037 38

I linha, dep. empregada. CrS .
—r——,10.000,00. Podem ser visitados. AdAluga-se'ministradora Nacional. Av. Presi-

9163 8 apartamento, 3 quartos sala, e de- dente Antônio Carlos, 615 segundo I_ 
(mais dependências, inclusive garage,| pavimento. Tel: 42-1314, das 9 às 1229929 

27

pelo Tel. 57-9133.

Copacabana e Leme
9145 8i Apto. 1805. 21098 8' Leblon

COPACABANA

COPACABANA — Apartamento quar- AV. ATLÂNTICA — Aluga-se de,
—— | to e sala conjugados, kitchnette, ba-j frente andar alto, 3 quartos e 2 salas. jLEBLON — AlugamosAlugo apartamen-!nheiro completo, vista para o mar,(Aluguel CrS 18.000.00._ "•*«'*- ^i."7:n.'v ,,v' /.'"•¦to de quarto, banheiro completo e aluga-Se Rua Djalma Ulrich, 91 11. mente das 9 ás 10 1 s 0u das 

'l7 
.iV'_,!n'.'ínona'-.«!-. ?'* íVp^iS^a .f-i»""1'!. I^r'?A^u .A NACI

-,-  apartamentover (li.-iria-lcom 2 quartos., 1 sala c deps. garage.; ADMINISTRADORA NACIONAL

13055 81 9616 8 (st 804, tcl. 42-2482.

GELADEIRAS
82228 17

Rua Mar-
tins Pena. 43, apto. 202 — Conforta-
vel; entrada, sala dupla. 2 quartos,
sendo um duplo, cozinha, banh. com-
pleto, dep. empregada, área serviço.
CrS 12.000,00. Chaves <¦/ portdro. -

Av." pav. Tel.
14 à« 17 hs.

CONJUNTO DE DUAS/TRÊS SALAS :
NA AV. PRESID. VARGAS

PRECISA-SE COM TELEFONE. Tratar com Sr. Dimas, Rua
do Ouvidor n. 183 - s/ 27. 12033 33

JA CIKELÂNDIA
TRANSFERE-SE CONTRATO LOJA SITUADA AVENIDA

RIO BRANCO, própria para BANCO ou EMPRESA AÉREA, pronta
entrega, proposta para a portaria deste jornal sob n. ,12007.12012 271 Não trataremos com intermediários.

VENDAS DIVERSAS
12007 38

CELADEIRA-AMERICANA com 8 pésjGELADEIRA Frigidaire 9 pés impor- Í.CI AIUIDA E AD _ AUM-IM-AIMmodulo 1958 ainda na embalagem.;tada dos EE. UU. com gavetas de U-LAUEIKA t AK ll/RUlUvnAUU
Vende-se pela melhor oferta por moti- carne e legumes, ótimo íuncionamen-
to de viagem. Praia do Flamengo, 72;t0 preço CrS 20.500. Rua Paissandu,
apt. 804. 13005 59
GELADEIRA americana. 8,5 pes com
gavetas de carne e legumes de luxo.
Vende-se barato. Rua Cândido Men-
des, 227, apto, 705, Glória.

7638 59
GELADEIRAS americanas. GE., Phil-
co. Kclvinator de 8 a 15 pés 1 e 2
portas com prateleiras giratórias, por-
ta de imã. a prazo sem entrada. Ven-
de-se o| garantia de 5 anos. Aceita-
mos usadas em troca. DOREX. Rua
Barata Ribeiro 253-A Copacabana
Aberto até 21,30 horas.'

7642 59
GELADEIRA FRIGIDAIRE (AMER)
6 pés, perfeito, boa CrS 13.500,00 rua
.•"anta Clara 90 casa 7 Cop, 3448 59
CLINICA DE GELADEIRAS — 

"Ãr

condicionados e máquinas de lavar.
Sistema N. Americano, a domicilio
ou não, Reformamos, pintamos, com-
pramos, trocamos e facilitamos. Ser-
viço garantido no prazo estipulado
15 dias de prova antes do pagamento.Orçamento grátis — Telefone: 37-2323

20368 59
AR CONDICIONADO — Instalações,
consertos e- reformas. Trabalhos ga-rantidos. Tel. 45-6762. 29991 59
GELADEIRA GE 15 pés 1958, qua-
drada freejer em baixo, pedal, por-
ia magnética imantada, 50 ciclos
47-8768 — Vendo 120 mil à vista.

3649 59
AR CONDICIONADO GE 1958 1
HP Thinline na embalagem origi-
nal 50 ciclos 47-8768 — 65 mil á
vista mínimo.

162 apto. 1003. 9666 59
GELADEIRA PHILCO 8.5 pés"í?58,
na embalagem americana nova — R.
Barão Jaguaribe 402. Ipanema, parti-cular vende.  9654 59

PINTURA DE GELADEIRA 
~

A duco a 'partir dé CrS 800,00 a do-
mleílio. Tel. 26-7595. WALTER.

20945 59

CONSERTOS E REFORMAS
Executados pelo técnico estrangeiro

em sua casa, num dia e com garan-
tia — Também aos domingos — Tel.
57-7359, ou recados 37-8344 EUGÊNIO

CPOR - Ex-aluno vende uma espadareta, estado nova, com direito túnicaaspirante, cniépi, cinto, calça gabar-dine. Preço 2.000,00. Tratar 32-8949.
29943 89

FAMÍLIA que se muda, vendo sala dcjantar imbuía maciça, quase nova c2583 591 diversos móveis avulsos para dormi-

COMPRO 1 TELEVISÃO" f»°^P^eT^s^

FAQUEIRO DE CRISTOFLE — Ven-
de-se. E peças de talheres avulsas,
únntos ou separados. Ocasião. Rua
do Rosário, 145. sobrado. 5372 89

VENDE-SE — Belíssimo conjugado
de televisão 17 polegadas com rá-
dio-vitrola marca Admirai em mo-
gono móvel importado original. —
Preço, p| vendo imediata 35 mil

"CUMPRA-SE TUDO"
GELADEIRAS - RADIOLAS

Rádios, Televisão, Máquinas de Costura, dc Escrever e qualquer espécieEnceradeiras, VentUadorei, Motore», Toca-Discos, Cristais, Porcelanas, etudo que reprciente valor. Cubro qualquer oferta. Atendo a domicilio.
TELEFONE: 43-9232

10023 69

PINTORA DE GELADEIRAS
• A PARTIR DE CrS 800,00

Pintura à pistola com tinta Duco. Aplicamos Sulfato contra ferrugemTroca-se borracha. Pintamos máquinas dc lavar, armários, etc Serviço
garantido a domicilio. Atende-se também aos domingos. Deixar recadosr. Pereira, tcl. 26-1643 e 26-8848. -jsjg 5g

Radio-vltrolas, Hi-Fls. gravadores, !j>arato- "»« Nascimento Silva 266-A, I cruzeiros. Também uma cadeira tio
rádios portáteis, mesmo defeituosos. |<___|(__________ 13065_89J papai uma tipo concha outra hili
Tel. 38-5415 - EDSON. FAMÍLIA que se retira para o iHte- 

"é 
-aInd* ? «beiras forrarão plásti-"¦" "«irior vende 1 televisão Admirai 17 c0 em cores diferentes. Av. Copa-

polegadas ..,......-». . .

PROFESSORES
originai estanfe 1_mer?cÍna' 

VDC 
u' 

< !PORTUGUÊS. LATIM. Inglôs, Alemão PROFESSORES - Lecionam m.tlmft.
í. ferro orèto com „ Hourador 

~' Av' Copacabana, 583. ap. 701 Tel. tica, geografia c história para o nível
ti decorativo 4787fia rio?-rsnn0ft r"-1875- DirP«ao d0 Prof- REICHERT.jginasial, admissão e primário. Vão áHtil, dccoi ativo - 47-8i68 poi 1.SM.0WAulas em pequenos grupos de 3 a 5 casa do aluno, ou em turmas. PreçosH.-H sJialunos: CrS 5C0.00 mensais. [convidativos. Métodos práticos para

7597 87' ' 'Í'AM. AMERICANA — Vende seils
mo-ieis, aparelhos elétricos, louças,

miudezas. Prado Júnior 120. apto.
1009. (J634 89
VENDE-SE — Um casaco de peles 58-1807.
(lontra francesa) — Pompeu Lourel-
ro 64 c| 18 — Tcl. 36-0722.

9633 89

PROFESSOR dc Matemática — Le-
leiona a domicilio do aluno, dc pre.
ferência na zona Sul. — Fone

alunos retardados. — Lecionam paraconcursos do DASP. noções de direito
civil c constitucional. Fone: 27-9366.

10057 87

14002 87;DANÇAS — Modernas de salão —
»r.m_w.-,.„. ¦ ial,las Individuais c coletivas, ensina-MATEMÁTICA - Intensivo para _I-|SB a domicilio. Tel: 46-1769.násio e cientifico — Te,: 37-5720. 23787 87

1 piano Schenle/, l ele- cabana, 1004 — Apto. 601liola Windsor; 1 geladeira 9'pés G.E 11018 Me moveis avulsos. Tudo pela melhorl -.—.oferta — Telefone 47-5406. I FAMÍLIA AMERICANA MOTIVO i"no Fernandes 60 — Botafogo

 
mM '89| 

VIAGEM - Vende mobília, apare
GELADEIRA G.E.. pequena, 4 112 !ll°.TaeJ,tlr,í?S' 

tapêtc5 fcitos k mâo'
Pés americana, nova e lio por cento Prataria dinamarquês, congelador,
períeita e acordeon seandalli maestri- ferr"mcnias de carpintaria, utensi-
na, 1958, de luxo na embalagem —
Preço barato. Rua Gomes Carneiro136 — Telefone 37-4780.

29968 89

Conserto de Geladeiras
AR CONDICIONADO

FAMÍLIA AMERICANA quo se retirado pais vende mobília, utensílios elé-tricôs e muitos outros itens. Ver dià-riàmente somente de 13 às 21 horasRua Gomes Carneiro 80 apto. 304.
11007 89

rins c materiais para desenho, mi
croscópio, binóculo, gravador, etc.
Av. Lincu de Paula Machado 858,
apto. 201. entre Clube Piraquc e
Hípica, c entre Rua Jardim Rola-
nico e Lagoa Rodrigo Freitas.

13054 89
KERN — Vende-se estojo c> desenho
e outros aparelhos para engennarla,
juntos ou separados. Ocasião. Rua doRosário. 145. sobrado. 5370 89

MAQUINA — Singer, portátil ameri- PRIMÁRIO - Professora particular, INGLES-ALEMAO p| profs. natos, r.|
cana peso pluma e 1 caseador, íaml-'— Tcl.: 37-5720. 21087 87; principiantes e adiantados, método
lia que vai viajar, vende à Rua Pau- waTn. Tn7i7»,ir. ._ •pToTessõr ~e^ 

n0''',''?" 'ò!^013 nloclicOK' rua Senador
• _?,i-7inrt»,,i Dantas" 8I) apartamento 1409.Aulas indlvi-l mw

ASPIRADOR - Elcctrolux americano
conjugado c| enceradeira eflojo com-

FÍSICA E QUÍMICA —
genheiro civil e militar.
duais para o cientifico e vestibulares _
Tel. 54-1513. 14014 87 TAQUIGRAFIA Leciono particular

Sl^íl.í-S^if.S.!:^8' ví,nt.le,à_Rua!râANCES - Professor parlsiensêlê-1Sort-S^tãrdef' 
32'6°33 ~ °aS 3 ÍS 6

Paulino Fernandes 60

UARBEADOR BRAUN - Alemão 1958
novo modelo c| lamina especial para
aparar bigode, costcleta etc. — Tel.
47-8768 vendo novo 4 mil tenho aces-
sorio para o mesmo. 9638 89

Botafogo, r.fona 
' 
cm" casa 

"do"aTÜnÔ, 'cent,'õ"c"zõ-1 
_ol'as____^ 911787'¦"'-<' w|na sul. Prepara para viagens - cur.jTHE REST AMERICAN ENGLISÍIsos

Animais e Aves

.Cmd0Ja£nfém™1TareS' 
-|3 meses conversação, natural. AulasFone 47-1154 - prof. HENRI. ^^-^ . imlividuais Trip_ _-,.,;

jlowship — p, IV — Queira cha-
A GINASIANOS. atrasados lições in-[mar somente quem iniciar já!dividuais, matérias do ciclo — Prof í Efeito imediato! Prof WAI.TFR
SnRe°S38^faen- °an,aS 5' 247°ird87 52-5'39 e «-«6°i. Av^KS

____________•  
4,U 87277, 11.° c a domic.

—— ... | SENHORA — Parisiense ensina o
VENDE-SE Scotch Terriers. pretos, 9 j francês com método eficaz na sua rc-semanas, pedegrec gcnealóglco, mãe|sidôncia, aulas indiv. para senhoras,

13094 87

premiada (Freya dc Sta. Thercsal.lscnhoritas. Prepara também cursos

COFRES — Vende.se cofres e arqui-vos de aço, prensa, móveis de escri-

dos.08-- Na RZPT_óf7lo _?on1' iT^lS^M^^1 
USad°Í' com !^m Canil Sta Theresa, Rua Andres Belo, |paraTviagensí como" escolares'. Tel

Tp. 47 fí?- "Ua ieofllo Otonl, 120 -estado, feitos a mSo, vende-se junt-S 15. Tel: 45-3482. 29955 63 37-3565ici. t.i.4548. 1002 89.0U separados. Ocasião. Rua do Rosa-'

nril|i|1 ,^?U'NAS DE LÂVAR ANTIGÜIDADES - Compro ,-_l. t^-"*-^
CHAMAR: 474888 cXrn1°sbjec?is;;,ismZIt1aisUR0- for-:'í. ri"._ ' , i"?'. mcta|S-. quadros, sal c todos os móveis e

1674 87

NG LÊ S

GELADEIRAS — Instalações
sertos e reformas — Trabalhos Ga-;
rantidos — Telefone 45-6762.

29988 59
GELADEIRA Crosley Shclvador, de
luxo, americana — Vcndc-se uma dc
5 pés, Super Freezer prateleira na
porta, controle automático cm serie,
muito silenciosa, quase nova, preço12 mil cruzeiros — Motivo de viagem— Ver à Rua Teodoro da Silva. 227.

11022 59
GENERAL ELETRIC — 8 pés, moder-
na, ainda c| garantia. Vendo urgen-í
le por Cr$ 22.000.oo. Rua Felipe dc!
Oliveira, 4 apto. 403. Edifício Túnel i
Inovo — Copacabana.

Técnico estrangeiro especialista rin TODAS AS MARCAS Executa
9647 59 ° scrv";o NO MESMO DIA NA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. Orçamento

-~ ' í,eri„^m.promisso- GARANTIA DE 1 ANO. Atende EM QUALQUERCon-, BAIRRO NOJNIESMO DIA. X 8641 59

CONSERTOS » GELADEIRAS
TELEF. 26-9545

Técnico formado consertos e reformas em qualquer marca
ou tipo, com garantia 1 ano. Orçamento sem compromisso, em
q-a'q"er bairro, no mesmo dia, sr. Garcia. 9118 59

..-»; «,b.iH„ o„ „„„,, antÍK(, Vo,- lam^na^S^^te,™ e «! \utensílios'
Atlànlica 3 892, 7" an-

502 89

tapôtcs, etc. Telefone 43-4018. domésticos. Av.
13107 88 dar- 

Compra e venda de
Indústrias e casas
comerciais

GELADEIRA. - PINTURAS - CONSERTOS
TEL. 25-4644

Consertos e pinturas dr geladeiras, máquinas de lavar, ar rondicio-
nr.cz «ri l , Orcame«<o «em compromisso. Atendemos a domicilio em9668 S9| qualquer bairro, organização técnica de Fernando Nogueira. 21103 59

virwnp cr _, 
"i ', " l-STOLA — Linda, Pctit-grls. cor na-!VENDE-SE objetos de arte, em por-.lural 2.20 x 25 — Tclcelana. bronze, marfim, cristal eu- '

Rico serviço para jantar, e outro Pa-Íp7TrFVTiirnrv T\ra cha e cafe; toalhas, lençóis col- !PLACENTUBE.\ — Alemão
enas cm linho. renda e ricos bordados pa'a tratamento da pele, ara...,
tudo feit,o a mão; tapetes persas fa-''rugas 

~ ¦,7"8768 — 800,00 cada. (luvas informar.se
qneiros, bandejas, salvas, baixelas em 9651 89;Loja 201.
prata cristofle, etc; pinturas de gran- MAQ. LAVAR — Bendix 1958~a.íè"Ídos mestres: coleções de livros e ou- ricana 'nova super-luxe Gvr-matfc 50
B-f-i^Ü* Tlld0 d" °'asi3o. Rua do cyclos na embalagem - Rua BarSq

LOJA:
GRANDE OPORTUNIDADE

Rua Figueira de Melo, passo con-
trato de boa loja com completa oíi-
cina mecânica. Tonto especial para

Professor norte-americano ensina na
cnsa ou escritório do aluno, conversa-

íção viagens, gramática, favor chamar
145-1352. 12020 87

I ITALIANO, Inglês, Alemão, LatiTrTpl
qualquer íim — Ensina porem tosca-
no, com pratica cm vários colégios
europeus e profes. ROMA — Tcl....
27-9214 das 10 às 14 noras.

21111 87
36-0467. 'HAJÍ - HESTAURANTF — f.f„i~ H"™! rim0s üe "e-óeiü- l-omo Aaé»-: RUSSO E FRANCÊS — Professor rüs-

gggO 89iiu^a santa Luzia 790 li.,» f- « cLas le ,fani:os- Companhias de Avia- so leciona com metodo eficaz para¦_ãss___?_*____í__?t_i_4^
Kni.i n.Se?iIa,*} ,de 

Amostra-s: PreÇo muito aces- ou coletivas; Tratar à Rua AlbertoKUUC„H.JÍ? S 
'„LV„L-para negocio rápido. ESTEVES de Campos n.o 234, ap. 1, térreo298(39 90 32-8902 29980 90!

Rosário, 145, sobrado. 5309 Rt';Jaguaribe 215 Ipanema 55 mil.
, 9650 89

SRS. CAPITALISTAS E INDUSTRIAIS
RARA OPORTUNIDADE:COBERTOR DRACON americano; 

tampados floridos 47-8768, vendo ,feSJ5_iI0 E PEIXE- _ ^9 
89 >.« ordem pa"a m^ptoáiiTio. r^tt*m&J\ em^tima^U-.C-O

tos cm decoração — Tcl. 48-4389. | compensadores e imediatos

21099 87

MATEMÁTICA - P| ginásio c ad-missão a dom. Cr$ 120,00 — ZonaSul. Tel: 36-0802 — Sr. Nci.
13112 87

Ouro e Jóias
Jaguari-

11788 89
850 m?. Lucros altamente

RELÓGIO — Vendo longine dr ourotodo trabalhado para bolso. Melhor¦¦«:¦< r.r" de.,e nas melhorescondlçoe.^ss^ir^sVeves1^:^^ """"^nneo^õ ot'rta'42'™2' Õtítííto.
10058 76
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HIETRO mETRO fflITRO PflK PRESIDENTEU?ffinç S BENTOr

OMENINO
INVISIVEl

LIVROS USADOS
. .Compramos pelos melhores pre»
ços bibliotecas e livros. Rua Ro»
sário 137 —• Tels.: 52-7719 t ...
52-9534. 46102 IMSTflüRflNTES

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Pago até CrS

1,000,00-Tel. 22-4435
23898

mmm DOROTHY MALONE - IDA LUPINO - STEVE OOCHRAN
COPURnBRHR

HOJE
2 - 11.40 - 5.2(1

- 8,4U - 10,20

"DINHEIRO MALDITO"
(PRJVATE HELL 36) — THAN FILMES — IMP. 18 ANOS

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL ¦ BWWPTJ-PfflTriTrTTT^T^ITTTIWTlTTT

TEATRO MUNICIPAL I MBJjjytirliiHlilli 1111 lilij1/!
Direção 

da Comido Artística e,. Cultural | 
^^^^J^MA EXpL0S,VA QU£ Mp£,A J m 1

ESTRELAS DO BALLET I . YjVWPFPfi
— NACIONAIS I É|l í« Mà*^^r/^mvrmm 1 f/ i 1/ K^mX

RECITA ASSINATURA WfiuPi mtimmWimlllkiik <¦gorda I \Wm\ II KhUUiUíI, i m wkjM m ^mgfc^

dc mí-w-i-imI mw&^^^TxwyjlfinKmmW Ka R

Ballet dc Chabukiani — Música dc Balanchivadzc iTOTFTfflj1 *^&^^S^^ft^^^mmmmmmmWmmwê^''

DA KMERALDA 
l ^^ ^C# ^ [ClSS^^

Ballet dc Tcrrot — Música dc Pugni fl l|-" ü™*0r V> mt^^^K mT^^ViAii^m\

Bailei dc Tikhomirof — dc Gllcrc D mmfSmWT^Sm^jj^M: ¦ :y.:-.-n^ I B

Música 9 PimUlMl ^^ÉÜR*IeL^ ^K 
' ;Wa§j^1 HnMNJm^

SEXTA-FEIRA, 18, ÀS 21 HS. — 3.» RECITA DE ASSINATURA B mm7Z77mmmm'z-^k^^íl^H^I-í'r ^* ^^^^ A- • " ''I

DOMINGO, — ÜNICA g lBggflB»^gft«^^BBlB^
^S Bilhetes à venda a partir de hoje. fjÊ mm^mmmmmmmmm*'bi^í^^^^^^^^^bí»»-»»»---»»»-»-----»»-»-»»»'11

TEATRO TIJUCA — CONDE DE BONFIM 422 - TEL.: 281039 I ESTRÉIA - HOJE ÀS 21 HS

IRE A MÁSCARA DOUTORrr A PEÇA QUE ABALOU
A OPINIÃO PÚBLICA

DETETIVE PARTICULAR
Pessoa idônea com prática aceita ca-

«os particulares — Rua Santa Crlsti-
na, 23 — Glória. Deixar recados pa-
ra 257710 das 8,30 às 19 hs. — Sr.
JOSÉ' MARIA. 11012

MALAS VELHAS
Conscrta-se qualquer tipo de malas,

compra-se malas americanas. Tel
22-0743. Sr. PEDRO. 14045

PINTURAS
Dc ap. e casas a preços módicos. —

Falar com JAÍR tel. 25-7292 dc di
• 25-8315 à noite. 28826

DIVÓRCIO
E novo casamento no México, cia-

ras informações Rrãtis. Trav. Ouvi-
dor 36, 2"., sala 25, tel. 52-1334.

10005

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Pago até Cr$

1.000,00-Tel. 22-0423

TPoré OUVIDO?
OTALGAN

£FâlTõ SURPReeNO€NT£

PROPAGANDA
ELEITORAL

Consinto pintar em minha camlo-
neta particular legendas pró candi-
datos a deputados ou vereadores. —
Tratar tel. 23-5131 — Sr. MURILLO.

12009

PERSIANAS INDICADOR TURÍSTICO DE CASAS DE ALTA CLASSE
VENEZIANAS Centro

Suas persianas não funcionam re-
gularmente? As cordas ou cadarcos
estão esgarçados? Procure o quanto
antes o médico cm 58-4043, que será
Imediatamente atendido. Serviços ga-rantldos com orçamentos grátis.

29944"PEÇAS 
ANTIGAS DE C0BRÉ"

E METAL
Colecionador vende, por necessida-

de, parte de sua coleção constituída
por pares de castiçais e outras peças
muito decorativas. Negócio urgente
por motivo de mudança. Telefonar
para 36-2831 a partir de 10 hs.

9071

LIVROS USADOS
Compro qualquer quantidade. Aten-

do a domicilio — Rua São José, 46,
sala 405.

Tel.: 42-5141
9088

CASAMENTO
NO EXTERIOR — 30 DIAS — Ga-

rantia de seriedade — Consulta grá-
tis — 9 às 11 — 15 às 17 — Av. 13
Maio, 23, sala 715-16 — 42-9282 — Dr.
LEITE. 9135

COMPRA-SE TUDO
Objetos dé arte, cristais, etc.

sas completas — Paga-se bem.

Tels.: 52-9711 -52-9517
Ca-

5371

M0N0GRAMAS E CAMISAS
Executo monogramas com toda

perfeição para camisas, lenços, ptja-
mas ou qualquer outro gênero. Faço
também camisas e consertos. Tratar
com MARIA JOSÉ' DE MELLO. Praia
de Botafogo, 154, ap. 709 — Recados

pi favor Tel. 26-4410. 9070

-pânico MESBLA
almoço • chá •
lama» Wnalcal
amorlcat, • kat

.«Tico do banqaoloi
»H«i« .1-M-n* ànt-til .]»».l

Fechado aos domingos e feriados-

j*y
SÃO FRANCISCO

Ar refrigerado
^"í*"' Serviço de alta classe

R. Visconde de Inhaúma, esquina
Av. Rio Branco.

Sul
Cantina

SORRENTO
Presença gostou da Itália
Membro do Dlner'a Club

av Atlântica. 290-A P.Q.
AEROPORTO

Almoço • Chi
• Jantar

Magalílco Salflo p/
Banquete*.

Aberto até 1 bora da manbi.
Aeroporto Santos Dumont,

IcL 42-5580.

SjiayhetülMdia
ESPECIALIDADES ITALIANAS

Endereço: R. Visconde do Rio Bran-
vo, 38. Rua Álvaro Alvim, 21. Ave.
nida Copacabana. 796.

PAISANO
(Restaurante t Pltzzarla)

Cozinha típica Italiana
Aberto até ai 34 noras

At. Rio Branco, 277 • Lojas B e V.
T4

Churrascaria Camponeza
Onde serve o melhor
churrasco, com jan»
tares dançantes até
24 hs., membro do

Diner'i Club.
P. de Botafogo, 400. — Edlf. Sears.

%tâu
Almoço — Lanches —'Banquetes.

Espec. cm camarão A La Grecque.
Cozinha internacional. '

a. Sta. Luzia, 305 - S/Loja Edf. Casa
do Estudante — Tel. 42-8135,

LAVA-SE TAPETES
OFICINA VALERO

Consertos em tapetes Persas, Chineses, Turcos,
Sta. Helena etc.

TFLFFOKIF' 37 00W orçamentos semILUUVML J/-77J7 COMPROMISSO 7175

RÁDIO S E TELEVISÕES
TELEVISÕES americanas, Zenlth Phil-
co, G.E. Admjral, Emerson, portáteis
de 17 pol. e 21 pol. dc mesa e console,
em 12 meses sem entrada. DOREX.
Rua Barata Ribeiro, 253-A, Copaca-
bana, aberto até 21,30 horas.

7640 60
RÁDIO - Emerson 888 — Com 8 tran-
sistores. Som e volume notáveis. Long
distance. Vendem-se dois chegados há
dias. Tel. 22-3267, sr. Jorge.

13040 CO

TELEVISÕES Emerson 21" mod. TÔT8.
Tela aluminlzada, som de alta íldeli-
dade, movei formiplac nas cores mar-
fim e mogno, sobre pés autonlvela-
dores dourados c| entrada de Cr$ 1.500
e o íestante em longo prazo sem ju-
ros. DOREX, Rua Barata Ribeiro 253-A
Copacabana, aberto até 2l,il horas,

7641 60
HI-FI. Pré, amplifleador Harmann —
Kardon (20 watts), alto-íaltnte Tan-
noy dual concentrlc 15 polegadas com
divisor de freqüência toca-discos Gar-
rard RC-88, unidade G.E. diamante.
Ainda na embalagem. Vende-se pelocusto U.S.A. Ver e tratar à Rua Bo-
livar 155, apto. 301, Copacabana. Tel
57-2085. 985 60
TV 1958,17 polegadas americana na
embalagem c| antena própria mod.
Luxo 47-8768- tubo ray-ban cores
lindas. 9643 60

TV. GENERAL ELECTRIC —21 "TV ALL ACES 21" (Windsor), novo,
Console, cm estado de nova, vendo
urgente por CrS 25.000,00 — Rua
Felipe dc Oliveira, 4, apto. 403,
Edif. Túnel Novo — Copacabana.

9667 60
TELEVISÃO — Instalação de ante>
nas — Consertos e reformas — Tra-
balhos garantidos — Tel. 45-6762.

29990 60
RADIO — Consertos
Trabalhos garantidos

reformas —
- Tel. 45-6762,

29989 60

PARTICULAR vende, motivo urgen
te I alta fidelidade e 1 Radio Tran-
sistor — Tel. 52-9202 — Urgente.

57336 60

ELETROLA Chipandale com radio G
E. de 11 válvulas, cm estado de no-
va: vendo urgente — Rua Felipe de
Oliveira 4, apto.. 403. Edificio Tuncl
Novo — Copacabana.

9669 60

COMPRO TV portátil americana de
14 ou 17 nova ou usada em bom es>
tado para meu uso particular — Te
Iefone 47-8292. 9656 60

TV. 14 GE 1958 portátil america
na nova c| antena própria 47-8768
na embalagem tubo aluminisado
duas lindas eôres.

9644 60

TELEVISÃO CONSERTO!
COM GARANTIA POR ESCRITO

ZONA SUL! 36-3017
No mesmo dia na sua casal Materiais originais

F. B. HOLLÒS "TÉCNICA ELETRÔNICA"
Rua Guimarães Natal, 2

ORÇAMENTOS GRÁTIS
16884 60

ALTA FIDELIDADE R.C.A.
MOD. 59 — QUATRO ROTAÇÕES — 12.000,00

Com garantia, recentemente importada, controle eletrônico, desll»
gando totalmente quando termina o programa. Onze válvulas, várias
ondas, pick-up automático eletrônico, alta-fldelidade. Vendo urgente
por preço multo inferior ao custo aqui no Rio. Rua Barata Ribeiro
n. 308 — Tel. 37-5432. 22162 60

ALTA FIDELIDADE -1959
2 MÓVEIS PAU-CETIM, 15.000,00

Sem uso, composta de duas originais consoléres, long-

playing, 4 (quatro) rotações c/auto-control, 11 válvulas com
SW e LW, som maravilhoso. Traga técnico. Vendo urgente,
atendo até às 21 horas. Av. N. S. de Copacabana, 1.126,
apt0. 204. Fone 27-5023. 7646 60

de mesa, côr escura, vende-se por
Cr$ 32.000,00. Av. Almirante Barroso
6 apto. 1907. 29954 60
RADIO TRANSISTOR Emerson 888 —
mod. Pioneer 1958 com estojo couro
tiracolo — 47-8768 — Vendo 7.500
cruzeiros na embalagem.

9652 60
VITROLA PORTÁTIL ZENITH HI-FI
1958 com radio nova recém-chegada
— 47-8768 — Vendo 25 mil — Opor
tunidade. 9642 60
TV RCA 21 polegadas console na
embalagem Golden Voice — R. Ba
rão Jaguaribe 215 — Ipanema — 35
mil à vista — Urgente.

964160
TELEVISÃO americana 21 polegadas
G. E. com base própria 1958 mod. de
luxo cor mogno — Rua Barão Ja-
guaribe 402 — Ipanema — Recém-
chegada. 9645 60
VENDE-SE uma televisão Zenith 17
polegadas por 18 mil — Rua Miguel
Lemos 21 ap. 401 — Copacabana —
Telefones: 27-1474.

9636 60
RADIO-VITROLA AMERICANA -
Vendo uma com radio possante, alto-
falante de 12" polegadas e toca-dis-
cos R.C.A. — 46-4344.

9621 60
GRAVADOR SILVERTONE — Vende-
se com pouco uso por 25 mil cruzei-
ros — Representante no Brasil é a
Sears — Telefone 47-3699,

TVs AMERICANAS, 21 pois., G.E..
Westinghouse e R.C.A. Victor, consô-
le, novas, a 35 mil cruzs, vendo. Rua
Haddock Lfibo, 140-A- 7468 _60
WINDSOR radio e vitrola 3 rotações,
bar espelhado informações 45-0289.

21102 60

GRAVADOR DE FITA
Vende-se um marca V. M. — Hl-

fl americano novo equipado mlcrofo»
ne etc. — Informações MOTA tel....
38-9319. 25945 gO

ANTENAS TV
Instalo, reviso, mudança preço mais

barato da praça. Atendendo todos os
bairros. — Pago depois de aprovado
— ELI antenlsta especializado. Tel.
30-3144. 9067 60

CONSERTOS DE RADIO E TV
Técnico experimentado consertará-

dio e TV a preços módicos. — Tel..
42-7993 c 46-0765. Sr. BENNY.

10021 60

TELEVISÃO PHILCO 21"
Vendo uma, modelo 1957, em per-feito estado. 45-4691, depois de 12

horas. 11033 60

CONJUGADO R.C.A.
Cr$ 28.000,00

Em estado de nova, pegando bem
os 2 canais vendo. Rua Felipe de Oli-
veira, 4, ap. 403 — Edifício Túnel No-

9613 60 vo — Copacabana. 9670 60,W,V»w*»'»V»VvV»VVvV»V%»»»y»VVW»y»vVvV>»j»VvVWy^^

MODAS E BORDADOS
VENDE-SE pouco uso Costume 46 —
Vestidos de baile 42, oosaco de peleseuropeus — Perfumes — 26-0225.

7586 81
VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
um, cópia francesa, junto com a
grinalda, confeccionado por atelier
de alta costura. Manequim 42|44.
Preço Cr$ 13.000,00 — Rua Prof.
Ortir Monteiro, 24 — Apt. 102. das
8 às 5 da tarde. Náo se atende pelo
telefone. 9129 81
MALHAS — Conjuntos casaquinhos,
casacos. Manda no domicilio para es-
colher, à vista e prazo. Tel.» 27-6209.

21086 81
CHAPÉUS FINOS — Alugam.se à
Rua Marquês de Abrantes — Tel:
45-0075.

10001 Bl
COBERTOR DACRON com orlon
americano tipo edredon lindo estam-
pado — 47-8768 — Vendo novo — H
Barão Jaguaribe 402 — Ipanema.

9653 81

CASACO DE VISON
3|4 quase novo. Muito bonito. —

Vende-se barato. Rua Domingos Fer-
reira IS. «P- 1-102. 21110 81

COSTUREIRA — Executa qualquermodelo de vestido, à Rua Djalma
Ulrich, 316, apto. 802. Copacabana.
Pôsto_5; 7890 '81

VESTIDO DE NOIVA — Vende-se -
lindo — todo bordado a nacarada»,
tamanho 44-46 — Telefone 37-6752.

9610 81
CHAPÉUS franceses últimas criaçÇes
alugo tel: 45-5693 de 9 até ás 14 Rua
Marquês de Abrantes 126|1004.

2696 81

PELES
Seu agasalho fica novo — Conter»

ta-se, reforma-se ou faz-se lindas es»
tolas. Rua Marquês de Olinda 88 —
Botafogo. Tel. 26-7973. 23840 81

VESTIDO DE NOIVA
Vende-se um Cr$ 3.500,00. Tratar

Tel. 47-8168. 13048 81

NOIVAS
R.-KJ-.BF.. àMMM ahm btm Stbthe

Vende-se novo e luxuoso vestido de
noiva, de cetim seda pura', bordado
a fios deprata. Manequim 42. Ven-
do por CrS 15 mil — Tratar i R.
Prudente de Moraes 497, ap. 403 —
Tel. 47-6248. 8060 81

CLÍNICA geral

DR, FLORIANO DE LEMÕT
Clinica Medica c Profilaxia do Câncer
Novo Consultório: rua Senador Dan-
tas, 76, sala 507. Tel. 22-2748. Resi-
dência: rua Boa Vista, 132, tel. 38-3705

Dr. Dermeval Monteiro Carvalho
Clinica Médica — Doenças Alírglcas
R. Catete, 37. T. 25-6959. R.: 25-5828

ENDOCRINOLOG1A
NUTRIÇÃO

DR, SÉRGIO MIPSKY
Crescimento, Tircóide, Diabetes. Via
oral. — Recémcb"~"''lo de Paris. Rua
México, 148, sala 907. Tel.: 52-3612

DOENÇAS DAS SENHORAS
E PARTOS

ORA, MARIA LUIZA DE MELLO
Senador Dantas, 118, s/ 517 2»s, 4°s

e 6»s. Tels.: 42-4886. Res.: 25-2285

Dra, Helena Malaprski Radcenko
Doenças de senhoras, partos e opera-
ções. R. Barão do Mesquita, 134 (Ti-
Jucá). Tel.: 34-7374. das 15 ás 18 horas

dr7~sílvestre FEREIRA
GINECOLOGIA E PARTOS - 47-7034
- fi 85o José, 85, 1/ 512. T. 42-9369

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

DR, VEIGA FILHO
Cons.: Av N. S. Copacabana, 380, apt.
201. Tel.: 57-7471, das 14 hs cm diante.

Residência: Tel. 27-4142

DR, PAULO RAPOSO
Pediatra do Hospital Jesus

Cons. Rua Conde Bonfim, 316-A
Diariamente 2 às 5 hs. Res.: 58-5119

DOENÇAS PULMONARES
E DO CORAÇÃO

DR, HENRIQUE SINGER
ASMA - TUBERCULOSE - RAIOS X
Ouvidor, 183. 2". s/ 209. Tel.: 43-5556

OCULISTAS

DR. CARLOSALBERTO CORRÊA
OCULISTA — Av. Almte Barroso, 72,
40, s/ 401, 2 às 6 hs - Tel.: 22-6877

DR. JOVIANO DE REZENDE F°.
CIRURGIA OCULAR

Assembléia, 104. Tels. 42-5053 e 57-9125"~Dl 
FERREIRA FILHO

OCULISTA - Rua Assembléia, 104
I Tel. l 42-9545 Av. Copacabana, 542, s/
1602. Pça. Scrz. Corrêa. Tel.: 36-1041

INDICADOR MÉDICO
PUBLICA-SE AS QUARTAS, SEXTAS E DOMINGOS — ANÚNCIOS DESTA SEÇÃO — TELS. REDE INTERNA S2-6156

OCULISTA
CONTINUAÇÃO

DR, ORLANDO REBELLO
OCULISTA - Ed. Darke. Sala 1516 -
2<>s, 4-s. 6as - 2 hs. 32-4046 e 36-1000

VIAS URINARIAS

DR, NELSON DE SOUZA
DOENÇAS SEXUAIS E URINARIAS
OPERAÇÕES - R. Assembléia, 72, 7".
Das 16,20 às 19 horas — Tel : 52-5723

OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA s

DR, ÁLVARO COSíF
Garganta • Nariz • Ouvidos • Olhos
Debret, 23, 11". Tel.: 42-1065/25-0208

DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO
OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA
Livre Docente da Universidade —
Chefe do Serviço do Hospital Moncor-
vo Filho. — Av. Almirante Barroso.
97, 5o pavimento, sala 508 — Das 15

às 18 horas - Tel.: 42-8552

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

PÜTOR, EURIOO SAMPAIO
DOENÇAS MENTAIS E NERVOSAS
R. 7 dc Setembro, 141, 2". Tel: 23-2739

DR, J. DE ABREU PAIVA
PSICANÁLISE - PSICOTERAP1A

Hora marcada, de manhã na cidade
R. Sta. Luzia, 799, 2», 204. T.: 52-1104
De tarde, e mCopacabana. T.: 57-3260

DR, RODRIGO ULYSSES
Diretor do Manicômio Judiciário Hei-
tor Carrilho PSIQUIATRIA CLINICA
E FORENSE. Av. Rio Branco. 185,
gr. 317, das 15 as 19 hs. Tel.: 32-1019.

PROF, DR, J.ALVES GARCIA
NERVOSOS. R. Rosário, 135, 3" and.

das 16 fls 18 hs. — Tel,: 52-7559

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica . Do°.nça's Nervosas
México, 41, 8». Tel.: 42-6724 e 26-2481

PELE E SÍFILIS

PELE E SÍFILIS
CONTINUAÇÃO"DR. 

JAYME VILLAS BOAS
DR. NORBERTO VILLAS-BOAS

R Ouvidor, 183, s/ 215. 2». 4a e 6» -
1 ás 3. T. 23-4990. Pç. Saenz Pena, 33,

apt. 301. Diariamente 2 As 5 hs.

REUMATISMO

DR, WALDEMAR BIANCHI
Clinica de Reumatismo e Fisioterapia
Franklin Roosevelt, 126 — T: 32-6589

DR, CARLOS DA SILVEIRA'
Clinica de Reumatismo e Fisioterapia
Ale. Guanabara, 17, s/ 602 — 42-0899

DR. JACQUES HOULI
Clinica de reumatismo e fisioterapia
Av. Rio Branco, 185, apt. 1529. 42-0088

DR. JARBAS A. PORTO
Ex-Assist. University of Michigan —
Copacabana. Das 3 às 7 hs. T. 57-6411'

HEMORRÓIDAS

DR. JOSÉ MÁRIO CALDAS~
Doenças Ano-rctals — Hemorróidas
Graça Aranha, 81. Tel.: 22-7820. 25-4113

HOMEOPATIA

DR, A, GALHARDO
HOMEOPATIA • IRISDIAGNOSB

2»s, 4"s, 6as. 2 às 5 — Hora marcada.
R. Álvaro Alvim, 33, 8/ 915. T-: 22-1560

DR. WILSON ATAB
HOMEOPATIA. Est». Diag». pela Iril.
Marcar hora, das 8 âs 11. T. 52-3073.
Rod. Silva. 34-A, s/ 207. 3«s. 5as. íábs.

DRA. CARMEN MYNSSEN~
Clínica geral. Alergia, T. 22-9485 — R.
Álvaro Alvim. 31, s/ 1502 - 3»s, S*s.
Res.: Rua do Bispo, 323. TeL: 28-5017

RAIOS X

DR. MANOEL DE ABREU
Dr. GIL RIBEIRO

RAIOS X - RADIODIAGNÔSTICO
E RADIOTERAPIA PROFUNDA

R- Sen. Dantas. 45-B. 702. T.: 22-0442

DR. JOSÉ VÍTOR ROSA
RAIOS X » Radlodiagnóstlco era geral— Radiografias a domicilio, dentária
e tomografias. — Av. Copacabana, 709,

salas 806/8 — Tel.: 57-5780

CONTINUAÇÃO
RAIOS X

SANATÓRIOS

DR. MARIO ALVES FILHO
RAIOS X — RADIODIAGNÔSTICO
Av. Copacabana, 861 • Salas 1202/3.

Tel.: 36-3055

DR. MAUh.LIO FREIRE
RADIOGRAFIAS - IOMOGRAFIAS

Av. 13 de Maio, 23. «/ 327. T. 52-5153

Dr. M. B, COIMBRA
RAIOS X A DOMICÍLIO

R. Rosário, 129. 3o. T. 25-0872 e 52-7781

LABORATÓRIOS
DE ANALISES

DR, JORGE BANDEIRA DE MELLO
Sangue, urina, fezes, escarro, metabo
lismo basal Assembléia 115, 2°. 22-6358

LABORATÓRIO BARROS TERRA
Sangue e Urina, etc. Diag. precoce da
gravidez. Av. 13 Maio, 23, 18°, 8/ 1836
— Ed Darke. Tels.: 32-1435 e 32-6900~DR. 

MANOEL BRONSTIinT"
ANALISES MÉDICAS

Av. Rio Branco, 257, ti 503/4/5. 52-2747

OR, ADJALBAS DE OLIVEIRA
Anillseo Médicas, Metabolismo Basal
R. Álvaro Alvim. 21, 8» and. T. 42-4242

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Exclusivamente para Senhoras. Cura
de repouso e tratamento biológico da*
doenças nervosas — Predio especial»
mente construído sob controle clinico
do Dr. ROBALINHO CAVALCANTI— Religiosas enfermeiras. R. Carolina
Santos. 170, Boca do Mato. T. 29-3954

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO
DOENÇAS NERVOSAS - Método mo»
dento, diagnóstico e tratamento. —
Direção cientifica Profs. J. V. Coi»
lares - I. Costa Rodrigues • Aluzlo
de Câmara — Rua Desemb. Izldro,

166 — Tel.: 28-8200"sanatório 
santa hTenã"

EXCLUSIVAMENTE para SENHORAS
Doenças nervosas, eletrochoque, lnsu»
linoterapia, malarloterapla, convulso-
terapia. — Método permanente. — Dl»
reção do Prof. Eurlco Sampaio e Drs.
José Afonso Neto e Lysanlas Mareei!»
no da Silva — Rua Voluntários da

Pátria, 30 — Telefone: 26-2790

Sanatório N, S. Aparecida Ltda.
^ DOENÇAS NERVOSAS —

Direção do Dr. JOÃO CAMPOS
Consultório para .doentes externoi

Rua Dona Marlana, 182
Tels.: 26-2973 e 26-1202
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APENAS UMA HIPÓTESE A PRE
2° Caderno — Rio de Janeiro, Quarta-feirn, 16 de Julho de 1958 GERENTE

AI.INIO DE SALLES

SENÇÂ DE BUCAREST NO "BRASIL''
Pedro Gusso Filho faz um paralelo entre Dulce ea vencedo-
ra do G. P. "Outono" - A filha de Royal Forest chegou bem
e nada indica que venha sentir a mudança de ambiente - O
treinador do Stud Seabra espera que a égua derrote nova-
mente Vândalo, domingo próximo - Os programas para as

próximas reuniões

A reunião
cie amanhã

Montarias oficiais

Flagrantes sociais na Gávea
1"

meti
Páreo —
os — CrÇ

às 13,40 horíí
70.000,00:

1 -

"Dulce chegou em plena forma e nada Indica que ela vá sen-
tlr a mudança de ambiente" — disse-nos ontem Pedro Gusso Filho,
com úm certo tom em que não conseguia esconder seu entusiasmo
. confiança.

-r- "Nesta época do ano — prosseguiu o entraineur do Stud
Seabra — não há parelheiro que não se dê bem no Rio, pois a
temperatura é a melhor possível. Aliás, todos os animais que vêm
de São Paulo comprovam isto mesmo, uma vez que parecem até
correr mais na Gávea".

Sobro Dulce, propriamente, Gusso tinha multo pouco que dlier,• porque jamais cuidou da égua. Entretanto, conhece-a bem princi-
palmente através da imprensa e das expressões entusiásticas do sr.
Roberto Seabra e dos fãs da coudelaria,

"Para dizer que Dulce é crack — observa o treinador —
não é necessário haver tratado da égua. Basta passar uma vista
de olhos no seu retrospecto. Um animal que além de ganhar tan-
tas carreiras, ainda levaqta eom autoridade uma prova da catego-
ria do G. P. "São Paulo", tem credenciais de sobra para ser con-
siderado excepcional. E as referências que tenha tido sobre a égua,
da parte de Juan de Ia Cruz, confirmam plenamente a impressão
de que se trata na verdade de uma dessas corredoras que só apare-
cem de vez em quando".

Neste ponto, perguntamos a Gusso se êíe' considerava Buca-
rest no mesmo plano de Dulce. Houve um silêncio demorado e bas-
tante significativo. Por fim, velo a resposta:

"Dulce atingiu ao máximo enquanto Bucarest ainda está
a caminho. Se Bucarest, conforme espero, demonstrar a mesma
capacidade em distâncias longas, será difícil dizer qual das duas
é a melhor. Até o momento, porém, não há dúvida de que Dulce

Falando ainda sobre a possibilidade de Bucarest correr em
parelha com Dulce no G. P. "Brasil", Gusso declarou esta é ape-
nas uma hipótese a ser es.tudada pelos titulares do Stud.
tem. uma campanha mais sugestiva".

Finalmente, referindo-se à prova de domingo próximo, o trel-,
nador limitou-se a dizer que espera que Dulce, mais uma vez, pre-
domine sobre o seu grande adversário Vândalo.
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Sca-Mev.', I. Souza
Terpsicore, S. Câmara

— 3 Graça I.inda, L. Riaor.i
4 Rlúla, A. Leite

— .í Lambôa, M. Henrique
Tnlulah, O. Ullóa
Bal Masque, A. Naliid ,...

- B Jolly Miss, N7 corre 
fl Royal Eilly, H. Vasconcellos

li) Lolô, O. M. Fernandes ...

-° Páreo — às 14,05 horas
metros — CrS; 60.000,00:

— 1 Rcvcrlc, U. Cunha ,
2 Jalapa, M. Silva ...

— 3 Jacuanga, L. Rigoni
4 Atnlia, A. G. Silva

— 5 Prosa. A. Santos  561
fi tlá.nnha, P. Tavares  52
7 Fava Branca, ,1, Marinho., SB

— 8 Walkyriai I. Souza  52
fl Fronteira, II. Lima  5G

10 Jaime, C. Paranhos  .12

3" Páreo — às 14,30 horas
metros — CiS 63.000,00: .

— Matlnée, I. Amaral 54
— Facnza. U. Cunha 64

Mlralva, A. Santos 5S
3-4 Urga, M. Silva 53

P-ia Sportsmari, G. Queiroz 54
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Banzai, I.
Illorn, L.

Souza
Vieira

4° P/treo —
metros CrS

ás 15.00 horas —
70.000,00:

38
60|

1.400

Ní>: flagrani. acima, tomado domingo último, vemos alguns exemplos da elegância
feminina que costuma dar uma nota diferente às tardes dc d.mingo. na Gávea. A cs-
querda, na pclouse, vemos a sra. A'vavo Rosa cm palestra com a srta. Maria Camci-
ro. E, sentadas no primeira banco das arquibancadas, as srtas. Maria Helena Salgado,

Zclia Maria Palháres c Madalena Gcoston dc Oliveira

A seguir, os leitores encontrarão os programas para sábado e
domingo na Gávea.

Ia Páreo
metros —
80.000,00:

CORRIDA DE SÁBADO
— às li,40 horas _
(Pista dc grama) —

1.000
CrS: 3 -

- 1 FJidiabló .
2 Zíca . ...

— 3 Fujikura .
4 Pablito .

— 5 Canzonieri
6 Rebate . .

4—7 Nilo Azul .
Comanche
Retruco . .

2° Páreo — ás
metros — (i'ista
85.000,00:

Col. Ks
. 5 55

— 3 Escarrclle
Acústica .
Agartha .
Fortunata

7.ezf-ca . .
Clavina .

fl Caligaf ." Corvette ." Prenda .

2
1
3

11
9
4
8
6

Dulce, após sua vitória no G, P. "São Paulo". A filha dc
Royal Forest está na Gávea desde a tarde dc segunda-

feira
14 -

Ncargo, M. Silva 06
Emok, .1. Marinho 50
Kanaú, G. Queiroz 55
Everlasling, U. Cur' ,i ;... 58
Plpérmán, N/ corre jii
Kumati, D. P. Silva 50
Na.ab, I. Amaral 581
Châtcau Laurier, L. Pironl 56|

fl IchabÒ, II. Vasconcellos

4» Pá
i menos

- 1

eo — ás 15.00 hor.s
- CrS õO.OCÜ.00:

- 1.CU0 3 -

i° Páreo ás 16.ni) horas 1.400
metros — CrS Cj 000,00 — (Eettingi

14.05 horas —
dc grama) —

1.200
Cr?

Col. Ks.
— 1 Airways ,. ...
— 2 Platino 
— 3 Pacará 

4 Ranai 
- 5 Yira-Ylra ..

6 Lucky Princc

1 - Tia Mim! .
Fita Azul .

.2-3 Kuty
i Siciliana .

3 — La Morocha
Rosa Mícl

1 — Pinhelrana
Umbria , ,

S" -Páreo —às
metros — CrS 75

Col. Ks

Eneida . ...
Lufadá . ..

3 Desculria ,
Kzcra.de . .
Télus 

6 Evidencia .
7 Ibaybal . ..

Vovó Anna
!) Corbcille .
in Irony " Experiência

Col Ks
. 4 5!
. 1
. fl
. 3

5 C ir Clinico . .,,
(i Cantlheiro . .

Klgráçá 
Tio Alississipc

Dórlco

. .y.

1!
8

III

531
5Sj ¦ 7» Páreo -
li- metros
521
dO1
ou

10 Mi?ter Joe, A. Santos 
11 Castor, H. Cunha 
12 i de Acero, F. G. Silva

Hpng. .1. Barri ¦ 

16.30 horas 1.000

5" Páreo
metros —
100.000.00:

- Prova Especial
as 15,30 horas

CrS 80.000,00 - (Betüilí):

60
«I;

2 - 2

Miss Bangu ..
Mlralua . ...
riiss Elegante

Col. K_.
. 8 ..")

5o Pírco — í's I3.ro horas
metrôs — CrS 63.000,00:

.OU

1 -

3° 1'áreo — fts
- CrS 75.000,00:

M..0 horas — 1.600

— 1 Ris 
— 2 Coligny 
— 3 Pregonero 

4 Kermann 
— 5 Dangcur 

6 Cocai 

4" Páreo — às 15.00 horas
metros — CrS 05.000,00:

Col. Ks
. 3
. 4

1
2

. 5
. 6

Namur .
Vaivém .
Crecy .
Cósmico
Zuzuca ,

li Liberal .
7 My Owh

17.00 horas
0C0.00 - (Detíing

Col Is

52 1

1.5H02

3

4

5514 — 8 Ca,iboatê" Ibirapultan" Screnól .

\
4

10
7
fl
H
3
8
2
0

El Bacan .
0uiS''O . ..
Burldan . .
Sólio . .'..

õ Hprban . .
li Dourados .

Còcur Jr.ic
Bambinal ." Kibar . ..,

Col. Ks
. i
. fl

I -

_7!

8 (brinda
Xama 
Catilinárin .

li Kobyla . ,.
Lawiária .

Huy 
A Guaja tlr Mi'' Montègula .

3
n
4
7

10
11
6

¦- Veras, U. Cu-'"
2 Fita Azul, C. Pav-

! 2 - :: C!l». J. Tlnoco ....
!j 4 Rcse Reine, A. S-3' 3 — 5 Bifou, E. Castillo»! " Mas-Ti-a. X/ errr»

1 — fi l.a Bàllerlpa, H. V" La Marocha, M. Sil" Imperata, N/ corre

1 «no i
CrÇ

DIARÍO DO PRADO

6° Páreo — ás lfi.00
metros — CrS GO.000,00

hora 1.100
(Betting):

8"
,í| metios
5„i

areo 17,00 hor.s — 1.300 Ks.
Cri iõ.OOO.UO

5'J
Páreo

. US Cr:
,-s 18,00 hor;
.0.0.3.00 -

CORRIDA DE DOMINGO

t Divimnn 
2 Elsener 

3 Saint Emllion ,
4 French Cancm

... 2 60

= — 1.000
(F-tlin»:)'

Col |\s i
... 2 651
... 8 55
... 3 55j
... 7 651

Tret.i " Tato 
Jaguaribe . .
Peklm . ..'..
Desplanie , .
Samurai . ..

0 Dcscrt Prlnc;
Impatlen. .
Lu-.rzinho .

fl High Master

iBetlingirj-
I

Col. Ks.
... 9 5.;
... 1 E-l
... 6 ViSl

8
3

10
4

. 7

56
60'

54
Ó2:

— Anfortas. L. Rlgònl ....Gudrun, H. Lima 
Frr lião, H. Cuv'a ...

— Huroki \V. Andrrte ...
Urucum, G. Queiroz ...
Marciano, I. Souza ....

_ r. T-y\\, J. Tincco 
Cr-scador, F. G. S"va ..
Je'-eil, J. Graça 

— fl ."thriftro, A. G. S:!-.n
1) Dovír, H. VasconeoUosreler Tan, A. Ser'os .

' ! 1" Páreo — às 13,40 hoias
1.400 metros — CrS 50.000,00:

- 1 COf

— ! Beiruth . ..
— 2 Bcau Gcste

3 Nauta . ...
— 4 Ulo " Cnmmodore
— 5 Dick " Heródoto .

Col. Ks. 1 _ i
Col. Ks

5o Páreo — "Visconde de Cnyrú" —
(Handicap Especial) — às 15,30 hora:— 1.600 metros

1 — 1 Evil Eve ...
2 Zé Velhote

Elu 
Boi Soir , .
Mangaz . ..
Manet . ...
Pretencioso
Mister Bagé
Tirafogo . .

2 - 3
4

3-5

CrS 100.000,00

Col

e.\-Gricg..

Histórico tjOl5 -2| „ lüii prince fl co2 5. 2 - 3 Jarazal 5211 3- i Clarnico 10 - ;
7 56 3 - 5 Don Carlos BU5 521 Q Swing h'.:\

7 imbaú 62
ü Oourador ;»>
fl Ojavilo 50j

10 Zoófilo 54
2° Páreo — às 14.05 horas l.Syu

metros — Cr$ 75.000,00:

56 1

M A T I M AIS
Ris c Tia Kiíni os melhores da semana -
í lair.ur rsíorna em boas condições — My Eve
Treía, E!y e Bi;ci», outros que convencem

7" Pairo - ps 16?0 horas
metros - CrS 53.000,00 -

1.500
i Betting i

Ks.

K
- 1 Cnclielte .

— 2 Nebuleuse
3 Evlcema .

- 4 Vaga . ..
5 My Eve .

i — fi Shakuntala" Gualisca .

Col.
. 7
. 6
. 3
. 4

2
?

. t

Ks.
60
50
5'.í
50

Enlrumos na semana do "Dr-
zesseis dc Julho", porém os no-
mes principais da grande carrei-
ra trabalharam cm Cidade Jar-
dim. Mas Nando continua anui
mesmo, esperando confirmar o
recorde que tem nos dois quilo-
metros para cima dos melhores

50!
50;

eclos) desre . os 1.500 em 102",
sem fazer forca, porém com ação
regular, Easlc Son (L. Silva) é:
muito ligeiro e passa os 1.401) rtn
90", esmorecendo um pouco na
final, depois dc registrar 7">":> S
nos primeiros 1.20(1, que é a dis-j
tãncia da carreira, c Mura no.
correndo certo, pas?a a distância'

— 1 Damiron. C. Par.i"'-'
Cora: -, ,T. Vieira 
Imperlalls, ,). Br.;. a

— 4 /' '-ipão. N.' corre ...
Sea Prince, I. Sou: i
"'erstiil. U. Cunha ..
O'dro, J. Marinho ..

Car » Hór, \V. /
15] Fíiui. A. S-n' s
Bonárl, G. Q-.-ciro- ." First Love, E. Cr ;

11 Moderno. L, E. (
12 K<i'1rô, N/ corre ....
!3 Riclimond, M. Sil\a•' . . .-.-o, H. C
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to
54 i
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501
54
80
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UM TRABALHO FANTASMA
Paulo Morgado leu o jornal, arregalou os olhos e não se conteve:

"Isío não se faz I Nunca me recusei a dar notícias certas sô-
bre os meus cavalos. Não há necessidade de Inventarem trabalhos I"

A indignação do treinador partia de um falso furo jornalístico
que informava haver o Nando trabalhado a volta fechada cm 129"
cravados.

"O cavalo está bem, muito bem, mesmo. Mas não marcou esse
tempo" — explica o líder da estatística de treinadores. — "Na ver-
dade, Nando fêz a volta em 135"./5 a milha final e 13'_/5 os últimos
200".

Morgado, ainda não escondendo o seu aborrecimento, salientou
a série de contrariedades que lhe acarretou a publicação do falso tia-
balho. Entre outras coisas, poderia ter passado por mentiroso ou pior,
perante o proprietário, a quem informara do tempo real do exercício,
ou por um treinador incompetente que esgota os animais às véspe-
ras de uma prova de rigor. — "De 

qualquer forma — explodiu nova-
mente o treinador — foi injusto o que fizeram, sobretudo injusto
com o público, que quando lê um jornal espera no mínimo estar
lendo fatos verdadeiros. "Dar notícias sensacionais é multo bonito, mas
é preciso que elas sejam reais e não Imaginárias".

fn páreo • fts 17.00 horas — 1.100,
metros - CrS 65.000,00 - (Betting) ¦

Ks

6" Páreo — ás 16,00 horas — 1.000
metros — (Grama) — CrS 80.000,00 —
(Betting):

3° Páreo -
seis dc Julho'

Col. Ks
1 — 1 Nando 3 56

. . 2-2 Dulce s 54V Col. Ks " Andes 2 5ü1 — 1 Xiririca  5 55 3'—'3 .Vândalo 4 562 Larochea  10 55 "Verbo 1 56
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da turma. Aparece disposto a
rasgar cartazes, mas esta semana em 78", firme. Tal como o com-

I não é visto cm atividade, pois, 111 parifcéirò Farolete (G. Queiroz).
Grande Prêmio Dezes- anterior, havia feito uma volta,

- às 14.30 horas -\ fechada cm 132"2/5, com 102"2/,õ! • 2.400 metros — Cr$ 300.000,00 na derradeira milha,, terminando;
com ótima ação. Como se vc,:
continua tinindo o filho dc Cadir
c seu treinador cada vez está

I mais animado, esperando pacien-
temente a hora da carreira quan-
do seu pupilo vai mostrar o que
sahe correr dc verdade.

Fujikúra (UllocO ap__ece nu-3
quilômetro em 64", tocado como
sempre acont.ce,-c Pablito (Lei-
ghton) aumenta a marca para 1
(i6"2/õ, com ação regular, ao la-
do da companheira Agar.tha, que
chega nas mesmas condiçõe..

I Canzonieri (A. Santos) chega em
! -.", firme, agarrado com o com-
[paiiheiró' Rio Mississipi (A. (}.

O desfile tem inicio com jauneYSiiva) e Rebate (A. Santos) mi-
(W. Andrade) passando os 1.400 lhorá a marca para. 64", fume,
em 92"3/5, ao lado de uma com- perdendo para a companheira
panheira. Termina com ação rc- Çlarinda (U; Cunha), que chega
guiar, perdendo para a inédita, em boas condições. Coman.he e
porém a marca é boa para a lur- visto no quilômetro em 6õ", com

algumas sobras, agarrado com
Miralua c Nilo Azul (II. Akyos-
ki). deixa impressão favorável ao
chegar em 66"3/5, porém com

Trei-' muitas sobras. Ris (Rigoni) vol-
I ta a trabalhai' bem e manda pá-

.. 1 Cl 0. H. Lima ...."'•>*', h Barros 
Abduzir, F. G. Silva ..
^"o, H. Cunha ..

5 Winetbou, R. Frelt:s .
-. F r-" 'o ..

T:-pi-'o A. G. Silva ...
Gudrun. V corre 

n Camul, H. V.-scr"
"i ,Tack Fruil, D: P. f"v
11 F.acle Son, A. Spntos .
12 Marraschino, I. Soi'-->
13 Arposone, J. M-- - ..
14 Fandango. J. Marinho
1 . lurf nn. J, Tinoi-o " 1 ,-olcte. G. Queiroz ..
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60
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ma. Faenza (Irigoyen) é vista
nos 1.200 em C0"2/5, chegando

sem preocupação de tempofácil

UM BRINDE À VITÓRIA DE BUCAREST — Após a reali-
/ação do G. P. "Onze dc Julho", prova levantada com
facilidade por Bucarest, o presidente do Jockey Club Bra-
sileiro ofereceu uma taça «de champanha aostitulares do
Stud Seabra. Na foto acima, vemos os srs. Mário dc Aze-
vedo Ribeiro c Roberto Seabra quando brindavam a

tória da filha dc Biiikil

e Everlasting (A. Vieira) oAii de
propriedade do Stud Delta
íiador: Cláudio Rosa.

COMANCHE - Masculino, cas-
tanho c| tendência a tordilho, R
volta ,iá refeito da manqueira cio
tendãó, bem trabalhado e com
!)3"2/5 nos 1.400, com sobras vi-
síveis. Ichabó (M. Silva) melhora
a marca para 91" e termina com
boa ação, mas será dirigido no
freio onde parece adaptar-se me-
lhor. Bijou (Castillo) por sua
vez, deixa boa impressão com
seus 102"3/5 na milha, correndo
bem nos metros finais. Marca re-
gistrada por Rose Reine (A. San-
tos) na semana passada, também

Dezenove
estreante?

para sábado
e domingo*

DULCE — Femlninj, alazão, S
ra os t-elogios a marca de 91"2 5 pclulo, nascido em 13-10-54 por
nos 1.400, com ótima ação, domi- Royal Forest em Duty de criação
nando o companheiro Verbete e do Ilaras Guanabara e proprle-
Beiruth (S. Câmara) continua dade dos srs. Nelson e Roberto
melhorando, agora nos 1.400 em Seabra. Treinador: Pedro Gusso
90", com boa ação final F°.

vi-

PARTIDAS À LA DIABLE

O problema vtirrdc longe e
ninguém toma a iniciativa de
resolvê-lo. Proprietários; pro-
fisstonais e sobretudo o público
sáo prejudicados, mas continua
tudo na estaca zero. Às vezes"
mesmo baixa de zero e ai há
uma explosão de indignação.

É o caso das partidas na Gá-
vea. Ainda na semana passada,
hou\e algumas que envergo-
nhariam o pior prado do inte-
rie r. E como exemplo citamos
a cio páreo vencido por Burun-
dum Ü próprio ganhador saiu
mal e outros animais perdera 111
a chance logo na saida Cremos
que o problema não tão difícil
assim de resolver. O que é
necessária e que atentem para o
assunto e. pelo menos, orien-
tem os starters, O que não é
justo é que os treinadores se
esfalfem para preparar um ca-
valo e este seja derrotado pelo
juiz de parUda, Como também
náo está direito o carreirista
depositar seu dinheiro numa
poule, para rasgá-la antes de
percorridos dez metros depois
de levantadas as cintas.

EM SAO PAULO

¦ A principal prova de domi'-.-
ro em Cidade Jardim é o Clá<-
sico "Cândido Egiciio", em
1.500 metros, com 200 mil cru-
zeiros de prêmio"i Nela c.-tão
anotados oito po.ros rie íté.
anos. O
seguinte.

ro, nascido em 17-8-54 por
Chateauroux em Fiem- Blan-
che de.criação do sr. Os-

waldo Aranha e propriedade
do sr. Major Mac Crimmon.
Treinador: Le» y Ferreira.

KUMATI — Masculino, casta-
nho pinhão, Paraná, nascido
em 17-8-54 por Corregidor
em Pinkity de
Fazenda Santa
propriedade do
Emidio Caldas.
Carlos Torres.

criação d.i
Angela e

sr. Carlos
Treinador:

GUDRUN - Masculino, casta-
nho pinhão. São Paulo, nas-
cido em 25-8-53 por Black
Toni em Rifa de criação do
sr. Francisco Máríinelli e
propriedade do Stud Naha-rada. Treinador: SabbatinoD'Amore.

Paulo Morgado: a verdade
acima dc tudo

O PAREO DAS
ESTATÍSTICAS

Bequinho aumentou sua di-
fcTcnça sobre Rigoni, na esta-
listica de jóqueis. Agora, tem
três vitórias a mais que. o. seu
adversário. A posição é a se-
guinte: •
M. Silva  .... 86
L. Rigoni 83
L. Portilho 43
U. Cunha 31'
A. Santos 32
O. Ulloa 31

Entre os treinadores, Paulo
Morgado destacou-se nova-
mente. A ordem dos cincos
primeiros é e.ta:

37
32
•jo»___
32
30

P. Morgado ..
G. Feijó 
C. Pereira ...
P. Gusso Filho
E. Freitas ...

campo da prova é o

1—1
2

2—3
4

3—5
fi

Escoriai ,.,
Egípcio 
Xadrez 
Sciapur ...
Uraquitá .
Ecuté ....
Jocelyn ..
Invés tment

55-1,
5ô—8
57—6
55—2
55—:í
55—5'55—t

55—7

TRÊS ESTREANTES
Com o "forfaií" de Amigàn,

animair: estrearão amanhã
São eles:na Gávea.

CHÁTEAU LAURIER — Mas-
culino, alazão, Rio de Janei-

INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA MADUREIRA

DO JOCKEY CLUB
Depois de amanhã, sexta-feira,

dia 18, será Inaugurada a nova
agência do Jockey Club Brasi-
lelro, à Estrada do Portela, 43-A,
em Madureira. Ali encontrarão
os carreiristas maiores facilida-
des, para fazer suas apostas nos
numerosos guichês de acumuladas
concursos, bettlrgs e pules an-

tecipadas. A Agência funciona-
rá, na véspera dos dias de cor-
ridas, das 13 às 22 horas, exceto
aos sábados, cujo horário será
das 17,30 às 22 horas; e, nos
dias de corrida, das 8 horas até
uma hora antes da realização
do primeiro páreo.

HERÓDOTO — Masculino, cas-
tanho claro, R. G. do Sul, nascido
em 30-8-53 por New Year em Mi-

Evil Eye (A, Vieira) nãu cjrre tá, de criação da Sue. Francisco ().
para tempo nuando aparece nos Caruccio c propriedade do sr.
1.500 cm 102", à vontade. Elu (L. Hellius Magni. Treinador: Gon-
E. Castro), no entanto, confirma çalino Feijó.
a fama dc animal quc sempre tra- i .CLAVINA — Feminino, casta-
hulha bem, e crava 91" nos 1.400, nho- R- dc Ja,neh'°. nascido em

finalizando com 
"ótima 

ação. Mas cc-ni boa disposição, após dar vá- i24-ll_-o5_ por Cadir em Sarucha,
' 

corpos de vantagem a Cha- d? criação do Haras Vargem Ale- pindamonhangaba e propriedade'gre e propriedade do sr. Luis Ne- do Stude Leroy. Treinador: Jor-
ri. Treinador: Carlos Torres. fge \y Vianna.

IMBAÚ - Masculino, castanho,. NILO AZUL - Masculino, cas-
Paraná, nascido em 31-7-52, por tanho claro. R. G. do Sul. nasci-

..... 1 -.Zorro em Modelada, de criação do em 20-10-55 nor Galpnn rm™ 
sobra TSrSÍ: 

"Ta aU dtl Haras ParanÍ Ltda e P.r°Prie- Zànc? de criàcão' do sr Pau o
Tp1,píi 11 r--„^ „ gT - as* e Man*M (A»';>- dade do Stud Esther. Treinador: Martins da Silva e nronriedade

r~; ,.t 
(í'Jt„ * ] CUSa 

_l»h0" 
ra,) 

Jlí1,0, oouve,,ce muit«' •'"'» Waldomiro Gomes r.e Oliveira. ^ „ He ius Magni- Treínldor
%mE& ? 

°ra\a G° "° SCUS "1m nos 1-500' ""«"«ndo ENEIDA- Feminino, castanho, c mealine1 Fe ió lreinad01'quilomcro, com boa disposição, com algumas sobras, pnquapto S. Paulo, nascido em 11-9-52 pon ELSFNEIÍ -Masculino casta-Bonan (G. Queiroz) também re- Manet (U. Cunha) passa os 1.500 Royal Forest em Enamel Eyes de nhoílaparS, nascido em 13-9-55"'" "k "'" " ' criação do Haras Guanabara e[ppr Fástlad em Jelgava de cria-

VARIAS

e Ssfe forfaits já foram apresentados para. a reunião de amanhãSao e.es: Jolly Miss, Piperman, Mas-Tua, Imperata, Amlgão, Hal-lao e Gudrun (este apenas no 8.° páreo).

O Vésper c Vero foram vendidos ao Stud Rafael e serão entreguesa Paulo Morgado. O preço dos dois animais foi dc 210 mil cru-zeiros.

O Dulce galopou na manhã de ontem, na Gévet, montada pelo seucavalariço. O aspecto da filha de Royal Forest ó o melhor nos-sivel.

• Ztirn Zum Zum esteve também galopando ontem, Já se achacompletamente restabelecido do derrame no joelho. Seu treina-nador informou que o cavalo não demora a reaparecer.

© E é ainda Antônio Barbosa que informa: Zé Velhote, o ex-Grleg,vai correr no próximo sábado, sem trabalho. E explica que oc.ivlio fez o diabo durante o exercício e não quis passar a dis-tar :ia. O máximo que se conseguiu foi um galope, e Isto graçasaoo esforços do Nahld.

9 Quatro polros deram entrada nas cocheiras de Paulo Morgado
todos cies destinados aos leilões deste ano. Entre os polros, háum filho de Torpedo. Parece que se chama Torpcdeiro. Quantoaos outros, sao descendentes de Meulen, Coronel e Neapolitan
Star. ¦ ,

9 Aeajcu seguiu para São Paulo.

O E ainda em torno dc movimento de animais: Givanche ürmã pró-pna de Evlcema) e Fantasie (por Dernah), ambos destinados tam-bem aos leilões deste ano. foram entregues respectivamente aMário Mendes e Domingos Ferreira.

O As montarias do Bequinho para amanhã são: Jalapa, Urga, Near-
go, La Morocha e Rlchmond. E as de Rigoni: Graça Linda, Ja-cuanga, Château Laurier e Anfortas.

¦" Por falar em Bequinho: suas vitórias com Sfeival e sobretudo comBurundura foram extraordinárias. Só mesmo um grande jóqueiteria ganho aqueles páreos. Com tudo desfavorável, não perdeuum metro de terreno e venceu com calma e alardeando classe.
O pernambucano começa a se tornar um virtuoso.

convém frisar que esta alaza cor-
re muito nas manhãs de exerci-
cios, não sendo o mesmo aninwl
em dias de corrida.

rios corpos de V£
naneco c denotar este compa-1
nheiro por dois corpos. Bon Soir:l
(H. Vasconcelos) surpreende com!
seus 102"3/5 na milha, saindo:

vela progressos, agora nos 1.400 '¦ cm 98"2/5, firme, mas perdendoem 9."3/5, com boa ação, e Uich-jpara o companheiro Namur (Ser-mond (M. Silva) aumenta a mar- ra) que chega com ação satisfa-
ca para 92"3/5, porém, com so-i tória. Convém frisar, no entan-
bras. O companheiro Equivoco to, que Manet náo é de produzir
(M. Silva) traz 101"4/5 dos 1.500 bons trabalhos e vem produzindo
com ação regular, c Chileno (A. bons exercícios ultimamente, sen-
G. Silva) crava 77" nos 1.200 do outro animal em dias de cor-
um pouco tocado, mas correndo rida.
bem. Na reta oposta, Raro (A 
Santos) larga apressado dos 1.800,
e suspende nos 800, registrandoi Xiririca é vista no quilómetio
62" para o quilômetro percorri- e!Tl 64**1/5, com boa ação, e La-
do, enquanto Campi (H. Vascon-I (Conclui na 4.» pàfina)

propriedade dos srs. Nelson e Ro-|ç§0 do Haras Chanteeler S. A. e
berto Seabra. Treinador: Pedro propriedade do Stud Hi- Fi. Trei-
Gusso Filho. nador: Expedito Coutinho.

GUAJA DE MADRID —Femi-, rio MISSISSIPE — Masculi-
nino, castanho claro, Paraná, nas- no, castanho claro, R. G. do Sul,ciclo em 21-8-55 por Madrileno nascido em 20-9r55 por Galeon emem Aldana, de criação do Hsiras Castelbit rie criação do sr- PauloISao Joaquim e propriedade do Martins ria Silva e propriedadeStud Donaire, Treinador: Rubens do Stud 20 de Janeiro. Treinador:Carrapito. Mariano Salles.PABLITO (ex-Juropoca) - DÓRICO — Masculino, casto-Masculino. Castanho, S. Paulo. 1nho S. Paulo nascido em 17-7-55nascido cm 17-8-55 por Gloxinia:
em Chuna de criação do Haras| (Conclui na 4a. pagina;

JOCKEY CLUB BRASILEIRO
DEPENDÊNCIA DE MADUREIRA - (Estrada do Portela, 43-A)

HORÁRIO PARA A VENDA DE ACUMULADAS, BETTINGS
E CONCURSOS

"•SPERAS 
DE CORRIDAS — Das 13,00 às 22,00 horas,

exceto aos sábados em que será das 17,30 às 22,00
horas.

AS DE CORRIDAS — Início às 8 horas. Encerramento
das apostas do 1.° páreo, uma hora antes da rea-
lização do páreo. Nos demais dias a dependência
funcionará das 12,00 às 17,00 horas. 54289


