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rasil, Argentina e Chile moderadores na reunião dos C
Láfer propugna democracia no Hemisfério
observando-se o princípio da não-interven-
ção - Confiante Herter em que seja diminuí-
da a tensão nas Caraíbas - Dúvidas quanto à
ida de Castro - Chegam as delegações à con-

ferencia que amanhã se instala
rante mcia-hora esta manhã e con-
cordaram em uma aç5o comum.

Posteriormente, Láfer declarou:
"Confio em que prevalecerá a mo-

dcração. O Brasil está firmemente

mento logo após sua chegada ao ae-
roporto de Los Cerrillos, hoje ao
meio-dia. Logo depois conferenciou
com Donoso Vergar» e marcou no-
vas entrevistas.

O principal objetivo das "demar-

SANTIAGO DO CHILE, 10 — Bra-
sl], Chile e Argentina coordenaram
suas políticas com o propósito de
realizar decidido esforço para impe-
dir uma cisão na Conferência dos
Chanceleres Americanos. Êsscs paises convencldo de que a observância da' _h;.«'tóiStteíTm-ftív^da mode-oe proporão a apresentar a mane ra n3o.lntervenç5o continua «ndo 0 ™" 

éaSSSSfc'que Cubi e a Re-de impor a democracia no hemisfé- , ra,Çay e conseguir que <_uua c a rvc
rio ocidental sem violar o respeitado principio cardeal do qual depende a publica Dominicana aceitem a ado-
principio da não-intcrvènçio i sobrevivência do sistema interame- ção de medidas construtivas destina-

O chanceler brasileiro. Horácio Lá- ricano." das a solucionar a situação reinante
fer, e seu colega chileno, Gcrmaní O chanceler argentino, Diogenes n« <Pa™Ib**V??? v**_de _re™claxr _
Vergara Donoso, conferenciaram du-jTaboada, expressou o mesmo pensa

França anuncia provas nucleares no Saara
Não serão antes da visita de Eisenhower

c o

Normaliza-se a situação
na província de Tucumari

De TUCUMAN, Argentina. 10 —
Em virtude de um acordo concluído
ontem a noite, terminou a greve de
170.000 trabalhadores desta provln-
cia. O acordo deixou quase resolvida
a disputa entre trabalhadores e pa-
tróes da indústria açucareira.

O convênio estabelece que será con-
cedido aos trabalhadores das provin-
clns de Salta, Juyjuy, Chaco e Santa
Fé um aumento de 70 por cento. Os
trabalhadores açucarelros de Tucuman,
no entanto, insistem em sua exigência
de receber 50 por cento de scus «a-
lárlos correspondentes ao período da
greve, iniciada a 23 de julho.

A Confederação Geral do Trabalho
da província, que convocou para uma
greve dé adesão i mais de cem mil
filiados quinta-feira passado, resolveu,
cm sessão realizada ontem à noite,
pôr fim à paralisação. Essa greve dc
«desfio por pouco não paralisou todas
as alividades da previncin.

O ncôrdo relativo à greve nçuca-
rcira foi conseguido ontem à noite no
palácio do governo 

'provincial.

Enquanto isso, os chamados 62 sin-
dlcatos, que constituem a segunda or-
gnnlzaçSo trabalhista do pais, em
número de filiados, projeta declarar
uma greve nacional, à meia-noite de
hoje, em sinal de adesão aos tra-
balhadores açucarelros de Tucuman.

Informou-se, porém, que o maior
organismo trabalhista do pais, o gru-
po dos 32 sindicatos, não participará
da greve. (U.P.I.)

Paulatinamente, esta cidade vai
recuperando o ritmo normal de suas
atividades, depois dos sangrentos
acontecimentos de sextn-feirn pas-
sada, Os cinemas funcionam, os jor-
nais lançaram à rua suas edições ha-

sos de elogio a Peron, para merecer
a simpatia oficial, e rendeu, em se-
guida, homenagem póstuma à esposa
do ex-ditador. (U.P.I.)

Aniversário
de governo de
Américo Tomaz

Wljj acuse-1

Mi!t AíM \ I0HA5

LISBOA, 10 — O presidente
Américo Tomaz cumpriu ontem

bltuals. alguns bares e confeitarias um ano como chefe de Estado de
abriram as portas c o comercio tra

acalorado debate sôbre quem
culpado pela atual crise.

Os moderados também projetam ln-
duzir a Venezuela a desistir de aeu
plano de apresentar uma ampla de-
núncia contra a República Dominica-
na por violação dos direitos huma-
nos e pcla questão do governo ra-
presentativo, contidos na carta da
Organizarão dos Estados America-
nos (OEA).

A fórmula provisória patrocinada
pelo Brasil e o Chile contém uma
proposição que reafirmaria o princl-
pio de não-intervenção para impedir
novas invasões armadas e ao mesmo
tempo sugerindo a reafirmação de
que a proposta não está destinada a
perpetuar as ditaduras.

Láfer realizou, à noite passada,
uma conferência secreta com o mi-
nlstro das Relações Exteriores domi-
nieano, Porfirio Herrera Baez, na
Embaixada Dominicana.

Funcionários brasileiros recordaram
que Láfer efetuou reuniões similares
com enviados cubanos e dominicanos
antes de deixar o Rio de Janeiro,

Alguns funcionários norte-america-
nos expressaram, particularmente, seu
entusiasmo pelas "demarches" brasi-
leiras. Os funcionários admitiram que
os Estados Unidos estariam em po-
sição delicada se fosse a delegação
norte-americana a que ressaltasse a
necessidade de reafirmar o principio
de não-intervenção, pois, se exporia
ás acusações de que os Estados Uni-
dos defendem as ditaduras.

Organizações comunistas, estudan-
tis e operárias chilenas, entrementes,
distribuíram folhetos pela cidade em
que pedem demonstrações em mas-
sa em defesa de Fidel Castro e
acusam os Estados Unidos de utili-
zar a Organização dos Estados Ame-
ricanos para "preparar uma inter-
venção sangrenta contra o povo cuba-
no". (UPI)

DE WASHINGTON — Pouco antes
de tomar o avião a jato do serviço
de transporte militar dos Estados
Unidos, Herter disse estar lntlmamen-
te convencldo de que os ministros
das Relações Exteriores dos países
do concerto hemisférico possuem a
experiência e a determinação de que
necessitam para fazer frente ao pro-
blema.

Herter disse duvidar que o pri-
meiro-ministro de Cuba, Fidel Cas-
tro, compareça à reunião de Santia-
go, segundo conseguiu apurar ontem
cm Havana, abstendo de explicar o
motivo de sua dúvida.

Interrogado sôbre os resultados que
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! PARIS, 10. O governo francês rc-
velou oficialmente que efetuará ex-
periências nucleares no Saara e pre-

'experiência seria realizada no fim'deste mês. antes da chegada do pre-
|sidente Eisenhower a Paris.
i "Não há nada de verdade nessa no-

cisou o local e a natureza dessas cx-jticla" — disse-se no gabinete do pri
periências. Tal é o conteúdo — afora'meiro-ministro, Jaeques Soustelle, que

_. item a seu cargo o programa de pro-as garantias sobre as precauções to-l ..SSQ. cienUfieos na França.
madas para a segurança dos africanos j 

-o governo francês não tem inten-
— da declaração entregue à imprensa | ção de realizar nenhuma experiência

atômica nas próximas semanas" —
de Monrôvia pela Embaixada da
França na Libéria por ocasião doi A

acrescentou-se.
melhor informação disponível

MIAMI — O governador da Amazonas, prof. Gilberto Mestrinho de Medeiros Ra-
poso (segundo da esquerda para a direita), chega a Miami, a caminho de Nova York,
para onde embarcou a fim de participar de uma conferência sôbre os interesses indus-
triais e agrícolas americanos na bacia amazônica. As outras pessoas que aparecem são,
a partir da esquerda: José Bernardo Cabral, chefe do gabinete do governador; o revê-
rendo Valter Gonçalves Nogueira, secretário de Educação amazonense; e J. C. Dchney,
da Comissão de Desenvolvimento da Flórida. O governador irá a Nova York, quarta-
feira. (Radiofoto UPI)

debate aberto na Conferência Aíri- nesta Capital é a de que a bomba
cana, que há pouco terminou na Ca- atômica francesa náo estará pronta

antes do próximo ano e, posslvclmen-
pitai desse pais. te_ an(es d(J scglmdo trimestre do"Essas experiências — declara o pr(jxtmo ano.
comunicado — terão lugar numa re- £m sua resposta aos protestos dos
giáo desolada e totalmente desabita- ipaíscs africanos, os francesas deram
da. em pleno centro do Saara, a uns: a conhecer, pela primeira vez, as
2.750 quilômetros dc Monrôvia." precauções que adotaram contra os

A distância assim anunciada pa-,perigos de precipitação radioativa,
rece confirmar as declarações até Incluindo a instalação de estações
agora oficiosas de que o setor prepa- meteorológicas especiais para seguir
rado para as experiências e nattt- de antemão o curso dos ventos e
ralmente protegidos por rigorosas outros fatores quo poderiam incidir
disposições está situado na região dc na precipitação. Também se proibirá
Reggan. Reggan constitui ao sul do toda viagem por terra e ar, dentro
misterioso maciço de Hoggar o úl-!dc um determinado ralo, ao mesmo
timo ponto de água c o último bos- tempo cm que os especialistas estu-
que na fronteira do Tanczaouft, o dam a maneira de limitar a intcnsl-
pais da sêde^ Fica a mesma distância,dade da radiação emitida pcla ex-
dc Argel e de Gao e mais perto de olosão.
Paris — cerca de 2.500 quilômetros,! Os funcionários franceses disseram
do que de Monrôvia. que os materiais radioativos que a ex-

Quanto à natureza das experiências, Continua na 8n. pág.)
o comunicado fala de "experiências
no solo" e de explosão de "bombas
a baixa altura".

Anteriormente, correra o boato que
poderia tratar-se de explosão sub-
terrânea. Finalmente, quanto à data
das primeiras experiências, a declara-
ção de Monrôvia é muda. (FP)

Portugal.
Não houve nenhuma cerimô-

nia oficial embora muitas pes-
soas lhe enviassem cartões de
felicitações ou compareceram ao >ii>w, _.._
Palácio Presidencial para assi-! esperava das deliberações respondeu] pistola do bolso e apontou-a pa
nar o livro de visitantes. ' que, em sua opinião, a Conferência! ra o jovem irmão do primeiro

balha normalmente. Enquanto Isso,
diminuiu o pntrulhamento elas rUas,
niantendo-sc, porém, reforçada n vigi-
lându cm frente ao palácio do go-
Vêrno.

A policia prendeu alguns dlrlgcn-
tes comunistas.

Destacando a tranqüilidade exis-. .
tente na cidade, o secretário da O presidente passou o fim da "ajudaria" a atenuar a tensão rei-
Guerra, general Elblo Anaya, regres-1 semana tranqüilamente, em fa- nante na região das Caraíbas.
sou ontem a Buenos Aires, depois de mllia no pitoresco balneário j O conclave de chanceleres foi con-
realizar uma série de conversações | montanhês de Bussaco. (UPI) I (Continua na 8» pág.)
com os chefes militares da região, i
(U.P.I.) '

Em Buenos Aires, o almirante |
Isaac F. Rojas, VIce-prestdcntc da
República no governo revolucionário
que sucedeu ao regime peronista, nc-
gou tódns ns acusações que lhe têm
sido feitas publicamente c que o 11-
gam no derrubado ditador.

Em carta a um parente cm Santing.
dei Estcro. o almirante contestou
ponto por ponto essas neusações, pu- jbllcndas naquela cidade. O ex-vice-
presidente afirmou que as neusações"são uma série de Infames mentiras |
quo meus inimigos, os governistas,
ordenaram que sc publicasse contra |
mim, com o objetivo cie desprestl
glnr-me."

Salvo Raul Castro de atentado
Invasões de Cuba desmentidas

N, da R. — Ver a propósito o tópico
"Civilização da Areia".

DE PARIS — As autoridades fran

Rampas
de foguetes
no Canadá

WASHINGTON, 10 — Segun-
cesas afirmaram, hoje, que a expio- do o ''Washington Post", Neil
são da primeira bomba atômica fran- McElroy, secretário da Defesa,
cesa oferecerá menos perigo de pre- teria a intenção de discutir, no
cipitação radioativa que qualquer das decorrer de sua viagem n Ottawa,

;200 provas até agora realizadas por terça-feira, a possibilidade de'americanos, britânicos e soviéticos. | instalar no Canadá rampas de
j Círculos oficiais observaram que o lançamento do foguetes antiaé-
local escolhido pela França para ex-1 rcos "Bomarc" e "Nike-Her-

cules".

HAVANA, 10 — Fontes íide-,mònia nupcial continuou nor-
de Pinos, situada uns 100 qui-

, „ ,_„,,..,,,>..,.„ .„. v....... w co-|lômetros ao sul de Havana, sex-
noite houve um atentado contra mamjante Rolando Secades,sub-| ta-feira pela manhã e em segui-
a vida de Raul Castro, coman- secretário de governo, e a srta-1 da deram início ao ataque, re-

dignas informaram que ontem à|rn^mente-'O casamento foi entre o

perimentar a bomba — a zona de
|Regganc. no Saara — está a 1.000

uma invasão pelo mar na Ilha quilômetros da mais próxima habi-

dante chefe das Forças Armadas
de Cuba, quando êste assistia ,ao
casamento de um amigo( mem-
bro do Exército revolucionário.

O. atentado seguiu-se a üm ten-
so fim de semana que incluiu
tentativas de insurreição, opera-
ções de invasão e prisões pre-

Mirtha Novoa.
Até o momento não se expe-

diu comunicado oficial algum
sôbre a tentativa de morte. Pre-
sume-se que o indivíduo esteja
preso na Policia. (UPI)

HAVANA, 10 — Fidej Castro

forçadas por tropas aéreas que
aterraram na Ilha em que Cas-
tro mantém prisioneiros, milha-
res de elementos acusados como"criminosos de guerra". . .

À noite houve tiros em Hava-
na. Segundo se informa, vários
indivíduos fizeram fogo de um
automóvel em movimento à re-
sidência de Castro. Não há notí-

tação humana. Em troca — acresecn-
taram — americanos fizeram expio-
dir bombas a 100 quilômetros de Las
Vcgas, os britânicos a 100 quilômc-
tros de Watson (Austrália) c os rus-
sos a 175 quilômetros de Seimi Pala-
tinsk, cidade slberiana de 130.000 ha-
bitantes.

O governo Irancês desmentiu, ao
mesmo tempo, o rumor de que a

O jornal indica que. custosa «
sujeita a controvérsia, essa ins-
taiação se justifica inteiramente
no plano militar. Os foguetes
lançados de rampas situadas no
extremo-norte no Canadá pode-
riam destruir a maior parte de
uma frota aérea de bombardeio,
longo de alvos importantes c de
grandes centros dc população.
(FP)

_,..... _ _ apareceu repentinamente ao anoi-
ventivas em grande escala, em j tecer em Havana depois de dois
toda a ilha. idias de misteriosa ausência du-, . ,-.-,.. , ,,

A tentativa dc assassínio con- rante os qur.is, segundo se in-;ci_as oficiais, todavia, de altera-
tra Raul Castro foi feita por um forma, dirigiu pessoalmente ope-Çoes da oraem na ciaaae.
indivíduo não identificado que rações contra elementos da opo-1 Os informantes disseram não
entrou na igreja quando os noi- sição que procuram derrubar o ter dados com respeito a vítimas
vos tomavam posição diante dc governo revolucionário. | na ação ou ações na Ilha de Pi-
Castro. Segundo alguns informante, nos. porém mencionaram que

Logo que se viu bem coloca- forças anticastristas realizaram; ocorreram várias detenções,
do, o indivíduo sacou dc uma

Igrejas em Little Rock
aconselham equanimidade

ministro Fidel Castro, mas vanos t"barbudos" que assistiamao ca-;
samento saltaram sôbre êle, de- ¦
sermaram-no e o retiraram do
templo. Os "barbudos" estavam
atentos, observando o indivíduo,
que chamou a atenção por ter, ^
chegado tarde à igreja e pelos epvffl-fpTra
esforços que fêz para colocar- BCAioitua
se perto de Raul Castro, num CASTEL GAND0LFO, 10 - Otemplo ja lota^0>.DC!irmarnm „ Papa João XXIII outorgou ho-Vanos dos que desarmaram

Católicos
poderão
comer carne

católicos

LITTLE ROCK, Arkansas, 10
- Em numerosos templos desta

.•apitai os oradores dirigiram aos
fjéis apelos para que adotem es

iniciarem as aulas na Escola Se-
cundária de Little Rock com
classes mistas para negros e
brancos. Os partidários da "se-
gregação" como sn denomina, pírito de "equanimidade" e se aqui a polItica de separar os es

Entre hs acusações figuram ns dc1, abstenham de atos de violência tudantes negros e brancos —
qu» o almirante pronun«iou discur-lna próxima 4.n feira, quando sc projetam reunir-se em massa nos

terrenos do Capitólio do Estado
a fim de pedir a intervenção do

! governador, Orval Faubus, con-
[tra a "integração". Faubus re-
gressou ontem a Little Rock de-
pois dc vários dias de descanso
no norte do Estado e imediata-
mente iniciou uma série dc con-

íversações com os líderes segre-
Igacionistas.Até o momento, não existe

O o Senhor, com sua Santa Gra- qualquer indício sôbre os planos
que Faubus pretende seguir na

Idéia do concilio ecumênico
foi espontânea: João XXIII

o Papa
. ,. ., - . . mím. nrt^c sua permissão aosindivíduo quiseram matt-lo no j todo _ mundo para comerem
local, mas isso foi impedido pelo carn(, ._a próxjma sexta-feira,
chsfc da Policia Nacional Re- vt,spcra da festa da Assunção,
volucionária, Efigênio Amcite- A dispensa papal a respeito da
rias, um dos que se encontra- abstinência de comer carne nas
vam no lugar em que ocorreu se>:ta-feiras é uma medida co-
o incidente e um dos que aju- mum qUe sc toma quando a sex
daram a desarmar o agressor. ta-feira coincide com um dia fes

O incidente se verificou na tivo maior ou o precede.
Igreja das Mercês, uma das mais Este ano, a festa da Assunção,
ornamentadas de Havana. 15 de agosto, cai num sábado.

Terminado o episódio, a ccri-(UPI).

As autoridades permaneceram
no mais completo silêncio sobre
os detalhes das ações ou movi-
mentos das forças anticastristas
que querem pôr fim ao regime
do líder barbudo. (UPI)

"Revoluelón", o órgüo oficial do
Movimento 26 de Julho, admite, pela
primeira vez. numa informação com
titulo em oito colunas, a existência
Ce uma conspiração na qual estavam
implicadas mais de mil pessoas de-

(Continua na 14.' plgina)

RÚSSIA PROMETE NÃO
REALIZAR EXPLOSÕES

10 — "A Rússia, dc seu diiiRido como o da liúsln, porem

Callas ganhou
o "processo"

: I dos espaguetes^

Eisenhower irá a Bomi
avistar-se eom Adenauer

questão. Contudo, circulam ru-
mores de que recorrerá nova-
mente no Legislativo do Estado

CASTELO ANDOLFO, 10
Papa João XXIII declarou, num ça, favorece êsse saudável pro-
recente discurso ante uns 200 pósito.
dirigentes da Ação Católica Ita- O resumo diz que o Papa ace-
liana que n idéia de convoca* um deu em encerrar, pessoalmente,
Concilio Ecumênico surgiu sur- os oito dias de orações anuais tricuía"dc Ifunos~es*tãbeÍecè' úma
prccndcntemrnte de sua mente pela unidade da Igreja na Basi
poucos dias antes de a anunciar, lica dc São Pedro, a 25 de ja
n 25 Ac janeiro passado, segun- neiro passado, acrescenta: consideraria como "a uü.ma ;,;
do revelou, hoje. o Vaticano. "Naqueles dias se encontrava jrna legal" com que contam os!

¦ ...,, ,,i. •.in,,....i-i,,,i .-viu , . t • n T."" . • .- -________. C*. _.  :_ _!*_ _ l"

O

Nno disse «Jue sua repentina pensando insistentemente em que;Estados do Sul para impedir

GETTYSBURG — (Pensilvânla). 10 chanceler problemas de Interesse co
pretidente Eisenhower resolveu jmum aos Estados Unidos e República

antecipar de um dia a sua partida Federal.
, mara a Europa a fim de encontrar-se: O presidente conta checar a Bonn

A nova Lei que regula a ma-IP*™ Qa ^Xeler Adenauer na Alemã- nas primeiras horas da manhã de 27
nha a 27 do corrente. |e passará o dia nes.-a cidade antes- a sua

(F.P.)
emanha'A convite do chanceler Adenauer, ocidental. Konrad Adenauer. partiu

presidente Eisenhower irá em vi- pPr vla aérfa. em viacein dc férias,

iii.Mi,, ut anuiu.-, niuuuai: um.i ,.-., a 27 do corrente e passara o aia nesra ¦..'-..,¦.¦¦
série de condições independen-i ,,_ „„.,. „„ A. r',_ R,,,,rJ ,a7 de .«egulr para Londres, para
tes da distinção de raça e é'a ^ "inte 

declaração ,òz prevista visita 4 Grã-Bretanha
consideraria rnmn "a última «r* wfumte oeaariçío. De Borni 0 chiince,er da Alc

idéia houvesse sido uma inspt-
raçSo, mas observou:"O que ocorre confirma que

MAQUINAS Dt
CONTAIIUOADI

ASTRA
i

nsubra
AV. «IO MANCU. IJt -14.» ondar"

em
f\ m

o propósito dessas orações era
precisamente o "unum sunt"
(que sejam um)) de Nosso Se-

inhor Jesus Cristo..."Em nossos dias há freqüen-', tes reuniões de políticos, diplo-
| matas, industriais, homens per-
i tencentes a diversas atividades c
profissões. Alguns deles, inte-

! lizmente, não levam à sua fren-
te o nome e o signo dc Cristo.

; Dc fato, às vozes, alguns deles se
! deixam dominar pcio poder c
I despotismo do príncipe deste
I inundo", que é contra Cristo, j'Fõr que, em conseqüência.;
não haveria uma conferência dos1
que conwdam em exaltar o fa-

1 to mais memorável da história
1 humana, a vitória da civilização
i à Luz de Cristo?"

O Concilio Ecumênico anun-
ciado pcio Papa a 25 de janei-

Iro sc «unirá, provavelmente,
dentro de dois anos e será uma
reunião de prelados vindos de
todas as partes do mundo, pa-
ra estudar os problemas do ca-
toltcrsmo e a maneira de traier
de novo os protestantes e orto-
doxos para o seio d* Ifteja de
Roma."Dispersos pelo mundo estio
c* que sáo cristãos de nome
mu se acham afastados da l£re-

I tCooUncs. ca Ia. pá«inA>

"integração'
(UPI).

escolar
a sita particular A Alemanha no dia '^i 

pfrn s Itália,
em massa, do corrente. O presidente aproveita-, q estadista e chefe de governo da

ri essa ocasião para dírcutlr com o República Federal Alemá encontrou-
se com o presidente Eisenhower. pela]
última vez, por ocasiSo do sepulta-j
Ticnto do secretário de Ertado Johnj
«¦oster Dullci. dois meses atrás, em
Vaslvncton. (UPI)

De Nova York — Declara hoje o'
•New York Herald Tribune" que o
'residente Eisenhower e o presidente;
> Gaulle "ainda terio tempo", pori••casiao do seu encontro em Paris noi
•omêço do próximo mèí. de abordar
3 problema argelino em termos que•permitiriam evitar uma derrota da;
França na Asrembléla geral das Na-
çftes Unidas t abrir caminho a umaj
solução nefociiua uS COr.flits Síjí-
lmo".

Afirma o Jornal republicano em
editorial, que s* prepara um» crise
na questão argelina, acrescentando:"A AssembWia Geral das Nsçím Uni-
das rrune-s« no du 15 de aetembro.
Se a França nio conseguir forçar os
rebelde; k capltulaçio ati esta data,
talver tenha de enfrentar um voto
dt censura da maioria dos U mem-
bros da ONU. maioria que poderia
pedir-the igualmente que concedesse
mdependíncia * Argélia. *sse pedi-
da seria "tatbaraçador". Os dois. ad-
versâríos dt»p>5em a* s^is forças ten-
ío em virta aquela data limite: a

'França Iniciou uma ofensivi destina-5 da a quebrar a eapinr.a dom! ám
rebeldes arzetinea e oi cwíes da
Frtrnle de UbertaçSo Nacional ttt-
tam Í---VÍM r a t-ttat da África, d>
A*s* e da AitrfM Latina, lendo em

;tinta o debate da» N*ç*es Ur.id»s
ípot ocasüo d» Conferência 4» Mos-Continua na 8a. pig.)
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LONDRES
lado, está pronta a tomar o mais
solbne compromisso quanto a não scr
a primeira potência a preceder a
novas experiências nucleares".— de-
clarou Kruchev em carta enviada no
cônego Colllns, vice-presidente da
Federaçüo Européia contra as Armas
Nucleares, a qual foi hoje publicada.
Constitui essa carta resposta à men-
sagem enviada a todos os chefes de
governo por aquela Federação, pedin-
do-lhes que dêem a garantia de que o
seu pais não será o primeiro a reto-
mar As explosões atômicas experimen-
tais.

E adu? Kruchev: "Desejo dar-vos a
garantia de que a Rússia, ao rccln-
mar a ccssaçRo imediata c perma-
nente das experiências nucleares,
considera essa medida como um pri-
meiro passo no caminho da meta fí-
nal: completa proibição das armas
atômicas e de hidrogênio, retirada
dessas armas dos arscnnis das nações
c destruição de todos os estoques
existentes." (F.P.)

De Washlncton — O vice-presidontr
Richard Nixon declarou que havia
regressado da Rússia sem dúvidas dc
que os princípios do mundo livre sc
Imporão vantajosamente aos do cn-
munlsmo. porém ao mesmo tempo ad-
vertiu que isso exiglrA esforço e
vigilância constantes.

Nlxon se declarou convencido de,
que "o conceito do progresso com li-
berdade prcvalecerA inevitavelmente;
sôbre o conceito do progresso sem;
liberdade", porém, disse que isso "não.
é o suficiente".

Falando em um programa dc tele-
visão sôbre as impresôes que trazia
da Rússia. Nixou disse que parte das
difiajildades na contenda entre ns Es-
tados Unidos e a Rúsla consiste em
que -freqüente e demasiadamente su-

Ipomos que simplesmente porque rs-
Itamos adiante continuaremos adiante."

acrescentou qur, a liberdade é uma
vantagem decisiva, porque move c
inspira a todos rs povos, no invés
clc dcixnr as coisas sob n decisão
do apenas 'uns poucos homens de
cúpula."

Nlxon declarou também que Kru-
chev lhe havia parecido "um defen-
sor vigoroso c expressivo de seu pon-
lo de vista", com tôdns ns carnrterls-
ticas, acrescentou gracejando, do um
bom político americano,

O vlcc-presitlcnte ressaltou que os
Estados Unidos e o mundo livre de-
viam esforçar-se sc desejam manter
sua vantagem econômica sôbre os
comunistas."Nãn devenios subestimar jamais a
ameaça autêntica que nos representa
esta gente dura no trabalho, movida
por seu desejo clc nos nlcnnçnr o,
particularmente, pelas ambições do
se-im lideres", declarou,

Nixcn defendeu também sun via-
gem A Rússia e ft projetaria troca
dc vlsltas enlre o presidente Eisenho-
wcr e Kruchev."Ou sc fala com éles, ou eventual-
mente teremos que lutar com frlcs...

disse. E essa alternativa, pnra mim,
insceitAvcl, não ió pnra nós, mns

tombem para ílcs c pnra o mundo
cm geral."

O vice-presidente acrescentou que

(Continua na «.* pagina)

Continua
a greve
do aço

MEXTON. Franca — O príncipe Rainier de Mônaco
observa a princesa Grace soprar as seis velas de um bolo
durante a cerimônia comemorativa do Festiva! de Mú-
siea de Menton. O prefeito da cidade, Francis Palmero
(de branco), também assiste ã cena. (Radiofoto UPI,
especial para • "Carreto da Manhã').

RO.MA, 10. O soprano Mar.a
Mui.íffh.ni Callai ler» ponho dc
eausa no "processo dos ejpapiif-
t»í". A Corte dc Aptla;.o dts-
ta capital condenou, com e/eito,
teus adoersdrloi a paftcrem umd
indrnirafdo, cujo tofal jrrd fi-
xado mais tarde.

llá S onos, 'm /eucreiro át
1934. doij semanários itaLaroj
dirt.locreM limi tn;o mv;ii pr-
blíc.tdna sepundo a qual a can-
tora Unha conseguido perder 20
quilo» romríiái; sptns; SsasMi
especiais produrlda» por urnfi
g-ar,dt fábrica desta capital A
tntormaçSo eitat-a «linada ptlo
diretor *i /4br;ca e por um mt-
dico romano que, secundo o tex-
to, tinha aconselhado o sopra-

Maria Cellaj move* tm pra-
ctrso ao diretor áa /tórtea e ao
médico. TrUou qvt iamalt tt-
pnsrd «tn regime á ba.ee de mas-
«a» oltmetsfféias e çtie nio crt-
Rfctcia o tnidtco mtncjnaáo na
r-!c—tç3o. A tiutruçâo e 8 eu-
difín «fe numerosas lettf«iw**«i
jno*traram que o artipo incr.nl-
*;d;i nio eo-rtroonira ant /«tei.
Segando tsttt tttitrnunhes. a
esntora tis*« eapnmiás ia ama
¦fttt todot m ftnnitrat e mst-
ttt e•.— *•.!-'.-«. if ")

Pesqueiro
holandês
afundou

HAIA. 10 O pesqueiro holan-

PITTSBURG, Pennsilvíinla, ll»
— As perspectivas de uma solu-
ção próxima da greve de 500 mil

O vice-presidente concordou em que; trabalhadorcs da indústria do aço
a liberdade e o Individualismo podem; .,
ser em certa forma, uma desvantagem j nos Estados Unidos se eclipsaram
em uma competição com um esforço; onícnli majs ainda, quando o pre-

sidente do Sindicato dos Traba-
lhadores da Indústria do Aço te
recusou a comparecer às negocia-
ções com os representantes das
usinas siderúrgicas, a partir de
hoje, cm Nova York:

Um porta-voz dos grevistas di«-
se que o ir. David Mac-Donald,
presidente do Sindicato, decidiu
permanecerem Píttsburgh.

dès "GeertruídaJacoba", de 133 ¦ A greve na indústria do aço en.
toneladas, afundou hoje dc ma-'. trou hoje no 279 dia dc duração.
r.hã no Mar do Norte. aproxl-J (UPI)
madamente a cem milhas ao lar-
go do porto ínglôs dc Yarmouth.

Os dezesseis homíns da txipu-
laçáo, que se encontravam em
embarcações de salvamento, fo-
ram recolhidos pelo navio ale-
mão "Rabenfels" de 6.592 tone-
ladas. <FP) TUS: S2-90S1 e 42-242»

NOVO SERVIÇO DE TELETIPO LIGA
DIRETAMENTE SEU ESCRITÓRIO A 36 PAÍSES

áftffíPm VIA RADIOBRÁS
** mm mm SERVIÇO INTERNACIONAL
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Dentro de três meses carioca

poderá comprar atiun de novo
Somente dentro COF\P através de entendimentos com

do

Plantio racional da borracha permitirá! c °N s E l H °

empreendemos na

,,,,, _,,  de 90 dias c
, _,,„_ j„.-,_, las duas companhias exploradoras

rloci poderá comprar atum, d"apa-:pescad0i conseguUl quo nâo {òsse vcn
recld-í do Rio desde o ano passado, dido atllm no r[0 a prCço superior aojQ116

quando aqui apareceu, com grande do Nordeste, que é de 45 cruzeiros gião Amazônica começará a produ-

.reitacío e a baixo preço - 30 cru-^or quilo. Ainda assim, alegam os zir dcntro de 10 anos. A partir da-
"iro/o 

quilo. Pescadores Japonôses *".—T 
viaZT^i"^ «P~. — principal atendo

obtiveram permissão do governo para pulação, o serviço do estiva no Cais estará voltada para o abastecimen-

vender o produto no Nordeste de lá do Pórlo e a armazenagem são dos, to do nosso morcado interno". Isso

„ principais
mandavam o excedente, que era ven- ^ ^ Nq Nordeste
dldo ao preço tabelado pela COFAP. j^ão há intermediários,
Entretanto, com a alta nos preços, o ] serviço de estiva e nem armazena-

não oferecer mais S<™. P°ls existe o frigorífico próprio,

¦l Houve sempre uma tal ou qual
jl • | preocupação cm garantir a sub-

abastecnnento de nosso mercado interno\ff*sg í-::t^"
— "O plantio racional da borracha mente da matéria-prima para sua; essa razão, para que consigamos um : idéia, nascida, salvo engano, des-

Bahia e re-!manutenÇ50- Participam, pois, jcom resultado proveitoso, teremos de es-1 fo 0 tempo cm que SC verificou a

encarcimento
é diferente,
não é pago nliõ, o ministro

atum passou e, o que c principal, o consumo é in-
vantagsns para os produtores. O trans- tenso c em dois anos apenas as es.

porte para o Rio enwrecla a mer- tatísticas da Divisão de Caça e Pesca

cadorl. . a COFAP não liberava o ] «^^fff^ » »» 
ÍTK

preço. Depois da Semana Santa, hou- neladas por ano,
v* a liberação, mas, por força de I

compromlsio- assumido com o presi-' SALSICHA

dente daquele órgão, o atum não po- Com a crcsconte dificuldade e en-
dcrla ser vendido por importância su- carecimento do preço da carne, o

a 45 atum tem sido perfeito substituto, al-i borracheira do Brasil, o
interior dos Estados do | f , .._»__ w._._u_...i ^i_rn„.^.

da Agricultura, sr.

Mário Meneghctti, a propósito da

nomeação do sr. Arthur Bastos pa-

ra fiscalizar os trabalhos que se es-

tão efetuando naquelas áreas. Disse

ainda que a seringueira plantada nos

moldes da agricultura moderna produz

5 
'vezes 

mais látex do que natural.

i os financiamentos e auxílios. A FAO perar
organismo de consulta, sem, toda- quar.

| via, trabalhar intensamente porque abu
| os técnicos brasileiros, nesse setor,! Sóbre a plantação racional da
são excelentes". | borracha, disse o m'n!stro: "Come.

E frisou: "É preciso não esquecer; todos nós sabemos, a produção de
la participação importante dos go-1 borracha do Brasil é pequena, face

estaduais. A atuação deles so nosso consumo. Nós ainda uti-
lizamos a borracha extraída de ár-
vore natural. Com a plantação ra-
cional, substituiremos as seringuei.
ras naturais por outras de enxerto.
Essas, apresentam características
muito superiores. Além de um vo-

perlor k do Nordeste, ou seja,

EMPRESA DE LARGO ALCANCE

Falando sobre o incremento da

cançando o i ministro Meneghetti declarou-noscruzeiros. As duas soluções para «.Nordcslce agora as companhias pro-, execução é
problema: » Instalação de um frlgo- dutoras já ultimam a preparação de j W» •'«>£«* °" c^IcomTco-

uma frota pesqueira, já se uma fábrica de salsicha de atum, O «£* *«£ 
VSêmo.p".tornará ainda mais vasto o cam- íaooraçuu esucua ^ 6"> rlflco •

encontram em preparativos. Úma 
^e ^ penctraçâo da mercadorla e
cm preços dos mais acessíveis.companhia nipônlc», dentro de 90 dias

estará Iniciando a pesca do atum e

ao preço de 45 cruzeiros o quilo. Por

obrigação contratual, construirá um

armazém frigorífico.

ERA TRANSPORTADO

O atum apenas uma vez foi pescado
e vendido aqui no Rio, embora em instalação

todo litoral brasileiro seja abundan- tMv...u.i n.m

te. Contudo, a companhia japonesa
que o lançou no mercado carioca, te-
ve de tuspender a pesca por não ter!

nacionalizada) está providenciando a
de um frigorífico. Mas

lhe Interessa enviar a
mercadoria para o Rio, porque o con-
sumo cm São Paulo é grande e o

;que lá é produzido quase não chega

licença do governo. Das outras vezes,! P"a atender às necessidades, sendo

o itum era trazido do Nordeste, para
onde foi autorizada a "Mlppon Relgo"
quo lá comerciava, Juntamente com a
Indústria Brasileira de Pesca e Frios
S|A. Foi Instalado um frigorífico e o

peixe é entregue dlretamente_do pes.. .,siM|, um;i ,,.,..._...„.,,_. jap(m_sa_ ,
cador ao consumidor,

ticulares. "Os podêres públicos —

d[SSe _ 6e fazem representar com
o Ministério da Agricultura e setô-

EM S. PAULO res técnicos. Elaboramos o progra-
ma e organizamos as bases que de-

A Capital bandeirante é perfeita- verão ser obedecidas durante as suas
mente abastecida de Atum. O peixe é várias fases. Particulares, por sua
pescado e entregue ao povo ainda |Véz, são as indústrias da borracha
fresco. E a companhia nipônica que | 0u aquelas que dependem direta-
o pesca (no final de agosto estará

frota atual, composta de um atu.
neiro c uma tralneira adaptada.

NO RIO
.1

sem interino- Existe uma companhia japonesa
caaor ao consumiu™-, «... »»"•"=- 

|Kotoshlro, que obteve permissão para
diários, razão porque o preço de 45 I, e vcn[ia m Bml,
cruzeiros o quilo é bastante compen-, . 

prorrogação de noven-
sador. O que acontecia quando do
aparecimento de atum no mercado
carioca, foi que o excedente do Nor-
deste era enviado para cá. Entretan-
to, com a alta tío dólar, as despesas
de transporte aumentaram, forçando
uma elevação de preço, que nào era
permitida pela COFAP. Com Isso, dc-
«Interessaram-se os pescadores do

do Distrito Federal, mesmo porque o j
contrato assinado com o governo ó |

ta dias pnra Iniciar os trabalhos. O
motivo da demora, segundo apura-
mos, prende-se a possível espera da
liberação do preço, pois nas outras
partes do mundo o atum tem seu
preço oscilando entre 40 e 60 cru-
zeiros.

A 4.í cruzeiros, entretanto, estão
, dispostos a vir e já está fndo pro-

Norto <• ...ispendenun o "bvt,...mento cl_r;ulo 0 j^, _,_._.__ g ,nstnUçáo do
frigorífico, por obrigação do contrato

.assinado com o governo,
para a exploração e venda no parque
industrial do Nordeste c sua popi
lação.

LIBERADO

REFORÇO

Através de entendimentos mantidos
com a COFAP, a Fundação Abrigo

Depois da Semana Sanla, o atum Cristo Redentor receberá dois barcos
teve seu preço liberado. Poderia ser I pesqueiros de atum, o que poderá
vendido io mesmo preço dos outros;antecipar a venda do produto no Dis-
peixes. Todavia, o presidente da'trito Federal.

Dr. Augusto Unho res
OUVIDO — NAR]/ — GARGANTA — PAGUEIRA

RUA MÉXICO, 98 — TEL.: 2U-0315
20785

DORMIU
COM UMA FACA
ENTERRADA
NO PESCOÇO

— "Dr., bom dia. / javor
tirar êste "negócio" do meti
pescoço porque está me inco-
modando muito". — Foiesíaa
solicitação que Sebastião Cha-
gas, de 24 anos, morador na
Estrada do Cavaco 143, Cam-
po Grande, jêz a um médico
do Hospital Rocha Faria,
quando ali compareceu com
uma faca enterrada no pesco-
ço. Depois de medicado, Se-
bastião contou a história. Dis-
sc que, na noi'e de domingo
bebeu muiío em companhia
de seu amigo Fernando Bar-
bosa, morado/ao lado de sua
casa. Ao lindar a noite, am-
bos embriapados. tiveram sé-
ria altercação, quando seu vi-
zinho ,sacou dc uma /aca e en-
terrou-a em seu pescoço.

Como estivesse muito bebe-
do, /oi deiíar-se c somente na
manhã dc. ontem, quando
acordou, notou a lamina en-
terrada.

O jato íoi comunicado às
autoridades do 289 D. P„ e Se-
bastião jicou internado na-
quele hospital.

VC1IIUS

_r que atinjam a idade adulta. | s;lmçSo fo pooresa fo Prudenter.do, então, teremos produção , ,. r , . , , -
rdan,e„ de Moraes, sobretudo dc Campos

Sales, ao deixarem ambos as al-
I !•: frações constitucionais dc pre-
s:dcnte'dcslc país. Prudente de
Moraes voltou a advogar cm São
Paulo, mas Campos Sales viveu
o rcslo dc sua vida cm extrema
dificuldade.

O primeiro projeto que visava
a resolver o caso, foi apresenta-
do na Câmara, in illo tempore,
pelo severo e saudoso deputado
Ariwlfo Azevedo. Propunha a
criação dc um Conselho dc Esta-

NAO PRETENDEMOS EXPORTAR j do, no qual teriam assento obri-
Disse mais, que a -recuperação Igatârio os ex-presidentes. Medida

de nosso mercado externo não é o i razoável, noladamcnlc porque os
que objetiva o governo, no momen- j cx-prcsidcnlcs de então eram ho-
to. Não que nos desinteresse. .m"|mm dc {ncgàvel saber c valor,

lume unitário de produção 5 vezes
maior do que as naturais, o látex
retirado dela ó de superior quali-
dade".

Supremo negou provimento ao recurso
dos conferentes da Caixa Econômica

O Supremo Tribunal Federal, em
sua sessão plena de ontem, julgou o
recurso de mandado de segurança ln-
terposto contra a decisão do Tribunal
Federal de Recursos, no caso das no-
meações para os cargos isolados de
provimento efetivo de conferentes da
Caixa Econômica.

Dos nove ministros que tomaram

vas ou de provas e titulos (art. l.°
da lei 1.584, de 1952).

Ora, se é certo que os recorridos
não fizeram tal concurso, certo é
igualmente que os recorrentes tam-
bém não o fizeram.

Argumentam os recorrentes com um
Decreto regulamentar que, quanto a
êles. teria substituído o concurso pelo

Não
por que
brasileiro
ência dc

nos desintcrcss<\ mas
será dificil. O problema ,
gira em tomo da defici- \vunlo cm condições dc prestarem
abastecimento do consumo noivs serviços à Nação, coni a

interno. A cada dia que se passa, SU(I \pnga experiência.
tem sido perfeita e somente com A {nicj„,jvat por(m> „g0 tcz.e

prosseguimento, apesar de todoscia poderemos atingir um nivcl bas-
tante elevado de produção".

Sr. Mário Meneghettl
Auto-suficientes cm 10 anos

trabalhando intensamente agora, não
colheremos os frutos senão nos pró-
ximon 10 anos. O programa que es-
tamos elaborando é a longo prazo.
A seringueira é uma árvore cujo
crescimento é demorado e exige uma
série de atençOes especiais. Por

A seguir, o
declarou que,

10 ANOS

sr. Mario Meneghettl
"apesar de estarmos

notamos que consumimos mais bor-
racha. Chegamos a pensar em Ins-

talar indústrias d? borracha sinté-

tica, o que já está em andamento.
Desta forma, antes de exportamos,
o que é uma decorrência da satu-

ração do mercado interno, temos dt
abastecê-lo. Dentro de 10 anos a

situação será pior porque até lá es-

taremos consumindo multo mais do

que hoje e mais difícil será o equi-

librio do abastecimento."

NOMEAÇÃO

BRIZOLA
PROCESSA
JORNALISTA

reconhecerem que era preciso en-
frcnlar o problema. Não teve prós-
scguimenlo, porque o presidente

, então ri» exercício teria sido o
I primeiro a sc opor, visto como sc-
' ria um dos beneficiados.

O falo ê que o assunto morreu,
e só veio reviver há pouco, quan-
do Aliomar Baleeiro voltou à car-
ga com novo projeto, mais ou me-
nos nos mesmos termos. Ainda
dessa ves, a sugestão não foi
avante. O desejo dc amparar os
cx-prcsidcnlcs, porém, prosseguiu
c Afonso Arinos entrou com uma
proposição em que assegurava, a

Quanto à nomeação do sr. Arthur

Baste disse: -Êste naturalista será\excmpb do que ocorre 1WS Esta-
o agente fiscal do governo nas áreas i dos Unidos, 111» subsídio que per-
onde se desenvolve o plantio de «-1 mitisse aos cx-presideiilcs os meios

corra
Foi distribuída ontem ao juiz idem.

da 10.a V.C. carta precatória ex-
pedida pelo juiz Paulo Boekel
Veloso, da 1.» Vara de Santo An-
gelo, R.G.S., solicitando a inqui-
rição do jornalista Amaral Neto,
íoi ontem distribuída àquela Vara.

O diretor de "Mnquis" íoi ar-
rolado como testemunha no pro-
cesso movido pelo sr. Leonel Bri-
zola, contra Utalino Fernandes
diretor de "Debate", que circula
naquele município, que no dia
1.° de fevereiro último, publicou
um artigo na primeira página de
seu jornal, cujo título com letras
vermelhas tratava o governador
recem-empossado, com termos
quo êle, Brizola julgou caluniosos
e difamatórios, o mesmo aconte-
cendo com o texto da matéria.

ringucirns. Lá. como técnico que

f, rb<ervnr& o andamento dos tra-

bálhos e fiscalizará para que tudo

dentro da mais perfeita or-

Terá, também, atuação jun*o

nos governos estaduais, como con-

sclhíiro técnico, constituindo-se.

dessa íorma, num auxiliar dc grande

Interesse."
E finalizou: "Além dessas atlvlda-

des, êle crtudará as árias para onde

estenderemos nossos próximos plan-

tios".

necessários a
Também essa

sua subsistência.

parte no julgamento, oito, titulares curso,
efetivos daquela Alta Corte, negaram
provimento ao recurso, tendo-o re-
cebido apenas o ministro convocado
Henrique d'Avila.

Fot relator o ministro Ari Franco
que, num longo • bem fundamentado
voto, concluiu pelo desprovimento do
recurso em virtude de não assistir
nenhum direito aos recorrentes, que
pretendiam a anulação das nomea-
ções feitas pelo presidente da Caixa,
e, em conseqüência, a nomeação dê-
les recorrentes.

Votou em seguida o ministro
d'Avila para discordar do relator.

O ministro Vilasboas, que havia pc-
dido vista do processo, negou provi-
mento ao recurso, por entender que
os cargos eram de livre nomeação c
também porque os recorrentes não
tinham feito o concurso público que
exigiam para os nomeados, mostran-
do-se, assim, contraditório o pedi-
do ajuizado. Acrescentou o minis-
tro Vilasboas qu» o Acórdão recorri-
do parecia ter transformado em
Ação Popular o mandado de segu-
ranço impetrado, o que era inadmls-
sivel, devendo er.tcnder-se como me-
ramente opinativa a arguição de que
a nomeação dos conferentes fora ile-
gal. A seu ver, não foram ilegais
tair nomeações, razão pela qual vo-
tava com o relator, negando provi-
mento ao recurso. No decorrer do
seu voto, o ministro Vilasboas leu
trechos da sentença dc la. Ins.ftncia,
do juiz Jorge Salomão.

No mesmo sentido, votou, com
f«rande ênfase, o ministro Nelson
Hungria. Entendia que a lei n.° 1.584
estava revogada desde o advento do
Estatuto dos Funcionários, sendo as-
sim de livre provimento os cargos
isolados nas autarquias. Acentuou o
ministro Nelson Hungria que, com a
promulgação do Estatuto dos Fun-
cionários, houve uma guinnda de 180

graus, caducando a exigência do con-

Entretanto, tenho como evidente que
um Decreto njo poderia substituir
por um curso o concurso que a lei
exigisse.

Assim, a alegação central des im-
petrantes é contraditória e volta-s»
contra êles mesmos, pois, para piei-
tear o direito aos cargos e arguir de
nulas as nomeações dos recorridos
por falta de concurso, citam uma lei
que o exigiria, sem que, todavia, o
hajam prestado.

Invocam, é verdade, direito de aces-
so. Mas de acesso só se cogita em
se tratando de cargos de carreira, e
os cargos em r,ucstâo não são de car-
reira e sim isolados.

Argumenta o ilustre patrono rios
recorrentes, no memorial que hoje
recebi, que não há como admitir pu-
dessem os recorridos ser nomeados
por terem feito o curso especializa-
do, e não o pudessem os recorreu-
tes, que fizeram o mesmo curso, já
que eram íuncionários efetivos da
Caixa e tiveram melhor classificação.

Mas eu não lhes nego essa possjbi-
Hd_.de, como não negou o eminente
ministro relator, nem discuto sóbre
se seria mais justa a nomeação dos
recorrentes que a dos recorridos, pois
isto excede à órbita dc apreciaç-ão do
Poder Judiciário.

Ne?o provimento ao recurso."
A Caixa Econômica foi defendida,

no caso, pelo seu adtop.-.rio Ciro Fo-
nvat. tendo o advogado Otávio Babo
Filho, funcionado como assistente
dos recorridos.

.... .curso para cargo isolado. Mesmo, po
ir/na nao pegou.' rémi quc a le, i,584, não houvesse sl.

Creio que Nestor Duarte também do revogada, como foi, os recorrer-
apresentou projeto si>brc o as-
sunlo.

Enfim, chegamos ò Emenda dos
Conselheiros, iniciativa do sempre
jovem senador Gilberto Marinho.
Esla quase passou. Votada no

tes não teriam direito à nomeaçDo
pleitearia, pois, também, não tinham

! feito concurso público.
Votarrm igualmente com o relator,

negando provimento ao rc urso
ministros Mota Filho, Laffayette
Andrada, Barros Barreto e Ribeiro

BENEDITO BARROS
Gustavo Philadelpho Azevedo

ADVOGADOS
Av. Almirante Barroso, n". 72

5", andar — Tcl. 42-6729
5Í.BA3~k 

0S« - MIOS X
Pai e Filho

Tomognf'as — Exames em residên-
das — Edifício Odeon — 7o. andar —

Saias 7in e "19 — Cinelándia. Sempre
um médico das P ás 17 horas 22-6034

os|— 26-B238 — 37-G227.
de! 64431
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Bomba oue
não ex]
ameaça a

plodiu

navegação
O Serviço dc Relações Públicas

ca Marinha distribuiu à impren-
sa o seguinte comunicad_o:

"Os navegantes deverão evitar
passar na área compreendida por
uma circunferência de 500 me-
tros de raio, com centro no ponto

minutos sul, 042

Monroe por dois terços, ter-se-ia da Cosla
incorporado à Constituição sc não
fosse a rebeldia de alguns poucos
deputados pelo Estado do Rio que,
sem ser essa a sua intenção, sal-
varam as instituições dêsse erro,
já agora mais do que evidente.

Com efeito, se esses poucos
deputados houvessem dado nume-
ro, a Câmara teria aprovado tam-
bém por dois terços a Emenda,
que imediatamente seria promul-
gada. Não o tendo feilo, a Emcn-
da dos Conselheiros fracassou, e,
em ves dela, vai surgir novo pro-
jcto dc criação do Conselho, com
a denominação dc Conselho da Re-
pública.

Vamos, assim, recomeçar a can-
ção. A meu ver, mais rasoável se-23 graus, 17

graus 52 minutos oeste, nas pro- j m fazcr a reorganização do Con-
ximidades das ilhas Maricás, em y^ Nacionai d(. Economia, já

A compra da cosa próprio
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Ninguém eslá oferecendo milagres — mas com economia racional
vocô pode realizar suas aspirações, sem se preocupar com especulações

para formar um patrimôniol Economizar simplesmente, guardar dinheiro,

jd não é suficiente. Participe ativamente do crescente desenvolvimento
industrial e comercial do pals, aplicando suas economias na Cofibras -

seu dinheiro renderá mais... com maior segurança!

RENDA MAIOR porque -

A renda que lhe proporciona a Cofibras é compensadora e firme -

você recebe mensalmente 1 % + lucros extras semestrais. Se vocô preferir
reaplicar mensalmente seus lucros, estes crescerão progressivamente.

Ot tsludos de seus filhos

22;50%

A grande viagem do futuro

Distribuição efetuada no último balanço em 31/5/59:

SEGURANÇA MAIOR porque —

t * o "acceptance fund" diversificados suas aplicações são feitas em
várias e diferentes firmas.

financia vendai a prazo de bens duráveis das mais sólidas firmai
nacionais.

oferece garantia máxima em investimento!: aceite do comprador, en-
dôsso da firma vendedora e contrato de reserva de domínio.

a Calibrai 4 subsidiária do Banco Financial Novo Mundo - onde
"nosso melhor negócio é a sua satisfação". #
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virtude da existência, nesse pon-
to, de uma bomba de profundi-
dade que não explodiu".

A reportagem, em rnntacto
com as autoridades navais, apu-
rou que se trata de uma bomba
de 300 libras, lançada pela força-
tarefa britânica, que visitou re-
centemente esta capital, por oca-
sãi das demonstrações realizadas
no litoral do Distrito Federal.

HOJE NA COLÔNIA
JULIANO MOREIRA
0 MINISTRO DA SAÚDE
Ao ensejo do 1,° adversário

da administração do prof. H, Lo-
pcs Rodrigues na direção cio
Serviço Nacional dc Doenças
Mentais, íoi organizado um pro-
grama de homenagens ao minis-
tro de Saúde, com diversas inau-
gurações, assinatura de convênio
e um almoço, sob a presidência
do ministro Mário Pinotti, nfciê-
cido por aquele Serviço em ho-
menagem ao seu diretor. As so-
lcnidadcs terão início ãs 10 ho-
ras. de hoje, dia 11, na Colônia
Juliano Moreira, em Jacarepaguá,
devendo comparecer inúmeras l
personalidades de destaque.

E' o seguinte o programa or-
ganizado: 1. Evocação a Pinei
c inauguração de sua estátua, no |
pórtico dn Edificio-sede "Heitor;
Péres": 2. Benção por d. Hei- |
der Câmara e inauguração do
"Instituto Ministro Mário Pinot-
ti", que compreende Ambulató-
rio, Setor de Pesquisas Praxite-
rápicas e "Hospital de Dia"; 3.
Aposição do nome do diretor do
Departamento de Administração,
do ministério da Saúde, sr. An-
tònio Franco, à Praça de Espor-
tes do Clube Atlético Colônia;
4. Inauguração do Setor de
Abreugrafia: 5. Inauguração do
Centro Social n.° 4; 6. Inau

existente na Constituição, por for-
ma a serem obrigatoriamente in-
cluídos nele os ex-presidentes. A
medida não acarretaria grandes
despesas c o povo a aceitaria dc
bom grado. Com a criação dc mais
um Conselho, creio que não sc da-
rá a mesma coisa. O povo verá
nisso uma espécie de supcrfelação,
c evidentemente não acolherá com
simpatia a novidade.

A reestruturação do Conselho
de Economia seria coisa fácil, e,
vitoriosa, podendo dar ao presiden-
te aluai da República o prazer dc
trabalhar depois que deixasse o
cargo, para não morrer de tédio,

VOTO DO SR. GALLOTTI

O ministro Luis Gollottl íeu seu
voto por escrito, i o seguinte: "N,ío

_r.e pnrece possível dizer que o acór-
dSo do Tribunal de Rerursos haja
transitado em julRario, na parte em

quo considerou nulas as nomeações
dos recorridos.

E' que o acórdão concluiu a favor
deles, negando a segurança.

Foram vencedores, portanto. E o
recurso cabe ao vencido, n5o ao ven-
cedor.

Nem te recorre de um dos funda-
mentos da declsSo, e sim desta.

Quanto ao mérito, penso que o»

recorrentes poderio quelxar-se de
Injustiça, poderSo dizer que mere-
ciam as questionadas nomeações mali
do que os recorridos, poderão alegar

que houve proteçSo em favor destes
Mas tudo isso, por mais proceden-

te que tosse, não autoria.-.ria o Poder
Judiciário, a dar-lhes razão, tão eer-
to t que êle não julga da justiça ou

Injustiça dos atos dos outros Podí-
res, mas apenas da sua legalidade ou
ilegalidade.

Ora, nSo me convenci de que se-

jam ilegais os atos que os recorren-
tes impugnam, porque já temos de.

cldldo pela aplicaçSo do Estatuto a

servidores autárquicos e, pela norma
estatutária, os cargos isolados são

Tiroendhidos independentemente de

concurso.
E, quando fossem Ilegais. nSo po-

derlamos, ainda assim, conceder o

mandado de segurança, pois êste su-

põe um direito subjetivo que assiste
ao impetrante, e qs recorrentes te-

riam contra si, sc procedente a sua

arguição, a mesma lei que êles Invo-

cam para atacar a nomeação dos re-

corridos.
que êles

I curo som op*
IrocAo i repousaHÉRHIO

PROCiSSü ftMLRICAHU [l*fii e adotar)

Drf Hamilton Gonçalves
¦HiwriSiuai.BjawutHBi
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Basta ver que essa lei,
.; ,. , ,-. ,. 

" 
consideram em vigor enquanto b Cal-

como ele disse recear, na hipótese ™ 
Econmlca IUítenta que foi revo-

dc ficar sem fazer nado. gadai ex,ge concurso público dc pro-
Pensem nisso or senhores legis-

ladeies, procurando resolver os
problemas dc acordo com o sentir
da coletividade.

Ali Rirfht

HOMOLOGADA
A INIERVENÇÃO
NO SENAC REGIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

A

PRÊMIO
"MOINHO SANT1STA"
SAO PAULO, 10 (Sucursal)

De hoie a um, mês rcallzar-se
a reunião plenária do grande Jun
que escolherá o artista - mus!-
cista ou escritor - que receberá
n prêmio Moinho Santista de
19Ã9- 1 milhão de cruzeiros, me-
rialha de ouro e diploma de ser-
viços relevantes. O grande júri
o formado pelos professores Lou.
rival Gomes Machado (US.P:),
,To<:ó Cândido de Andrade Munci
(A BM.-Rio); Nicannr Teixeira
Miranda: Ícaro dc Castro Melo,

crítico Wllson

Pastilhas de Metal Duro

FIRTHITE

BRASSINTER S.A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

9

E
E

RESOLVE
FORRO llí^i^

' ^àro isolar frio * calor

Reuniti-c ontem, sob a presi-
denci^ do sr- Charles Edgar Mo-
ritz e com a presença dos repre-
sentantes dos Ministérios do Tra- , . . y m ltlC0 x
balho e da Educação, o Conselho K»íSni de Curitiba.Nacional do SENAC, que homo- .Martins, ae lurumi.
logou, por unanimidade, a inter-
venção do SENAC Regional do,
Distrito Federal, decretada ante- j

presidente do!dormente pelo
...... Conselho para apurar irrcfiulari-1

Rufação do 7.° Gabinete Denta-'dades na administração daquele;

REVOGADA PRISÃO
DOS TRAFICANTES

CHAPAS DE

IIII *?—

Pv s.#^

Tronat-i/idad*

O "Acceptance Fund" diversificado

Capital inlegralizado: Cr$ 100.000.000,00

{CAtlA Dl AUlOSIZAÇiO N> 50 OA SUMOC - MIMStO fUNDAOO» DA
ASSOCIAÇÃO DAS IMPtíSAS Dt INVCStlMlNtOS, CttDUO f flNANCAMENTC.

Proça Antônio Prodo, 33- 5.o ondor-Tel. 37.7179 (Rede interno) - SSo Poulo

Subsidiária do

Banco Financial NOVO MUNDO s a
Ruo do Ouvidor, 71 - Rio de Janeiro

' Para' receber informaçôet mais completos,
•nvit-not hoje mesmo éste coupon:

Poro ínfcrmccí»! mais completai, V. podt se
dirigi; e qualquer des 74 ogéncioi co Stio-Cü
financiei Novo Wuido, tmtict-nos o coupon
co 'cdc. ou cmda hxet ume visita pessoal ooi
noites escritórios.
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no 7. Inauguração das obras
de instalação dos Salões dc Pra-
xiterapia do Nikleo "Teixeira
Brandão"; I
novo refeitório e cozinha dos
servidores do Núcleo "Rodrigues
Caldas"; 9. Inauguração do
calçamento da Praça "Franco da
Rocha"; 10. Inauguração da
sinalização urbana dos logradou-
ros da Colônia; 11. Assinatu-
ra do convênio de Assitência He-
tcro-Familiar particular com a
APAE (Associação de Pais e
Amiços dos Excepcionais; c 12.
Almoço, sob a presidência do
ministro ria Saúde, oferecido pe-
lo S.N.D.M. ao seu diretor.

poro faztr máveii • lcrr__.li
bonitos e econômicosl

fimtiém 
': 

!'
organismo.

Por proposta
Moreira Velloso. .

Inauguração do]SENAC Regional de Minas Ge
rais, também aprovada nor una-
nimidade. ficou resolvido que a
intorvcTição perdurará até que

do sr. Nylton I p0r não terem sido citrd
. presidente do oportunidade, "correndo r nm a

" instrução criminal à revelia dos
acusados e nem ro menos l.rs
ter sido ciaria deiesa", o juiz V al-
dir de Ab:cu. titular da 2a. Va-

seja definitivamente normalizaria ri Criminal revogou ontem a pri-
a situação do Regional do Dis- c=n preventiva dc Waldomiro Pe-
trito Federal. ,dro e Geraldo Calafange Galvão,

que naquele Juízo respondem
icom outros acusados, pelo tráfico
de cocaína no pals.

Afirma o juiz que a nossa
Constituição assegura a todo o
acurado plena defesa, assim sen-

Chegará hoje ao Rio. devendo do ocorre nuiidade absoluta e ir-
atracar às 14 hoias no "pier" da renunciàvel de toda a prova pro-
Praça Mauá, o "Cabo Orange", iduzida. O magistrado então,
primeiro da série de 14 navios determinou seja procedida a se-
encomendados aos estaleiros po-paraçao dos processos de _orrr.a
loneses de Gdvnia pelo governo jque prossiga o presente, contra
brasileiro, como resultado de ne- os demais acusados e para que
gociaçóes levadas a efeito entre os estes se pronuncem sóbre os r,o-
dois países para troca de café por j«» documentos. apresentados
-«.:.£ ísí autos nela acusada Carmemnavios. ««nn.

Deslocando seis mil toneladas |Moi
e com a capacidade de carga de

HOJE NO RIO
0 "CABO ORANGE"

ÁREA INTERDITADA
A PESCA
Atendendo a solicitação do

Chefe do Estado-Maior do I Exér-
ciot, o diretor da Divisão de Caca
e Pesca do Ministério da Agri-
cultura determinou a interdição!325 mil pés cúbicos, o "Cabo
is atividades pesqueiras, amanhã,' Orange" será incorporado à iro-
dia 12. das 19.30 às 21.30 horas,jta mercante do Lóide Brasileiro, rr\*artes
ele irea onde- se realizará umajem solenidade presidida pelo mi-,UOtNVAi UU LUka^aj -
prova de tiro rea! pela Fortaleza; nistrn Emani do Amaral Petxoto.
de Santa Cruze pelo 1* Grupo de! dia 14 próximo, sexta-feira, às

{Artilharia Costeira, com as se-; li hoTas da manhã, no Píer ós
. guintes características: Limites Praça Maua.

do Campo de Tiro — direito. I.ha Até o fim do corrente ano. co-
. Cagarra; esmierdo. Ilha do Pai.! mo já foi anunciado, re rir, «-.tre-
Distância 8 000 metros. Flecha I gues re ais três navnos do mesmo
máxima 1.500 metros. Para en-jlipo. S* é'es o "Cabo Fno .

! tendi mentos urgentes usar o te-; "Cabo de São Roque" e "Cabo dei
.iefon»; KW. (07) 35 63. «Santa Marta". i

Revestindo tetos • paredes
poro acabar com o barullro'

¦¦¦* 
:*¦":

BERNINI
& CIO. LTDA.
tua Mone6r»o Frho, 25/27

fonas: 43-1070 -
43-2750 • 43-6882

A, de Carvalho Azevedo
Aitntd* M»r»íh»l ránurj Itl

M , — >' — T#l jj-iu;

m<ar-%igi mè
Produto 4* <jl'o Qualidade
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1 "PRÍNCIPE DOS POETAS BRASILEIROS"

I VINÍCIUS DE MORAES APENAS 2 VOTOS DE
DIFERENÇA DE GUILHERME DE ALMEIDA

Com a segunda apuração -
resultado publicamos hoje
pouca modificação houve no
quadro geral dos candidatos ao
posto de "Príncipe dos Poetas
Brasileiros". Guilherme de Al-
meida conserva a primeira colo-
cação, seguido de perto por Ma-
nuel Bandeira. Enquanto isso,
Vinicius de Moraes — que estava
empatado com Carlos Drumond
de Andrade na terceira coloca-
ção — obteve mais 14 votos,
conservando-se, sozinho no lu-
gar e. portanto, apenas a 2 vo-
tos de Guilherme de Almeida.

Outros poetas hoje sufragados:
Mauro Mota — mais 3 votos;
Augusto Frederico Schmidt — 3;
Drumond — 3; Mário Quintana,
Menotti dei Picchia e Othoniel
Menezes —• 1 voto Cada. Gui-

cujojlherme de Almeida recebeu
mais 1 voto e Manuel Bandeira

mais 2.

K^f _i i^^Sâ^^à3^Jír:^:'Í^-a^'y^'*''~mM^SÍ '
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CÉDULAS
Repetimos: as cédulas destina-

das à votação dos escritores re-
sidentes no Distrito Federal —
assim como dos eleitores que to-
maram parte no último concur-
so promovido por "Fon-Fon".
cuja relação foi aqui publicada
no dia 14 de julho último —con-
tinuam à disposição dos interes-
sados na/ Livraria São José, Rua
São José, 38.

RESULTADOS DIÁRIOS-
Conforme já noticiamos, a

partir de hoje publicaremos dià-
riamente nesta página os resul-
tados do pleito. Ainda esta se-
mana a Comissão Organizadora
do concurso para escolha do
novo "Príncipe dos Poetas Bra-
sileiros" marcará a data da úl-
tima apuração — o que, possi-
velmente deverá ocorrer dentro
de quatro semanas — e fixará o
prazo para devolução das cédu-
las que estão sendo remetidas
aos escritores-eleitores do Disti-
to Federal e do Interior.

Manuel Bandeira
1 voto de diferença do primeiro

colocado

deração mineira
omissão", nos fatos escandalosos,
em virtude de ser vice-presidente

SESC • SEN AC

PRÓCERES DO COMÉRCIO
NA CPI, EM ACAREAÇÃO

Na acareação a que ontem ío-l mento dos debates nessa base. O
ram submetidos os srs. Rui Go- ex-presidente da Associação ca-
mes de Almeida, ex-presidente rioca acusou o presidente da _e-
da Associação Comercial do Rio deracão mineira de culpa por.
de Janeiro, e Nylton Moreira Ve-
loso, presidente da Federação Co-
mercial de Minas Gerais, disse o
primeiro que, na campanha mo-
ralizadora de que participou, ape-
nas se referira ao SESC-SENAC
do Distrito Federal e São Paulo.
No entanto, sendo o primeiro "o
coração" e o segundo "o fígado
da instituição, era de supor que"todo o organismo estivesse con-
taminado".'

A acareação, que ocorreu pe-
rante a Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga aqueles
escândalos, não trouxe, alias,
maiores novidades, confirmando
ambos os depoentes — em tom
6everó mas cordial — os seus
pontos-de-vista, já do conheci-
mento público.

CULPA POR OMISSÃO
Entre outras considerações, res-

saltou o sr. Rui Gomes de Almei-
da que a campanha, sob sua
orientação, quc contou com o
apoio de 85% dos Sindicatos que
contribuem para o SESC e o
SENAC, não teve outro intuito
senão o de moralizar aqueles or-
ganismos, sendo totalmente im-
procedentes, pois, todas as ale-
gações em contrário. Por seu tur-
no, o sr. Nylton Moreira Veloso
argumentou de forma diferente,
atribuindo aos dois grupos cario-
cas — "grupo civil e sindical" —
o único intuito de apossarem-se
de posições "sem servirem ao co-
mércio". Após um longo debate
sobre êsse detalhe, o sr. Nylton
Veloso levantou a preliminar de
que 6Ó lhe deviam ser dirigidas
perguntas que se cingissemao
período rle dois meses cm que
serviu na presidência da Coníe-
deração Nacional do Comércio,
acabando o sr. Rui Gomes de Al-
meida por aceitar o enquadra-

I©^ Ferragent • Óculo»-
i Luvas • Aventais

DIAS GARCIA
Tel.r 43-4965

da Confederação, no que retrucou
o sr. Nylton Veloso, com yeemen-
cia, dizendo que não aceitava "a

pecha de omissão" quando, na Fe-
deração de Minas, promovera dl-
ligências junto ao ministro do
Trabalho, presidente da Repúbli-
ca e parlamentares, sempre vi-
sando a moralização do SESC e
SENAC.

NEPOTISMO
Na acareação entre aqueles dois

líderes do comércio, enfim vieram
à baila, sem recuo de posições,
todas as divergências que sepa-
ram os grupos liderados por ara-
bos. No que se refere à "falta de
autoridade" com que o sr. Nylton
Veloso inquinou os srs. Rui Go-
mes de Almeida e Emílio Lang
Jr. (de São Paulo), justificouo
conceito dizendo que um irmão
do primeiro era o secretário-exe-
cutivo da Associação carioca, en-
quanto dois filhos do segundo, ao
invés de manterem a velha tra-
dição de ser comerciantes como
o pai, usufruíram o prestígio des-
te (como presidente da Associa-
ção Comercial paulista) para in-
gressar no funcionalismo publico.
Em resposta, o sr. Rui Gomes de
Almeida ressaltou que, embora
não tendo procuração para defen-
der o sr. Lang Jr., não via no
exemplo dos dois filhos nenhum
fato desabonador. Quanto ao seu
irmão, lembrou que, há 12 anos
passados, foi empregado como te-
soureiro da Associação cariofa
pelo sr. João Daudt de Oliveira
e, promovido para secretário-
executivo, o íoi contra o seu vo-
to, não obstante reconhecer no ir-
mão méritos raros de excelente
funcionário. O termo "nepotismo

explicou o sr. Rui Gomes de
Almeida — queria significar em-
prtgo para a familia "e toda a
parentela", sem trabalho, e era
exatamente isso — contra o "ne-
potismo" — que êle vinha lutando
na sua campanha de moralização.

Cerca das 18,30 hs., a sessão íoi
interrompida para ter reinicio as
21 h., prosseguindo-se na acarea-
ção dos citados depoentes.

— Placard do Concurso —
GUILHERME DE ALMEIDA — 36 votos de: Maurício de Medeiros

(DF), A. Carneiro Leão (DF), Carlos Lacerda (DF), Herman Uma (DF),
Leonídlo Ribeiro (DF), Brito Broca (DF), Joaquim Cardozo (DF), José de
Barros Martins (SP), Azaeel Leitão (PE), Frederico Trotta (DF), Limeira
Tejo (RS), Salim Miguel (SC), Lupe Cotrim Garaude (SP), Irineu Garcia
(DF), Nelson Barbalho (PE), Leopoldo Braga (DF), Renato Jobim (DF),
Georgcnor Franco (PA), Raimundo Nonato da Silva (RN), Assis Garrido
(MA), De Campos Ribeiro (PA), Jayme do Altavlla (AL), Pádua de Al-
melda (SC), Luiz Bezerra Torres (PE), Theobaldo Costa Jamundá (SC),
Edgar Barbosa (RN), Mário do Amaral (DF), Ernesto Horácio da Cruz
(PA), Clodoaldo Pinto (CE), Hélio Galvào (RN), César Seara (SC),
Nlcolau Apóstolo (SC), Paulo Fontoura Gastai (RS).

MANUEL BANDEIRA — 35 votos de: Antenor Nascentes (DF), Au.
custo Meyer (DF), Renato Almeida (DF), Henrique Pongettl (DF), João
Clímaco Bezerra (CE), Vlanna Moog (DF), Zlla Mamede (RN), Levl Car.
nelro (DF), Rodrigo Octávio Filho (DF), Josué Montcllo (DF), Clementino
Fraga (DF), Gullhermlno Xíesar (RS), Elmano Cardim (DF), Otto Maria
Carpeaux (DF), Veríssimo de Melo (RN), Américo Jacoblna Lacombe (DF),
Fran Martins (CE), Otávio de Freitas Júnior (PE), Antônio Glrao Barroso
(CE), Mário Marroquim (AL), Maurício Rosenblatt (RS1, Nercu Corrêa
(SC), Dante de Laytano (RS), Cândido Marinho Rocha (PA), Cccil Meira
(PA), Eduardo Campos (CE), José Pires de Sabóia (MA), Raymundo Moura
(PA), Custódio F. de Campos (SC), Eudoro de Sousa (SC), Othoniel Me-
nezes (RN), Aldo Oblno (RS), Celso da Silveira (RN), Dolor Barreira (CE),
Fernando dos Reis Perdigão (MA).

VINÍCIUS DE MORAES — 34 votos de: Rivadávia de Souza (RS), Paulo
de Magalhães (DF), Franklln de OUveira (DF), Jorge Amado (DF), Talls
Andrade (RN), Alex Viany (DF), Ernesto Meyer Filho (SC), Colbert Ma.
lhelros (PR), Ernesto Pujol (PR), Astrojlldo Pereira (DF), Virgílio Trln-
dade (RN), Américo de Oliveira Costa (RN), Moaclr Werneck de Castro
(LlF), Stella Leonardos (DF), Luiz Maranhão Filho (RN), Antônio Campos
e Silva (RN), Pedro José Bosco (SC), Berilo Wanderley (RN), Nilson Pa-
trlota (RN), Adherbal Fortes Júnior (PR); Ivan Maciel de Andrade (RN);
Milton Dias (CE), Walflan de Queiroz (RN), Carlos Pontes (CE), Rómulo
Wanderley (RN), Alvamar Furtado (RN), José Guimarães, Gulma (DF),
José Hllder de Souza (CE); Leonardo de Oliveira Bezerra (RN); Fetrarca
Maranhão (DF), Luiz Rabelo (RN), Luiz Carlos Guimarães (RN), Vlngt-un
Rosado (RN), Otto de Britto Guerra (RN).

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE — 23 votos de: Jayme Adour da
Câmara (DF), Moacyr Fellx (DF), Antônio Callado (DF), Barbosa Mello
(DF), Homero Homem (DF), Floriano Jayme (PA), Eneida (DF), Hélio Fer-
nandes (DF), Paschoal Carlos Magno (DF), Luiz Geraldo Mazza (PR), Ha.
milton Alves (SC), José Bernardo Bello Tajlra (MA), Henrique da Silva
Fontes (SC), Ribamar Gallza (MA), Dagmar Desterro e Silva (MA), Alonso
Rocha (PA), Luiz Carlos João Arbugerl (PR), Alcy Araújo (PA), Walmor
MarceUno (PR), Paulo Bonavldes (CE), Mozart Sorlano Aderaldo (CE), José
Mala (CE), Francisco Carvalho (CE).

MAURO MOTA — 14 votos de: Linda Vieira Mascarenhas (AL), Luiz
Lamelra (AL), Floriano Ivo Júnior (AL), Palmyra Wanderley (AL), Ulys.
ses Braga (AL), Fernando Pessoa Ferreira (PR), Lyclo Neves (PE), José
Maria do Melo (AL), Waldemar de Souza Lima (AL), Théo Brandão (AL),
Carlos Mollterno (AL), Zorayda Brasileiro (AL), Antônio Santos (AL), De
Araújo Costa (AL).

AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT — 10 votos de; Artur Eduardo Bcne-
vides (CE), Bacelar Portela (MA), Breno Accloly (DF), Moniz Bandeira
(DF), João Hermógeneo dc Mato (MA), José Cesnr Borba (DF), Florlval
Seralne (CE), Abdlas Lima (CE), João Jacques Ferreira Lopes (CE), Silvio
Castro (DF).

CASSIANO RICARDO — 6 votos dc: Cândido Motta Filho (DF), Mar.
cos Almir Madeira (RJ), Manuel Rodrigues de Mello (RN), Olavo Dantas
(DF), Jaime Wanderley (RN), Carollna Wanderley (RN).

MENOTTI DEL PICCHIA — 6 votos dc: Assis Chateaubriand (DF),
Eunlalavcnere Reis (AL), Bernard Coelho de Almeida (MA), Vitor Gon-
çalves Neto (MA), Mléclo Jorge (MA), Reinaldo Gama (AL).

ADELMAR TAVARES — 5 votos de: Martins Filho (CE), Walter F.
Piazza (SC), M. Paulo Filho (DF), Oswaldo de Souza e Silva (DF), Olivei-
ra e Silva (DF).

MURILO MENDES — S votos de: Carlos Relnlsch Coelho (SC), Tlcla.
no Duarte (RN), Ivo Torres (PA), Jurandy Barroso (RN), Moacyr de
Góes (RN). ,

MARIO QUINTANA — 5 votos de: Athos Damasceno (RS), Reinaldo
Moura (RS), Henrique Bertaso (RS), José Rasgado Filho (RS), Jáder da
Carvalho (CE).

OTHONIEL MENEZES — 3 votos de: Antônio Soares Filho (RN),
Luis da Câmara Cascudo (RN), OUveira Júnior (RN).
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Cinco empresas aumentaram
JL

40% nas tarifas dos ônibus

Prefeito é vacinado
Exemplo a ser imitado

Cinco empresas de ônibus estão co-
brando os quarenta por cento de au-
mento nas tarifas. A medida foi au-
torizada pelo desembargador Elma-
no Cruz, da la. Câmara Civel. em
mandado de segurança impetrado pe-
las interessadas contra o ato do pre-
feito que reduziu em dez por cento
a tarifa aprovada pelo Departamen-
to de Concessões. Por outro lado, as
demais empresas estão providencian-
do o pedido de assistência da medi-
da. enquanto a Procuradoria da PDF
instrui as razões da medida para en-
trar com recurso.

NAO SAO TODAS
— "A liminar do desembargador

Elmano Cruz não atingiu a todas as
empresas" — declarou à reportagem
o sr. Francisco Alves, diretor do Sin-
dicato das Empresas de Transporte
de Passageiros do Rio de Janeiro. "As

beneficiadas foram a Viação Nacional,

A ÚNICA PROTEÇÃO EFETIVA
CONTRA DOENÇA É A VACINA

"A "I Semana de Vacinação Inten-
siva" é o primeiro passo para im-

prlmir à Secretaria de Saúde maior
atenção ao estado sanitário da clda-
de, restabelecendo o serviço de pro-
filaxla, que há algum tempo esteve
sob atribuição do governo federal" —

declarou à reportagem o sr. João
Machado, logo depois do ato de ins-
talação solene da Semana de Vaci-
nação, promovida por aquela secre-
taria, no Seminário São José, em pre-
sença do sr. Sá Freire Alvim e ou-
trás autoridades municipais e mill-
tares. E afirmou: "A única prote
ção efetiva contra a doença é a va-
clna."

VACINADOS

A "I Semana de Vacinação Inten-
siva" foi iniciada com a vacinação
do prefeito do Distrito Federal c do
representante da Polícia Militar do
Distrito Federal pelo sr. João Ma-
chado. Por outro lado, dois postos-
volantes vacinavam os moradores das
favelas do Morro do Leme e do Es-
queleto, que trabalhou durante todo
o dia de ontem.

POSTOS E VACINAS

Para a iniciativa da Secretaria de
Saúde foram mobilizados todos os
seus ser.iços. Assim, cerca de 20
viaturas estão equipadas para per-
correr as favelas, principalmente, e
aquelas entidades que queiram con
tribulr para a Semana de Vacinação
e solicitem a presença de vacinado
res nas suas sedes. Um posto no As-
sírio, no Teatro Municipal e os Dis-
trltos Sanitários e Puericultura, além
dos das Pioneiras Sociais, da LBA e
da Fundação Leão XIII atenderão mi-
lhares de pessoas para terem vaci-
nadas. Para Isso a Secretaria de Saú-

de tem em estoque cerca de 100 mil
frascos de vacinas contra a varíola,
o tifo, o tétano e a pollomicllte.

CAMPANHA EDUCATIVA

"A "I Semana de Vacinação Inten-
siva" — disse-nos o sr. João Macha-
do — tem antes um caráter educa-
tivo, pa mostrar à população os be-
neficios oriundos da aplicação da me-
dicina preventiva. O ideal seria va-
cinar de porta em porta, conforme
jâ íol feito há alguns anos passa-
dos. Mas, hoje a cidade cresceu e
não dispomos de pessoal suficiente
para lançarmos em trabalho de ta-
manha envergadura. Dal procurarmos
as formas de ganhar a população pa-
ra que procures os postos de vaci-
nação."

PODERÁ PRORROGAR

E finalizou: "Esperamos, no de_or
rer da Semana de Vacinação Inten
siva atender o centro da cidade, a
Zona Sul e parte da Zona Norte.
Depois prorrogaremos a campanha
para atender toda a Zona Rural c
aplicar as doses seguintes da vacina
contra o poliomiclite."

NOVO SERVIÇO NO IIGSA

SEU TALÃO
VALE UM MILHÃO

Segundo comunicação da
Secretaria de Finanças da
PDF, na próxima segunda-
feira, dia 17, será iniciada a
troca de notas de vendas ou
cupons de máquinas registra-
doras por certificados da ter-
ceira campanha "Seu talão
Vale um Milhão". Para êsse
fim, serão instalados "gui-
chets" especiais em diversas
coletorias, valendo, somente
para o sorteio a ser realiza-
do a 31 dc dezembro talões
emitidos no corrente ano,

Com a presença do sr. João Ma-
chado, secretário de Saúde e Assis-
tência, c do sr. Murilo Capanema
diretor do Serviço Hospitalar da
Prefeitura, foi inaugurado, na ma
nliã de ontem, no anexo rio Hospital
Geral Souza Aguiar, o Posto de Va-
cinação de Moléstias Infecto-Conta-
glosas. Ontem mesmo, o novo ser-
viço entrou em funcionamento c, dià-
riamente, estará .. disposição do pú-
blico, no horário das 6 As 12 horas.

que explora as linhas "Praça Malvi-
no Reis-Ipanema" e "Grajaú-Laran-
jeiras"; a Mosa, que explora as li-
nhas circulares do centro da cida-
de; a Etal, concessionária da linha
"Lins-Urca"; a Ideal c P.iranapuan,
que exploram as linhas da Ilha do
Governador e a Municipal de Turi,
concessionária das linhas "Largo do
Machado-Saens Pena". "Harmonia-
Bairro do Peixoto" e "Estrada de
Ferro-Laranjciras ".

 "Contudo, acrescentou, o Sin-
dicato está providenciando e extensão
da medida a todas as empresas, Pa-
ra isso, já entraram em contato com
o Departamento de Concessões e es-
tamos providenciando a entrada na
Justiça de requerimento pedindo as-
sistência da medida."

VAI A PLENÁRIO
Enquanto isso, no Departamento d»

Concessões, o sr. Roberto Taunay de-
clarou: — "A Procuradoria está ina-
trulndo o recurso contra a liminar.
Ela tem dez dias para apelar, deven-
do então a medida ir ao plenário da
Câmara para sua decisão final."

PREFEITO LAMENTA
Ouvido pela reportagem a respeito

da liminar concedida a empresários
de «Jtúbus, pertmitmdohlhes cobrar
as passagens cqm aumento teto da
407,, e não de 30%. conforma fora de-
cidido pela Prefeitura em cumpri-
mento de determinação do prestdan-
te da República, o prefeito Sá Freire
Alvim declarou:

— "Trata-se de uma decisão
judicial que, evidentemente, ta-
rá que ser respeitada. Transmiti Ina-
truções ao Departamento de Conces-
soes para que proceda dessa forma.
Igualmente solicitei ao procurador-
geral que preste as informações re-
queridas pelo descmbargador-plresl-
dente da la. Câmara Cível, no prazo
legal (5 dias), acentuando o propfol-
to da Municipalidade em ver mantl-
do o teto do 30%. Em breve, a Jus-
tiça, em apreciação final do mandado
de segurança Impetrado pelaa permls-
sionárias, dirá qual o teto de au-
mento que deverá ser observado: o
de 30 ou o de 40%. Até lá, inf ellr-
mente, terá que vigorar o de 40%,
por motivo da liminar concedida,
àqueles interessados."

BANCO

Irmãos Guimarães
..A.

Rio • SSo Pauto ¦ Bahia • Pernambuco
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Mário Caldeira de Andrade (SC),

2 votos de: Rosa Pessoa de Frei*

Do
escalando em

Salvador e Trinidad
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Viaje

S/S BRASIL
Próxima saída — 14 de agosto, às 22 hs.

com conforto pelos velozes transatlânticos da

MOORE-McCORMACK LINES

CECÍLIA MEIRELES — 2 votos de:
Soslgenes Costa (BA).

JOÃO CABRAL DE MELO NETO -
tas (DF), José Chagas (MA).

J. O. DE ARAÚJO JORGE — 2 votos de: Mário Martins Meireles
(MA), Ellezér Demcnezes (DF).

COM 1 VOTO
THIAGO DE MELLO - de D. Gurgel (RN), ASCENSO FERREIRA -

de Jacques Flores (PA), MAURO MACHADO — do Mário de Aguiar P.
Leal (MA); AUGUSTO MEYER — de A. Casemlro da SUva (DF), MURILO
ARAÚJO - de Osório Dutra (DF), JOSÉ' PAULO M. DA FONSECA -
de Aurélio Benitez (PR), DARCY DAMASCENO — de Fausto Cunha (DF),
LEOPOLDO BRAGA — do Alma Cunha de Miranda (DF), RAUL BOPP —
do James Amado (DF).

POLICIA PARA
GARANTIR A EXIBIÇÃO
DO FILME "BALADA

SANGRENTA"
SAO PAULO. 10 (Sucursal)— Uma companhia exibidora de

filmes desta capital solicitou ga-rantias especiais à Divisão de
Divertimentos Públicos, tendo em
vista evitar cenas desagradáveis
durante a exibição do filme "Ba-
lada Sangrenta" estrelado pelo"Rei do,Rock and Roll", Elvis
Presley. Temem os diretores da
companhia que alguns rapazes e
moças tentem promover desor-
dens "a título de mostrar seu en-
tusiasmo pela música alucinan-
te."
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As chuvas e a lama fazem paralisar
centenas de veículos na Rio - Bahia

Perto de mil veículos rodoviários,
entra automóveis, caminh.es . cole-
tlvos, ficaram impossibilitados de
trafegar no trecho da rodovia Rio-
Bahia, compreendido entre as loca-
lldades de Bem Posta e Areai. Dc-
vido As últimas chuvas, que tòm as-
solado aquela região, a parte da es-
trada em foco (cerca de oito quilo-
metros de terra batida) ficou pràti-
cimente intransitável, causando té-
rios transtornos. A lama escorrega-
dte, por aua vez, impedia o anda-
mento dos veículos, muitos dos quais
ficavam atravessado» no meio da ro-
dovia, ou chegavam mesmo * ir de
encontro aos barrancos, dificultan-

Tara IUhla. Trinidad
t New York

PRÓXIMAS SAÍDAS

Para Santoi, Montevidéu
e Buenos Alrfi

R/S BRASIL
8'8 AROBNTINA
8/8 BRASIL
B/S ARGENTINA

14 Afftlto
4 Srtemliro

1» Sftrmhro
9 Outubro

S/S ARGENTINA
S/S BRASII.
S/R ARGENTINA
S/S BRASIL

M Acosto
X Setembro

29 Setembro
13 Outubro

escorregadia e se cs motoristas não
tomarem medidas de precaução vêem-
se de uma hora para nutra arrastados
para cima dc barrancos ou atravessa-
dos na estrada. No estado de pouca
conservação, primando pela absolu-
ta falta de cascalho ou material se-
mcllianle, aquiles 8 quilômetros de
terra causara uma serie de transtór-
nos ao tráfego de veículos, isto sem
falar nos freqüentes desastres.

do ainda mais a desobstrução. Desde
ás 2 horas da manhã de ontem, atò
cerca das 12 horas, nenhum veiculo
conaegula furar o bloqueio que, dU
ga-se de passagem, náo ocorre pela
primeira vez.

NEBLINA DIFICULTA
A reportagem do Correio da Manhã

tão logo soube do fato, rumou para
o local, náo conseguindo, entretan.
to, ultrapassar a extensa fila de
veículos que tomava conta de gmnde
parto do trecho. Alfm da Lima, den-
sa neblina Impedia a locomoção. Al-
guns motoristas, menos pacientes,
tentaram locomover os veículos, mas
poucos conseguiam, pois, após a pati-
nação inevitável, os carros termina-
v„m por atravessar no melo da cs-
trada e nSo havia Jeito de tirâ-Ins,
Um rebocador do Departamento Na-
cional da Estradas de Rodagem tra-
balhou durante grande parte da ma-
drugada, tentando contemporizar a
situação, uma vez que a solução de-
íinltlva era praticamente Impossível.

PASSAGEIROS DORMIRAM NA gA0 pATJLO. 10 (Sucursal)ESTRADA _ 0 contrabandista João Pereira
A principio, alguns veículos de me- dos Santos. vulg0 "João Gato"

nor porte ou de menos peso, ainda; íôra localizado e preso

TRECOS ESPECIAIS
Rlo-New York Cr» ÍO.93-,00; Ida • volta Cr» 145.511,00

Rio-Salvador d-tde Cr» 10.5S0.00
Cruielro Marítimo ao Rio da Prata eom estada

a bordo em Buenoi Aires.
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AÇÃO CONJUNTA
FISCAL1ZAD0RA
NAS FEIRAS
Nada menos dc oito órgãos fe-

derais e municipais tem a incum-
béncia de fiscalizar as -feiras da
cidade. Não obstante, a fiscall- con«-ralr«n aegulr caminho,
zação naqueles empórios é cada «njo-w do desvio particular t
dia pior: os tabelamcntos não sao,"nda do. Cumles. Com o correr do
observados, as balanças não sao «empo. a medida já nfio Unha mais
aferidas. inúmeros barraqueiros utilidade, pois o desvio que vai ter à

CONTRABANDISTA
PRESO
EM MATO GROSSO
CHEGA A SÃO PAULO
SEM ESCOLTA

vendem gêneros deteriorados, de-
sordeiros praticam violências de
toda ordem, etc. Tendo em vista
essa realidade, o prefeito reuniu
ontem em seu gabinete o chefe
de Policia e inúmeras autorida-
des da Secretaria de Agricultura,
sugerindo-lhes que organizassem

curva, denominada pelos motoriaUí
de "curva do diabo", também estava
obstruído, pois pesada carreta, atra.
vessada na estrada, servia, da obs-
tâculo. "lambem grande número de
ônibus de passageiros, procedentes da
Zona da Mata mineira « de outras
localidades, ficaram completamente

um plano de ação conjunta, a I paralisados, tendo os pasaogeiros per-
íim de quc as feiras possam ser j r.oitado em seu interior. Dentre tste
melhor fiscalizadas. Segundo de-

em
Campo Grande, Mato Grosso,
provocou ontem à tarde confusão
entre os policiais paulistas no ae-
roporto de Congonhas- É que a
autoridade mato-grossense na-
qucla cidade enviara "Gato" pa-
ra São Paulo sem qualquer es-
coita. Chegando ao aeroporto
desta capital, e nâo percebendo
a presença de policiais — que
por sinal chegaram atrasados na-
quele campo de pouso — 0 con"
trabandista calmamente dirigiu-
se para um hotel.

Hoje. às 15 horas, "João Gato"

IA 5*1

! claríções daquelas autoridades,
lè-se plano deverá entrar em exe-
i.ução dentro de breves dias.

0w\
ttm a grato satisf-çã. dt com.nicar a

inauguração de tua agência de

COPACABANA
à Av. N S. de Copacabana, 479-A

onde coloco suo experiência e melhore» senriçoi à disposição
de teus amigos t clientes.

65690

pudemos anotar o ônibus que faz a apresentou-se ao Setor de Crimes
unha -Porto Novo-Trés Rios", que';contra a Fazenda, para esclare-
saiu daquela cidade mineira, as lí ;cer pontos obscuros de sua carta-
fibras d» anteontem e at* as 12 horas denuncia. O interrogatório de
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Gato" está sendo feito cm cara-
ter sigiloso pelas autoridades po-
Ucials encarregadas de investigar
o contrabando de estanho boli-
viano. café, whisky, cigarros
americanos, automóveis e B_£_-«
para aviões.

MAIS ESTAJÍHO
Enquanto isso, noticias proce-

dentes de Corumbá, informam
que mais 5 toneladas de estanho,
avaliadas em cerca de 5 milh«_es

de ontem, ainda eslava na estrada.
SOL AJUDOU

Soment» ao amanhecer, turmas de
trabalhadores, com enxadas, tam ca-
?ando • retirando o barro. Depois de
muito trabalho, no qual também %o-
mou p«irt» aUra caminhôe» rebocado-
rtt do DNTR. o traí*.- -ot ae de__-
foi-ndo. Antes di-so. todoe estavam
pessimistas e nio acree-ta^a-n ea lo-
comoplo. se % ehir-a teimasse em
eair. Feilsment*. o tetr-po sofreu ra-
dical ra-dariea. advindo o eol que rt- [Ji cruzeiro-, foram íocalizadM e
pidamente ajudeu a t*ca-em da Uma. 'aprwndidas numa residência At'
pertr-iundo q-e. ao» *»_-<-«, a «*«»»-ípropriedade do deputado esta-
cio voltam * r-orm-i-dao idua*j Fi_h Gattaz e alugada a

PODERÁ1 continuar ÍJoaquím Vela^-uez. que está de-,
o» -r.ntnnita» estio decantado- to— S^aparecido. Os* contrabandiítas.,

«st* «wta-o de ccis-s. mat» do que quando teve inicio a campanha jíreqflent- a-q-acU t2*et-e de «tt--!contra o tráfka de mcrcadonaíi
da. Ccj-j-taotesnente chove *ij-(--eieieÍa*i_!estiit»s .entenaram as 5 to*!
i-j€a~*o e. per -er.em intensa* *r«* 

jneladas de estanho no quintal j
•eja-a «s -r-w, * err».* .--_¦•¦- «riX._r> prédio.

Na rota São Paulo-Rio-Dakar-Pans-FrankfurU

Duesieldorj-Hamburgo, um ambiente dt bem eslar o

espera nos modernos SmfOQf "\gp Ccnsiellation

da LUFTHANSA. E a bordo, a tradicional tjiciináa

alemã a serviço do seu conforto.

Ccroufte o te. cgenf» c/e etopew ou os _tc**if>ici do

LUFTHANSA
INHA

•Tro de. Jcnetro^Av. fri«id«rrt»WtKon,.123-iTels.»•22-3480 • 42^573
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PREVISÃO VALIDA PARA HOJE

DISTRITO FEDERAL — NITERÓI — Tempo bom — nevoeiro pela ma.
nbl. Temperatura estável. Noite fria; Ventos variáveis fracos com pe.
rlodos de calmaria. Máxima; 25.6 — Praça BarSo de Corumbá. Mínima:
14.0 — Praça B. Taquara. ESTADOS DO SUL: — Tempo: bom. Nevoel-
ro. Temperatura estável. Ventos variáveis predomllnando os do quadran-
te norte fracos. COSTA RIO — RIO GRANDE DO SUL: — Tempo bom.
Nevoeiros esparsos. Ventos do quadrante norte fracos a moderados. Visi.
bllidade boa, salvo por ocasião dos nevoeiros. Estado do mar calmo. COS-
TA RIO — PERNAMBUCO — Tempo instável — Chuvas fracas no llto.
ral da Bahia; Ventos do sul a Este com rajadas frescas. Visibilidade re-
guiar. Estado do mar ligeiramente agitado. ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL — Tempo bom. Temperatura estável. Ventos variáveis fracos.
ESTADOS DE SANTA CATARINA — PARANÁ: — Tempo bom. Nevoeiros
esparsos. Temperatura estável. Ventos do quadrante norte. Fracos a
moderados. ESTADO DE SAO PAULO — Tempo bom. Nevoeiro pela
manhã. Temperatura estável Noite fria. Ventos variáveis fracos com
períodos de calmaria. ESTADO DA BAHIA (SALVADOR) — Tempo insta,
vel. Chuvas fracas. Temperatura em declínio. Ventos do quadrante sul
com rajadas frescas. Estado DO ESPIRITO SANTO (VITÓRIA) — Tempo
nublado. Temperatura em declínio. Ventos do quadrante sul fracos a
moderados. ZONAS CENTRO E SUL DE MINAS GERAIS (BELO HORI-
7.0NTE) — Tempo bom com nebulosidade. Nevoeiro. Temperatura em
declínio. Ventos do qusdrante sul fracos moderados.

OCORRÊNCIAS POLICIAIS NOS ESTADOS

DESOLAÇÃO E FOME NO
NO NORTE FLUMINENSE

FALTAM MEIOS PARA PRODUZIR TRIGO NO NORDESTE — O di.
retor regional do Serviço de Expansão do Trigo, de Pernambuco, sr.
Jost Maria Paranhos, abordado pais Imprensa, afirmou que foram reall*
zadas experiências sSbre a produçlo do trigo na região de São Fran.
cisco e que os resultados foram excelentes. ,

Um plano foi executado, encaminhado ao Rio e aprovado, não ha.
vendo, entretanto, dinheiro para torná-lo realidade. 0 plano proletário
obietivavs, principalmente, os municípios de Caranhuns, Bonito e Triun.
fo, onde chegou-se a produzir apreciável quantidade de trigo, tudo ces-
sando por falta de verbas. (Asp.)

SÁO PAULO

LADRÃO ARREPENDIDO
VOLVE JÓIAS — SAO PAULO. 10 — toda a cidade,
Compareceu à Delegacia de Roubos e
Furtos o advogado de um ladrão não
identificado, para devolver à Policia,
um relógio • uma pulseira, avaliados
em ÍO mil cruzeiros, que seu consti-
tuinta havia furtado do apartamento
da Rua BarSo de Campinas, 458, de
propriedade de d. Maria Gomes de
Souza. A vitima Já havia apresentado
èquela Delegacia, a respectiva queixa.
(Asp.)

DE-;va à frente de mais uma "blitz" em... . .,.,..,- 0 fato terla tomado

A CAMIONETA CAPOTOU — SAO
PAULO, JO — Após sair da pista, a
camioneta chapa 58-7679, dirigida por
Lolz Bltzer, residente à Rua Pam-
plona, 112, que trafegava com destl-
no a cidade de Jundlal, ao tentar ul-

mais graves conseqüências. (Asp.)
JÓIAS NO RIO — BELO HORIZON-

TE, 10 — Antônio Roque, autor de
um furto de Jóias no valor de um
milhão de cruzeiros, ocorrido há dias
no Rio, foi preso ontem nesta Capital,
quando viajava num ônibus proce-
dente do Distrito Federal.

Segundo apurou a reportagem, An-
tonlo furtou as Jóias da sra. Eva Cam-
pos Morpenrot. residente na Rua Re-
pública do Peru, 211, a vitima apre-
sentou queixa ao 2o D.P. em Copa-
cabana.

O Investigador Antero Alves de LI-
ma. após diligências, apurou que o
larápio fugira para Minas. Tomou um

trapassar outro veiculo, desgovernou- avião indo no seu encalço «nesta Ca
se. capotando diversas vezes. pitai. Juntamente com policiais ml

Em conseqüência, além de Lolz Bit- neiros. capturou o larápio em melo
ter, saiu ferido João de Deus Cintra.là viagem. (Asp.)
residente a Rua do Topásio, 692. Asj pQLlCIA INVESTIGA O DESVIO
vitimas foram internadas no Hospital |DE i^te EM Pó — TERESINA, 10
de Clinicas, em estado grave. (Asp.) i _ A PolIcia dêsta Capital, em cola-

"JUVENTUDE TRANSVI/VDA — boraçílo com as autoridades alfande-
BELO HORIZONTE, 10 — Elementos | gárlas, procede a Investigações no

APERTA O CINTO A POPULAÇÃO
PAULISTA — Com intentos espe-
culatórios. rigorosos racionamento de
gêneros de primeira necessidade está
sendo imposto à população paulista,
nos últimos dias. Caiu verticalmen-
te, o fornecimento de leite (os ba-
res estão recebendo menos de 50 por
cento do normal), carne desaparece
dos açougues, feiras livres e do mer-
caao, enquanto o feijão também não
é encontrado, e quando o é cobra-
se por êle preço verdadeiramente
abrurdo. (Asp.)

CAMPANHA DA SAÚDE E DA FÉ
— A sessão solene de encerramento
da Campanha da Saúde e da Fé, ve-
ri£icar-se-á no próximo dia 15, quan
do então rerá celebrada missa de
Ação de Graças pelo Arcebispo, Dom
Luiz Amaral Mousinho. (Asp.)

RODOVIA EM MAU ESTADO —
Estão quase intransitáveis os tre-
"hos quc não receberam asfaltamen-
to da estrada que liga Tietê a PÓrto
Feliz. Os trabalhos de pavimentação
estão paralisados há quase um ano.
(asp.)

GOVERNADOR PRESTIGIA FES-
TIVAL — Acompanhado dos secre-
tárlos do governo e da Fazenda, srs.
Márcio Porto e Dinlz Junqueira e
mais o diretor do Departamento de

MINAS GERAIS

Educação Fisica e Esportes, sr. Do-
mingos Luz Faria, o governador Car-
valho Pinto esteve ontem de manhã
em São JoSo Climaco, prestigiando
com a sua presença, a realização do
io Festival Varzeano. (Asp.)

MORTANDADE DE PEIXES —
Grande quantidade de peixes mortos
tem sido encontrado bolando no rio
Caplvari.

Os peixes morrem devido aos tó-
xicos contidos no restllo que é Ian-
çado ao rio por uma usina de açú-
car situada no distrito de Rasford
(Asp.)

CURSO DE PUERICULTURA NA
A. D. P. I. — Como acontece periô-
dicaniente,' a Associação das Damas
Protetoras da Infância de Juiz de
Fora fará realizar um novo airso
ds Puericultura, na eede do Lactário
São José, à Rua do Espirita Santo,
925. As aulas terão inicio hoje e se-
rão ministradas pelo sr. José Ral-
mundo. As 7,30 hs. O Curso de Pue-
ricultura é gratuito, podendo as pes-
soas interessadas comparecer às au-
las, que são ministradas às quartas
e sextas-feiras.

REUNIÃO DOS CONTRIBUINTES
DA CAPFESP — Importante reunião
foi realizada na sede do Sindicato
ck>s Trabalhadores nas Empresas d"
Energia Hidrelétrica de Juiz de Fora,
no 10* andar do edifício Baependi.
A reunião foi convocada a fim de
serem tratados assuntos referentes à
atual situação da Caixa de Aposen
tadoria t Pensões dos Ferroviários «
Empregados em Serviço Público, que
não tem prestado os serviços a que

RIO DE JANEIRO
Os empregados das empresas que

fizem o transporte de passageiros
na Guanabara, e os funcionários íis-
cais do Estado do Rio que trabalham
na Agência Fiscal da Cantareira, em
Niterói, estão sendo vitimas dt? In-
crivei desmazêlo por parte da in-
terventoria federal naquelas em-
presas.

Ê deplorável a maneira como se
vem desenvolvendo o serviço da-
quelcs funcionários, sem a mínima
condição de trabalho, durante as
vinte e quatro horas do dia.

O prédio encontra-se em grande
parte destelhado desde o dia 22 de
mulo, quar.do 6e verificou o "quebra-

PERNAMBUCO

da chamada "Juventude transvlada"
ameaçaram tomar de assalto a resi-
dêncla do sr. Henrique Machado Hor-
Ia (Rua do Piauí, 1433), nas últimas
horas da noite de sábado, quando ali
se realizava uma festa.

Não fosse a pronta Intervenção do
delegado Bento Romeiro, que se acha-

MATOU 0 DESORDEIRO
EM DEFESA DO PAI
S. PAULO, 10 (Sucursal) —

Um grupo dc rapazes, acostima-
dos a fazer desordens nos bares da
Parada Inglesa, na madrugada de
ontem tentaram invadir o esta-
belecimento de propriedade de
Mário Ficski, 50 anos, que naque-
]p instante, em companhia de seu
filho Elmo, fazia a limpeza do

sentido de apurar possíveis desvios de
leite em po enviado a esta cidade
pelo Fundo Internacional de Socorro
à Infância.

Segundo apuraram as autoridades
policiais estivadores vinham vendendo
o mercadoria a comerciantes, em de-
trimento da distribuição do produto
às instituições encarregadas da sua
distribuição. (Asp.)

AGREDIU A MENOR — MACEIÓ,
10 — A polícia desta Capital continua
efetuando diligências no sentido de
Identificar o lambretlsta agressor da
menor colegial C.A.B. O fato ampla-
mente comentado em órgãos da lm-
prensa, repercutiu, inclusive, na As-
sembléia Legislativa. O secretário de
Segurança tomou providências no sen.
tido de ser apurada a ocorrência. A
inenor íoi levada à Inspetoria de
trânsito, efetuando longa busca nos
arquivos de licenças, na tentativa vã
de reconhecer o transviado. (Asp.)

INVASÃO DE TERRAS — SALVA-
DOR, 10 — Posseiros do Posto de Pa-
raguassu entregaram um memorial ao
Br. Gileno Amado, secretário sem

i Pasta, pedindo providências contra

LEI DE IRRIGAÇÃO DO CODENO
— O sr. Antiógenes Ferreira, secre-
tário da Agricultura, informou à re-
portagem que o plano de coloniza-
ção do governador Cid Sampaio, em
virtude da lei de Irrigação discutida
em Teresina recentemente, sofrerá
modificações no sentido de ficar
condicionada à lei preconizada pelo
CODENO. (Asp.)

NO RECIFE A PRÓXIMA REU-
NIAO — Deverá realizar-se nesta
capital, a próxima reunião do

CODENO. Tal decisão foi tomada
durante os trabalhos da última reu-
nião da Comissão, em Teresina.

ENSAIO PARA O SETE DE SE-
TEMBRO — A partir de hoje, o IV
Exército Iniciará os preparativos pa-
ra o tradicional desfile de 7 de se-
tembro.

Tal informação nos .foi transmiti-
da pelo major Serra,' enquanto ou-
trás unidades também já se acham
executando treinos para os festejos
da Independência. (Asp.)

bar pnra ícchá-lo  ,..  ,
Discutindo com os arruaceirps, um grupo que, transgredindo o que

Mário foi por êlcs agredido, tro- determina a lei promulgada em 1926,
cando socos e pontapés. Um dos
desordeiros, segundo declarações
do proprietário do bar, sacou de
uma arma ameaçando matá-lo.
Diante disso, seu filho Elmo apa-
nhou o revólver que estava na
gaveta do balcão, atirando sôbre
os rapazes que agrediam seu pai.

José Carlos de Araújo, de 20
nnos, foi o primeiro atingido e,
enquanto seus companheiros fu-
giam, íoi transportado em um
táxi para o Hospital das Clínicas.
Entretanto, não resistindo aos íe-
rimentos, faleceu a caminho do
hospital

Dois menores que faziam parte
do grupo de provocadores, foram
localizados e presos pela polícia.
Também o pai do criminoso foi
detido para prestar esclarecimen-
tos, enquanto Elmo aproveitou-
se da confusão para fugir.

invadiu suas terras, com auxilio de
policiais e agrlmensores.

No memorial os posseiros esclare-
cem entre outras particularidades, n
ameaça feita aos que se insurgirem
contra a medida Ilegal.

O sr. Gileno Amado prometeu estu-
dar o assunto. (Asp.)

DILIGÊNCIA POLICIAL NA PE-
TROBRAS — SALVADOR, 10 — Com
destino a Catu, seguiram os Investi-
gadores Antônio Nascimento e Luís
Gama, acompanhados de policiais do
Serviço de Segurança da Petrobrás,
com o objetivo do procederem dill-
gênclas em um dos campos de produ-
ção daquela Companhia. Segundo fo.
mos Informados, as Investigações es
tão se processando em caráter slgl
loso.

Procuramos ouvir um funcionário
da Segurança da Petrobrás. êste mani
festou-se com . reservas, abstendo-se
de tecer comentários, alegando quc
n.lo tinha permissão dos seus supe-
rlorcs para íalar sóbre o assunto.
(Asp.)

um atestado
de saúde

em eada
polaain
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ALCANÇOU SUCESSO 0 ESPETÁCULO
PRÓ-SEMINARISTAS POBRES DO R!0

qjebra" df Niterói; o que eram an-
tes janelas, com venezianas ou vi-
dros, hoje são enormes buracos por
onde penetram a chuva e o vento
frio das madrugadas.

Não existe ali qualquer instalação
.-aritárla nem água para as menores
necessidades. Os trabalhos de restau-
ração do prtdio vem se desenvolvendo
na maior morosidade.

Com os chuvas que desabaram ul-
tlmamente sôbre a Capital flumlnen-
sc, a água se juntava no interior da
Agência Fiscal do Estado e da 6eçSo
de contrô.e das empresas, obrigan-
do os funcionários de uma e de ou-
tra a patinharem na lama.

É tanta a frlagem que se observa
nr. local que vários funcionários da
Fiscalização fluminense ali lotados
estão enffrmos, o que vem aconte-
cendo também com os das Frotas. Ao
fim de um dia e uma noite de tra-
balho ininterrupto esses funcionários
deixam o serviço inteiramente en-

regelado:. (J. R. M. — Correspon-
dente).

a classe tem direito. Estiveram pre-
sente à reunião trabalhadores do «ser
viço público em Juiz de Fora, bem
assim como de municípios adjacentes
e de outros Estados.

Apôs a reunião, foi redigido um
memorial a ser entregue ao presi-
dente da República, solicitando sua
imediata intervenção na CAPFESP,
visando a atender aos reclamos da
numerosa classe de trabalhadores a
ela associados. (Do correspondente)

CONCURSO PARA PROFESSOR —
Segundo edital publicado pela Fa-
culdade de Farmácia e Odontologia
de Juiz de Fora, encontram-se aber-
tas as inscrições para o concurso pa
ra o provimento da cadeira de Fisin
logia desse estabelecimento. Os in-
teressados deverão submeter-se a pro-
vas escritas, prática ou experimental,
didática e defesa de tese, podendo
as inscrições ser efetuadas até o dia
20 de janeiro de 1960, na secretaria
do estabelecimento.

FORNECIMENTO DE FEIJÃO — A
sensacional revelação de que o go-
vêrno d0 Estado de Goiás proibiu
qualquer remessa de feijão para Mi-
nas, provocando o desaparecimento
desse produto em nosso mercado, foi
feita pelo secretário Ribeiro Pena,
durante a entrevista que êle manteve
com o delegado Zeferino Mota. titu-
lar da Delegacia de Ordem Econô-
mica.

O dr. Ribeiro Pena afirmou que "o
ato que o governo goiano acaba de
praticar é ilegal e inconstitucional e
que o governador de Minas vai to-
mar providências, visando a defesa
dos seus interesses e direitos". (Asp)

Após percorrer 715 quilômetros,
em visita a 27 localidades de dez
municípios do Norte do Estado do
Rio, a Caravana de Socorro que foi
verificar a situação calamitosa em
que se encontra aquela extensa re-
gião, deu por encerradas as suas
atividades no distrito de Paraíso do
Tobias, em Miracema.

Por íalta de tempo, por isso que
outras atividades chamavam pela
presença de seus participantes em
Niterói, a caravana teve que cance-
lar sua visita às localidades de Co-
mendador Venâncio, Retiro e Itape-
runa.

As últimas localidades visitadas,
tais como Portela e Três Irmãos,
em Itaocára; Pádua e Miracema,

PARÁ
ELEVAÇÃO DOS PREÇOS DA

BORRACHA — Seringalistas da re-
gião do Xingu e Tapajós deverão
viajar, amanhã, para a capital do
pais, onde se avistarão com o pre-
sidente da República, a fim de soll-
citar providências no sentido da ele-
vação dos preços da borracha, con-
siderados Insuficientes, atualmente,
para fazer frente as despesas dos
plantadores do Estado, (Asp.)

BAHIA

PROFESSORES
PARAIBANOS
RECORRERÃO À 6REVE
POR MELHORES
SALÁRIOS
JOÃO PESSOA. 10. Os professores

do Colégio Estadual Jofio Pessoa, quc
lutam por uma melhoria em seus

bem como Paraíso do Tobias. neste
último município, o aspecto desola-
dor dos campos e das lavouras é o
mesmo encontrado nas vilas e cida-
des antes visitadas.

Gado esquelético, morrendo de sé-
de, lavouras destruídas e pastos es-
turricados. Famílias famintas eram
vistas a cada instante pelas estra-
das, a caminho de algum lugar que
lhes pudesse oferecer alguma condi-
ção de vida: fazendeiros na miséria
e queixas continuadas contra a Se-
cretaria da Agricultura, que lhes fa-
lhou quando dela mais precisavam
os homens do campo.

Regressando à capital do Estad",
os componentes da Caravana de So-
corro, tendo à frente o jornalista
João Batista da Costa e diversos
deputados, vereadores e outras per-
sonalidades, iniciarão imediatamente
os memoriais que serão encaminha-
dos aos governos federal e estadual,
relatando tudo o que íoi visto e su-
gerindo as urgentes medidas que se
fazem mister para minorar a situa-
ção de desespero da população do
norte do Estado do Rio.

"PLAY BOYS" DÃO
TRABALHO A POLICIA
S PAULO, 10 (Sucursal) — Um

grupo dc lambretlstas (play-boys) na
vencimentos, decidiram que, caso °jmadrugada de ontem cortou a fren
governador Pedro Gondim não apre
sente uma solução dentro de 10 dias,
para o caso, deflagarfio greve, dei-
xando de»comparecer âs aulas por
tempo indeterminado.

Os mestres paraibanos estão pas-
sando por verdadeira crise financei-
ra, dado ao crescente custo de vida
e a disparidade salarial a que estão
sujeitos, pois percebem 50 cruzeiros
por aula.

Como se sabe. há cerca de 3 meses
os professores apresentaram um me-
morial ao chefe do Executivo, solici-
tando aumento de vencimentos. Até
agora nâo foi apresentada qualquer
solução. A greve dos professores, será
fato inédito em toda a história da
Paraíba. (Asp.)

ESCASSEZ DE CARNE —A pedido
da COAP. vários reforços policiais
foram enviados a Água de Meninos,
Rio Vermelho, Amarallna e São Ml-
guel, em vista do' abuso dos açou-
guelros, que aumentaram o preç0 da
carne arbitrariamente.

Enquanto isso, agrava-se a escassos
de carne. Os abatedores reduziram o
abastecimento a um nivel irislgnlfl-
cante, o que deu origem ao aumen-
to dos preçus pelos magarefes.

Em vista da íalta do produto, ,a
presidente da COAP desistiu de de-
volver para Recife as 43 toneladas
de atum que, a principio, não coube-
ram no frigorífico. Somente anteon-
tem a COAP vendeu mais de seis
toneladas de peixe, valendo salientar
que, aos sábados, a salda do produto
não se eleva a mais de uma tonelada.
(Asp)

Comemorando o I Cente-
nário da morte do Santo
Cura D'Ars — São João Ba-
tista Maria Vianney — rea-
lizou-se, na noite de ontem,
no Teatro Carlos Gomes, a
segunda parte do programa
com que t Associação Obra das
Vocações Sacerdotais lembrou
aquela data. Constituiu a
primeira parte das comemo-
rações a missa solene rezada
na Candelária, anteontem,
pelos novos sacerdotes. A
íesta de ontem Xoi organiza-
da com artistas de rádio, di-
rígidos por Renato Murce,
apresentando-se também, com
sucesso, a Academia dc Ácor-
deon Jo padre Eurico Cavai-
canti, com cerca de 30 açor-
deonista A Associação Obra
das Vocações Sacerdotais —
em cujo benefício realizou-
o "show" — é a instituição

LEVANTAMENTO
SÓCIO-ECONÔMICO
E GEOGRÁFICO
DE PERNAMBUCO

que sustenta os seminaristas .
pobres do Rio de Janeiro.
Os artistas que se apresenta-
ram, o fizeram gratuitamen-
te, dando assim valiosa co-
laboração em benefício da
AOVS. No clichê a cantora
Neuza Maria, quando inter-
pretava um de seus números
acompanhada do conjunto de
Abel Ferreira.

BICENTtENARIO DA IGREJA DO
BONFIM — Grandes festejos realiza-
ram-se na Paróquia de Nossa Se-
nhora da Penha de França, em lta-
paglpe, por motivo da passagem do
bicentenário da construção da igreja
do Bonfim. (Asp)

ESPÍRITO SANTO
DIQUE ROMPIDO EM VITÓRIA

— Passou a população capixaba por
difíceis momentos em face do rom-
pimento do dique do rio Marinho,
abastecedor de águas do reservató-
rio Cobl, situação que se prolongou
por três dias. Na emergência, o
abastecimento processou-se através
do velho reservatório de Duas Bo-
cas, de Ínfima capacidade, mas que
serviu para minorar a situação.
(Asp.)

CLUBES AGRÍCOLAS FORTALECEM AS
COMUNIDADES RURAIS DE SÃO PAULO

Realizou-se nesta capital, na sé-
de do Serviço Social Rural, uma
reunião para estudo das bases do
Convênio que 6 Conselho Regional
da autarquia em São Paulo preten-
de firmar com a Federação dos
Clubes Agrícolas daquele Estado,
Instituída há oito meses mediante
Convênio entre o Ministério da Agri-
cultura e o governo bandeirante,

Com os representantes do Servi-
ço de Informação Agrícola e da ci-
tada Federação, os srs. Leão Macha-
do, Mário Mais de Barros c Hélio
Brum, do SSR, discutiram os deta-
lhes do Convênio e solicitaram vá-
rias informações para melhor co-
nhecimento do trabalho articulado
que se pretende desenvolver no ter-
rltórlo paulista, visando a criar uma
nova mentalidade ruralista na juven-
tude dos campos. Declararam tam-
bém que a Campanha dos Clubes
Agrícolas se enquadra pcrfeltamcn-
te dentro das finalidades e dos prin-
cipios do «SSR em favor da organi-
zação comunitária.

Na oportunidade, o diretor do SIA
fêz breve exposição sôbre os novos

Inaugurado o IV Colóquio Internacional
de Estudos Luso-Brasileiros em Salvador

SALVADOR, 10 — Com grande
missão oficial, íoi aberto hoje em
Santa Teresa, nesta Capital, o IV
Colóquio Internacional de Estudos
Luso-Brasllel.ro, cujos trabalhos
acabam de ser instalados às 20,30
horas, sob a presidência do sr. Ju-
rael Magalhães, governador do Es-
tado, no salão nobre da Reitoria
da Universidade da Bahia.

Êste acontecimento cultural, co-
loca a Bahia, por toda esta sema-
na como o centro das atrações na-
cionais e internacionais, porquan-
to o presente certame trouxe à sal-
vador ,as íiguras mais expressivas
da cultura brasileira, e de outros
países que se ílzeram representar,
principalmente Portugal. A ins-

talaçáo do conclave contou ainda
com a presença do ministro Clóvis
Salgado, da Educação e Cultura e
do reitor da Universidade do Bra-
sil, sr. Pedro Calmon.

Hoje pela manhã íoram realiza-
das várias solenldades, entre elas
a do oferecimento pela colônia
portuguesa, de uma placa de bron-
ze à Universidade da Bahia. —
(Asp.)

rumos daquela Campanha, com ba-
se na coordenação de entidades pú-
bllcas e privadas a fim de possibili-
tar uma assistência efetiva a tais
agremiações infantis e juvenis, de
ambos os sexos. Aludiu à falta de
recursos para incrementar a Campa-
nha, que por isso não pode prescin-
dir da cooperação das íôrças da co-
munidade, principalmente o comer-
cio, a indústria e a lavoura.

DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO

Por sua vêz. os representantes pau-
listas fizeram uma demonstração do
trabalho que a Federação dos Clubes
Agrícolas vem realizando naquela
unidade Federativa, graças não «só
ao apoio do Ministério da Agricultu-
ra (SIA), mas também do governo
do São Paulo (Secretaria dc Agri-
cultura) e do Conselho Regional do
SSR. Destacaram o entusiasmo do
Secretário de Agricultura, sr. José
Bonifácio Nogueira Coutinho, que
tem prestigiado pessoalmente a fun-
dação de Clubes Agrícolas e as ícs-
tas mais significativas dessas agre-
mlaçõcs.

Os srs. Miguel Bechara c Américo
Gonçalves Ferreira exibiram também
farta documentação das aUvidades da
aludida Federação, inclusive produtos
Industrializados pelos jovens clubls-
tas. Por último informaram que,
além dos órgãos oficiais, as entida-
de da lavoura, do comércio e da
indústria de São Paulo estão ajudan
do o movimento c prometem maior
colaboração em face dn importância
que atribuem aos Clubes Agrícolas
como núcleos efetivos dc educação
rural.

Tomaram parte ns Reunião, alem
dos técnicos já citados, mais os se-
guintes: Jorge Pinto Um», do SSR;
Aldyr Gomes, Guaracl Cabral dc
Lavour e Hélio Ferraz Franco, do
SIA. DImmcr Cornéllo Acorsi, Dínah
Chacon de Freitas e Laerte Ramos
Moura, de São Paulo.

INSETICIDAS
SISTÊMICOS
PARA A LAVOURA
SAO PAULO (Sucursal) —

Por iniciativa da Secretaria da
Agricultura, que providenciou a
respectiva importação, dois tipos
de inseticidas sistêmicos já se
encontram à disposição dos la-
vradores de algodão do Etsado de
São Paulo: o Thimet 44D e o
Disyston Pó, o primeiro de ori-
gem norte-americana e o segun-
do procedente da Alemanha Oci-
dental.

Em ambos os casos o total
importado é superior a noventa
mil quilos (96.200 e 97.233, pre-
cisnmente), sendo que o Thimet
44D corresponde ao tratamento
80.160 sacos de sementes de ai-
godão de trinta quilos e já está
completamente desembaraçado,
em poder dos postos de distri-
buição da Secretaria da Agri-
cultura, nas cidades de Campi-
nas, Birigui, Presidente Pruden-
te, Paraguaçu Paulista e Marília.

Quanto ao produto alemão,
mais da metade do total já íoi
também desembaraçado em San-
tos e será suficiente para o tra-
tamento de 81.020 sacos de se-
mentes de algodão de trinta qui-
los. As' sementes já tratadas e
redistribuídas para os principais
postos de venda atingem à cifra
de 30 mi! sacos. A capacidade de
tratamento dos postos espfeciali-
zados em funcionamento é de
4.500 sacos por dia, na atualida
de, mas esse Índice poderá ser
ainda elevado e até duplicado.

te de um ônibus da CMTC — linha
Cidade Dutra — e, um dos rapazes,
utilizando-se de um revólver, atirou
no pára-brisa do coleUvo, quase atln-
gindo o motorista Carlos Alberto Oli-
velra Correia.

Perseguindo os play-bols, o moto-
rista auxiliado por um carro par-
ticular, conseguiu deter cinco deles
à porta da boite Coimbra. São: Kurt
Walter Geraldo Brchns, Andreson 7.a-
nini, Ronaldo Shaubeck e mais dois
que foram encaminhados . ao plantão
da Zona Sul para averiguações.

A mesma hora, um grupo de ra-
pazes que viajava num "Chevrolet''
conversível, ao passar pela Alameda
Franca atirou uma tocha acesa sôbre
o jipe de chapa 81-41-06. de proprie-
dade do sr. Rafael Cintra Leite, in-
cendiando-o completamente. O fato
foi levado ao conhecimento da Po-
Hcia que procura localizar os autores
da depredação e incêndio.

UM MILHÃO DE
CRUZEIROS NO FUNERAL
DO SR. MAGALHÃES
BARATA

O Conselho Regional do Serviço
Social Rural dc Pernambuco acaba
de ser autorizado, pelo Conselho Na-
cional, a celebrar um convênio com
a Federação rias Associações Rurais
daquele Estado, para o levantamen-
to sócio-econômlco e geográfico de
suas comunidades. Trata-se de plano
pelo Instituto Joaquim Nabuco.

As pesquisas serão promovidas por
dois geógrafos dirigidos por um co-
ordenador e uma assistente geral,
além de um economista r um esta-
tistlco. O Conselho Regional pagsrá
A FAREPE pelos serviços prestados,
na forma do contrato, até a Impor-
tenda de um milhão 37 mil 500 cru-,
reiros. sendo destinados a primeira, Ç.1o da Rédc Ferroviária Federal
comunidade cerca de 687 mil 600 para efetuar a aquisição de cabos
cruzeiros.

Deliberou Igualmente o Conselhoj montante de Cr$ 5i.502.300.00. destl
Nacional que os órgãos colrgindoe da ._».-.«!. ,.„ .i„.ii-,,sr, •,,.
administração do Serviço Social Ru-ínados à exteníSo °* slnalLaçao au-

SINALIZAÇÃO
AUTOMÁTICA
ENTRE RIO E
BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE. (Sucur-
sal). O prefeito Amintas de Bar-
ros está em negociações com in-
dustrial de São Paulo para alu-
gar o matadouro da municipali-
dade, que já esteve com o diretor
do Departamento de Abasteci-
mento da Prefeitura, com quem
deixou minuta do contrato.

O industrial paulista sr. José
Maria da Silveira pretende alu-
gar os frigoríficos, máquinas c
instalações para industrialização

de cobre, subterrâneos e aéreos, no (i0 sêbo, banha, ossos, frios em
gerai e o depósito para couros.
Tudo isso consta do contrato a

ral'tém'iuà"wn5"titVlçã*o*renovada"ca.l tomAtica e do controle de tráfego|ser celebrado entre a Prefeitura
da três anos, contando o prazo do dia I centralizado (CTC) entre Rio e Belo;(}(- Belo Horizonte e o sr. José

A Central do Brasil teve autoriza-

Industrial paulista alugará
matadouro de B. Horizonte

cobrada dos outros conccsàiuná-
rios, sendo o prazo de cinco anos
que o contratante explica ser de-
vido ao grande investimento dc
capital a ser realizado.

A minuta do contrato íoi en-
tregue ao prefeito pelo sr. Alei-
des Fcrcrira Maia, diretor do Dc-
partamento de Abastecimento,
devendo o sr. Amintas de Barros
pronunci«ir-se sôbre éle dentro
de poucos dias.

BHU6M, 10 — O sr. Moura Carva-
lho, governador do Estado, enviou à
Assembléia Legislativa projeto de lei,
solicitando a abertura de crédito es-
peclal. de um milhão de cruzeiros, a
fim de saldar os compromisso» nssu-
midos com o funeral do extinto go-
vernador paraense.

Justificando a sua mensagem, o go.
vernador faz menção das defpcsas
contraídas com o cerimonial, inclu-
sive na divulgação pelos jornais, rã-
dlos, cinema, transporte, velório, cre-
pc, coroa, serviço funerário, bem co-
mo hospedagem aos convidados e re-
presentantes de autoridades que cs-
tiveram presentes aos funerais do cx-
governador. (Asp.)

AGRAVA-SE A GREVE
DOS ESTUDANTES
SECUNDÁRIOS,
PAULISTANOS
S. PAULO, 10. (Sucursal). On-

ze colégios estaduais já aderi-
ram à greve dc protesto, dos cs-
tudantes secund.^rios, contra a
recusa da Prefeitura em entre-
gnr os novos edifícios para o fun-
cionamento dos colégios "Brasilio
Machado" e Boswel Freire desta
Capital. Tendo cm vista a amen-
ça dos grevistas rie tomarem rie
assalto os prédios mandados
construir pela municipalidade, às
primeiras horas da manha de ho-
je n Secretaria da Segurança rie-
terminou íorte policiamento na-

Já está sendo ultimada a constru- QUCles locais. Amanhã OS estu-
ção, a fim de ser inaugurada dentro dantes em greve pretendem lea-
dc sessenta dias. de uma rede de lizar uma grande concentração
silos para armazenamento de cereais nn prnçn da Sé. Os líderes estu-
nos Estados d<* Santa Catarina, Pa- dantis n despeito rio policiamentoraná e Rio Grande do Sul. A rêdc; .. «flrmitm mio n nti.-il-
será constituída de 12 unidades. com:preventivo, afirmam quo n qu.n
capacidade, cada uma. para 2..TO lo- quer momento executarão a ope-
neladas e total dc cerca de 30 mil ração "T.P. (tomaria dc pre-
toneladas. dios).

A primeira unidade desse sistema, q secretário da Educarão, ou-
em Malta, no Estado de Santa Ca- Jd fib movimento, afirmou
ffioí4 £*;&*&*Invertido; que continua aguardando respos-
apenas nela. 14 milhões de cruzeiros, ta do prefeito a dois ofícios cn-

As demais unidades, todas de ía-(viados pela secretaria e polo go-
bricação nacional, ficarão localizadas vernador, propondo a entrega rios
nas cidade» de Livramento e Panam- pódios na situação rm quo eslão,
bi. no Rio Grande do Sul; IraU « £omnrometendo-se o novrrno cs-1'at, Branco, no Paraná. Chap«có,lcomP\omclenn10.Fe ° Knv< r"° ™
São Miguel do oestf, cuntibanos.ltadu.it a concluir as obras.
Caçador, Canotnhas, Caplnzai e Xa-1, Voltou a formular apelo nos
xim, em Santa Catarina. estudantes, para que rctornrrn ,is

F." pení.imento do ministro Mário nulas e aguardarem fl solução ria
Meneghetti convidar o sr. Juscellno crjse, cooperando assim para r,
KuWtoehek para presidirão ato mau-UtendimBltO c„trc os governos

Os'silos estSo sendo construídos d° Estado c o rio Município da
pela Equipe de Obras da COTRINAG.Icapital.

QUASE PRONTA A REDE
DE SILOS EM TRÊS
ESTADOS DO SUL

do inicio do exercido. O mandato de Horizonte,
seus membros termina com a expl- f_,%tJt serviços«çao do prazo de exercido do cole-
gUdo, exceto quinto ao presidente,
que tem seu mandato contado a
partir da daU de sua posse.

Resolveu finalmente o Conselho

já se acham bem
adiantados, fazendo parte do pro-
grama de melhoramentos comple-
mentares da Linha do Centro, desde
que u novas variantes construldu

Maria da Silveira
O contrato estabelece a obriga-

toriedade do abate de 600 rezes
por semana, no mínimo, preven-
do-se ainda fornecimento de ur

MANOBRAS MILHARES
NA MANCHA
MADRI, (SEI) — Estão sendo rea-]

Uzadas na Manchi manobras mill-
tares pela nova Divisão experlmen-
tal que utiliza táticas e armamen-
':«¦? adequidos às necessidades da
guerra moderna. Nestas operações
partidpsm 14.000 homens, entre elei
numerosos párs-quedlstas. O número
de veículos que participam eleva-se
a 2.SOO

gência para a eventualidade de
eecolher o sr. Arnaldo Moreno da) foram postas em tráfego regular. 'crises do Droduto.
Silva, para o cargo de presidente do Q tlítema ctc, ,,„,. controla uma Fie» ainda O industrial bandei-
A^^r,R^;«iXcT.írdf^vnx,enj3H° í'i q.uiíe ,400„Hm, e^c'iante ^"^v proceder a r,rl B5tre'M à™^0' ¦ *tt%mtí"
txhSo foi eleito o dr. Osv»M da Cos-'B,rr* do plr*' e " loc»Udades pró-iformas nas máquinas que esti-1toes exercidos encontram-se uma
U Nunes Freitas t par* _ Estado dolxirtus de Belo Horizonte, vai per-jVcrem em condições de funciona-1dúzia de jornallstss e Informidorei
Rio o sr. Francellno Bastos França, mitlr a circulação de aproximada-jmento e tomar outras providén-Ide rádio e televisão. A ftnalldsde ti-

mente 80 trens dilrios nu duas di-|Cjaj para que o serviço sejajpedflca destas manobras nti bases-
reçóes. entre Rio e a capital rol- executado com o máximo de efl- da em conhecer o rendimento exato

cácia e segurança. |da unidade — IT Divisão de Infanta-
A taxa para o abate que será ina — numa táties suposta de en-

pago à Prefeitura será a mesma Iverjadura.
DENEGADO NOVO
MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA
0 GOV. DO CEARA
FORTALEZA. ID — O Tribunal de

neira.
Com os recursos recebidos, a Cen-

trai efetuará ainda a transfertncls
de cabinas mecânicas em eletro-
mecânicas, remodelará a slnalixaçSo
da cabina da Santos Dumont. insta-
lando ainda a terceira :..-)--> entre
Serrirla e Joio Aires.
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DEPRECIAÇÃO DE 20°ó

JUSTIÇA MILITAR
ADVOGADO E CIDADÃO POR-, dente daquela CArle de Justiça, pars

TUGUtS PEDEM "HABEA3 COR-, dirtrlbulcSo
PUS- AO «STM — O idvofido Hélio' Tarab*m. rtquertu a mesma medi-

. BerotU A-iptito Moreira e o dd*. da o soldsdo Milton do Nascimento.
J-£7c, d^«r. »7b a ^dÃÕS' A Divisão do Imposto de Rendi ^o portu«u*s Antócio Teixeira, re- do Depòslti-* Central d. Armamento.
«r *WÍ*SSSor J^teU^ax^i negou provimento «Trecurso "ex-' eothidoe p*sos .bordo do NE Do- £6ta*> r.u «durfo das fileira».
juirTr^^Tmandsao At¦ «£'.offldo*de interesse da Minera- £• 

<• 
^A._,b™™T£ma"t l__\ ÍZ. rt^tSSSSeído.^i-.--•, ._..,-.!. m~,t~ m ,¦ ,«„ ««.'„i m i t.j-. tt-,.-. c » i. ui.u portai co Superior Tnounil Multir i-tstr, * que «nn» mp^r.amco."^tr.^Aid^^iJ? 

.-•toU,S £° *, UsSM.WlffSSA.deMinas ^,,rd0 hab£.wlw, „„, tmn, CONCVRSO DE DACTIUXJRAFO
!££.<-*ei «^di-e&s «™ -*? ômU* ncstes ièTmOS: Admite- '££„ ^ uberdsd* d* pnsSo em - Os interessado, no conejr» d.
•SSlrS- doAr*v*rii^ Tntertor i« P*« "Altos Fornos", ctUO tra-' «te ** encontram por «ritm do' carreira do dscUlófnfo do Quadre

Fot lulfado e dtne«»do o recurso bãlho é ininterrupto, • deprecia- .->-•• Saldanha da Cama. dire- e* Se<7*Urt* do Superior Tribraid
te sr. BarTetra. que havia Háo de- cao de 20%; veículos que traíe- •or-O*^ do Arsena: de Mtrtaha. Militar, deverio comparecer, n* sede
rnstüJo do Cbnseüio Técnico dos Mu-
sieíptm.

nvfase snterter " «o-»"-» «rurnuj , cujo w«t- «te •« eccontrsm por ornem co carror» o<
e dtne«»do o recurso balho é ininterrupto, • deprecia- atminota Saldanha da Cama. dire- e* Stcrtt
*. que havu «d* de- ÇÍO de 20%; veículos que traíe- ^-tat*: do Arseoa: de Marlnhi. Militar, de""tt-!f»m 

em estradas impróprias po- Alegam o paciente. ,«, uegal o sto .lajeie Tribunal. d*i 12 á» lí nor...
dem ser depreciados anualmente '¦£>*» •utoridade. portoo que udi r.oj>r«o de d« t\at.* fi» derj.
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1.° Caderno
CORREIO DA MANHA, Térça-Feira, 11 de Agosto de 1959

SATISFEITO COM PRIMEIRAS VISITAS AO NORTE DO PAÍS
SUPERIOR-GERAL DA CONGREGAÇÃO S. VICENTE DE PAULO

"Foi com a máxima satis_a-

ção que verifiquei o alto espírito
de dedicação e comportamento
exemplar não só das agremiações
religiosas, como também de pes-
soai de hospitais e instituições dc
caridade que visitei no Norte do
Brasil" — afirmou o padre Wil-
liam Slattery, superior-geral da
Congregação da Missão e das Ir-
mãs de Caridade de São Vicente
de Paulo, que ontem chegou ao
Rio de Janeiro. "Causou-me

grande contentamento não só ês-
te fato, como também a excelen-
te impressão que nos causaram
as próprias populações do Reci-
fe, Fortaleza e Belém, cidades
que tivemos a oportunidade dc
visitar, em primeiro lugar." O
Padre William Slattery foi re-
cebido no Galeão pelo padre Hor-
ta e pelo Visitador da Província
padre José Paulo Salles, além de
um grande número de padres, ir-
mãs e também alunos do Colégio
São Vicente de Paulo.

HÓPEDE OFICIAL

Sendo hóspede oficial do go-
vèrno brasileiro, o Supenor-Ge-
ral foi recebido pelo chefe do
Dep. Cerimonial do Itamarati, sr.
Bftul De Vicenzi, que lhe apre-
sfcntou os cumprimentos do go-
vêrno. Descendo da aeronave, o
padre Slattery foi saudado pela
banda de música da Aeronáutica,
e, a seguir cumprimentou os re-
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ABATIDA A TIRO
PELO ESPOSO

Padre Slattery: primeira visita

ligiosos e colegiais que faziam fi-
a do avião até o carro que o es-

perava.
VISITAS

Já amanhã, o Superior-Gcral
iniciará a série de visitas ao in-
terior brasileiro, indo a Belo Ho-
rizonte, Diamantina, Caraça e
Mariana. Após esta viagem, ou-
trás visitas de inspeção figuram
no programa oficial do padre

Slattery, que, ainda ira a outros
uaíses da América do Sul.

BIOGRAFIA
O pe. William Slattery nascei:

em Baltimore (USA) aos 7 dc
maio de 1895. Entrou para .
Ccngregação da Missão em 191"
e se ordenou sacerdote em Fila-
délfia a 8 de iunho de 1919, indo
então completar em Roma seus
estudos eclesiásticos, De regres-
so à pátria, exerceu sempre fun-
ções de grande importância para
a vitalidade do Instituto a que
pertence; foi diretor do Seminá-
rio Interno (Mestre de Noviços),
Superior Local, Provincial ou Vi-
sitador de uma das duas Provín-
cias Americanas da Congregação
da Missão, até ser chamado para
o alto conselho administrativo
da Congregação em Paris, onde,
a 5 de junho de 1947. foi eleito
Superior-Geral. É o décimo nono
sucessor de São Vicente de Pau-
Io e tem sob sua jurisdição, es-
palhados por todo o mundo, cêr-
ca de cinco mil missionários la-
zaristas e mais de quarenta mil
Filhas de Caridade- É ainda, na
qualidade de Superior-Geral da
Congregação da Missão, Diretor
da Associações das Filhas de Ma-
ria Imaculada, das Senhoras da
Caridade e das Luisas de Maril-
lac, tendo assim sob sua tutela
mais de um milhão de almas con-

sagradas ao serviço do próximo
necessitado. Vindo ao Brasil pela
primeira vez, percorrerá o nosso
país de Norte a Sul, visitando
as cinqüentas Casas das três
Provincias da Congregação com
cerca de quatrocentos Lazaristas
e as Filhas de Caridade em
número superior a dois mil tam-
bém divididas em três Provin-
cias e espalhadas por todos os
recantos do território nacional.
Ccmo hóspede oficial do govêrno
brasileiro, ficará na Casa Cen-
trai dos Pes. Lazaristas, Rua Cos-
me Velho, 241.
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POLÍTICA COORDENADA RESOLVERIA
PROBLEMAS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

No Galeão o sr. Raul de Vicenzi c padre Horta, quando
recebiam o padre Slattery

TESTEMUNHAS DEFENDERAM DOIS
ACUSADOS DA MORTE DO RUSSO

 -Os programas de execuçHo
imediata, planejados pelo Conselho
Coordenador do Abastecimento, ser-
rão seguramente continuados sob a
direção esclarecida e enérgica do no-
vo secretário geral, cel. Danilo da
Cunha Nunes". Disse ontem o ml-
r.iítro José Sette Câmara Filho ao
passar o cargo para o oci. Danilo Nu-
nes: "Um dos mais difíceis encargos
dos que vem de me confiar o pre-
sidente da República é o de prós-
seguir a obra do ministro Sette Cà-
mara, todavia, com a colaboração dos
funcionários do Conselho farei o pos-
sivel para fazê-lo. Ampliar ésse tra-
balho é impossível".

TRANSMISSÃO

\ transmissão do cargo foi muito
concorrida destacando-se autoridade;.
civis e militares e grande numero dc
funcionários da Divisão de Policia
Politica e Social, que foram felicitar
o seu antigo diretor cel. Danilo Nu-
nes Falou em primeiro lugar o mi-
nistro Sette Câmara. Disse que de-
pois de cinco meses de trabalho in-
tenso ede írduos esforços para cum-
pnr os objetivos daquele órgão tians- ¦
mitia as funções ao cel. Danilo ai
quem estimulou com observações
úteis sobre os problemas do abaste-
cimento. Fez ampla exposlçío desses
problemas, citando que a agricultu-
?.. nacional, mais voltada para as
grandes culturas de exportação, nao
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tir.uidade a uma politlha coordena-
da para resolvê-los".

RETRAIMENTO
O cel. Danilo Nunes disse ter rece-

bido aquele alto cargo com hesita-
ção e retraimento por considerar
missão árdua — o ter de substituir
ao ministro Sette Câmara que vinha
empreendendo no Conselho um tra-
balho digno de sua capacidade e cul-
tura. Referiu-se à sua atuação ã
frente da DPS, quando teve ocasião
de desenvolver sistemático combate
aos agentes subversivos que atuam
em todos os setores da vida do pais
para miná-lo e enfraquecê-lo. No
presente encargo prometeu seguir a
politica do ministro Sette Câmara a
quem disse "ser difícil de substituir
e impossível superar". Para finalizar
pediu a colaboração dos técnicos e
servidores do Conselho fator que
considera de suma importância para
uma boa administração.

Apelo dos funcionários
ao diretor da PRA-2

Os funcionários da Rádio Minis-los Colaboradores das Funções Per-
télio da Educação dirigiram apelo m-nentes em igualdade de condições
ao diretor daquela emissora, no sen-j com os funcionários efetivos. Por
tioo de que lhes sejam pagos seus ;._.0 vem protelando o pagamento

ri<__ funcionários fem justificação,
criando clima de Intranqüilidade

Perante o juiz Otávio Pinto,
prosseguiu ontem, na 1* Vara Cri-
minai, a prova de defesa dos acusa-
dos da morte do reeeptador Rtulolf
Karousus, no dia 1? dc fevereiro
último. Foram ouvidas quatro tes-
temunhas arroladas pelo réu Justo
Cordeiro Mascarenhas e duas por
Antônio Paulo Ferreira.

Entre as testemunhas arroladas
por Justo, encontram-se o coronel
Sílvio Américo Santa Rosa, coman-
dante do Núcleo de Pára-quedistas;
Elizabeth Leal, Wilson Gonçalves
Pinto e José Alves Trindade. Mfiiin
de Lourdes Silva, costureira e Eu-
joquim Jofi depuseram cm favor do
investigador Ferreira.

RAIMUNDO NÃO FOI AO
NÚCLEO

Disse o coronel ser autêntico o

SAO PAULO, 10 (Sucur-
fal) — Recriminado pela es-
posa, por estar completamcn-
te embriagado, Abel Tczinho,
de 32 anos, assassinou-a com
um tiro de espingarda. Atin-
gida em pleno rosto pela car-
Ka de chumbo. Maria Rodri-
gues Tezinho teve o rosto
completamente deformado,
morrendo instantaneamente.

Segundo informações pres-
tadas por vizinhos do casal,
Abel e Maria entendiam-se
perfeitamente e jamais tive-
ram qualquer discussão sé-
ria. Na noite de sábado, po-
rem, a jovem esposa criticou
nsperamente o marido por es-
tar embriagado, gerando a
discussão que teve como des-
fecho o brutal crime.

Ao ver a esposa tombada
numa poça de sangue, o as-
«assino deixou sua residência
tomando rumo ignorado.
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vencimentos, conforme declararam os1 membros da comissão que, ontem,
esteve cm nossa redação.

CLIMA DE INTRANQÜILIDADE
Adiantaram on membros da comis-

:\r.o que a Rádio Ministério da Edu-
cação, vem através ando fase deli-
cada, já que os seus funcionários es-
tão em choque com o diretor da
emissora, sr. Mozart de Araújo. Em
conseqüência, há já oito meses não
recebem êies os seus vencimento..
Alegam os funcionários que o di-
retor da PRA-2 é ronlrário â de-
termlnacSo presidencial que coloca

doutro daquela emissora.

DISPENSA DE FUNCIONÁRIOS

Afirmai am lambem que se encon-
tra Ilegalmente nas mãos do sr. Mo-
zait, o Plano de Recursos da re-
partição pois não lhe foi onça-
minhado pelos meios normais — que
('csrio 21 Ce julho último foi apro-
vado pelo sr. Juscelino Kubitschek,
o qual in.lui, nos seus itens, o pa-
gamento dor servidores, com dclcr-
minação expressa para que fôs e
publicado no "Diário Oficial." a
Tabela Ue Funções Permanentes.

, Até hoje n sr. Mozart não tomou
i qualquer providência a êsse respeito,

pelo contrário, retém, consigo, o do-
pumento qne sem a sua publicação

Acaba de falecer cm Genebra oln_. permitir? seja efetuado o pa-
escritor, jornalista c ex-diplomata I gamento aos servidores da rádio.
espanhol (exilado) Luis Araquistaln,1 Com Isso. não so vem criando am-
diretor da revista "Cadernos", edl-
tada em Paris sob os auspícios do

EM RECIFE A EXPOSIÇÃO
NACIONAL DE ANIMAIS

MORREU
LUIS ARAQUISTAIN

O ministro Mário Meneghetti assi-
nou ontem a portaria que aprova o
regulamento baixado pelo prof. Pau-
Io Fróis da Cruz, diretor-geral do
Departamento Nacional da Prod.içà»
Animal do Ministério da AgrlcultU-
ra, para a realização da XXVJ F.x-
posição Nacional dc Animais c Pro-
dutos Derivados que terá lugar em
Recife, Estado de Pernambuco, no
período de 11 a 18 de outubro do'.corrente ano.

documento anexado aos autos por
cópia, no qual deu informes ao dc-
legado de Roubos e Falsificações
sóbre a situação de Raimundo Me-
nezes Lima, considerado como tes-
temunha chave na acusação. Afir-
mou ainda que Raimundo foi preso
em Bauru por sua ordem, acres-
centando a que jamais pertenceu
ao Núcleo, e nem mesmo serviu ao
Exército em nenhuma oportunida-
de. A firma falsificada por Raimun-
do era dele, coronel Santa Rosa.
Elizabeth confirmou ter Justo ai-
moçado em sua casa, permanecendo
ali até às 23 horas, no dia do cri-
me. Wilson Gonçalves Pinto e José
Alves Trindade afirmaram que Jus-
Io, de 9 até 13 horas, esteve em sua
própria residência, onde ambos es-
tiveram, o primeiro consertando o
automóvel do investigador e o ou-
tro tratando de assunto particular.

Elizabeth frisou que Justo che-j
gou em sua casa cerca das 13 horas. |

Da parte dc Ferreira, a costu-|
! reira afirmou terem almoçado, ela,:

e Ferreira em casa da amante dês-
tc. O último (lepocnle, Eujoquim
Jofi disse ler assistido nuando abri-
ram à porta do apartamento do
Russo e que Ferreira havia sugo-
rido que não o fizessem antes da1
chegada da Policia, no que não foi
atendido. Disse ainda ter Ferreira
informado ás pessoas presentes no^
momento cm que iam abrir à porta1
do apartamento do russo, que já
havia solicitado a presença da Po-

ASSASSINOU
0 MOTORISTA
PELAS COSIAS
S PAULO, 10 (Sucursal) —

Tentando reconciliar .com sua
amasia Neide Rosa Silva Pedro,
de 20 anos, o motorista Bcnedi-
to Ravmundo dirigiu-se a sua rc-
sidência, cm Vila Paulista. O
casal discutia seus problemas In-
timos quando surgiu o soldado
Francisco Alves Pereira, do Pos-
to Policial dc Vila Antenor, que
fora avizado por vizinhos de
que Benedito Raymundo sena
capaz dc assassinar Neide, uma
vez que a moça recusava-se a
voltar paia sua companhia.

Ao chegar a Vila Paulista, o
soldado Francisco Alves Pcrei-
ra passou a insistir para que
Raymundo sc retirasse, deixando
a amasia em paz. O motorista,
por sua vez, entendia que o sol-
dado nada Unha a ver com sua
discussão c os dois passaram a
destratar-se com termos de bai-
xo calão. Às tantas, o milícia-
no sacou do revólver e ameaçou
o motorista, que tentou fugir.
Francisco, porém, acionou o sa-
tilho, atingindo Raymundo pelas
costas. Ato contínuo, deixou o
local, tomando rumo ignorado.
O motorista Benedito Raymundo,
ao ser socorrido faleceu em con-
seüência do ferimento. 

Transmissão
Danilo e Sette Câmara

está ainda suficientemente com sua
produção de subsistência organizada
cm lermos de produtividade, nem
dispõe de um sistema de armazena-
gem, apoiado em facilidades de cré-
dito, capaz de permitir distribuição
adequada dc alimentos em fluxos con-
tlnuos.

ASPECTOS

Mostrou o rr. Sette Câmara o qua-
dro vivo do '.-omplexo problema rio
abastecimento, esclarecendo as atri-
buições do conselho, sem esquecer de
mencionar a parte dos demais ór-,
gãos do governo que têm grande in-
fluência no seu funcionamento. Deu
conta ainda do que realizou e dos
eiiudos que féz aquele órgão consl-
derados dc grande importância para
a normalidade do suprimento de gè-,
neros alimentícios. E. finalizando, rie-
clarou: "O trabalho destes cinco me-
ses no Conselho Coordenador rio
Abastecimento foi realizado, como c
do meu feitio pessoal, sem qualquer
preocupação rie publicidade. Os
.rareie, problemas de estrutura da
produção agrícola brasileira estão dc-
vidamente equacionados e é impera-
tivo que se dè maior impulso e con-l

EMBARCAÇÃO
EXPLODIU MATANDO
4 PESSOAS E
FERINDO MAIS DE 80
ISTAMBUL. 10 — Quatro mor-

tos, 30 feridos graves e uns 50 fc-
ridos levemente é o primeiro ba-
lanço de uma explosão ocorrida
no dominpo à noite numa chalu-
pa ancorada no "Corno de Ouro',
em frente ao bairro de Fener, on-
de se encontra o Patriarcado
Es.umcnico Grego Ortodoxo.

A chalupa onde houve a expio-
são bem como três outras embar-
cações do mesmo tipo soçobraram.
Uma delas continha ferro velho o
outra tubos de oxigênio,

Ainda se ignora a causa exata
da explosão. Mas os investigado-
res pensam que obuses não des-
carregados se encontravam entre
o ferro velho e teriam sido a ori-
gem da explosão. Esta foi de tal
violência que causou sérios danos
na margem. Umas 40 casas fica-
ram avariadas. O Patriarcado
Ecumênico teve todos os seus vi-
dros partidos, (FP.)
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mosidade entre
como dessutoriza

os empregados,
ato do presidente

•Congresso pela Liberdade da Cul- da República. Ao que se informa
.... ipietendla aquele diretor dispensar

PECR.
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Escritor brilhante, Araquistain dl-
rigiu várias publicações na Espanha,
antes da primeira guerra mundial,
entre estas "Leviatan" e "Espanha",
impondo-sc ao mesmo tempo como
colaborador de grande número de
revistas c jornais latino-americanos.

Como embaixador da Espanha re-
publicana em Berlim e Paris, Ara-
quistain teve oportunidade de assis-
tir aos mais importantes acontecl-
mentos que marcam a época entre
as duas guerras, que soube evocar
de maneira notável em sua obra.

A "Associação Brasileira do Con-
gresso pela Liberdade da Cultura"
qne teve na pessoa dc Luís Ara-
quistain um amigo e um precioso
colaborador, rende sua homenagem
ao escritor e ao lutador desapare-
ciclo.

grande níimco de funcionários aa
emissora.

Por ourro lado, o ministro Clóvis
Salgado, nada íêz até o momento
parg que > seu subordinado cumpra
a. ordens presidenciais, enquanto os
funcionário, prejudicados já náu «a-
b.m mal. para quem apelar.

SEM RECEBER HA 8 MESES
Com a mesma dedicação entretan-

to êsses funcionários continuam a
prestar seus serviços à emissora sem,
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CENTENÁRIO DE
NASCIMENTO DE
BAGUEIRA LEAL
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PANTENE
Loção capilar

itaminada com
Pantenol.

'idispcnsâvel à saúdr
dos cabelos.

Comcmorou-so domingo ulti-
mo, no Templo da Humanidade e
no Cemitério Sáo João Batista,
o centenário de nascimento do
dr. Joaquim Bagueira do Carmo
Leal, falecido aos 82 anos, no dia
2 de fevereiro de 1942.

O dr. Bagueira Leal nasceu a
9 de agosto de 1859, em Barra de
ltabapoana, antiga Província do
Rio de Janeiro. Vein para esta
capital onde f«*. os preparatórios
c estudou medicina. Ao formar-
se apresentou uma tese que pela
novidade dos princípios clentlfi-
cos que defendia causou sensação
nos meios acadêmicos e fêz con-
vergir as atenções dos cientistas
da época para o jovem médico de
21 anos apenas. Já a esse tempo
era o dr. Bagueira Leal compa-
nheiro de Miguel Lemos c Tei-
xeira Mendes, fundadores dn
Igreja Positivista do Brasil, para
onde entrou e onde sc conservou
até morrer. .

Sua cultura permttta-lhe que
ensinasse tudo com detalhes so
conhecidos dos especialistas. Foi
professor dc álgebra, geometria c
trigonometria, dc francês, inglês
e latim. Como médico, tinha um
laboratório onde éle próprio ma-
nipulava os remédios que dava
aos doentes pobres; como proles-

!sor de filTtus de pescadores a
jquem ensinava a ler c a contar,
enquanto serviu como médico do

IAsilo dos Inválidos da Pátria na
'Ilha do Bom Jesus, éle mesmo
jeonfecionava as cartilhas de lei-'tura. Sempre foi abolicionista e
republicano.

Ingressou no Exército, ainda
no tempo do Império, como se-
gundo cirurgião e foi reformado
como general de brigada em 1915.
Daí por diante dedicou-se exclu-
. ivamente ao estudo e propagan-
da dos postulados de Augusto
Comte, pois tinha como principal
objetivo na vida propagar a dou-
trina do pande mestre fundador
do positivismo. Por isso ocupou a

jcátedra do Templo da Humani-
Idade durante mais de der anos

Escreveu o "Código Negro",
"O despotismo sanitário perante
íi medicim", "Contra a vacina
obrigatória". "Pela liberdade es-'pirituar, "A preeminéncia moral
da mulher", "A Dissolução do
Congresso" e muitos outros tra-
balhos esparsos em revtstau cien-

.Uficas, jornais e opüsculos.
No próximo dia St. às Jl horas,

o ministro » acadêmico Iv.n Lins.
realiiari no auditório da AB! uma
conferência si bre o tem* "O dr.i
Bagueira Leal e ttiuns proble-;

• mas médicos, teciológico» t íi-1¦_-..:..-! de teu tempo".
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Veja quô prêmios lhe oferecem as

LÂMPADAS
EDISON

GRANDE CONCURSO 6-1SUKR4UPER \
Milhares de pessoas |á estão participando do Grande Concurso G-E Super-Superl

Nos quatro sorteios |á realizados, alguns felizardos ganharam ótimos prêmios.

EIS OS
FELIZARDOS:

\* SORTEIO Refrigerador G-E 8 pés: Sr. Jacyt Moraes

Transistor G-E: Sra. Julia Bruno Pastora

2.* SORTEIO TV-Portótil 6-E: Sr. José Luis da Silva

Radiofono Cinderela G-E: Sr. Arnaldo José dos Santos

3.' SORTEIO Refrigerador G-E Super luxo 10.3 pés: Sr. Humberto Spineli da Fonseca

Radiolono Robomalic 6-E: Sra Noemy Savagel

4.' SORTEIO Maquino de lavar Roupa Bendix: Sr. Tadeu Moreira

Gullhrette: Sr. Eduardo Pereira Martins

Mas os prêmios fabulosos, os prêmios que estão à sua es-

pera, ainda não saíram. Serão sorteados daqui por diante.

E os envelopes que ainda não foram sorteados continuam

concorrendo, porque o concurso è de chance acumulada I

ESTES PRÊMIOS MARAVILHOSOS ESTÃO À SUA ESPERA!

^
-.'Pi

Y-M

PARA CONCORRER BASTA FAZER ISTC

a) Comprar sempre duas lâmpadas G-E ou

duos lâmpadas Edison.

b) Colocar no envelope duas figurinhas de Thomos

Ediso" que aparecem nos embalagens. Caso você

compre suas lâmpadas na embalagem dupla, basto

mandor uma figurinha.

e) Escrever seu nome e endereço no envelope-

d) Entregar o enve'op« ao balconista que IHe vendeu

as lâmpadas, ou envió-lo para a General Electric

S. A. (o endereço iá está impresso no envelope).

SORTEIOS NO RIO DE JANEIRO, PELA RADIO TUPI, ÀS 21 h 25 m

DATAS

22/8 •Lambretti
• TV-C«M«!e G-E

DATAS

12/9 «Grande primio no valor de
Cr) 100.000,00 e «ma
viagem a Brasília

• AIU Fidelidade G-E

GENEÍ-AL ELECTRIC S.A.
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A guerra das rosas
O sr. João Goulart convidou

ontem o marechal Lott para as-

sumir o comando de um exerci-

to popular, constituído pela alian-

ça dos trabalhadores com os sol-

dados. Na sua retórica o PTB

representa os trabalhadores. Não

disse, contudo, que os soldados

são representados pclo FSD.

Nesse caso, onde ficaria mesmo
o Exército?

O vice-presidente da Repúbli-
ca, aspirante de novo ao cargo
no reboque do marechal, estava
mesmo, na noite de ontem, dado
às metáforas. Assim, falou em
"fantasma da fome" como sc a
fome não fosse a coisa mais tan-
gível, menos fantasmagórica do
mundo. Até o sr. Josué de Cas-
tro sabe disso — e não é por
experiência própria. O vice-pre-
sidente desceu, porém, do ním-
bus da linguagem figurada quan-
do ferreteou o sr. Juscelino
Kubitschek. Aí, sim, foi duro,
Asperamente objetivo: o govér-
no não faz nada contra a cares-
tia, não controla a alta dos pre-
ços, náo toma uma única medi-
da efetiva contra o crescente em-
pobrecimento do povo. Que, en-
tio, fazer? Voltou a propor, co-
mo no tempo em que voltou da
hibernação nos pampas, a mu-
dança da nossa estrutura cconó-
mica e social. Mudança radical.

Por isto anunciou que vai co-
locar a campanha sucessória em
termos de guerra ideológica.

? * *

Convidado ali, no Edificio São
Borja e adjacências, a assumir o
comando do "exército popular"
(a expressão lembra muito a es-
tilistica politica dc Luís Carlos
Prestes), o marechal respondeu
com uma profissão de fc "na-

cionalista". Foi a maneira rápi-
da que encontrou para dizer que
a sucessão seria mesmo coloca-
da em termos de guerra ideoló-
gica. (Em recente entrevista a
um vespertino, o marechal fêz
um apelo para que a campanha
não fosse colocada nesses termos,
mas águas passadas não movem
moinho). Atacou, cm seguida os
latifundiários (e os coronéis do
PSD?) e declarou-se favorável
à reforma agrária (F.m entre-
vista recente, o marechal mani-
festoti-se contra a reforma agra-
ria, mas águas passadas não mo-
vem moinhos). Para sintonizar
cum o ritmo reformista do sr.
João Goulart, falou ainda cm
"politização das massas" — ex-
pressão que, de resto, é quase
um lugar comum dos comunis-
tas. Mas o marechal é tão cato-
lico que já declarou não possuir
vocação para Cristo e, devoto,
foi rezar no altar do Padre Ci-

cero, no Cariri. Sua retórica era
menos sôfrega do que a de seu
candidato de chapa (chapa bran-
ca), mas êsse fato não impediu
que elogiasse o sr. João Goulart.
íNo dia das eleições, 3 de ou-
tubro de 1955, mandou ler pelo
rádio informação que dava o sr.
João Goulart como envolvido em
negócios com Perón). Também
falou no "gênio 

politico de Var-
gas". (Em agosto de 1954 assi-
nou espontaneamente um mani-
festo pedindo a renúncia de Var-
gas). Disse outras coisas. Mas
u que o marechal diz inclusive

> se escreve.

•H * *

"Exército 
popular", 

"trinchei-

ra nacionalista", "guerra ideo-
lógica". Três expressões com as
quais o sr. João Goulart deu tin-
tas c linhas da campanha do ma-
rechal. Quando êle, o marechal,
chegou à sede do PTB recolheu-
se ao gabinete do sr. Goulart.
Abriu-se a porta e de lá saiu
com pétalas de rosas vermelhas
pelo jaquetão, a camisa, todo fio-
rido em vermelho. Houve qual-
quer coisa, voltou ao gabinete,
c dc lá saiu, mas desta vez, com
uma rosa branca na lapcla. En-
tradas e saídas dc vedeta, pen-
sara o leitor mal humorado.
Não, delicadamente diremos não.
Apenas a guerra das rosas.

ILHAS
A escassez, e o encarecimento de gêneros

alimentícios, sobretudo daqueles que são indis-
pensáveis ao consumo popular, estão atingindo
limites insuportáveis. Não nos referimos à car-
ne, cujo consumo ficará em breve reservado ás
camadas mais abastadas da população. Nem
nos referimos ao leite, cujo consumo, por moti-
vos semelhantes, ainda não c bastante difundi-
do: no Brasil, a alta mortalidade infantil pa-
rece pertencer ao folclore. Referimo-nos hoje,
especialmente, a um gênero quo tTadicional-
mente é o dc maior consumo popular no Bra-
sil: o feijão. Custa, neste momento, 50 cruzei-
ros o quilo, eom perspectiva de aumento imi-
nente... Como é quo os responsáveis pelo
abastecimento imaginam que uma família tipiea
de operários se pode alimentar nessas circuns- I
tâncias? Estamos certos que nem antigos nem
novos coordenadores de abastecimento nos da-
rão a menor resposta.

Mas essa situação é agravada pelo tempo-
rário desaparecimento das mercadorias antes do
aumento iminente. Hoje, há batatas em massa
no mercado, a preço inacessível para o povo,
Na semana passada, não houve batatas, de
jeito nenhum; nos vendedores esqueceu-se
•plicar o decreto n.° 9.070, que reprime a gre-
ve... Agora, está desaparecendo o feijão. É
uma situação extraordinária, que requer pro-
vidêncla extraordinária.

Essa providência extraordinária acaba dc
ser tomada pelo Conselho da COAP de São
Paulo: proibiu a saida de feijão, seja qual fôr
sua quantidade, do território do Estado de São
Paulo.

Quer dizer: n proibida a exportação de fei-
jào de Pinhal, no Estado de São Paulo, para o
vizinho município de Rezende, no Estado do
Rio. E' proibida a exportação de feijão paulis-
ta para o município fronteiriço, mas mineiro,
de Ouro Fino. Etc,

A providência da COAP de Sáo "Paulo é,
sem dúvida, justificada por situação excepcio-
nal e calamitosa. Mas afigura-se-nos medida
perfeitamente inconstitucional. O Brasil é uma
Federação, gozando os Estados de autonomia.
Mas nada justifica o estabelecimento de fron-
teiras econômicas dentro do país. Se hoje sc
admite a proibição da exportação de gêneros
alimentícios paulistas para Minas, o Estado de
Minas Gerais estabelecerá amanhã direitos al-
fandegárlos sóbre a importação de mercadorias
manufaturadas paulistas. E o Brasil decompor-
se-á em arquipélago de ilhas econômicas, c
adeus uniil.nlf- nacional!

E' a conseqüência da administração por
um governo que só parece conhecer o transpor-
t# aéreo, deixando à população apenas o prazer
de ver navios.

Vamos ficar, enfim, isolados em nossas ilhas,
eomo náufragos. Náufrago também ficará nos-
so novo Robinsnn interiorizado, ásolado em sua
llh« no planalto.

membros ds própria maioria, o governo se viu
obrigado a reconhecer a impossibilidade de en-
frentar a obstrução parlamentar e fazer votar
a emenda dos conselheiros. A proposta, oficia-
lizada, do sr. Etclvino Lins não teve outro ob-
jetivo senão o de abrir caminho para um alto,
amplo e sério entendimento. E' claro que esta
proposta tem de ser estudada — nâo pode ser
endossada de afogadilho. E' tanto mais claro
quanto o próprio autor é o primeiro a nela in-
troduzir modificações, no louvável intuito de
aperfeiçoá-la, escoimando-a de tudo que a pu-
desse transformar em mero substitutivo da
emenda dos senadores-vitalícios. A entrevista
que o sr. Etclvino Lins nos concedeu domingo
é exemplar: na primeira versão de sua propôs-
ta figurava apenas aos membros do Conselho
do Estado as vantagens de ministros. Domingo,
ela passou a impor ao lado das prerrogativas
as restrições constitucionais que pesam sôbre os
ministros. Não podia deixar de ser de outra
forma. Mas, o que agora imporia é outro fato:
enquanto a proposta Etelvino, já oficializada, é
estudada, a maioria e particularmente o sr.
Mazzilli continuam a dar andamento à emenda
dos senadores vitalícios, no mesmo ritmo com
que ela era sustentada pclo governo, desde o
início da obstrução. Por que não diminuir ês-
se ritmo? Como negociar, no bom sentido, sem
trégua? Ou o governo pensa criar um caso con-
sumado?

Esta elevação brutal nos titulos protesta-
dos, falências decretadas e concordatas re-
queridas reflete claramente a insuficiência do
aumento dos níveis de crédito ante o brutal
crescimento dos preços dos fatores de produ-
ção. Discrepância que acarreta dificuldades
imensas para as empresas, principalmente
para as de pequeno e médio porte. Não encon-
trando solução para os seus problemas de cré-
dito, estas firmas defrontam-se com a opção; a
falência ou a concordata.

ciai" da municipalidade. Com esta providência
que é simples, se dará conhecimento a todos os
interessados dos planos de urbanização da Pre-
feitura, e se retirará da mão de alguns funcio-
nários uma arma por demais poderosa. Será
que se pode esperar do sr. Sá Freire Alvim tão
corajosa atitude?

P. A.
Na Prefeitura, P.A. significa projeto apro-

vado, o qual, passa a ser designado por um
número que lhe é correspondente. Quem apro-
va um projeto é o prefeito, mas nenhuma di-
vulgação é dada ao ato, que é do conhecimento
de apenas uns poucos funcionários da Secreta-
ria de Viação. O ato do prefeito é quase secre-
to, apesar da sua importância, para os planos
de urbanização da cidade. O próprio prefeito
alguns dias depois esquece o que aprovou em
relação a determinada região do Distrito Fe-
deral.

Essa situação de meia clandestinidade per-
mite que sem a menor crítica ou protesto, o
mesmo projeto sofra várias alterações, sempre
do conhecimento de uns poucos, que nem sem-

pre usam êsse privilégio no interesse público.
Tão equivoca situação poderia ser facilmente
remediada, pois, para isso, será bastante que
as plantas c a justificação literal dos projetos
aprovados, sejam publicadas no "Diário Ofi-

Honras do asfalto
O presidente da. República, através Mensa-

gem, assinou projeto de lei pleiteando CrS 2
bilhões para o asfaltamento da rodovia Rio-
Bahia. Todos os jornais publicaram a boa
nova.

Contudo — e é isso que está enervando a\r

guns deputados majoritários — parece que se
esqueceu da aprovação muito recente, pela Co-
missão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas, do Fundo de Pavimentação Nacional,

que manda aplicar CrÇ 2 bilhões para aquele
mesmo asfaltamento. Apenso ao projeto do
Fundo, tramita outro, de autoria do sr. José
Rios, que também destina CrS 2 bilhões para o
necessário e inadiável asfalVamento rodoviário.

Em resumo: o sr. Juscelino Kubitschek,
ante a pressão da opinião pública .assinou logo
novo projeto de lei, buscando para si as hon-
ras do trabalho alheio. Ignorou totalmente um

projeto em fase final de elaboração, após me-
ses e meses de estudo laborioso e consciente,
do qual participaram maioria e oposição.

A Comissão de Transportes, agora, está

pensando em arquivar a Mensagem pre-
sidencial.

NO SENADO
PELA ELEIÇÃO DE UMA

CONSTITUINTE

NA CÂMARA
Continua a batalha obstrucionista

da oposição aos trabalhos da Câmara.
a fim rie impedir a apreciação da

O sr Lima. Guimarães íèz longo1 emenda que cria o carro de senador
discurso discordando da opinião do] vitalício para o sr. Juscelino Kubits-
sr. Francisco Campos relativamente chek. quando deixar a presidência da
à transformação, em Assembléia República. Assim é que. dada como
Constituinte, da atual Câmara dos aprovada uma redação final, na Or-
Vereadores. A realidade — disse — j dom do Dia. foi pedida verificação
é outra muito diferente daquela que pelo lider ria UDN. asslnalando-se me-
foi exposta pelo jurisconsulto minei- i xistência de "quorum". Passou-se. en-
ro a favor de sua tese. A atual Câ- tão, à matéria em discussão, tendo o
mara dos Vereadores não tem capa-jsr. Gabriel Passos (UDN-Minasl de-
cidade para votar a Constituição do j fendido a adoção rio regime parla-
Estado da Guanabara e automática-' mentarista. Examinando o que con-
mente transformar-se em Assembléia j siderou vicios do sistema presidência-
Legislativa do mesmo Estado. Disse i lista, salientou que a Rede Ferro-
o senador trabalhista: "Sabendo-se; viária Federal, por exemplo, aparen-
que todo poder emanado do povo e em temente, seria colegiado, mas. no fim
seu nome é exercido (art. 1." da Cons- das contas, os critérios políticos jue
tituição) e se poder constituinte foi ditavam o preenchimento dos seus car-

Kos, rrsultavam nisso: nomeação de
hacharéis para funções técnicas. Fora

deferido ao Estado, é preciso que i
povo, de onde emana o poder, esco

NA CÂMARA DOS VEREADORES

UNIFICAÇÃO: DEFENDIDA E ATACADA
NAS HOMENAGENS A PEDRO ERNESTO

A homenagem prestada pelai tro Municipal continue a dispor
„. ¦ ¦ a r>Qj,.„ vr de somas elevadas para apresen-
Câmara a memória de Pedro Er-|^ç|o á* obras f,0 ^perlório in-

ternacional, sem nada fazer em
benefício da produção dos nos-
sos compositores, quando é sabi-
do que o Brasil possui alguns
de destacado valor. Tal afir-
mnttvn é feita pelo sr. Murilo

indi

nesto foi transformada quase
que inteiramente num debate
aberto entre os vereadores sô-
bre a anunciada fusão do Dis-
trito F?deral ao Estado do Rio.
Toda a hora do expediente e' Miranda, ao formular uma

or ! cação à Comissão dc Finanças
para uma verba de 500 mil cruparte do tempo destinado à

dem do dia foram ocupados pe-, zeiros- destinados ns
los diversos oradores nn Tribu- com a montagem de ópera inédi-
na que, a par do Qnaltecimen-;ta de auto; nacional._ Mais
to da personalidade e da obra! adiante, o autor da indicação &>

do prefeito Pedro Ernesto, ma-

O jardim Zen
Esses japoni-ses conseguem real-

mente surpreender a gente, e náo
se trata de brinquedinhos minús-
culos ou de rádios portáteis. Ve-
jam o que encontrei ontem, num
artigo japonês, sôbre a arte de fa-
zer jardins: "As características da
jardinagem japonesa prevaleceram
amplamente até a metade do Pe-
riodo Knmakura (1185-1392 da
nossa era), quando surgiu uma al-
teração notável na arte de fazer
jardins. Através da influência da
filosofia budista, especialmente a
relacionada com a seita Zen, a
maneira abstrata de expressão
passou a ser aplicada. Por exem-
pio, a água passou a ser represen-

deüpesas tada simbolicamente por outro ma-

íha os seus delegados incumbidos dc feita a escolha do si. Geraldo Mas-
exercer aquele poder. carenhas, do PTB. e do sr.-Getúlio

É verdade que a atual Câmara dos; Moura, rio PSD. para diretores da-
Vereadores goza do poder dc le:;islar. | quela ferrovia. Sustentou, ainda, que
mas o poder limitado aos casos de-j órgãos técnicos, como a Petrobrás. a
terminados na Lei Orgânica do Dis-1 Cia. Siderúrgica Nacional, não po-
tritn Federal. diam nem deviam ser dirigidos por

Além dal não passa a sua compe- leIB°s- Quc os partidos da maioria
tência. Em virtude de que autoridade ! Procurassem técnicos nos seus qua-
emanada do povo poderão os atuais M"* Para a condução desses órgãos
vereadores decidir sôbre o número deK^de.WJ •» conHdcravam no pre-
representantes do povo na Assembléia í f dencialismo. donos dos cargos pu-
Legislativa do Estado? Sôbre o fun-! Micos ou da administração descentra-
cionameiito, as atribuições e delihe- j1Izí1' 

n ¦
rações da Assembléia? Sôbre a du-
ração dos mandatos legislativos e exe-1 COM REDE
cutivos? Sôbre as condições de cie- i
gibilidnde dos dois podères? Sôbre o: Já o sr. Bocayuva Cunha (PTB-
procedimento dos representantes du-jEst. do Riol encaminhou requerimen-
rante o exercício do mandato? Sobre a1 to de informações ao ministro da
jrganização do poder executivo, suas i Viação, indagando quantos funciona-
atribuições, competência c responsa- rios foram nomeados na Rede Fer-
bilidade? Sôbre a organização do po-: roviária Federal, desric a posse do
der judiciário, suas atribuições e com-'sr. Getúlln Moura, cimo dire^r ria-
potência? Sôbre a organização c atri- quela empresa, quais foram os cri-
buições do Ministério Público? Sôbre terios obedecidos para a sua admi?-
a organização dos municípios e con-,são e o número de ordem das neces-
dições essenciais para sua criação, sérias autorizações presidenciais para
além de mil outras atribuições de ca- . tais nomeações,
ráter constitucional dos Estados, e es-
pecialmente sôbre o Estado da Guana- CUSTO DE VIDA
bara se constituíra de um único mu-
nicipio ou será subdividido? I Lembrou o sr. Croacv rie Oliveira

Tudo Isso escapa à capacidade legis-| (PTB-R.G.S.) ao governo que os
lativa da atual Câmara de Vereado- pensionista e segurados ria CAPFESP
res, que só recebeu rio povo podères há meses não recebiam suas pensões e
para legislar de acordo com a lei or-1 proventos, enquanto o custo da vida
gânica do Distrito Federal."

Terminou o orador declarando que
embora reconheça que o mandato dos
vereadores é realmente de

nifeslavam-se favoráveis, ou con-
trários- à unificação.

SERÁ O SEGUNDO ES-
TADO

lienía o esforço desenvolvido por
vários elementos bem intencio-
nados na Comissão Artística e
Cultural, visando a promover
espetáculos de autores brasilei-
ros, mas a iniciativa esbarra na
incompreensão de uns e na má
vontade de outros, nas negaças
e evasivas dos representantes do
Executivo, que continuam a dis-

' deu autonomia ao Teatro Muni-
cipal.

ARBORIZAÇAO

O único orador n defender
integralmente a fusão foi o sr.
Nelson José Salim, salientando
que a medida só benefícios tra-
rá tanto paia o Distrito Federal,
ouanlo para o Estado rio Rio.
O Estado oriundo da unificação)

I— conforme declarou — será o

uma unidade esquecida, à qual| Executivo, ^través do ^Departa-
não se consulta pnra nenhuma
das importantes decisões políti-

terial, criando uma impressão ex
celente."

Lamento não ter à mão o livro
do eminente Suzuki, professor de
Zen. para citar um exemplo do
fascinante funcionamento do ensi-
no Zen. A técnica aplicada ao neó-
fito é a do trambolhão. As pergun-
tas mais sérias e metafísicas obtêm
respostas tão inesperadas e apa-
rentemente despidas de qualquer
sentido comum, que o discípulo se
sente como se um tapete se hou-
vesse bruscamente retirado de bai-

por das cyisas no seu bel-prazer',, XQ de 5eUj. . Zen quer áWev
porque nao se cumpre a lel^que J com isto que 0 ininteligivPl ngo se

atinge com a inteligência. Uma

Através de requerimento subs-

TÓPICOS & NOTÍCIAS
Tributação asfixianle

No primeiro semestre de 1959. a União ar^
recadoU no Distrito Federal tributos da ordem
de 11.6 bilhões de cruzeiros. No mesmo período,
a Prefeitura arrecadou 7,5 bilhões dc cruzei-
roí. F.m suma, os habitantes dn Vclhaçap já
recolheram «os cofres públicos 19,1 bilhões de
cruieiros, nestes seis primeiros meses de 1959.

A arrecadação efetua-se sob títulos diver-
ios. Imposto de consumo, imposto de renda, se-
los * afins, vendas e consignações, imobiliá- i
rio, Indústrias e profissões, transmissão, patri- i
monlal. dt- água. etc. São as denominações
mali freqüentes pelas quais o dinheiro vai do
Mlso do cidadão para a burra rios tesouros pú-
bllccs. Em termos jht capita cada carioca re-
colheu nada menos dc seis mil cruzeiros aos
cofTcs estatais neste primeiro semestre de
1959. A Importância desse valor se realça
quando ie considera que uma família brasileira
normal — marido, mulher e três filhos —
"contribuiu" em média com 30 mil cruieiros
ou teja 5 6 do salário-minimo do período. Ape-
sar dfsse critério da distribuição per capito rias
impostos apresentar distorções, nâo é menos
verdadeiro que x taxação tributária vem atin-
findo, entre nòs. Índices alarmantes que deses-
timulam a expansão das atividades privada» e
incentivam a aceleração do custo de vida.

A civilização da areia
O clube mais exclusivo do mundo moderno

é o Clube Atômico. Bate o Gávea Golfe ou o
Country Club, com suas bolas pretas a recusa-
rem novos sócios propostos, bate os mais fecha-
dos clubes do West End londrino.

A jóia do Cluhe Atômico 6 umj bomba e
por isso é que o clube, além dc exclusivo, é
sintomático dos nossos amenos tempos. Pais
que náo demonstrar sua civilização fazendo ex-
plodlr pelo menos uma bomba atômica, com
pleno êxito, provando assim sua capacidade
técnica de genocídio, ou extermínio em massa
de gente — êsse recebe bola preta de cara.

O Clube Atômico, como se sabe, tem ape-
nas três membros: os Estados Unidos, a Rússia
Soviética e a Grã-Bretanha, As outras potén-
cias que estão tentando arrombar a porta são,
em destacado primeiro lugar, a França, e em
seguida a Alemanha Ocidental, o Japão e a
China vermelha. Se os três sócios fundadores
chegassem a um acordo banindo novas expe-
rlências atômicas, e tomando as medidas dc
fiscalização que podem tomar em razão ria sua
força, náo haveria mais admissão rie sócios.
Como ainda não chegaram a nenhum acordo,
uma coisa parece certa: a Fiança vai entrar,

Telegramas que publicamos na primeira
página desta ediçáo anunciam, com pormeno-
res, a próxima experiência nuclear da França
no Saara. Tranqüilizando os africanos uo, ao
mesmo tempo, criticando os donos das bolas
pretas, a França informa que foi escolhida pa-
ra a experiência "a zona rie Regganc, no Saara,
a 1.000 quilômetros da mais próxima habita-
çáo humana". E prossegue: "Em troca, ameri-
canos fizeram explodir bombas a 100 quilôme-
tros de Las Vegns, os britânicos a 100 quilôme-
tios de Watson (Austrália) e os russos a 175
quilômetros dc Seimi Palatinsk, cidade siberia-
na de 130.000 habitantes". Além disso, "a ex-
plosáo ria primeira bomba atômica francesa
oferecerá menos perigo de precipitação radio-
ativa que qualquer das riuzentas provas até
agora realizadas por americanos, britânicos e
soviéticos".

Duzentas provas... Por isso é que Bertrand
Russel. Schweitzer c mais uns poucos sábios
do nosso tempo clamam pela interrupção ime-
diata rias experiências. Por mais que os cien-
tistas do lado otimista (porque há os cientistas
nucleares que concordam com o pessimismo da-
queles sábios) queiram convencer-nos dc que
a chuva de partículas atômicas é ainda ínfima.
não o conseguem. Aliás, a França, com sua vo-
cação p.ira os símbolos exatos, volta os olhos
do mundo para o deserto, como quem diz: os
futuros Saaras seráo feitos pelos homens.

Nesse dia o Clube Atômico seri franquea-
do a todo o mundo — mundo de areia.

cas de âmbito nacional e muitas
vezes também não é levada em
conta mesmo quando se trata de
decidir sôbre os seus próprios
dirigentes.

RENUNCIARA AO MAN-
DATO

Novo.
O sr. Frederico Trotta reque-

(Continua na 10." página)

Entre os que se manifestaram
contrários à fusão, o sr. Jair
Martins foi o mais veemente,
criticando os seus colegas cario-
cas de nascimento que se colo-
cam em favor da iniciativa dos
parlamentares das duas unida-
des, no Congresso Nacional.
Considera a fusão, "uma cala-
midarie paia o Distrito Federal",

aòeitárV.íusãW caso Seja indi- NOMEADOS SUBCHEFES
caria pelo povo, através de pie-
bisclto. Caso não haja esta con-
sulta â vontade popular, o sr.
Jair Martins renunciaria.'o seu
mandato de vereador, por consi-
dei ar inteiramente sem fir.nlida-
de a sua permanência como re-
presentanle do povo carioca.

mento de Parques e Jardins, a
fim de ser efetivada a revisão
na arborização rias ruas Caçapa-
va e outras do bairro rie Orn.iaú,
bem como a necessidade rie po-
dagem nas árvores ali existentes.

OUTROS REQUERIMENTOS

A vereadora Lygla Lessa Bas-
tos pediu informações sôbre a
paralisação das obras rio viariu

frase bonita é um biombo, não é
uma explicação.

Que delicia transpor Zen para
um jardim... Que eu saiba (tal-
vez o cinqüentão Burle Marx, pos-
sa me esclarecer) os jardins eliza-
beteanos, os portugueses ou os ho-
landeses, nunca tiveram uma re-
ligião. André Malraux, numa de
suas lindas (e em geral incompre-
ensiveisi páginas sôbre arte, tem
uma fulgurante concepção da"paisagem cristã" no Greco: reti-
rem-se da tela o Cristo e os máfti-
res que ainda assim a paisagem
permanece católica.

Quando chegar em casa vou ver
os retratos do meu livro Pingüim,
sôbre o budismo. Me lembro ngo

quatro
anos, sua situação está condicionada
à mudança da Capital da República,
em qualquer tempo que a mesma se
verifique.

BATUIíITÊ

O sr. Fernandes Távora discursou
sôbre o rentenário da fundação da
cidade cearense de Baturlté.

PROJETOS QUE CONTINUAM

Do avulso constavam vários proje-
tos cm estudo nns Comissões, tendo o
plenário decidido que devem ter prós-
segulmento os seguinter,: 1) que tor-
na obrigatória a desloca e conseqilen-
te limpeza das bacias hidráulicas dos
açudes, represas ou lagos articulais;
2) que declara de utilidade pública o"Processo Arantes", de coagulaçfio do
látex, Romlfero e autoriza a respectt-
va desapropriação; 3) que dispõe sô-
bre a legitimação adotiva; que. Isenta
de direitos, imposto de consumo e ta-
xas aduaneiras os gêneros allmentí-
cios de primeira necessidade importa-
dos pelo Serviço de Alimentação da
Previdência Social; e 41 que autoriza
o Poder Executivo a construir o tre-
cho de estrada de ferro que vai de
Bragança, no Estado do Pará. atin-
gindo o melhor ponto da Estrada de
Ferro São Luis-Teresina.

AMPARO A VELHICE

Pelo sr. Attilio Vlvacqua foi reque-

to da Rua Propicia, no Engenhoca de ter visto lá um jardim Zen,

BANprofMADOR S.A'.:
UM SÍMI'OIQ.4f. COOPfRAÇÍ.C»

DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDÊNCIA

árido e belo, de cascalho e rochas
E convenhamos que se Deus deves-
se aparecer num Jardim não seria
entre tulipas o rosas.

C. M.
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Dr. NATALICIO LOPES DE FARIAS

— Consultai e operações. Tel. 22-3344.
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subia assustadoramente. Os diripen-
tes não cumpriam as leis, desrespeita-
vam-nas: assim o abono de trinta por
cento concedido àqueles inativos, os
pobres ferroviários aposentados, não
vinha sendo pago. Apesar de fazer
parte rio bloco majoritário, lançava
seu protesto contra "o abandono a queo governo federal estava lançando
essa pobre gente".

EMPREGADOS DOS "BOXES" DA
PREFEITURA

Encaminhou o sr;'Sérgio Magalhães
(PTB-DF) requerimento de Informa-
ções ao ministro do Trabalro, md.i-
pando quais as providencias tomadas
pelo Departamento de Fiscalização, no
sentido de grarantlr e resguardar os
interesses dos empregados nos "ho-
xes" dos mercados regionais da Pre-
feitura carioca, no que diz respeito
ao horário de trabalho, face ao ato rio
titular da Secretaria de Agricultura,
que modificou os horários rie funcio-
namento daqueles empórios, estahe-
lecendo jornadas rie nove horas, quan-do a legislação vigente estabelece oito
horas diárias.

GRUPOS DE PRESSÃO

Examinando, do ponto de vista fl-
losóflco e sociológico, a organização
democrática, o sr. Plínio Salgado
(PRP-Paraná) considerou que o Es-
tado moderno exigia unia certa morii-
ficação na sistemática institucional,
para a representação real rie deter-
minados grupos de interesses quo. dooutra sorte, agiam Indireta e mnlefi-rida a inclusão, em ordem do dia, dos ícamente junto às assembléias polltlprojetos de sua iniciativa, que criam cas. Passando ao terreno prático dc-o .Serviço Nacional de Amparo à Ve- '

lhice e o Serviço Nacional dc Irri-
cação de Solos Agrícolas.

EMBAIXADOR
DOS E.U.A.
NA AGRICULTURA

O sr John Caboi, embaixador
dos Estados Unidos, junto ao go-
vêrno t brasileiro, será recehido
hoje, às 15,30 horas, em auriién-
cia especial, pelo ministro Má-
rio Meneghetti.

Tendeu a instituição, .no Brasil, deuma Câmara Econômica, qqc seria
capaz rie atender aos reclamos ria de-
mocracla orgânica, representadas ne-las as diversas classes pelos lnteres-
ses grupais que as unem. Indústria,
comércio, agricultura, operariado,
classes liberais, tinham problemas rli-
ferenciarios. que procuravam equario-nar. nn setor econômico, e nem sem-
pre os seus interesses, dal o surgi-mento dos "grupos do pressão" junto
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BANCO DO COMÉRCIO S/A.
O mais antigo desta praçn.

4703

O sr. Ji.scelinu Kubitschek as-
j-inou decretos nomenando <> ba-
charel Eivarei M. galhães t o co-
••(.¦ne! Af -i so Hcliodoro tios San-
toò. subchefes do jGabinete Civil

„ i, .„„,,., 'ria Pres/rêr.cia ria República, eFalaram ainda nas homem- q dip]omata Pau]o ^ Flccha
op Lima. oficial rie seu gabinete.

OUTROS ORADORES

NOVO DIRETOR
DA CARTEIRA
DE REDESCONTOS
DO BANCO DO BRASIL

òér\$rf.k''ÒÍ SEGUROS'
"CASA DA CULTURA",
EM BRASÍLIA

Igens ao prefeito Pedro
jos srs. Antônio Luvizaro, Fie-
! rierico Trotta, Cesário de Melo.
! Domingos D'AnpeK Telémaco
Gonçalves Maia c Dias Lopes.

Simultaneamente com a conti-
nuação da sessão, realizou-se nn
saguão ria Câmara, em torno rio
busto de Pedro Ernesto, uma ou-

| tra manifestação promovida pe-
ilo Centro Beneficiente Dr. Pe-
jreira Passos. Nesta ocasião, fi-
izeram uso da palavra o sr. A1-; y\ f1!n lie convidar o presidên-
ziro AiiRinne e os vereadores t<> da República para Inaugurar,
Raul Brunini, Luciano Lopes.jno próximo dia 25, em Brasilia,

|Jurandi Miranda. Salles Netto,' u "Casa da Cultura", que a
Jair Martins e Paulo Ateai. França oferece ao Brasil, esteve,

na manhã de ontem, no Palácio
das Laranjeiras, o embaixador
d;quclp npís, sr. Bcrnarri Har-
dien. Durante o uto inaugural,

Não é admissível que o Toa- o presidente Juscelino Kubits-
chek pronunciará um discurso dc" :ignifica>.f'0 internacional. Fala-
ia, também, na oportunidade, o

i escritor francês André Malraux

CONTRA A DIREÇÃO DO
TEATRO

Imagens eleitorais

O PRÍNCIPE
J

Movimenta-se a república das
letras para manter democrática-
mente, pelo voto, uma abstração
monárquica: o Principado da Poe-
sio.

Sc a vida c um tecido dialético
dc contradições, não há mal cm

P^CÍ'^ amtm,avm
MIM «O. *a * CwIImi, *

} umot, ammtt Ootttt m, mt

O si i-vancisco Rodrigues de
Oliveira conhecido banqueiro
mineiro f.caba de ser nomeado
direto,- c'.i Carteira de Redeseon-
tos do Bmuco do Brasil, em subs-
tituição ho sr. Maurício Bicalho
que, receitemente foi nomeado
oiesidinte do Banco rio Brasil.

O sr Francisco RocIriKiies de
Oliveira zinha exercendo a pre-,
iiuência .Jo Banco da Lavoura! P"iais, intocáveis e vitalícios
«le Minas Gerais e a do Sinrii-
c;»to rios Bancos do Rio dc Ja-
r.eiro.

O "Diário Oficial" deverá pu-
Liicar, hoje, o ato de nomeação
Jo novo diretor da Carteira rie
Redescontos. Sua posse, possivel-mente, ocorrerá dc hoje para
a na nhã.

primeiros, c êste eleitor, na me-
dida dc seu voto, se declara por
Guilherme dc Almeida.

Consagro a Manuel Bandeira
mais do que admiração: dcscnber-
la da juventude, seu nume e.itá
lir/mlo para mim A própria idéia

que também nesta área luniliula.de poesia, que em grande parte
elas sc manifestem e conduzam à \ desvendei através de seus versos,
síntese. Vimos há pouco a tenta-1 Guilherme de Almeida sempre foi
/im (/c introduzir conselheiros im- a meus olhos um artista pcrjrito,

no capa- de ele;ar a poesia ao últi-
Senado republicano, constituído de mu requinte de expressão; não in-

BANCO ALIANÇA
do Rio de Janeiro S.A.

O IANCO DO» IONS ÍIRVIÇOS

homens transitórios, eleitos pelo
princípio majoritário. A integra-
ção do Príncipe na democracia li-
terâria sc jas com maior suavida-
de. Aliás, os Príncipes se deixam
facilmente assimilar, como o de-
moiislram l>. Pedro c I). João,
titulares tão incorporados á nos-
sa vidinha republicana que até pa-
recem eleitores do PSD (D. Pe-
dro Henrique, do Paraná, esse é
(.7'.Vi.

jluiit cm minha formação literâ-
ria, c por isso mesmo posso jul-
gá-!o mais livremente. Pos dois,
ele é quem. a meu ver, melhor
encarna a figura do Príncipe,

Não imagino Manuel príncipe,
embora o visualize exercendo al-
tos podères no reino dc Pasárga-
da. onde é mais do que amigo do
rei. c dono do rei, das almas e
dns coisas. São imagino piínripes
Cassiano, Vinícius, Ribeiro Cou-

PRODUTORES DE
FARINHA DE PEIXE VÃO
REUNIR-SE EM MADRI

BANCO BOAVISTA
Uma completa organliaçí

COLÓQUIO
LUSO-BRASILEIRO

Trégua necessária
Em fact ds rtaçio da oposição. é« . . w-

• di cr:r.:l- pública • qu* nio ditou a nc-
i ioUdine<iadt eteüva dc várioi Htorc* c

Opção
Treze mil e quinhentos titulos, no \Jor de

treientos e quarenta e seis milhões de cruzei»
ms. foram protestados na praça do Rio de Ja-
neiro no primeiro semestre dc 1959. Um au-
mento dc 31** "no volume físico" e de 81"* no
valor de idéntiro periodo de 1958.

Por outro lado. no mesmo período. íoram
decretadas duientas c nove falíncias t reque-
ridas cento e vinte e oito concordatas. Um
aumento dt 48% com relação is falências do
primeiro semestre de 195S e de 128^ com re-
'.tri-;-.* is eoncerdatas do mesmo periodo.

LISBOA 10
Rio dc Janeiro, dc avião o dr.
Franco Nogueira, dirctor-gcral
adjunio oa Divisão de Negócios
Políticos fio Minlrtério dos Ne-!

; Rocios Estrangeiros e membro
Fabricantes' de farinha de'da mis.-Oo oficial português? aoj

peixe na Inglatc-.ra. que nestes', fwóqtno rie EsUdos- luso-brasi-
últimos anos vem sendo consu- ^iro. qu- sc realçara n., Bahia,
mida largamente cm todo o.Para onde partirá no dta seguin-
mundo na alimentação dc ani- e a sua chegada ao Brasi . (FP)
m:tis. estão organizando uma
conferência durante a qual cs-
peram reunir produtores não
somente europeus como de pai-!
ses da América do Sul. O con-j
clave será realizado, entre 20 e

S,a, jCorreio da Manhã
bancária i!rdv*". AdmlnidraçSn e Oflrlnai

Avenida Comu Freire, 471, Rio
| Telefone: 52-2020 iréd* Interna)
i.inlf rr,., Teletráflco "Correlomanhi*'
Rakio (rubllrldade c Atilnaturaa):
Actncla Central: Av. Rio Branco,

1SS. eiq. Av. Almirante Barroto
Tel: S2-S15C (rfde Internai

c««,,!,, r,,—. #, Zona Sul — Sucurul Copacabana —ulu para o Av K. s dr Cgpu>b>lu< M0.A
Telefone: 3J-1M2

SlTCRSAl. EM SAO P.U'1.0
Av. Rio Branro, etqalna Gu*m6ei

Telefone»; JJ-Mttl _ U-OÍI
SfClRSAI. EM MINAS

Rua Gfliii. SS — Belo Hortiontt
Telefone: Z-oa:?

SltfRSAI. KM PETRÓPOLIS
Avenida IS de Novembro, 1W4

Telefone: ll-Jfl
PREÇO 1)A ASSINATIRV

(POSTAI.)

Mas se formos aprofundar as to, Milano, Hcnriqucta, João Ca-
coisas, veremos que nem mesmo' bral, meus "jraielh" Emílio Mon-
a noção de príncipe i privativa ra e Abgar, Quintana. Murilo,
da realeza ou nasceu com ela. Em, Cardoso, J'as<o, Mcnolti, Meyer,
Roma, significava apenas o pri-'Schmidt, fíopp, c Deus sabe co-
meiro .dos senadores, o princeps mo a poesia de cada um destes

grandes, mais ou mriwt divulga-
da. ressoa no leitor. Cecília Mei-
reles. sim.

senatus, com direito a votar em
primeiro lugar. O Imperador Au-
gusto i que transformou essa hon-\ reles, sim. rena nela a pnnnpa-
raria de regimento em título im-', lidade nata — numa estrela, Be-
perial. Isso talvez diminua o en-\te!j^sit nu Ahlebarã, tanto mais
canto da lãurea: afinal, tudo i re-' distante quanto mais luminosa,
pública. ) Mat vejo facilmente Guilherme

Por uma coincidência feliz,' príncipe, pela \ei;âo atistcctática
quem le-.-ou pelo fírasil afora, rm-de seu espirito e de sua poesia,
espetacular raide aéreo, ot bates a culminar r,,> primnrea 

"Peque-
la eleição do futuro príncipe d"s nn P.,-nuuuriro", em que, partin-

21 de outubro em Madri. A
conferência, que é promovida
pela Assciação Britânica de Fa-
bricantes dc Farinha de Peixe.
tem como objetivo a troca dc
informações técnicas e cientlfi-
cas entre os delegados doi vá-
rios paises. assim como a dis-
cussio dc aspectos relacionados
com a organização comercia! e

? a posição estatLnici da indústria
em conjunto.

A farinha de

€^|ra
TflS: 52-9051 c 42-242*

PAGAMENTOS
NO IES0UR0

Aposentados

sVmilirai 
 

cm í»m F°f,at loi losi Condi, cujo so-\do dr fedes populares medievais,
brenome lembra necessiiriimwntete usando formas arcaicas t sim-
Monsirur le Prime, ou seja, o pies. converte os poemas em jóias
primeiro Conde, único na corte a'de coroa real.
ser chamado só por esse titulo,- Pem, r nân i que alguns eleito-
sem mais nada. ,rrt se lembraram dn meu hnmA-

Vejo, pelas primeiras apuraç-ifs mmn C D.A., rnnredendn-lhe al-
conhecidas, que os votos se diri- gunt votest O sufragado, reco-
gem em maior número a Gmiher-i
me de Almeida e Manuel fíandei-
ta, e t de palpitar qur cv.lrt is-
ses este;a pintando o vencedor. O
principado se enobrecerá, cnttfe-
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Mental Cri M.»»
Semettnl CrS J0n <>•
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Salvador Gliantr. Maa«el Morlev,
Mirlo Sirafte» Gonçalves, pedra Jtti r'™ " qualquer dns dois, te prin

A Paiudoria do Tesouro Na- ** *onia * *"»«'*» líj««i», ny< tiçwfica "" 
primeiro rm me-

peixe possui;'ionaI efetuará hoje. das 12 às 1«; „„rlví,.*KÍiino. »*>*: rt cimento e gradnaçàn", comn tu
proteínas em alto grau tornan- hor» o P»«;™rti» d" ****- OCALoSS S&ÇW (oícLCl£i e o twtode dr criticar nn £h- t
do-s« atualmente um aíimínto tes folhas do 12 a dia utxi: scriEMEvro»» **o Iejlao di- ni.nAn* it Mormt Rttt* n étfi
altamente disputado peioa ena- Aposentados do Ministério da, vol vidos, meimo «uaxbo kao
dom i Jur-ça, a°i 4-Ml a 4515. .pcbucadoi.

nhecido mas ferem f t ,tio, encar-
reaã-tne de dizer que ,iorideee g,
ífmkranrt Çfnerota, prtm ?¦',-¦* tf
_•<..«,?-:',•/¦•: n. ra se ater "prmet

ú Aquilrwie ,i 1} fr-ur ab lie",
't<n ter tre,-.;-, nte';r f.jri a mrs-
4i*itisj é f--r f/i**Mr*m/n#£ <" #H-
Ufriatift .' ,}-.!,3 t--M %J't i
í ütõ ÍíTj!j.".

letâdcd* tU tUstmpaiir entre iou\ C. D. A.
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Casal conhece o mundo,
andando de motocicleta

QUATRO HOMICÍDIOS ASSINALARAM
A PASSAGEM DE MAIS UM DOMINGO

Deverá ser adiada a inauguração da
Exposição I Indústria e Comércio

Quatro homicídios assinalaram

passagem do domingo. Três ocorre-
ram em diferentes bairros da cida-

de (Mangueira, Andarí c Higicnópo-

lis) e o outro, em Nilópolis. Estado
do Hio, no interior de um trem.
Deste último, a vitima, uma jovem
de 16 anos, atingida por uma bala
na cabeça, morreu no Hospital Car-
los Chagas, para onde fora removi-
da momentos após o fato.

a | O cadáver, depois das formalida-
des de praxe, foi recolhido ao ne-
crotério do Instituto Médico Legal. O aceitou o
detetive Hélio, da Seção de Investi
gações Criminais da Divisão de Po
lícia Técnica, está realizando diligên
cias para identificar os criminosos.

Náo sera inaugurada, como esta-lsição teria como local a parte ater-
... -..vi.tn nn dia 7 d» setembro rada na altura do Calabouço. Essa

chamou o operário para fora a fim|va pre.isio, no aia í ae «eiemoroi.
a Exposição Internacional de Indús

RIXA TERMINOU EM SANGUE

MORTO COM QUATRO TIROS

Há tempos Bemardino Gomes (op.,
cas., 42 anos, Rua Professor Pizar-
ro, 64 c'6, morro do Andaral). por
motivos de limitações de terrenos,
tinha rixa com o indivíduo alcunha-

N„ inicio da Kua Santos Melo, do de "Pedro Bala*', morador ao la-

próximo ao viaduto de Mangueira, do de sua residência. Elemen o de

Elísio Gonçalves de Melo (vendedor; gênio ,,^«*«1 
e dado, a vlolên

ambulante, cas.. 58 anos, favela do . tias Pedro B»l» "gjra'
"Buraco Quente". barraco sem nu- antccc-cmcs,

de resolverem a questão. Antônio
desafio c, em pouco, os

dois trocavam pesados insultos. Em
meio a altercação, "Pedro Bala" sa-
cou de uma faca c desferiu violen-
to golpe no coração do operário que
tombou sem vida. Em seguida, bran-
dindo a arma, fugiu, tomando rumo
ignorado.

Inteiradas da concorrência, esti-
veram no local as autoridades do
18° Distrito Policial, quc providen-
ciaram a remoção do corpo para o
IML. Foram iniciadas investigações,
para a localização de "Pedro Bala".

ASSASSINADO DENTRO DA OBRA

hipótese, todavia, foi afa-stada fi-
, cando determinado que o local se-

tria e Comércio. Diversos fatores, ria o Campo de Sao Cristóvão. Sur»
contribuíram para o adiamento, que C-u uma série de dificuldades, II-

. , , ,,„. __ i gadas ao escoamento de veículos e
poderá prolongar-se por alguns me-
ses. Nem os organizadores da expo-
sição, os construtores dr. menumen-
tal obra, ou ainda, as firmat que
adquiriram estandes poderiam pen-
sar hoje naquela data para a inau-

| guraçAo do grande pavilhão, dado o
andamento das obras.

das águas pluviais. A primeira di
íiculdade seria contornada com a
utillzaçáo da Quinta da Boa Vista,
mas o escoamento das águas ficou
na dependência da Prefeitura.

ANTECEDENTES

mero, morro de Mangueira),
das 5 horas de domingo, foi abatido
a tiros por quatro malfeitores. An-
tes de cometerem o homicídio, os
bandidos tomaram a carteira de di-
nheiro da vitima. As autoridades do
lflo Distrito Policial que estiveram
no local, encontraram junto ao cada-
ver, um cachimbo com resíduos de
entorpecente, provavelmente maço-
nha. Ficou ainda apurado, que °
morto não registrava bons antece-
dentes.

A idéia da organização da exposl-
; ção nasceu por ter o sr. Joaquim

Na Rua Borges Monteiro, 67, Hi-1 Rollas no ano de 1946 reivindicado
. para o "Hotel Quitandinha" uma

de"domingo, ainda devido a posição çjo, domingo, cerca das 23^ horas,| Mposiç&o de indústria e comércio.
n nú- antcccaemcs, lciiuu, .....».__.». -.»- _._ _..._ u«n>. •— . 

cerca mas entradas no 18° DP. Na manha -ienópolis, num prédio em constru-

da cerca que separa suas residen-
cias os dois homens voltaram a dis-
cutir, sem maiores conseqüências,
devido a intervenção de terceiros. A
tarde, em companhia de um irmão
e outros amigos, Antônio foi beberi-
car em uma tendinha das proximi-
dades. Pouco depois. "Pedro Bala'
também surgiu na birosca. Os dois
homens fitaram-se longamente e. to-
mando a iniciativa, o desordeiro

Em frente ao "Correio da Manhã" o casal austríaco

Esperando poder passar dois me-
aes no Rio, encontra-se nesta Capi-
tal um casal que, em motocicleta,
tatâ dando - volta ao mundo. Ste-
phan Alexander (austríaco) c Ger-
da Waigand (tallandesa) pretendem
atravessar os continentes em quatro
anos. A metade do reide Já foi ven-
cldo.

O casal, que ontem esteve em vi-
¦ita ao Correio da Manhã, acha que
esta «ida le "vagabundo" é uma de-
llcia. Andando de motocicleta, dor-
mindo cm barraca e cozinhando ao
ar livre, Já viajaram mais de 80 mil
quilômetros, faltando, apenas, 70
mil para completar a viagem.

OBJETIVOS

Quatro são os objetivos da viagem
do austríaco Stephan:

io — conhecer o mundo, ao todo
65 países;

2o — encorajar os Jovens a viajar
pelo mundo;

3^ _ estabelecer o recorde de dis-
tâncla em motocicleta, e

40 _ fazer um filme colorido do
reide.

Como seria natural, o casal pre-
ttnde, ainda, escrever um livro, no

qual narrará em todos os detalhes,
a viagem iniciada em Viena, no dia
16 de setembro dc 1956.

CASOU-SE DURANTE A VIAGEM
Perguntamos a Etephan qual ti-

nha sido até o momento, o fato
mais alegre de sua viagem. Sem
que tivesse tempo de Tesponder, a
sua esposa respondeu por êle; "Foi
o nosso casamento".

Stephan sorriu e acenou com a
cabeça, como aprovando as palavras
da companheira.

Foi numa agência dos Correios e
Telégrafos da Tailândia que o aus

OCORREU NAS RUAS
E NOS HOSPITAIS

AGRESSÃO

— Encontra-se internada cm estado
grave no Hospital Getúlio Vargas, a
doméstica Elza Gonçalves, (34 anos,
Rua General Olímpio da Fonseca. 263),
apresentando ferimento penetrante no
tórax. Fora ela agredida a bala pelo

foi removido para o Hospital Souza
Aguiar onde ficou Internado em es-
tado grave. Do fato tiveram conheci,
mento as autoridades do 169 D.P.

INCÊNDIO

homem aproximou-se do vigia | Mais tarde departamentos governa-
mentais pleiteiam Junto às autori-
dades que a exposição de Quitan-
dinha se estendesse até o Distrito
Federal, ficando entáo resolvido que
Isso aconteceria, dependendo da es-
colha do local. Em principio cogi-
taram os organizadores que a expo-

Francisco Nunes Padilha (casado, 32
anos) e lhe pediu café. Os dois en-
traram na obra e logo seguir, di-
zendo-se ferido, o vigia gritou por
socorro. Em seu auxilio acoreram os
operários Severino Marques da Silva
e Daniel da Silva, também moradores
na construção. Daniel, porém, foi re-
cebido com uma facada na regiSo
fosca esquerda e tombou.Severino. 23 _u. d_ „,..
que chegou em seguida recebeu doU™» drad. dos
golpe» no coração, «ind3°. 

f'"^ 
" 

5 ,ü0_' (solteiro. 28 anos, Estrada do
da. Aproveitando-se d nat mal co„»,s ^^ o) .
fus.o que se estabeleceu no local, residência
o criminoso fugiu sem •«"«•»- 

ignorada). Todos foram removidos
cado Francisco e Daniel oram re- 

J» _._,._ ...movidos para o Hospital uetuiio i™*« v «•  _u__ij. „.*, ., . ... ide a 1ovem, que fora atingida na
Vargas, onde ficaram internados- Itu •' j»>li"- <

ALTERAÇÕES

A obra foi iniciada e. tudo seguia
noimal até a visita do presidente
da República ao local. Depois disso
a Prefeitura resolveu reduzir o pro-
Jeto e com isso tudo foi alterado
surgindo, como é óbvio, novas dili-
culdadcs. Mesmo assim a firma res-
ponsável reiniciou o seu trabalho e cessaria uma articulação

tal vulto não poderia ser concluída
em tempo tâo escasso.

HARMONIA

Outras feiras internacionais íorara
inauguradas paulatinamente na pro-
porção em que os pavilhões ciara
concluídos. Nesse caso, entretanto,
nâo está a Exposição, pois a eua
principal atração é o pavilhão cen-
trai, que terá que ser totalmente
concluído para que seja entregue
aos expositores, de vez que não
possui subdivisões. Assim, organi-
zadores, expositores e govêrno ao
invés de marcar datas para a inau-
guração devem unir-se pura com-
pletar ésse trabalho, de modo a que
no final seja apresentada uma cx-
posição à altura do grande empre-
endimento. Para isso torna-se ne-

harmonto-
obra comsa para a conclusão

geral aproveitamento
da

ENCONTRADO
0 VIOLINO DE"FAFÁ LEMOS"

triaco conheceu sua esposa
funcionária dc guichê. Um
de selos e uma troca de sorrisos

Uma fábrica de móveis existente na,
tórax, run <:.« «*.->¦•—••••—•. Rua Dias da Cruz 643, de propriedade procuranao
seu esposo Manuel Gonçalves, quando ™8s£*,^£y 

_ierichs. foi completa.'noturno,
verberouseu procedimento ao chegar, 00^^ ,„„ 

por violento incín.
em casa embriagado. O agressor m- ..

Ali, quando as autoridades do 20."
D. P. mostraram-lhes várias foto-
grafias, reconheceram o ex-guarda-
noturno Lourival de Lima Couto
(Rua Eduardo de Sá. 54), que ron-
dava aquele local. como sendo o
criminoso. Uma turma de policiais
da delegacia de Bonsucesso, está

localizar o ex-guarda-

quc irrompeu cm seuHUU. \J Uft.VO.-«. mm- -|

então j Kl», estando a Policia do 2W R/ihII Apesar"_a"). rèsfesã com que agira
pedido! cm seu encalço, desde domingo ulti «1 

bombeiro*s do Mélc- vila Isabel
sos fo->°> tllland0 <"corrcu ° mo- !Campinho nada pôde ser salvo. L

. . __. .t.ni.lu 4i-.(*ln rti> i nrin -írlr. n 1

APÓS O ASSALTOInterior
iram

, l^fid?ci_to\á.'offi--3lr,i 
"!" 

mingo. no interior de um trem que
primeiros passos do rápido | _ Na madrugada dc domingo ulti- cu«u ^^ 

prejuízos de cerca pouco antes partira de Nilópolis, re-
namoro, pois dias após casavam-se. : mo em meio a um conflito ocorritio .^ ^ m|1,lão e mclo de crUzeiros. O gistrou-se cerrado tiroteio. Ao final
A viagem recomeçou, não antes, po-1 num clube situado a «ua OUDa ocorreu na madrugada de ontem jaziam feridos no comboio Maril

Penha o cnwdUo 
^nucWoaquta ao compareceram as autorida- Franc!fco Murtlnho (soUelra> 16Pacheco, (24 anos. Mia •"""*, H~Ues do 229 D.P., que requisitaram o

Maio 95), recebeu violenta'£»£«»£ Sneurio da Perícia, para que seja
na cabeça que »he'ftaturou o crtnio. causa do incèndi0
O agressor.é desconhecido, estando 

rém, dc scr adaptado um novo as-
sento em sua motocicleta "Puch",
de 50 cc, 2 H.P.

PAÍSES VISITADOS
A excursão de motocicleta con-

tinuarà, possivelmente no princípio
de outubro, quando os dois descan-
sarem algumas semanas nesta cida-
dc. Então recomeçarão a viagem de
volta, passando pelo Nordeste do
pais. Em Recite atravessarão o
Atlântico em navio cm direção a Da-
kar. De Norte a Sul, o continente
africano será conhecido pelos ex-
cursionislas. Antes de chegarem a

TENTARAM ASSALTAR
A AGENCIA DA CAIXA
ECONÔMICA
Dois ladrões tentaram assaltar a

agência da Caixa Econômica, loca-
Hzada na Rua Voluntários da Pátria.
Os meliantes foram pressentidos por
moradores vizinhos, que chamaram
a Rédlo Patrulha. Com a aproxima-
çSo da viatura 65, Os assaltantes fu-
giram, usando um carro preto que
se encontrava estacionado nas pro-
ximidades. Numa batida levada a
efoito logo a seguir pelas imedia-
ções. 05 patrulheiros nào consegui-
ram localizar a dupla. Retornanlo
ao local, os policiais verificaram
que uma das portas de vidro esta-
Ta quebranda. A dc aço, apesar
dos Binais do violência, resistiu ao
errombamento. O fato foi levado ao
conhecimento dns autoridades do
3" Distrito Policial, quc encetaram
diligências a respeito.

. agressor.é
Policia do 219 D.P. a sua procura.
A vítima encontra-se Internada em
estado grave no Hospital Getúlio
VargaS' 

ATROPELAMENTO

— Na madrugada de domingo últi-
mo o gari João Pará Campos, (44
anos lote, 5, cm Belfort Roxo), foi
atropelado por um auto dc chapa lg-
norada na Av. Rio Branco, esquina
da Rua do Rosário. Com fratura do
crânio c outros graves ferimentos pç-
lo corpo .foi internado em estado

""_¦"¦"¦"¦-  , "*l_ravc no Hospital Souza Aguiar. O
Viena, visitarão a Rússia, comple- I *„ _ p tomoll conhecimento dio fato.
tando, assim, a excursão.

Muitos paises Já foram visitados _ Ontem, cerca das 13 horas, quan-
pelo casal. Entre outros: Alemanha, do tentava atravessar à Av. Rui liar-

ouj-i.a , -u _-....- u- -""--""', produzira 1 munao ae vacinas
O TIROTEIO ito da Central do Brasil, a quem da anti-Varióli.as por mês para aten-

; semanalmente, a importância de SOO de_ à imunização em massa que
As últimas horas da noite dc do- cruzeiros. Posteriormente ficou apu- vem senfj0 feita nesta capital C"na 

interior do Estado. Assinalou
que até agora aquela Secretaria
atendeu a todos os pedidos para
a aplicação da vacina em repar-
tições estaduais .escolas, hospi-
tais, entidades associativas c cm
empresas particulares.

(solteira
anos, Rua Gustavo de Andrade, 26,
cj 3, Irajá),, Sebastião Pinto da Sil-

cruzeiros. Posteriormente ficou apu
rado que um dos feridos, José Ri-
beiro, é cúmplice de Eugênio e ini-
ciara o tiroteio, ao desentender-se
com os colegas de furto, na partilha
de 15.200 cruzeiros, que haviam re-
tirado dos bolsos do passageiro Abel
Antônio de Oliveira.

conseguiu levantar toda a estrutura
e iniciar a cobertura plástica. A
contece que os trabalhos para o es
coamento das águas não acompa- j
nharam o restante das obras e dc
dificuldade em dificuldade o traba-
lho foi sofrendo paralisaçãócs até
que chegou a ponto de estagnação.
As alamedas e as galerias a cargo
da PDF estão longe da conclusão.
Por seu lado os expositores, mesmo
que as obras estiveram agora con-
cluldas, nâo teriam tempo para ar- As últimas horas da noite do
mar os seus estandes ate o dia; ontem, Um grupo de policiais da
aprazado (7 de setembro). Já ha- Seção de Roubos c Furtos, do 3o
víamos previsto que uma obra dc Distrito Policial, localizou no

(morro do Humaitá, o indivíduo
Aristóteles Morais, vulgo "Toti-
nho", membro dc um bando da
assaltantes que vinha agindo na
Zona Sul. Em poder do marginal
a Policia encontrou grande quan.
tidade de jóias, cautelas da Cai-
xa Econômica, 2.500 escudos e
vários objetos, tudo produto de
furtos. Também o violino do
"Fafá Lemos" (Raphacl Lemos
Jr.), que no dia 19 de julho úl-
timo. desaparecera do carro do
artista, estacionado cm frente a
Churrascaria Parque Recreio, na
Rua Marques de Abrantes. foi
encontrado no barraco dc "Toti-
nho".

Conduzido para a delegacia, o
assaltante íoi interrogado cerra-
damente, pois segundo acreditam
as autoridades, os demais rom-
ponentes da "gang" dc assaltan-
tes, estão homisiados no morro
de Santa Marta c "Totinho" de-
verá revelar seus nomes. 

cabeça, morreu instantes depois
Ainda no trem, foi detido Eugênio

Ribeiro de Carvalho, um dos parti-
cipantes do tiroteio que, interrogado
pelo subdelegado Waldemar de Cas-
tro Alves, de Olinda, adiantou ser
punguista c ter como campo de ação,
os trens da Central. Disse ainda que
cm suas atividades, conta com a
proteção do indivíduo "Waldemar 

,-..---.-.- instituto Butantã
Sujeira", do Serviço de Policiamen-I . '• ¦ .

BUÍÀNTÁ PRODUZIRÁ
VACINAS PARA
IMUNIZAÇÃO EM MASSA
SAO PAULO, 10 (Sucursal) —

O Secretário da Saúde revelou

Bélgica, Estados Undidos, Canadá,
Venezuela, Argentina. Até o momen-
to JA consumiram 3B pneus c mais
rte três mll litros dc combustível.

RECEITA
Sempre muito otimista, Stephan

informou-nos que não é muito difi-
cil organizar um reide igual ao
seu. Dinheiro, por exemplo, náo é
grande problema, pois tendo saido
de Viena com 30 dólares no bolso e
gastando um dólar por dia, nunca
teve problemas financeiros. Traba-
lhando cm publicidade, sempre acha
nas grandes cidades visitadas firmas
quc cm troca de propaganda, lhes
prestam ajuda financeira.

"E' importante, declarou-ncs, que
a pessoa desejosa de empreender
viagem semelhante pelo mundo, dc-
vc ter uma alta dose dc perseveran-
ça, paciência e espírito esportivo.
Caso contrário, todos os planos In-

llharão".

ASSASSINADO A PAU O
OFICIAL REFORMADO

O tenente reformado da Mari-
nha, Vicente Gomes da Silva (32
nnos, solteiro, Av. Getúlio dc Mou-
ra, 331, casa 3, Olinda», foi encon-
trado morto, na tarde de ontem, no
npartamento 402, dn Rua Turua-
na 33. Comparecendo no local, o
comissário Samuel, do 24.° Distrito
Policial, solicitou o auxilio da Pc-
ricin, ficando apurado quc o tc-
nente havia sido asasslnado com
um pedn .0 dc pau achado tambcm
no interior do apartamento.

O ENCONTRO
Neli Rodrigues '27 anos, casada,

doméstica», residente no aparta-
mento 404, daquele mesmo prédio,
na tarde de ontem encontrou, jun

bosa, nas proximidades da Escola Ana
Neri Sebastião Miranda (solterio. 32
anos', auxiliar dc contabilidade. Rua
Jardim Redentor, s|n. São João dc Mc-
ritll, foi colhido pelo auto chapa
2-99-29, pertencente ao embaixador
Negrão de Llma. Sebastião Alves, mo-
rador na Trav. Alice, 499. motorista
do chanceler, que na ocasião dirigia

auto particular, prestou socorros
vítima, quc recebera contusões gene
rallzadas, removendo-a para o Hospi-
tal Souza Aguiar. Posteriormente,
compareceu ao 39 D.P.. onde prestou
esclarecimentos.

Manuel da Silva, piloto civil. 128
anos. Rua Silveira Martins. IM apto.

004), quando na tarde dc domingo
úitimo, tentava atravessar o cruza-
mento da Rua Santa Clara com à Av.
Atlântica, foi atropelado por uma Iam-
breta. Em conseqüência sofreu fratu-
ra exposta da perna esquerda, sendo
Internado 110 Hospital Miguel Couto

.0 Investigador de plantão, declarou
quc fora atropelado propositadamen-
te Ciente rio fato. entraram em dill-
gências as autoridades do 2"? D.P.

ASSALTO

Na Rua Angra dos Reis, na Tc-
nha, próximo a um terreno baldio,
dois indivíduos de côr assaltaram e
balearam o operário Juarez Coelho da
Silva, _2B anos, Rua Condcssa de Bel-
monte .121). A vítima, com vários fe-
rlmentos pelo corpo, foi Internada
em estado grave no Hospital Getúlio
Vargas. O fato ocorreu na madruga-
cia rie domingo último c dele tomou
conhecimento a Policia do 21? D.PI tos (19 anos, solteiro, pára-quedis-

ta do Exército» coino residente-..""^"—co-ra cm-(,mgências
também na Avenida Getuho Mou- *-uo 'c ra™md

ra e por quem o tenente, uni anor- desastre
mal, tinha grande amizade.

_,rir,TtT — Na manhã de ontem uma loco-
FUGIU ! motiva da Administração do Cais do

A nutondade apurou quc O para-|,,ôr|0 colheu na passagem de nível
quedi-ta desde sexta-feira, náo existente entre os armazéns 10 c 11,
comparecia ao quartel, não sendo urn carro de passeio. Felizmente nao
encontrado, igualmente, nos luga-.ocorreu des». tre, d. -Rências

res onde comumente estava. Por «Jjwg. 
zgiK™had0 da Silva. Octa-

iSSO Hélio COnstltulU-SC 110 prmei- c(iio n'0..a c pc_ro Teixeira da Silva.
pai suspeito do crime, estando ar, t0(ios residentes cm Nova Iguaçu, so
utoridnde cm seu encalço

UM DETALHE
A janela da residência do tenen-

le, na Avenida Getúlio dc Moura.
eneontrava-.sc arrombada, tendoIUL l« I Vil UU ..¦li...'..» wiiVVi«MWM| j...» ÇltGUUWUYK-t-C .t. l _/ll.U-»u»S V»

to _ porta dc sua residência, uma j desaparecido todo o dinheiro c
toalha tinta de sangue Estianhan- i()ia urm fomo outros objetos dc

valor. O apartamenot onde foi en-
contrado o cadáver, também esta-
va totalmente revirado, presumiu-

do o fato. comunicou-se com o ze-
lador do prédio, .loao Vicente Ri-
beiro (42 anos, casado», residente
no apartamento 202, quc imedia-
mente procurou saber a procedên-
cia da toalha, finalizando por che-
isar no apartamento do tenente.
Ali. verificou que n porta estava dc c.,lr m0rto, e que posteriormen-
tòmentc encostada e. penetrando tc f0l alc a antiga residência da
no apartamento, encontrou o corpo,\jtima de ondc rtirtou todas, aí
dc Vicente na cozinha. Ij0|as c dinheiro, desaparecendo.

DILIGENCIAS _________
O comissário Samuel entrou eroi-

diligências, conseguindo localiair'
Walter de Oliveira e Hlldcbrando
dos Santos, ambos moradores com
a vitima. Declararam que o tc-
nernt* comprara O apartamento na
Rua Turuana e ha dias vinha efe-
tuando a mudança no que rra exi-
liado por êle*. Citaram também
Hélio Natalino Mendonça dos San-

freram apenas lenmcntos leves. Me-
dirados 110 Hospital Souia Aguiar, re,
tiraram-se anús O fato foi registrado
pelo II" D.P.

, SUICÍDIO

Na manhã dc domingo ultimo, o co-
mcrclante Artur Vieira da Costa (69
anos. Rua Santo Amaro, 5 apto. 204).
usando o próprio cinto de seu rou-
pão, enforcou-se no Interior de sua

V* »«""""""- "•¦• ; «-• ------ r..i,iAneia no fato tomaram conhe-
do ns autoridades que tenha havi- ~tn0 'as 

autoridades rio 4" D.P.
do luta no interior do mesmo, btl- ,po5 R5 formalidades dc praxe.
põem, que O tenente tenha ofClC- expcriimii gula removendo o cada-
cldo rcsistôncla ao seu algoz antes \Cr para o necrotério do I.M.L.

HOMENAGEM
À MEMÓRIA DO
MINISTRO ARTHUR
MARINHO

QUEDA DE TREM

— Apresentando fratura do crânio,
foi Internado na m*nh» dc ontem, no
Ho»pltal Souza Aguiar, o operar o
Jo«c Anseio Pereira. 122 anos. resi-

IricncU ignorada», que caiu rie um
trem elétrico na estação de Triagem
A Policia tomou conhecimento do
fato.

RARA INSPETORES E VENDEDORES

^^^™"*"^^-^_______________P" *________l--»-*^^^^^

TRANSPORTE DE PESSOAL

<_U-m 1 t—*^y-pJ 1—»ar

FOGO DESÍRUIU
1.600 ACRES
PLANÍADOS
NA CALIFÓRNIA
IXSINORE. Califórnia. 10 — vw-

— Antônio Pereira da Costa. <49
anos Rui Moral» Pinheiro. 1.016. quan-
do na m.nhi de ontem, viajava como
pingente num trem da Central, caiu
no leito da via ferrei, ns estição rie
Piedade t teve morte Instintànei. Ao
local compareceram n autoridades do
2.19 D P. que. apó» as formalididfs

Por iniciativa do »«e*^.<Ior rie Pr«e 
^r.^^remov.^FJmaiio Crur com apoio dos demus '

celesas. Juiies das Van» da Fajen- _ Ctrtt: _,, 17.30 horas de ontem
át e Ministros do Tribunal federal sülest Fcrrelr» l.elte c solteiro. 19
de Recursos, foi prestada ontem .1 mo«. gravidor. Rua Merediba. T9. Pe-
t—de uma homenaaem póstuma ao nh»>. vl.Jn» romo pinsente de um
ÍÍ. Artur de L^Mi^ «™<*. Lec^dln, 

£»-- 
--

cem a iruuíuraçjo. an.ts do nlc» J.ânc,u „ls.fnte ni Rui de Sio Cri'-
doj trabalhos da S;t*ii> do Tr:Uir..l tov4o \uton foi projctirio 10 leito da
rleno. de un» plaquei* de pnta em tii férrea Colhido pelas rodi» do
seu antijo fibmcte de trabalho, comboio, «oíreu esmisamento di« per-
atualmente ocupado p*'o mir.:stro nas e rolo esquerda. Em ambulância

^—<_& í^jÉ--jIB9__m[^^llft^^r_^_^^Í

mnm '¦l,'*_V/JW»k^^f/T bíacJ
ggiumwtCJmm . [ I

XCURSÒES

lento incêndio nesta cidade — que Cuntu Vasconcellos Filho, com ms-
causou ftrim*ritos a Jl bombeiros e cnçiVes alusivas k txrsona.dadf: e k
emtacou. tm certa ccasUto. círca de pissagcm do ministro Marinho por
tSO casas — estava Jà s-endo domi- aqu«'a s»'a.
nado P*la manhã pecas aos esforços N* ceatska. usaram da palavra, c
ée Coito dt Bombíiros Presidente do TFR. ministro Afrinrij

O incêndio, ccnsidtratki o pior r.a Costa « o ministro A»-.;.: Dias. ten-
CalÜòrnia noa ultimo» ene*, quti- d> comparecido os rnínutro» D!a'-r.a
mou 1 »0o acre» de Énrorn • d«- Tavares da (_nha Mello. Cunha
tratu uma casa. tendo s« iniciado no Vjv - —.-e ' •¦> Filho, Godój 116a, Jeio
eàimtda <ja«íiá? um caminhão capotou 3e*t át Queíroí, Raytnurido Macfdo.
t et IncendKm. O motorista morreu cindido Lífco. Caetano EsleüU. Nei-
• ua p*i*af«»ra do veículo sofreu «1 Ribeira Alves» V»»co HenrMjut
fwsmento* As chamas se pr^iaram. d Asila « Ftor*_.w_ dc A«-Ur M.tttw.
bnediitament* r-eía» p:ant4Çi>w. «jj- o aub-procurador»f»ral da Repúbli- Correio» • Teiefr*fcn do Rio Gran-;
dadas pela venta abrancendo Krra te. %r. Kktss Barbèdo * a famUu 6t ^0 saj_ tm p_m .» Aietre. estará I
tr** rltauA* dt te miam tm tftnu da r.omtnatteOo. alem áetsjmete- éi9pca.íXi} do pMí„ ,aWmMdo!
d* t»^ Au«J«- ».-» aaufo* t te-ttje*. do Toder lu-

Mata dt *» bombeiro. *>fítr»~i H:rar* F4w t Müt»»no Pttbtico tre Watt Ua o canmbo ««r.emoratiro;

fu*tm*duxas lese». federa*. do 2* Coafrraao Brasíltiro dt Medi»
XV. » bom>eirv4 «ae aotteram r>.stwl- por escerraiía a solenidade.; flJvâ MUJUr «^ tfT ^ta , aetos,

¦W-nadorai *>»¦* sen**. í sf *erv_a 8 Frewdtnte d» TTR. rmirurtr» Afr»- „..w._- « „-hh
e\**m*%*::t*áot. etr-á* «ue * «#-» a*.W> C«*t«. achcitou das praatatea am, •' •*»• ow-xa. q.*..-»* * j«í»__
«-M-trtm ta» titado crtttco. sVth 'ia__at« dt aiM-rte, iivaltot

CARIMBO
COMEMORATIVO DO
CONGRESSO BRASILEIRO
DE MEDICINA MILITAR
Na Oirtwría Gtrsl attional à*$ ]

FIM DE SEMANA. FÉRIAS. E

Dotada de tração nas 4 rodas e potente motor de 90 HP-6 cilindros,

Rurai-Willys assegura transporte de absoluta confiança. Espaçosa e con-

fortável, acomoda ó pessoas e mais bagagem, com rodagem suave, faci-

lidade de manejo e esplêndida visibilidade. Funcional e econômica, Rural-

Willys atende a inúmeras exigências óo vida atual, no trabalho, passeio

RURAL-WILL
camioneta brasileira com tracâo nas 4 rodas

w
CONHEÇA O VEÍCULO IDEAL PARA O CAMPO E A CIDADE NOS CONCESSIONÁRIOS [WILLYS

V«i__TS-CVER_A.NO DO BRAÓ _ % A.

t.e.1
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BRASIL, ARGENTINA...
(Continuação da Ia. pág) que comparecera especialmente ao

aeroporto. (F.P.)
Do Panamá — O governo paname-

nho resolveu fazer frente comum com
Cuba e Venezuela, na Conferência
dos Chanceleres Americanos, informa
o jornal "El Dia".

O jornal acrescenta que o minis*
tro do Exterior panamenho sustentará
a tese da livre discussSo dos proble-
mas econômicos da America Latina,

mou que Herter se propõe a perma-ldeixando em segundo plano o Xema
necer em Santiago até que terminejrelativo à situação nas Antilhas.
a reunlSo; previamente havia sido (F.P.)
Informado que só estaria ali duran-
te uns 3 ou 4 dias. (UPI)

Entrementes, chegou a Santiago a
delegação argentina, presidida pelo
ministro do Exterior Diogenes Taboa-

vocado depois que a República Do-
mlnicana acusou os governos de Cuba
a Venezuela de conivência em uma
suposta conspiração para derrubar o
governo de Ciudad Trujlllo; a acusa-
ç3o foi repelida — categoricamente
pelos governos visados.

O Departamento de Estado rcafir

PREFEITURA
Novo regulamento sôbre selagem de notas fiscais

• a a

da e foi recebida pelo chanceler Ger
man Vergara, pelo embaixador argen-
tino Enrique Nores e pelo pessoal do
protocolo, tendo prestado as honras
militares no aeroporto de Cerrillos um
regimento da artilharia antiaérea.
(F.P.)

Em Montevidéu, foi designada a
delegação uruguaia que tomará parte
na Coiiierência. O chanceler Homero
Martinez Montero íoi designado pre-
sidente da delegação que será inte-
grada pelo embaixador José G. Lis-
sidlnl, pelo subsecretário das Rela-
ç8es Exteriores Mateo Margarino e
pelo sr. Carlos Mariz Velasquez.
Como secretários foram indicados o
ministro conselheiro Fernando Rivero
a o conselheiro da Embaixada Uru-
guaia em Santiago. Roberto Domin-
guês. (F.P.)

De Havana — O ministro dc Estado
Raul Roa presidirá a delegação cuba-
na, da qual farão parte o ministro
da Economia Regino Bottl, o sub-
secretário de Estado Marcelo Fernan-
dez. e os conselheiros Levl Marrero,
Francisco Garcia. Enrique Perez Cls-
neros e o embaixador no Chile, Carlos
M. Lechuga.

Raul Roa Cuni será o secretário da
delegação. (F.P.)

— Informa a secretaria presidencial,
em Havana, que o primeiro-ministro
Fidel Castro" provavelmente" irá a
Santiago do Chile, durante a Confe-
ríncla de Chanceleres das Repúbli-
cas Americanas. (U.P.I.)

De Buenos Airei — O ministro do
Exterior do Brasil, Horâcio Láfer, féz
escala de uma hora, ontem, no aero-
porto Internacional de Buenos Aires.

No transcurso. Horácio Láfer man-
teve demorada conferência com o seu
colega argentino Diogenes Taboada,

APELO...
(ContinuaçSo da 5a. página)

receber urr. centavo de seus venci
mentos há já oito meses. A situação
em que se defrontim é desespera-
Alta, o que n5o é difícil de 6e com
prtender. haja vista o caso depri-
mente de um técnico que, tuber-
culoso, nfio tem dinheiro nem mes
mo para comprar alimento, t neces-
cario, pois, que so tomem providên-
cias a fim de que possam os servi-
dores da Rádio Ministério da Edu

Eisenhower
(Continuação da Ia. pág)

róvta, os nacionalistas e os seus alia-
dos africanos receberam uma mensa-
gem encorajadora de dezesseis demo-
cratas, membros da Câmara dos Re-
presentantes dos Estados Unidos".

O "New Yorlc Herald Tribune" ri*
fere-se então à posição dos Estados
Unidos, que, não querendo "ofender
um importante aliado europeu, nem
se opor às reivindicações de ír.dcpen*
dêndia de um povo que tem o apoio
de muitos africanos e asiáticos", ado-
taram atitude de abstenção na última
Assembléia Geral. Acentua ainda:
"Os Estados Unidos não poderão ago-
ra, facilmente, modificar essa posição
sem ficar de costas para importantes
setores da opinião mundial e sem dar
a Rússia, particularmente no trans-
curso da próxima visita do Kruchev,
uma nova oportunidade para se apre-
sentar com» campeã dos povos colo-
nlals. Felizmente o presidente Eisenho-
wer e o presidente De Gaulle, quando
se encontrarem na Europa no mês pró-
ximo, ainda terão tempo antes da aber-
tura da Assembléia Geral, de estudar
a possibilidade de abordar o proble-
ma de uma maneira mais encoraja-
dora que permita evitar uma derrota
francesa na ONU e permita abrir
caminho a uma solução do conflito
argelino". (F.P.)

FRANÇA...
(ContinuaçSo da 1.» página)

plosSo projetará âs camadas superlo-
res da atmosfera, de onde descerão;
mais tarde, á terra, em forma atenua-
da, serão "insignificantes", compara-
dos com os despedidos até agora pe-
las experiências britânica*, america-
nas e soviéticas. (UPI)

DE LONDRES — O general De
Gaulle poderá assistir, quando de sua
viagem à Argélia no fim do mês, â
explosão da bomba atômica francesa,
afirmou hoje o "Sunday Times".

Segundo o correspondente deste
jornal em Paris, "é rumor corrente
na Capital francesa que o general
manteve a data de sua visita a Ar-

Os técnicos da Secretaria de Finan-
ças, depois de estudos feitos, conclui*
ram o novo regulamento relativo k
selagem de notas fiscais. Dentro doi
próximos dias, o secretário de Finan-
das irá submeter i consideração do
prefeito êsste novo regulamento, para
sua aprovação.

Através da Secretaria de Saúde e
Assistência, foi aberta concorrência
para construção de oito casas de ma-
deira em substituição á igual número
de imprestáveis no Parque Proletário
Provisório número 1, á Rua Marquês
de São Vicente — Gávea.

"E' lícita a acumulação dos car-
gos de engenheiro da PDF e de esta-
tfstico da Diretoria de Estatística De*
mográfica Moral e Politica do Minis-
tério da Justiça, tendo em vista o
disposto no art. 24 do Ato das Dispo-
siçóes Constitucionais Transitórias '.
Assim se manifestou a Comissão Mu-
nicipal de Acumulação de Cargos.

Pelos seus diversos postos coletores,
a Municipalidade arrecadou ontem a
importância de CrÇ 96.116.791.80.

GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A
INATIVOS

Mediante apostilas, o secretário de
Administração concedeu gratificação
adicional aos seguintes servidores ina-
ti vos: Antenor Albuquerque de Mu-
niz Telo, Vitorino Meireles Ramos,
Manoel Cardoso. Syrle Duarte Ribeiro
Gonçalves, Maria Helena Jopert Mo
reira de Souza, Maria das Dores Cor-
rêa. Diamantino Lopes, Artur de Al-
meida, Lúcio Paes, Antenor de Souza
Henrique Antônio da Fonseca, Igná
cio Ferreira Losada, Antônio Pinheiro
Rabelo, Paulino Pereira Lima, Arman
do João dos Reis, Jacy Gomes Pinto
Quintas, Braz Francisco Xavier, De-
maslo Gonçalves Monção, Antônio
Ferreira de Almeida, Vitor dos San-
tos, Oswaldina Ribeiro de Souza, João
Evange da Silva, Francisco Rodrigues
da Silva Gilberto de Medeiros, Dur-
vai Sobral. Thomaz Jorge. Elvlra

Machado de Araújo, Stcla Carvalho
Burlamaqul, Elvlra de Lucca, Mario
Werneck, Cecília Mariano da Silva,
Mario Ferreira Gomes, Frederico Au-
gusto Xavier de Brito, Adalberto Sar-
dlnha, Odete Ormonde Dale Coutinho.
Oscar Marques de Sá, Henrique Lau-
reano de Vasconcelos, Octavio Rodri-
gues dos Santos, Manoel Augusto Mo-
reno, José de Souza Torres, Boris Hu-
go Granado Constância Pereira di
Silva, Albertlna da Costa Guimarães
Deolinda Osório Camera, Auzlra Fer-
reira da Rocha, Franclsca de Pauln
Costa, Amélia Viana Castilho, Gcorgl
na Oloni Limpo de Abreu, Eugênio
Maria Monteiro, Antônio Cardoso de
Paiva, Francisco Bastos Melo, Heitor
Pereira, Eugênio Costa, João Ricardo
de Souza. João Francisco Gomes, Ed
mundo Corrêa de Sá, Manoel Jos**
Mendes, Antônio dos Santos, Afonso
José Pacheco, Antônio Alexandre da
Rosa, Dolores Ferreira da Cunha, Abi-
Ho Augusto Esteves, Virente Olympio

Flrmlno Borges da Silv.i
Rosa, Flosculo Gomes Patricio. Jull-i
Gonçalves, Getulio Antônio dos San-

Costa Sá, Emilia Mac quines Xavier. I
Nicanor Loba, Edmundo de Almeida!
Fialho, ítala de Barros e Vasconcelos I
Guimarães, Clarice Moreira, Daurf,
Maury, Amélia Coelho Nascimento !
Odete Bernades Sales Rosa, Hild£ |
Heggins Imenes Campos, Dulce df
Souza Santos, Maria da Gloria e Silvt
Potengy. Guiomar de Lemos, Zelia d!
Oliveira Cavavelll, Hilda Moreira de
Souza, Olga Athayde, Edgaed Corte
Real, Dlnorah Higgine Imenes Mar-
tins. Manoel D'Almeida, Carolina Ma-
chado Abrantes. Nair de Azevedc
Monte, Déa de Oliveira Durão, Marir
de Lourdes Reis Vianna Salles, Sylvlr
Telles Torres, Edith de Queiroz Ita-
jahy.-Miguel Raul do Nascimento, Li-
no Garcia da Silva, Claudionor Alve;
de Moura, Laura Joppert de Melo.
Carllnda Mendes Barreto, Antônio
Ferreira Cotlho, Arnaldo da Costa
Braga, Antenor Gonçalves Maia, Li-
berato Pompeu de Carvalho, José!
Revnaldo, Afonso Cunha, Carmerr
Azãmor c Querino Pereira de Souzr
Cuidas.

EMPRÉSTIMOS
No M.E.M. será efetuado hoje, têr-

ça-feira, das 8,15 ás 16 horas, o paga-
mento das seguintes propostas de em-
préstimos: í

Código 21 de ordem do Prefeito
Matrículas i H M V

gélla no fim do mès para estar pre
sente à explosão da bomba atômica | Monteiro,
francesa. Mas o presidente da Repú
blica poderá achar que seus argumen-, .^ fc dina da Costa oliveira, Alay-
tos tcrlnm mais peso junto a Eisen- de Maga]nfies de Figueiredo Rocha,
howcr se a França abrisse - -"¦•'" - • - - • -.....•.._ ¦.._-:.

cação nair dessa angustlosa situaçâo.|do Clube Atômico. (FP)
a porta | j^er Rodrigues de Oliveira, Maria

Lulza Rodrigues Cardoso, Eulina da

2.796 4.399 4.401 10.083
13.584 15.311 15.970 17.755
30.232 32.802 33.905 39.265
39.614 39.845 43.150 43.590
43.809 45.056 44.792 47.106
50.150 51.828 53.433 54.234
55.630 60.137 65.677 67.323
63.664 71.385 72.355 72.781
73.772 77.054 78.808 86.050
92.435 95.816 400.426 951.609

951.732 952.137 952.787
Código 21 Comuns efetivos entradas

em 1955 — Pedidos:
12.883 13.027 13.030 13.032
13.034 13.035 13.036 13.037
13.039 13.041 13.042 13.043
Código 25 — Matricula:

990.494
Emergências — Matrículas:

328 1.164 2.288 3.184
3.217 3.972 5.183 6.256
6.377 6.452 7.023 6.299
8.548 9.126 6.480 9.907

11.150 11.385 11.708 11.731
12.213 12.296 12.461 12.508
12.974 13.342 13.406 13.409
13.421 13.471 15.582 16.594
16.627 18.294 18.889 20.240
20.907 21.798 22.096 22.41T
24.040 24.102 24.246 24.954
24.968 25.111 25.157 25.811
26.215 26.330 26.644 27.478
28.086 28.507 28.926 29.847
30.339 30,551 30.582 30.799
31.393 31.477 31.957 33.217
33.885 34.765 35.245 34.866
35.310 36.012 36.632 38.019
38.696 38.848 38.938 39.136
39.445 39.548 39.557 39.757
39.765 43.051 43.278 43.421
43.423 43.707 43.788 44.117
44.923 45.307 45.345 45.360
46.310 46.387 46.388 46.589
46.960 47.287 47.298 47.304
47.501 49.464 49.468 49.777
49.817 50.028 50.100 50.404
50.593 50.787 50.843 51.572
52.781 51.909 52.004 52.158
52.855 53.078 53.225 53.292
53.327 83.343 53.458 53.797
53.930 54.456 54.725 54.986
56.080 56.193 56.240 56.744

-uma inovação no serviço de
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O Lóide Firav. novo serviço auxiliar especial-zado do
Departamento de Cargas do Loide Aéreo, proporciona
ao comércio c i indújtiis, u Kguintci vinuçens:

RAPIDEZ — A mercidoria c embarcada com preferência
xncimo pagando a» unia. mus baixas.

EFICIÊNCIA — Sendo simples nâo neceniu dc
controle» c lormulinoi complicados, o valor di mercadoria
i reembolsado ao scu rrmetente. poucos dias
após a expedição da carga.

GARANTIA — A garantia par» o expedida' 4 toiiL
A mercadoria è entregue so devunatirto,
contra o pagamento tio scu valor

ECONOMIA — Eliminação toai de despesa*
O Lóide Firav nio cobra nenhum adicional Nio hi taxai
de exptdient*. taxa» dc valor ou comisjóe».

Para panda eu pequenos volume*, carga, encomenda
óu expresao, qualquer que seja o valor, especifique
Lóide Fira» e terá o melhoe semea

-*t*<-tgo Rodio-altfl-táhto dt AvIotSa • flUAV — Ptontxrt
Anerurt — .V. jfrrt,» UUl Firtt, t mlet tas mmadefiíi
iispecKeiax ittma nt fnmtiro triit it ialla.

A»

Informaçõeí reservai no$ legvtstes endereço» i

Ma rattaxho, Ml tua Méaics, 11C CVci da Cr.!. !7».»U*
\*L J2..7SO TA 2J-9434 Tal. 49-5910

taL 42 9947 T^. S2-7M im ia rata Tal, 1710

56.982 57.047 57.394 57.525
57.720 57.741 58.079 58.114
58.817 58.848 59.765 59.905
60.084 60.199 60.298 60.335
60.379 60.465 61.612 61.944
62.732 62.96! 63.316 63.713
63.967 64.013 64.524 65.072
65.828 65.980 67.152 67.597
67.736 67.765 68.087 68.497
68.514 69.164 69.345 69.351
69.510 69.926 70.047 70.396
70.48! 70.513 "0.674 71.230
71.268 71.270 71.389 72.474
73.419 73.441 73.573 73.674
73.675 73.702 73.845 74.061
74.527 74.549 74.912 75.786
76.169 76.210 76.390 76.455
76.787 76.996 77.000 77.000
77.080 77.813 77.914 78.265
78.323 79.065 79.194 79.389
82.071 82.195 82.311 82.695
83.331 83.935 83.331 83.935
84.081 84.536 84.978 85.302
85.468 85.609 85.616 85.777
86.302 86.363 86.799 87.144
87.154 87.320 88.838 82.010
82.352 85.789 89.364 92.917
92 494 92.887 93.405 94.820

104.335 104.373 106.474 300.387
301.085 301.395 301.739 302.305
304.848 311.527 312.698 314.517
321.090 325.758 326.284 328.858
331.172 332.024 340.765 340.816
354.407 354.665 354.945 372.859
372.879 400.072 400.115 400.190
400.202 400.232 400.270 400.291
400.300 400.308 400.451 990.801
400.653 400.684 400.790 950.976
950.048 950.050 950.436 950.443
950.488 950.554 950.574 950.652
950.661 950.865 950.969 950.976
950.981 951.018 951.129 951.130
951.141 951.166 951.500 951.567
951.581 951.634 951.773 951.850
951.930 952.376 952.382 952.549
952.593 952.662 952.701 952.759
990.605

Emergência» — Féria» Código 3Í
Pedidos:

12.314 12.312 12.362 12.449
12.520 12.536 12.764 12.831
13.047 13.582 13.583 13.584
13.585 13.586 13.587 13.588
13.589 13.590 13.591 13.593
13.595 13.596 13.597 13.598
13.599 13.601 13.602 13.604
13.605 13.606 11.607 13.608
13.609 13.610 13.612 13.613
13.615 13.616 13.617 13.619
13.621 13.622 13.623 13.625
13.627 13.630 13.632 13.633
13.635 .13.636 13.637 13.638
13.639 13.640 13.641 13.642
13.643 13.644 13.645 13.648
13.647 13.649 13.650 13.651
13.852 13.653 13.654

ATOS OFICIAIS
leis sancionadas

presidente da República saneio-
as seguintes leis do Congresso

O
nou
Nacional:

aposentados tia Secretaria dâ Cama-
ra dos Deputados; e.

dando a seguinte redação ao art.
1«. da Lei n°. 2.343, de 25-11-54: "O
Estado dará amparo aos alunos dos

íaiu« a.\ Centros ou Escolas de FormaçSo de
permitindo conalgnaeáo em foto de «°«« ou ¦Anm.

pagamento de mensalidades 0 deacon- »"w™ 
J. fmXSM, quando in-

^LÍ-SEL»?*££££ 2TS2; «"dados « conseqüência de ad-

nas
com relaçSo d»

causa e efeito, devidamente comprei-
vados em termo de acidente ou in-
quérlto canitario de origem, ou quan-
do venham a falecer devido aos mes-
mos".

^\-_sr»]=*„.jr_r;s:dade;
autorizando o Poder Executivo a

abrir os créditos especiais, de dez ml-
lhões de cruzeiros, pelo Ministério da
Educação o Cultura, destinado à cons-
trução do edifício da Faculdade Ca-
tóllca de Medicina de Porto Alegre;
de oitenta e quatro milhões de cru-
zelros, pelo Ministério da VlaçSo e
Obras Públicas, para cobrir deficlên-
cias da receita da Companhia Nado-
nal de Navegação Costeira; e, de três
milhões e oltocentos mil cruzeiros,
destinado a pagamento devido, por
exercícios fundos, aos funcionários

Alencar Batista, Acyr de Oliveira Luz
Arlindo dos Santos, Verônica da Con-
ceição dos Santos e Nathalina Morga-
do Dias para o Departamento de Hi-
giene; Irene Costa, Rita Adelaide Mars

l^T%^t%X^^- «^Aot. Fiscais Aduaneiros de Pan- 
^^^^^ «"r~ço"Òu°emHeloísa Lord para o Departamento de -- - -¦- "-'— »—«-.-»- *«- run. «'»''¦' \nii.i.u.-_.

Assistência Social; Remoções — An-
tonio Lopes para o Departamento de
Assistência Hospitalar; Munir Dumit
para o Serviço dc Administração; tor-
nando instibsistnete a remoção de Zu-
deyd Souto Ribeiro para o 12.° DP.

Departamento de Assistência Hos-
pltalar — Atos do Diretor — Designa-
ções: Wanda Hastereiter de Oliveira
para o hospital Pedro Ernesto; Diomar
Francisca da Silva para o hospital
Getulio Vargas; Isabel Florentino de
Farias para o hospital Pedro Ernesto;
Edva Moreira de Souza para o hos-
pitai Carlos Chagas: Alayde Moreira
de Souza para o CCO Barata Ribeiro;
Maria Marques de Souza para o hos-
pitai Souza Aguiar.
zDespachos: Qrlandina Gonzaga, Ce-
Una de Castro Marinho — Compare-
çam a êste departamento para escla-
recimentos.

Departamento de Tuberculose —
Despacho do Diretor: Gilson Guima-
rães Pinheiro — Autorizo o estagio
de 90 dias no Setor de Raio X do hos-
pitai Torres Homem.

Departamento de Assistência Social
— Despachos do Diretor: Pequena
Cruzada de Santa Terezlnha do Menl-
no de Jesus, Tenda Espirita Filhos de
Oxalá, Missionárias de Jesus Cruci-
ficado, Congregação Religiosa, Escola
Profissional Santo Adolfo, Casa Luzia
de Mlrillac, Orfanato São José, Obra
de Assistência & Infância de Bangu,
Cruzada Espirita Suburbana, Interna-
to Maternal Santa Luzia, Cooperado-
res do Bem Amélia Boudet — Compa-
reçam com urgência a êste departa*
mento; Instituição das Cegas Helen
Keller — Aprovo as contas apresenta-
das do ano de 1956; Sociedade Ordem
Servos de Maria Providencia do Bra-
sil — Aprovo as contas do ano de

USINA PROTÓTIPO
VAI EXPLORAR XISTO
DO VALE DO PARAÍBA
O Conselho Nacional do Petro-

leo, em sua última reunião, den-
tre outras resoluções, resolveu
aprovar projeto submetido pela
Petrobrâs relativo à construção
de uma usina protótipo para o
processamento do xisto do Vale
do Paraíba, bem assim a aber-
tura e operação de uma mina
experimental no referido Vale.

Concedeu, ainda ,o plenário
à Es, daquele órgão autorização

1955: Igreja do Sagrado Coração de tra^a ^e j_-erro Santos-Judiaí pa-
Jesus — Compareçam o interessado. ra c0nstruir um gasoduto para 0
para requerer em nome de Ação So-
ciai da Paróquia de Padre Miguel.

SECRETARIA DO INTERIOR E
SEGURANÇA

Atos do Secretário — Designações:
Francisco Ourofino e Oscar Gonçalves
de Santana para o Departamento de
Fiscalização.

Despachos: Irmandade do Senhor
Santo Cristo dos Milagres, Pedro Mt
guel da Costa, João Trota Filho, Or-
ganizaçSo de Concurso Internacionais
e Concertos, Germano Brelllng, As-
sociação Brasileira Beneficente dc
Reabilitação, Casa dos Artistas — De-
ferido; Iracema Octavio Morlze —
Aprovo a escala; Paulino Gonçalves
Monteiro — Reduzo a multa para me-
tade; Nicanor de Alcântara. Dallla VI-
larinho de Senna, Lourival Lopes Fer-
reira, H. Viana Guimarães. Sociedade
de Negócio Imobiliário Rio Douro
Ltda., José Joaquim de Azevedo —
Cancelo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA

Departamento de Educação Primi
ria — Atos do Diretor

Casamentos código 41 — Matriculasi
23.971 57.458 75.600 24.909

321.606 75.382
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Atos do Secretário — Designando
Benedito Tavelra para s Superinten-
dência de Transporte; autorizando
Franairtom Cornelio e Aymoré Oeros
a estagiar por 90 dias no Hospital do
Servidor da Prefeitura; dispensando
Raul Sebastião Pinto da função de
trabalhador e Nelson Rodrigues dos
Santos das funções de auxiliar de es>
critórlo; designando Anita Scmlth pa-
ra a Secretaria de Finanças e Adellna
Zoured para a Secretaria de Saúde

Departamento do Pessoal — Despa-
chos do Diretor: Teotonlo de Souza
Breves —¦ Mantenho o despacho; Ma-
noel do Nascimento — Retiflque-se;
Maria Augusta Ramos. Maria José
Vieira Peixoto., Manoel Hermtnlo de _>«_»_.» *-_..»_.».-._. ..__*- -•--,---- t . 6rt
Araújo, Mlraldo Pinto de Faria e Iri* de do Sul; Léa Dupret dM Santosjtt^SionariOS..

transporte de etileno, ligando a
Refinaria Presidente Bernardes,
em Cubatão, São Paulo, às ins*
talações das Indústrias Químicas
Eletro Cloro S. A-, recomendan-
do que o mencionado gasoduto
seja utilizado por outras emprê-
sas que dele necessitem para o
transporte de etileno ou outros
derivados de petróleo.

Idéia do...
(Continuação da Ia. páiO

ja" — declarou o Papa Jo dis-
curso dado a conhecer hoje" —
são muitos. Alguns vivem em
contato direto com os católicos,
em países onde os monumentos

_. Designando'do passado falam com elocjücn-
Eda Rosa Ardente para responsável! cja da antiga unidade. Ha re-
pelo expediente da escola Goiás; Edin gjões inteiras nas quais tal uni-
Coelho para «emniiveL?'1^.^"' dade se rompeu e mais além es-
fâÃu^f^Woóffiíltlo os. extensos campos dos mi.,

RÚSSIA...
(Continuação da 1- Página)

as "grandes questões" entre a Rússia
e o Ocidente não podem ser resol-
vidas "trocando insultos desde 5 mil
milhas de distância." (U.P.I.)

De Moscou — O -Pravda" deu uma
nota de otimismo hoje. a respeito do
próximo encontro entre Eisenhower

Kruchev. mas declarou que "o en-
contro bilateral não pode. natural-
mente, substituir uma conferência de
cúpula". Um comentário Internado-
nal divulgado pelo órgão do Partido
Comunista declara que -se o golo nas
relações russo-americanas fôr quebra-
do. nehhuma força do mundo conse-
guirá deter o degelo geral da guerra
fria." (U.P.I.)

De Nova York — O ex-presidente
Herbert Hoover declarou ontem, em
programa de televisão, que Kruchev
poderia assegurar a "Imortalidade'' no
transcurso da sua próxima viagem aos
Estados Unidos, dando de presente ao
mundo uma paz real.

Acrescentou porém Herbert Hoover,
que festeja o seu 85.» aniversário, que
o líder russo certamente não daria
esse presente à Humanidade, àcen-
tuando: "Pode mudar a tática comu-
nlsta, mas permanece a mesma a sua
vontade dc dominar o mundo."

Declarou ainda o ex-presidente:
-Kruchev poderia esclarecer, por
exemplo, o que significa a "cocxls-
tência pacifica" e declarar o que en-
tende por essa expressão "a elimina-
ção de todas as reivindicações inter-
nacionais, advertências, ameaças e tft-
das as atividades conspiradoras con-
tra o mundo livre."

O líder republicano, que precedeu
no poder o presidente Hoosevelt. de
1928 a 1932, não deixou também de
declarar que a viagem do sr. Kruchev
aos Estados Unuldos teria o mérito
de favorecer uma trégua internacio-
nal. Herbert Hoover concitou os seus
compatriotas a darem provas dc "cor-
tesia" com referência no chefe do
governo nisso. (F.P.)

Em Nova York, "Mrs. América
("Senhora Estados Unidos"! anunciou
hoje ter convidado o primclro-mlms-
tro Kruchev e família visitar suo casa
cm Des Moines, no Estado dc Iowa.
(U.P.I.)

neu Inácio Pacheco — Concedido três
meses dc licença: Osvald Antônio Lo*
pes e Antônio dos Santos — Conce-
dido seis meses de licença: Amarllls
Aguiar. João Batista da Silva, Alzira
Machado Alves. Aidé Fonseca da Sil-
va, Carolina Braga Barreto, Álvaro
Fernandes. Juvenal Moreira Serra,
Henrique Bueno Basilio, Arapuan Pi-
nhelro. Manoel Fernandes dos Santos,
Manoel Lúcio Martins, Bruinenah
Siane e José Paula Vieira — Indefe-
rido; Nelson Mendes Tavares de Car-
valho e Miguel Stanile — Pague-se
o funeral; Belmlro Augusto Lopes e
João Batista Braga — Concedido 9
meses de licença; Nair de Lima Co-
rona — Arquive-se; Graciema Lopes
e Jorge Boaventura Ramos dos San'
tos — Arquive-se; Luiz Garcia BaS'
tos, Aprlgio Moreira. José Francisco
Souza, Jair Monteiro Gonçalves, Al-
cindo da Silva, Acaclo Vieira, Fran-
cisco de Souza, Leni Siqueira. Eugen
Rancvsky, Benedita Fernandes, Epa
minandas Pantaleão dos Santos —
Concedido três meses de licença; Vai
demar Rosa, Silvio Gonçalves Cordel-
ro e Geraldo Brandão da Silva —
Mantenho o despacho; Maria de Sa-
Iete, Valquer Acarlno — Concedido
seis meses de licença; Joaquim Franco
de Almeida — Concedido 12 meses de
licença; Florlsbcla Mendes Tavares de
Carvalho — Apresente autorização ju-
dlcial; Henrique Bueno Basilio — In-
deferido; Arapuan Pinheiro — Arqui-
ve-se; Luiz Teixeira Fanhão Filho —
Canccle-se: Daisi Lodi Ribeiro — As-
sinada a apostila.

Serviço de Informações — Despa-
chos do chefe de serviço: Hlldegarda
Barroso Alves Ribeiro — Junte o
seu Decreto de Aposentadoria: Fran-
cisco Gonçalves da Silva — Junte a
sua Portaria de Admissão da função
de Operador dc máquinas pesadas;
Manoel Leal — Compareça ao Servi-
ço Legal |1-PS) de 8 ãs 12 horas, para
melhores esclarecimentos; E u r i c o
Gonçalves Bastos Filho — Junte o seu
Decreto de Provimento: Corina Tino-
co de Moraes — Compareça para
cumprir exigência; João Antônio do
Nascimento — Compareça munido de
Cr$ 10.00 em selos de expediente da
PDF. a fim de receber a certidSo re-
querida.

Compareçam para ciíncia — Hermi-
nia Teixeira de Carvalho. Miguel Jo-
sé de Sant'Anna, Ernesto de Faria
.lunior, Carlos Marciano, Hamilton
Fontoura. Cora da Graça Monteiro,
Virgínia dc Carvalho Saldanha, José
Rufino da Silva, Mário Silva

Compareçam para esclarecimentos
— João Juvenal de Oliveira. Mathll-
de dc Seixas Vianna, Onlscimo Leo-
poldo de Oliveira, José Mariano dos
Santos, João Domlngues. Expedito
Be/erra de Medeiros, Geldino Alcides
Jerónymo.

Juntem a Portaria de Admlsiio —
loclan Lourenço Dutra. JoSo Cancio
Fernandes Neto, Francisco Ribeiro dl
Silva.

Compareçam para receber documen-
tos — Joel da Silva Lima. Maria Al-
ves de Souza. Honorina de Oliveira
das Chagas, Haydée Rosa Pereira,
Adriano Vieira. Ormll Cardoso de As-
numpçao. Alfredo de Campos. Mylce
Willcox de Souza. Sebastião Verdtr.l,
Paulo Vlctor de Andrade. Mary Hous-
ton Pedrosa. Alfredo Pessoa, Américo
Azevedo. Guiomar Alves Ramos, Júlio
César Villares Paiva, Arlindo Pinto
Barreto. Elias Jonas do sscNimento,
Revnaldo de Oliveira Cônsul, JoSo Sl-
rnões.

Compareçam para ciência e receber
documentos — Esther Venlna de OI!
veira Ribeiro. Gilda Prazeres Capane-
ma. Francisco Alves Nazaré. Fran
cisco Viana Nur.es, Lino Moreira, Hol-
landa de Almeida Quintas. Hilda de
Lima Mattos. Sylvlo Suzeblo da Cos-
ta. Arlindo da Silva Ferrelrs, Jandyra
Dulce da Silveira Marques, Manoel
Rodneues

SECRETARIA T)T. SACDF. f.
ASSISTÊNCIA

Atos do Secretário — Designações:
Pomposa Roberto de Oliveira e Nalres

• Figueiredo para o Departamento da
do Adolescente: Ita de

ra a escola Cuba: Leni Leitão do Nas
clmentnparasub-diretora descola, ar.vel-(a _midade d_ Igreja)

"A espera dessa meta incom-
Goiás; Maria Evangelina

Goiás; Maria Helena Garccz dc Frei-
tas Lima para a escola José Pedro Va-
rela; Maria dc Lourdes Alves Lima
para a escola Cóclo Barcelos; Maria
de Lourdes de Souza para a escola
Tlradentes; Nely da Silva Paiva para
a escola Francisco Alves; Sônia Chal-
fun Pereira Campos para a escola
Francisco Cabrita; Darcilla Lopes
Santos para a escola Pres. Hoosevelt;
Iracema Passos de Moura para a es

CHEFE...
(Concluíáo da última página.

go que ora assumo, darei cumprimento
à determinação do presidente Kubits-
chek de preservar e fortalecer o sis-r.....;.r._,n.™;«, '^x 

g^isá3Í%^|r_t__?SJSSS^S
todas as partes peio simpies dc uma evoluçao ,0-
anuncio do Concilio... ciai irreversível no nosso processo

O Papa disse que o Concilio tc-j^stórlco. Nesta hora de tantas emo-
rá de aplicar-se, primeiramente, i fies_ nflo posso deixar de evocar aqui
à solução dos problemas inter- L f|gllra do glorioso presidente Getú-
nos da Igreja, acrescentando: ll0 Vargas, a quem servi neste pala-

"Em seguida, depois de cum- Ll0i M 0 Scii íim amargo. Tenho que
cola Epitacio Pessoa; Ierene da Fon- prjr_se jsso depois de remover- |mc !U.precnder com os desígnios da
seca Landim para a escola Çloyis Be-| 

^ tudQ ^ num planQ humano, Providêncla, que. para tão alta invés-

possa impedir o progresso mais «dura, me trouxeram devolta ao lo-

rápido, mostraremos a Igreja em cal onde exatamente há cinco ano»

todo o seu esplendor... e dire- assisti dc perto à »••« *"«",,L™
mos a todos os que se acham nossa história política. CM.dota anos

afastados de nós: durante os quais aqui sen- como *
"Vede irmãos, esta é a Igre- «etário do chefe do Gabinete civi.

ia drcrlsto Temos procurado como auxiliar direto do cxtraordlná*

ser-lhe fiéis Vinde, vinde... rio homem público que i- o senador

vilaqua; José Rodrigues de Moraes
para a escola Augusto Vasconcelos;
Maria da Penha Fulm para a escola
Waldir de Azevedo Franco: Marilia de
Souza para a escola J. I. Marechal
Hermes: Nair Lourenço Céa para a
escola Manoel de Macedo: Orlando
Passos para a escola Jardellna R. da
Silva; Hilda Corrêa de Paiva para
subdiretora da escola Paraná; Zalra
Dunna para encarregada do expedien-
te e correspondência do 7.° DE: remo-
ções — Ivete Gualri Seixas para a es-
cola Argentina; Cella Maria da Silva
Quartin para a escola General Mitre;
Leila Conceição Mendes da Cruz para
a escola Estados Unidos: Suzana Mor-
dehachivlll para a escola General Ml
tre; Vanda Gabriel para a escola Con
selheiro Mnyrlnk; Elma Osório Rive
ra Villaça para a escola da Fundação
Darcy Vargas (a instalar-se); Maria
Regina Faria Barreto de Almeida pa
ra a escola Monsenhor Rocha; Marl»
Lydla Raposo Bapenne Sophia para a
escola Cte. Armando Pina: Aríete de
Oliveira Lqurelro para a escola Jos'
Pedro Varela.

Departamento de Educação Técnico
Profissional — Atos do Diretor — De-
stgnaçóes: Carlos Haroldo Porto Car-
reiro Miranda para a escola Amaro
Cavalcanti: Hernanl Coutinho Cojta
para a escola Prefeito Mendes de Mo-
raes: Altiva Alves da Graça para o
colégio Paulo de Frontln: Berenice de
Souza para o ginásio rrot, José Ac-
cioli.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS

Despachos do diretor: José Vieira
dos Reis. Papelaria União Ltda , Sana-
tório Santa Teresa. Elevadores Otis
S/A — Pague-se: Victorlo Emmucllc
Berge. JoSo D"Ângelo — Aprovo: Ela-
ne Mello Moreira e outros — Arqui-
ve-se, tendo em vista o despacho an-
terior e o parecer supra, do Serviço
de Assistência Jurídica; O. Martins
Paçuc-sc, mediante empenho.

Carteira de Penseis • Auxílios —
Despachos do Chefe: Nadyr do Ama
ral de Souza — Compareça o afian
çado. SlmSo Eugênio Lourenço —
Apresente seu titulo de pensionista;
Antônio Francisco Artelro — Junte
preliminarmente, a certidão do rasa-
mento do ex-contribuinte e faça
prova de exclusão dos filhos; Anto-
nio Luiz Martins. Paulo Washington
de Ariz Neto. Floriano Alves Pinto

Compareça, urgente: Waldemar de
Mattos. Manoel do Nascimento. Ari?-
tides dos Santos. José Thiago Dias
Pereira. Lourenço Bcrnardlno de Sen-
na. Reldessel Soares de Araújo. F.li.«a-
beth de Nazareth Soelro dos Santos
Wilson da Silva. Oldegar José Ferrei-
ra da Ponte, Ferdlnando Verardy Ml-
randa — Compareçam.

Divido de Benefícios e Inver»óes —
Despachos do Chefe: Emilia de OU-
veira, Waldir Perelda de Vasconcellos

Deferido: Sebastião Corrêa de Cas-
tro, Paulo Jos* da Silva. Olga Mendei
da Silva, Manoel Ferreira Santos. Jo-
iê Vieira da Silva. JoSo Jorge Nemer.
Guiomar Carvalho dos Santos, Felipe
Bsíilio Cardoso Pires Filho, Elpidlo
Cruz. Benedlcto Felipe de Oliveira
Aristides José de Souza Antônio Ro-
drigues da Cunha. Antônio Leal do»
Santos, Alvlna Rosário de Souza OU
veira. Alberto Peneira da Costa
Athayde Cortlniano de Figueiredo.
Antônio Soares. Antônio Aurélio e>
Jesus — Deferido. dnsUtuiçSo de pe
cúllo).

C1.1B MUICINPAt

Como um homem inteligente

ganhou muito dinheiro
O problema era aplicar convenientemente o capital. Várias

propostas surgidas eram interessantes. Entre elas havia uma

possibilidade (boa) de investir no posto de gasolina, prtao
grande cidade, mas a estrada oferecia redundo movimento dc

tráfego. Esta era a única condição negativa do negocio e o

homem inteligente fêz o que viria garantir seu sucesso no

transação: procurou por todos os meios, se informar a respeito

do plano rodoviário local, e descobriu que, dentro de pouco
tempo, por ali passaria variante que escoaria todo o trafego

para a estrada real. _____:.__, «
Quantas vezes a informação precisa e oportuna decide o

êxito de um bom negócio!
É esto informação, fiel, exata e sempre atual que o homem

de negócios brasileiro encontra nos edições semanais da rc-

Veja a extraordinária fonte de dados preciosos que o Senhor

encontra nas seções permanentes de PN: ,.»_••
"Conjuntura" - "Treinamento e Formação - Adminis-

tração de Empresas" - "Política Nacional" _ Relações Pu&

bliccs" _ "Promoção de Vendas" - Imprensa - Radio &

Televisão" — "Automóveis & Transporte" ....
Esteia sempre bem informado, reservando, desde -a, sua assi-

natura da revista PN, recortando o cupão abaixo c remerendo-o a

EMPRESA JORNALÍSTICA PN S/A
Rua Luiz de Camões, 74 - 1 °

RIO-DF

Desejo uma assinatura de PN com direito aos

Anuários, pelo prazo de

( )
( )
( )

Criança' 
iVtmmmtmfc^^ ",-r. Ernesto,- Por .eu,
Suza. Fjinice Monteiro Pires. Marta diretores e membro, doi Constóos
Dmah Moreira. Maria da Penha San* Deliberativos e Fiscal o.Club Muni-
to* Vlrrinia Barbosa Alves. Xt.-t» Go* dpal estive representado na misse
™ de Aruiar. Alayde Ramos Per ei-ontem celebrada pelo 17 • MlmMl' do falecimento do «audoso ex-prefeito

e interventor dr. Pedro Ernesto, que
lni'.« colaboraçlo deu ao clube lofn
após a sua rur.daçlo. em 1933 ceder.-
do-lhe frataltamente o segundo pa-

ra, Feu.ttna da Süva 3an-eto, Anayde' de Santana. Sivalda Rodrigues d*
I Campo*. Isabel Azevedo Saltado. Pe-
I dro de Alcântara Milanez, Lincoln de'¦ Araújo Júnior. Svdnea Antonla da
i Silva. Cleuza dos Santos Cardim. My-
i riam Santa Roea de Souza. Altair d* (CosUnua ns 13*. piftnai

UM ANO AO PREÇO DE CrS 200,00
DOIS ANOS AO PREÇO DE  CrS 1 800,00
TRÊS ANOS AO PREÇO DE  CrS 2 400,00

Que estou enviando por ( ) Vale Postal ( } cheque

Que estou autorizado cobrar dos às horas

Continue enviando PN e os Anuários e o recibo

da importância anexa para:
Nome: 

Endereço:

Cidode: Estodc:

Ass:
TODO» O» ASSINANTES DA REVISTA PN RECEBEM. IAMBEM.

SEM MAIS 6NCS, O -ANIABIO PE IMPRENSA". RADIO A T1LE-

VISÃO- QUE CIRCU-A EM AGOSTO E O "A.Vt ARIO DE P

CIDADE- QCE CIRCfLA EM DEZEMBRO DE CADA ANO
M4A>)

j , , gga_J__g__3__M *%*—

ZENITH
g Zenith da perfeito

Alta precisão... grande apuro... rara
beleza. Zenith vem sendo fabricado
e aperfeiçoado desde 18*5 pelos mais
famosos relojoeiros suíços, para sati*-
fazer aos exigentes de todo o mundo.
V. o usará com orgulho.

ZENITH
• veada nu boa» rtUJtMrtu e Joe.U_.erUj

TtXatlltOS PllMIOS
de precliio r.o*

©berrvttorios tulco»
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EUCLIDES E "OS SERTÕES" - //

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
Uma cidade nascente, na vanguarda da pene-
tração do café — Gentes, coisas e paisagens
"trabalhando" para 

"Os Sertões" — 10 de
agosto ali: proclamação da República —

Paulistas antigos, imigrantes e café ¦— Festas
em torno da ponte — Foi em Sâo José que o

escritor se completou
Reportagem de OLÍMPIO DE SOUZA ANDRADE

São José do Rio Pardo por êsse aquela Insurreição,
tempo, já formava na vanguarda da
penetração rumo ao Oeste, graças à
vitalidade da aua população e à exce-
lência de suas terras de íiguetra
branca, pau d'alho, jequitibá, peroba,
cedro e cipó cambíra, povoadores
exigentes das glebas muito ricas.

Situada à fronteira, espécie de ante-
sala da região montanhosa de Minas,
a cidade foi erguida sôbrc um pia-
nalto a setecentos metros de altitude,
entre montanhas recobertas de ma-
tas, à esquerda do Rio Pardo, que
desliza quase selscentos quilômetros
das serras mineiras à margem do Rio
Grande, emergindo desde logo como
iôrça ponderável no quadro geral da
riqueza paulista. O Rio Pardo e stus
«fluentes, o do Peixe, o Fartura, o
Verde, garantiram àquelas terras
exuberantes as condições de prefe-
Tência do cafeeiro que, a partir dos
fins do século XIX, enriqueceu tôda

região de São Paulo coberta pela
terra roxa e pelo massapê, transfor-
mando bocas de sertão em cidades,
desvendando filões novos a explorar,
atraindo a via férrea c a força nova
do Imigrante. *

Os mais antigos documentos rela
tivos ao lugar revelam que, lá por
1820, um posseiro de setecentos al-
queires vendeu suas terras a Fran-
cisco de Assis Nogueira que, «spa-
lhando entre amigos de Minas Gerais

fama e a prodigalidade que as
singularlzavam, abriu ali a fazenda
Fartura, pressionando os Índios Cais-
pós, em íranca recuada para o Oeste.
Todavia, a efetiva fixação dos co-
lonlzadores mineiros data de 1856, e
a fundação da cidade, em torno de
uma capellnha de paredes de barro
devotada a São José. deu-se cm 1870,
por iniciativa do coronel Antônio
Marcai Nogueira de Barros. Resol-
via-se assim o problema religioso da
população dispersa pelas fazendas
próximas, desprovidas de comunica-
ção fácil com os centros mais prós-
peros da redondeza, mas também,
consciente ou inconscientemente, da-
va-se, com a fundação, um passo
decisivo no sentido de manter o fogo
do progresso, quc, desde há alguns
anos, extlnguia-re em Casa Branca.
Importante cldnc'^ próxima. E' que,
Casa Branca, situada em estrada
bolarielra, o velho caminho de Goiás,
projetando-se como centro comercial,
e pouso de tropas famoso, lembrado
pclo Morgado Mateus na carta coro-
gráfica de 1760, por Salnt-Hilaire t
pelo Visconde dc Taunay em "Ino-
cénela". teve a sua fase áurea de
desenvolvimento a partir de 1810. com
• fixação, ali, de alguns moradores
de Itu, até 1856, quando um fato novo
velo perturbá-la. Êsse fato, de con-
seqüências que deviam ter alertado
pt fundadores de São José do Rio
Pardo, cuja boas fazendas de café
começam a ser abertas, foi o tratado
Brasll-Argcntina, que franqueou o
Rio Paraguai k navegação, retirando
do velho caminho de Goiás a pas-
«agem obrigatória dos cargueiros de
gêneros alimentícios, sobretudo o sal,
que, saindo de Santos, buscavam, por
«quélo caminho, n Interior de São
Paulo, parte de Minas. Mato Grosso
e Goiás.

Vinda do esforço conjugado de
muita gente daquele sertão, a cida-
de de São José do Rio Pardo nas-
ceu, assim, na clareira dn mata sob
a Inspiração desses mineiros nuste-
ros, que a bem dizer eram paulistas
de torna-vlag<VTi. com o ánlmo das
derrubadas, rias queimadas e dos íll-
nlinmentns dos caíèzais. que, anos
depois, abrlam-se em floradas mag-
nlfieas, apesar rios rigores do Inver-
no que sobrcvlnham com os Impac-
tos das geadas fortíssimas, como a
rie 1870 que "matou passarinhos nas
árvores e peixes no» rios", e "quei-
mou" totalmente o primnlro cafézal
de José Nogueira rie Noronhs. o
•Jucá Gordo". A tenacidade, entre-
tanto, era multa, os replantlos se
sucederam e a onda verde sc refez
rapidamente naquelas paragens.

10 DE ACOSTO: PROCLAMAÇÃO
DA REPÚBLICA

O visitante da ritlnde, se bem CO-
nlierc "Os Sertões", vé logo que
àquela natureza pujante. agindo pelo
contraste com a "flora de gravetos"
da linguagem nlrnmada de Euch-
des, o ajudou um bocado na feitura
rio livro. Se níio conhece umas tan-
tas coisas da vida do escritor «o
tempo em que ali viveu, Hr» logo co.
nhecendo. Não falta quem lhe conte
Isso t mais ainda. Por exemplo: que
» história mais recente de São Josc
apresenta também lances dignos do
destemnr e da clnrlvldéncla obser-
vidos nas suas origens.

Uma república prematura, uma cl-
dade que soube receber de braços
«bertos os Imigrantes que chegavam.
» um grupo de homens dessa clda-
de sem cuias atenções e carinhos•Oi Sertões" talvez não tivessem il-
do escrito, eis o que veremos ni
reportagem de hoje. atrivés de no-
vos dados, colhido» na cldide. como
também em pesquisas que empreen-
demo», em várias fontes.

A primeira deisas histórias é ali
multo conhecida. Liberal» * Repu-
bllcino», sintonizando com is agita-
ções da campanhi contri i monar-
quli. sempre mantiveram • cldide
niscents no torvelino dos debite»,
riegenerido» em tiroteios m noite de
10 de Igõsto de 1889 t n» conse-
quente, proclimição d» República ali
trét meses antes de Deodoro... O
feito extraordinário foi posterlomen-
t» considerado pelo novo regime com
um decreto d« 39 de milo de 18S1.
dando a São José o titulo de honra
d» "Cldide Ltvr* do Rio Pirdo-. e
•* ftrmou m tnemôrti dí multa gen
te como, Rondon. contemporâneo de
Euclldes na Escola Militar.

Originou-»» rom a chtgidi à cl-
dade. em campanha polltici pari n
eleições cr <¦•. do lidar republica-
rio campineiro Frincl»co Gllcérlo.
festlvimentt recebido á tirde com
foguete», hindu d» múslci e vlvis
A República. *. à noite, surpreendido
com o ataque armado doi monar-
qulstas io Hotel Brisil. onde te hos-
pedira, antecedido de toques d» re-
bit* no sino da cadela local, ilir-
mindo a populiçSo t provocando *
retirada preclpttadi dl» famllii» rt-
nt pin ss farendi». A brutalidade
nio podem ficir »em revide e flil
o contn-itique do» rtp'-btlcim», lt-
deridos por Aninli* Barbou, dono
do Hotel Rruil. onde »» rjunlim. n»
quils. dominando ¦ rtdad* na mi-
n!»A seguinte, eom esforço» vindo»
di* fuendts. prenderam it lutorl-
dades. e. rantandn a Miraelheu e
euttxNS hino» patriótico». procUmarim
i República naquela longínqua loca-
lidade do Interior paullstil

O fite tnédlto tsM levado pelo te-
légrafo para a capital dt r- -.:-•¦,
cujo forernidor. o feneril Couta Mi-
giihJes. mand<Hi inconllnefrtt par»
• eldad» hwutwitwa aeu prôpno che-
f» d» polfctt. Pedro Leio V»"*««
qua. r -. quarenta priçu de civi-

<-•» ali e.ese- bar .a —»-- »•-»-•»
Ufcerteu o preeldetV» di Clwir»
ff»»f» tf Partido Llhenl. o delega-
do de poilda "s ».-¦<• «á«« do útf.s-
rameoto. repeedo cada colia em teu

e»-. tneleatve o retrito d» Impe.
riaee. J4 retirado di tala de »e»-
sSss da Ci-rsêim iíanktpií..

O aparai poilctal e • rapidei da;
tatstmttS» Bi» «w&wfutrar». entre-.
tmt* ttitt fcattar o »¦¦»-¦• »•--•

a ponto de evl-
tar que o seu eco fosse repercutir
na capital do Império. Pelo contra-

Rui Barbosa, então redator-chefe
do "Diário de Noticias", onde exer-
cia tenaz vigilância sobre os atos do
Ministério Liberal dc 7 de junho,
atacou duramente a ação do govêr-
no em São José,

HI

JROPAS FEDERAIS
NA REPRESSÃO
AO CONTRABANDO

CONJUNTO "PLATIERS"

PRESO EM OHIO

SAO LUIS, 10 — No Município de
Rosário, a 72 quilômetros desta Ca-
pitai, forças federais, estáo coope-
rando com as autoridades aduanei-
ras no combate ao contrabando de-
senfreado tíe mercadorias nesta

AGRIPINO QUERIA MORRER
MAS NÃO ERA A SUA HORA

. , ..,- j. ,. i i seus componentes acusados de "aju-
vinte minutos. Nao mesmo feliz quando ouviu aquela da e en<£rajwneno à prostituição".
a do Agripino mor- y°.z.tranqüila: 

"Fica quieto ve-, 0s os cantores> David Uvnch,
«„„«„ r, í «roctMa 'hmho, você esta salvo Ao ou- 3Q a Ton wuliams, 31 snos,

CINCINNATI (Ohio), 10 — O con-
Junto vocal os "Plauers" foi preso
num hotel de Cincinatti, estando

Vista de São José do Rio Pardo, vendo-se o rio que corta
a cidade

CIDADE DE PAULISTAS ANliGOS,
IMIGRANTES E CAFÉ

A tais gestos de antecipação incor-
porados à história de São José do Rio
Pardo somam-se outros, èsses de gran-
de influência eôbrc Euclides ao tempo
em que ali escrevia e «escrevia Os
Sertões", e que estão a exigir pes-
quisas que demonstrem a que pon-
to teriam levado o verdadeiro desa-
fio que. inevitavelmente, lançaram
contra o nativismo do «cr™r_-

Terra nova, com sua

cente baseada na cultura do café.
com parte influente dc sua popula-
ção constituída de republicanos, cren-
tes fervorosos na força do trabalho
livre, São José projetou-se ainda co-
mo um dos primeiros centros aco-
lhedores da imigração cm massa pa

fluência se sobrepôs a dos lmlgran
tes, portadores de traços culturais in-
teiramente deecdnhecidos, que Eu-
clides passaria a observar muito de
perto, e de idéias como a socialis-
t:.. também uma novidade que cho-
cava a opinião conservadora do li

Meio dia e
chegara a hora

,_ ror. A Providência e a presteza |viro 
'ronco do n.0.(.„.

regüo. 2.500 sacas de café q* se de uma guarnição de um jipe do ique vinha
destinavam . à exportação clanúesti-
na, foram localizadas e apreendidas. salvaram. Agripino queOs contrabandistas, como se esti- ll"° , .•

ria suicidar-se, e no domingo ativessem convictos de que nenhum
poder os atingiria, trabalhavam
claras, sem nenhuma medida
cautela.

Após os tramites legais, o café
apreendido será vendido à popula-
ç&o deste Estado, através dos postos
da COAP. (Asp.)

da lancha
.._  . recolhè-lo, desfaleceu
Serviço de Salvamento da Preíei-'emocionado. No pronto socorro

de Copacabana, ao acordar, de-
pois de posto fora de perigo, con

rs o Brasil, fugindo, assim, à crise gar. não obstaçte o beneplácito que
cujo fatal advento dominava os es- recebeu de homens cultos e influen
pirltos nos três anos que antecedoram
à Lei Áurea, e da qual pôde safar-

RETIFICAÇÃO
DO CASCATÍNHA,
EM PORTO ALEGRE

às rou-se no costão rochoso da Av.
de Niemeyer, próximo da Gruta da

Imprensa.
DESGOSTOSO

Agripino Florentino da Silva
(53 anos, solt., operário, R. 2, ca-
sa 243, Rocinha) estava desgosto-
so da vida e com o firme propó-
sito de acabar com a vida íoi até
aquele ponto da Av. Niemeyer,
desceu o costão de pedra e ficou
olhando o mar. Pouco abaixo a

se a agricultura paulista, graças à
clarividência de Antônio Prado, no
Ministério desde 1885.

Desenvolvida desde as primeiras d*-
cadas sob o influxo da imigração, a
cidade propriamente dita não sentiu
de maneira muito acentuada os efei

riqueza nas-tog do trabalho escravo, a cuja ln-

tes, aos quais o engenheiro e escn-
tor se associaria a seu modo.

Em 1898. quando ruiu a ponte me-
tállca, o município contava desde há
anos com a ajuda da parte que lhe
coube nos milhões de estrangelroo
que procuravam o Estado desde 1884,
e assistia à luta de gigantes trava-

(Continua na 10a. pàg.)

tou a sua odisséia e ouviu falar
de sua salvação. A cincidência
feliz do seu salvamento decorreu'

30 anos. Tony Williams. 31 anos,
Herbert Reed. 31 anos, e Irving Ro-
bi, 26 anos, foram detidos numa ca-
sa noturna tíe Newport, localidade
vizinha. Quatro moças, três brancas
e uma negra. íoram presas ao mes-
mo tempo que eles.

O grupo "Plotters" compreende
¦ -••¦• -.- —  I também uma Jovem, mas a Policia
de medida do Serviço de Salva-|de Cincinnati não deu nenhuma in-
mento imposta pela necessidade; íormaçào s6ble a mesma (FP)
de proteger imprudentes pesca-,
dores da costa rochosa do Distri-;
to Federal. Assim nos dias de
mar agitado um jipe da patrulha
do SS com uma guarnição de três
homens percorre a costa, desde
Joatinga até o Arpoador, adver-
tindo os pescadores dos perigos

DIA DO ADVOGADO
EM NITERÓI
A Associação Fluminense do Ad-

vogado realizara hoje, áí 17 horas,

O ministro da V'ação autorizou
termo de ajuste levado a efeito no
Departamento Nacional de Obras de
Saneamento, para a realização de
obras de retificação e canalização do
arroio Cascatlnha, na cidade de Pôr-
to Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul. O trecho a ser retificado situí-
se entre a Avenida José de Alencar
e o Arroio Dilúvio.

-. , que correm e socorrendo os qut

Pens^u-^X^e/nlo eas?apo">stão em perigo. No preciso mo- na sede da Associação Comercia, rie

n?E™, im rtrrrpHnr N ,2 mento em que Agripino atirou-se Niterói, uma sessão solene destina.
Oihou em denedoi. Ninguém... lassava nas nroximi- da a comemorar o centenário da
Tomando impulso jogou-se aol,ls a§uas P^na nus nux.i...
rapidamente. Mas, quando per-
dia o fôlego eis que sentiu braços
mar. Sem saber nadar afundou
vigorosos o agarrarem e logo o
trazerem para à tona.

"QUIETO VELHINHO" -
Nessa altura o ar lhe era pre-

cioso e a vida muito mais e ficou

dades O jipe guarnecido pelos Fundação dos Cursos Jurídicos no
guardavidas Sebastião Souza dos Brasil e o Dia do Advogado.
Santos, Ubiratan Napoleão e 0 No transcurso da cerimônia, o
patrulheiro de praia Edilson Viei- juiz Bandeira Stampa, presidente do
ra Serpa. Ao verem o operário Segundo Tribunal do Júri deverá
atirar-se, os homens do SS açor- proferir uma conferência sobre o
reram em seu socorro e impe- tema: "O Trabalho Livre do Ho-
diram que Agripino morresse. mem Preso".

«Mi (MESI CARGAS
•••

flHjtl f I*zjHh^^Wi ^^. ¦ ^mtVamtváSBSF^^^'* ^_^^_^!!!^^^^^^jt^^usjAisifiiirfm ttÊx ^mm\ ^^1 ¦K^^LLÜ"' %**,,,sw-'*,*«*'«ví2}855S|^B ^^B^^^^L ^^¦v^^l ^^^^^^^^^^Hf^S^^^^^^B l^^^^^^b I ^' ** ^^1 I^HI^^^H mW mmrJG

»

l LONGAS DISTANCIAS
O Mercedes-Benz LP-331 Diesel é uma obra prima.
É mais do que um simples caminhão!
Porque é um Mercedes-Benz, de respeito,
de fôlego... valente de quatro costadosl
Construído sob a tradição de pioneiros, faz a estrada
a seu modo, nivelando-a a seu talante porque o que
lhe importa é dar sempre conta do recado na hora

marcada I Agüenta firme as cargas mais pesadas,
rodando folgadamente, consumindo distâncias sem
fim! E o motorista que vai ao volante sente-se outro,
tranquiío, confiante, orgulhoso mesmo! Porque, para
quem o conhece, um Mercedes-Benz é a menina dos
olhos que, atarefada, brilha pelos caminhos, refletindo
a alta categoria da estréia que o distingue!

E lembre-se: É mais do que um caminhão - é uma obra p~:r*a - é um Mercedes-Benz

1VIE MgMBk ___\mv. ^RGE

Suo boa «ífflla em

qualquer estrada

DES-B
DO BRASIL S.A.

SAO BERNARDO DO CAMPO - SÂO PAULO

fafcrfcw* ie I? cmtsiaUe fcreiáwr* wi «kXw Dmml proènido «o Brod

'wüb "w cr *__w
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NO MUNDO POLÍTICO EM COMÍCIO. • •

(Conclusão da última página) tratou dc diversos assuntos ligados
ao problema econômico nacional,
principalmente sòbrc a reforma agra-
ria. (Asp.)

verá ser realizada cm Presidente Epi-
ticio, com a parücipaçfio dc todos os
diretórios pessedistas da alta Soro- j CONFERÊNCIA
cabana. A seguir, o ministro da j
Guerra presidirá certame idêntico em Hn „™*'J*Í' *'
Palmital. Por íim, comparecerá a umjtlvamiSSS^

INTERMUNIC1PAL

Com a presença

comício na cidade de Santa Cruz du
Rio Pardo.

NOVO SECRETARIO
DA AGRICULTURA DE MINAS

Depois de sucessivos encontros com
01 irs. João Goulart, San Tiago Dan-
tas e Camilo Nogueira da Gama nesta
Capital, o secretário da Agricultura
da Minas, sr. Alvaro Marcilio, colocou
o cargo que exerce, por indicação do
PTB, nas mãos do partido.

O sr. Alvaro Marcilio acha que o
PTB deve tomar nova feição com
base nas últimas eleições. Como
nSo foi candidato a qualquer posto
•letivo, considera ser dc maior inte-
rêsse partidário a ida dc um depu-
tado estadual para a Secretaria dc
Agricultura.

Seu substituto deve sair de uma
lista tríplice formada pelos deputados
Euclides Cintra, Patrus de Souza e
Demerval Pimenta Filho.

O atual secretário da Agricultura
deve ser escolhido nas próximas sc-
manas para um posto federal ou es-
tadual de indicação do PTB.

PROCESSO DE TENÒR10 VAI
PARA A PAUTA

O volumoso processo do deputado
Tenórlo Cavalcanti, referente aos
acontecimentos dc Caxias, quando
em sua residência foram encontra-
das armas de guerra e que resultou
num ruidoso inquérito policial-miü-
tar de que foi encarregado o então
coronel, hoje general Aluisio de Mi-
randa Mendes, já está convenienti-
mente estudado pelo relator, minis-
tro Vaz de Melo, que vai pô-lo em

encerrou-se a primeiraconferência intenminicip.il de Simão
Dias. da qual participaram os muni-cipios tio Estado da Bahia e de Ser-
Ripe. Durante o conclave ficou deci-dido que cx congressistas continua-
rão a lutar pSj reinicio das obrasda construção da Ferrovia Salgado-
Paulo Afonso, pela continuação daconstrução da barragem Anão e pelaeletrificação dos municípios parüci-
pantes. (Asp.)

RESPOSTA A PENA BOTO
MACEIÓ'. 10 — Severas criticas fo-ram dirigidas, na sessão do Legisla-tivo. ao almirante Pena Boto em vir-tude de pronunciamento a propósitode atitude da Câmara Municipal, aoreceber, em plenário, o sr. Luiz Car-los Prestes, em sua recente visita aesta Capital.
O sr. Mironildcs Vieira Peixotodeclarou que "o almirante Pena Botoc um homem intoxicado", e que par-ticipou de um golpe contra a pátriaVem ésse almirante de pijama — dis-se noutro trecho de seu discurso —

a quem falta autoridade moral paraatacar a honra desta casa, manifes-tar-se de maneira tão reprovável".
(Asp.)
BRIZOLA NO RIO

PORTO ALEGRE, 10 - o governa-dor Leonel Brizola, viajou hoje comdestino ao Rio de Janeiro, por viaaérea, a fim de participar da concen-

(Conclusão da última página)

ao palanque juntamente com o mi-
nistro da Guerra. Houve atropelos.
Um dos auxiliares diretes do sr.
João Goulart andou sofrendo alguns
apertões por parte de um soldado
da Policia Militar. Mas tudo ficou
no "não foi nada". Alguns correu-
gionários dos srs. João Goulart e
Lott caíram. Quando o marechal su-
bia as escadas do palanque ou-
viu mais vivas. Fracos. Porque os
mais entusiásticos eram dirigidos ao
sr. João Goulart.

A MASSA
Já no palanque, o candidato da

aliança PSD-PTB observava a mas-
sa com atitude marcial. Passava em
revista, bem de perto, os favelados
arrebanhados nos morros para bater
palmas, cantar sambas com cuícas e
tamborins e ouvir o discurso do mi-
nistro da Guerra. As faixas agrada-
vam mais ao sr. João Goulart do
que ao seu companheiro. Diziam res-
peito ao reatamento das relações do
Brasil com a Rússia, reforma agra-
ria, previdência social, legislação pa-
ra o homem do campo, direito de
greve, petróleo. E para cada uma
faixa alusiva ao marechal Lott ha-
via duas ou três que traziam o no-
me do sr. João Goulart. Mais vis-
tosas e bem mais expressivas.

MUSICA, TAMBÉM
Não faltou música para atrair po-

pulares. A "Banda Portugal" com-
pareceu com o seu corpo de instru-
mentistas. Tocou dobrados ligeiros.
Antes de começar o "meeting" cons-
titula motivo de atração. Muitos po-
pulares pensavam que fosse uma
banda militar. Não faltou uma escotração pró-marechal Lott, organiza-! lhinl,a dc samba — sem nome, semda pelo PTB. Foi chamado pela exc-i tradição, sem uniforme, desalinhadacutiva nacional do Partido, nmi nir.o.ia ,„., ki ;_,.. j_ _,_._.._,_nacional do Partido. (Asp.) Dir-se-ia um bloquinho dc favela-

CONGRESSO
NA CÂMARA
(Continuação da Ca. página)

.ao Executivo e ao Legislativo, para fa-
pauta na sessão dc amanha do Su- zcr valer as suas vozes. Seria, portan-
perlor Tribunal Militar.

LIMA FALCÃO NA JUSTIÇA
E NO ITAMARATI

to, da maior conveniência que, coexis
tindo com as Assembléias políticas.
uma Câmara Econômica reunisse ésses
interesses c essas classes, orgânicas c
vivas, para, como organismo próprio,
influir, duplamente, quer na esfera

O presidente da República assinou,'executiva quer na legislativa, sem o
ontem, decreto nomeando o sr.. Ar-|que nSo seria possível, nunca, um efe-
mando Falcão, atual titular da pas- tivo e real planejamento.

NACIONAL
NAS COMISSÕES

DA CÂMARA

dos conduzidos pela frota de ônibus
contratada para transportar morado-
res dos subúrbios mais distantes. O

POLÍCIA DESCOBRIU
(Conclusão da última página)

íêz as apresentações e passou a
palavra ao consultor Juridjco,

ritmo do samba e os dobrados da;qUe explicou as intenções da Po"Banda Portugal" eram, freqüentes} licia» que eram de solicitar a CO-
vezes, cortados pelo barulho dos!Coração dos presentes. Adian-
morteiros e de outros fogos que. a tou que se es{a colaboração íòs-
todo momento espalhavam o mais es-'sc 2iegada a Policia agiria den-
tridente barulho no posto dc ação:)trQ da lejj'pois quCj sonegar mer.
jardim do Monroe.
j, PALAVRA DE UM FAVELADO

O relógio marca 20,45. O locutor
anuncia a palavra de um favelado.
Falou pouco. Disse quo 700 mil tra-
balhadores dos morros estavam ali
representados pela sua pessoa. Nas
eleições essa "massa" votará no ma-
rechal Lott e no sr. João Goulart.

EM NOME DA MOCIDADE
Foi dada a palavra ao universitá-

rio Marcus Heusi Neto, ex-presiden-
te da UNE, atualmente chefe de uma
seção do IAPC. Em três ou quatro

cadoria é crime contra a eco-
nomia popular.Eu quero saber por que a
população amanheceu sem carne.
A situação está ultrapassando os
limites e podem advir conse-
qüências imprevisíveis! — decla-
rou o coronel aos presentes.A culpa é dos invernistas
— respondeu o presidente do
Sindicato. Na entre-safra geral-
mente acontece isso. Eles aumen-
taram em cem cruzeiros o preço

minutos disse que a mocidade es- da arroba (15 quilos) e os írigo-
tava solidária com a candidatura do ríficos diminuíram o embarque,
marechal Lott e com o lider dos tra-j — Existe carne estocada?
balhadores brasileiros: sr. João Gou-: — Não, não existe nenhuma! —

foi a resposta unânime.
O coronel, então, perguntou ao

presidente do Sindicato:
É verdade que o senhor proibiu

a venda de carne nos açougues?De fato proibi que os açou-
gues vendessem a carne pelo pre-
ço majorado. Se fosse vendida pe-los frigoríficos pelo preço da ta-
bela eu não proibiria.

Virando-se para o sr. Francisco
Fernandes Bahia, representante
do frigorífico Wilson, o coronel
perguntou:Quer dizer que não existe

ção Nacional dos Marítimos, quei- carne est0Cada no seu frigorífico?
xou-se da vigência do Decreto n.o| _ Não senhor naQ existe ne_
9.070 (antigreve). O senador Lima nhuma,
Teixeira também falou. _ p'osso íazer asora uma vjs.

lart. O nacionalismo estava na rua
para vencer aos inimigos do nosso
progresso.

O deputado Oswaldo Lima Filho,
líder do PTB na Câmara Federal, e
o presidente do Sindicato dos Traba-
lhadores em Energia Elétrica, Arge-
miro Rocha, foram os dois oradores
seguintes. O deputado pernambucano
falou sobre direito de greve, previ-
dência social, lembrou Getúlio Var-
gas. Relações comerciais e diploma-
ticas com todos os países, reclamou
o dirigente sindical. O sr. Tauma-
turgo Gaio, presidente da Federa

ta da Justiça, para exercer, interi-
namente, o cargo de ministro das
Relações Exteriores, no impedimento
do titular efetivo, sr. Horácio Láfer,
que se encontra, no momento, cm
missão oficial no exterior.

LOTT NADA FAZ CONTRA
COMUNISMO

RECIFE, 10 — "Lott não é comu-
tilsta nem sabe o que é comunismo,
mas não toma providencias para pro-
mover a erradicação do vulto da in-
filtração vermelha no Exercito Bra-
slleiro". Tais declarações foram pres-
tadas A Imprensa pernambucana pc-
Io almirante Pena Boto.

Não perdendo oportunidade de ata-
car o comunismo, Inclusive classifi-
cnção de subversivas as Ligas Cam-
ponesas, o almirante Pena Boto con-
sidera umn necessidade a inclusão,
lio ativo da Petrobrás, de capitais
estrangeiros, mesmo porque poderia-
mos deixar dc importar petróleo cm
multo menos tempo, Essa medida
Incluiria também a importação de
técnicos estrangeiros. O almiran-
te atacou, também, Fidel Castro, a
quem classificou dc comunista íaná-
tico. (Asp.)

rsn versus ptb

TERESINA, 10 — Círculos ligados
•os dirigentes dn PSD piauiense In-
formam que estão reinando sérios c
redobrados temores dc uma luta. da-
dos os repetidos atos de liostilida-
des Impostas pelo governo rio Esta-
do contra elementos do PSD, que
«gora se elevam até mesmo com
«meaça de inquéritos administrativos
encomendados, cuja finalidade é a dc
perseguir pessedistas. Êsse processo,
icgundo se comenta, terá o ponto rie
partiria contra um cunhado do pre-
fldentc do PSD. deputado Climaco
dc Almeida. (Asp.)

APURAÇÃO DO PLEITO
EM RECIFE

RECIFE. 10 — Apuradas 310 urnas
desta Capital são os seguintes os re-
¦ultados: Miguel Arrais, 43.368; An-
tònlo Pereira, .10.542 votos. Os obser-
vadores políticos admitem qur. nn
término da apuração. Arrais deverá
contar com uma margem aproxima-
dfi ric 30 mil votos sòbrc 0 sr. An-
tõnlo Pereira. (Asp.)

CONFERÊNCIA DO PRESIDENTE
DA UDN

JUIZ DE FORA. 10 Continua oh-
tendo grande repercussão, a confe-
réncla profcrld.i pelo sr. Magalhães

RELAÇÕES COM A RÚSSIA

Por sua vez. o sr. Licio Haucr
(PTB-DF). salientando que a politica
externa brasileira em certos llnca-
mentos era manifestamente inatural,
face aos acontecimentos que ocorriam
no cenário internacional, assinalou
que a anunciada troca de visitas entre
o presidente norte-americano e o pri-
meiro-ministro soviético trazia â hu-
manidade fundadas esperanças de ces-
saç.io da puerra fria, não se justifi-
cando, diante dessa conjuntura, o
retraimento do Brasil com referên-
cia nos países da "cortina de ferro".
O reatamento de relações diplomáticas
com a Rússia constituía um impera
tivo para o Brasil, a fim de que pu
desse acompanhar no cenário mun-
dlal o papel relevante que lhe cor-
respondia, clc acordo com o seu po-
tcncial econômico, demográfico c ter-
rltorinl. O reatamento não implicava
cm qualquer opção no dilema Esta-
dos Unidos-União Soviética, tanto que
o advogavam personalidades como o
embaixador Assis Chatcaubriand, no
tóriamente vinculadas ao campo oci-
dental.

Referindo-se a declarações rio ma-
rechal Lott, contrárias no reatamento,
opinou o representante carioca tratar-
se dc uma "posição derivada de pre-
conceitos, em contraste com as atitu-
des nacionalistas do ministro ria Gucr-
ra cm outra questões essenciais". Sa
licntou que a Rússia ocupava o sex
to luizar no comércio mundial c o
seu Intercâmbio externo, em 1057.
fora dc 8 bilhões e .100 milhões dc
dólares, dos quais 2 bilhões e 200 mi-
lhões com os países capitalistas. Não
se podia ignorar, ainda, que. dos pai-
ses da "cortina", aquele era o de
maior índice de crescimento econômi-
co a que a troca de bens materiais
nada tinha a ver com problemas ideo-
lógicos, pois o governo anticomunista
cia Alemanha Ocidental tinha feito vul-
tosos acordos comerciais com o gru-
po russo, Recentemente a Argentina
obtlvera uni crédito dc 100 milhões
rie dólares <la Rússia, n juros extre-
mamente baixos, dc 2.5 por cento ao
ano, com pagamento dc produtos ar-
gcntlnos.

O "DIREITO DE MATAR"

Procurando responder aos "jurls si-
mulndos", em que os juristas hrasl-
lelros, combatendo a pena de morte,
fazem questão dc "mostrar aos faci-
noras que matar era um direito que
assistia a qualquer um", o sr. Anisio
Rocha i PSD-Goiás) salientou que o
seu projeto só estabelecia a pena ca

Pinto, presidente nacional da UDN, pitai para os assassinos evldentemen-
¦n Associação Comercial dc Juiz dc te irrecuperáveis, autores de crimes
Wnra. | bárbaros, com requintes dc frieza c

No conclave, o sr. Magalhães Pinto Ide clesumanidade.

ENCHENTES

Em virtude da obstrução dos tra-balhos parlamentares, na Câmara,nao pôde ser votado o requerimen-
to que pede prolongamento de pra-7o para as atividades da Comissão
Parlamentar de Inquérito que apu-rou "in loco" os prejuízos sofridos
pcla economia gaúcha nas últimasenchentes que envolveram o RioGrande do Sul. No entanto, tem-se
como certo que a Mesa Diretora
dará a casos como êsse a interpre-
tação dc que não se tornam pe-remptos os requerimentos que, em-bora não votados cm tempo útil,
tenham dado entrada na Mesa no
prazo regimental. No caso da
CPI, sobre o Sul, por exemplo,
não se perderia todo um trabalho
já feito, inclusive o relatório con-
cluído do deputado Giordano Alves,
que teve a missão de coordenar as
investigações.

DEMAGOGIA
Vários membros da Comissão dc

Transportes, Comunicações c Obras
Públicas, receberam mal o projeto
que o presidente ria República, atra-
vés Mensagem, acaba dc remeter à
Câmara, solicitando abertura dc
crédito especial, no montante de
Cr? 2 bilhões, para o asfaltamento
da Rio-Bahla, Argumentam os par-
lamcntarcs. inclusive da área situa-
cionista, q*ie aquele órgão técnico
acaba rie votar uma proposição que
prevê os necessários fundos para o
asfaltamento daquela rodovia, tudo
feito sob a melhor técnica. O pro-
jeto do govêrno, pois, abrindo cré-
dito sem prever sua correspondente
cobertura, dcnuncla-sc desde logo
demagógico, com fins publicitários,
estando nas cogitações ria Comissão
de Transportes arquivá-lo. (Ler, a
propósito, o Tópico "Honras do as-
falto".)
TRANSFERE-SE PARA S. PAULO

Quinta-feira próxima, a Comissão
Parlamentar dc Inquérito, que in-
vesttga a situação no SESC c
SENAC do Rio c de São Paulo, se
transferirá para a Capital bandei-
rante, a fim de dar prosseguimento
à tomada de depoimentos relaciona-
dos com as recentes irregularidades
verificadas nos referidos organismos.
Serão ouvidos em São Paulo os srs.
Luís Roberto Vldigal. ex-presidente
daqueles organismos paulistas; Emi-
lio Lang, presidente da Associação
Comercial ric São Paulo; David Por-
tes Monteiro, atual presidente do
SESC e SENAC paulistas; tesoureiro
c contadores das duas entidades: o
representante legal da firma de au-
ditores que trabalhou para ambas;
membros dos dois Conselhos Regio-
nais à época das irregularidades e
no presente: Henrique Bastos Fi-
lho. ex-Interventor no SESC paulis-
ta; Monteiro da Cruz Júnior, ex-
interventor no SENAC paulista; dl-
rctivcs rio Banco Paulista SA e
seu liquiriante designado pela
SUMOC.

Dessa maneira, os trabalhos da 0 p,,,.Comissão Parlamentar dc Inquérito
do Rio estarão suspensos até que se
ultimem os depoimentos em São
Paulo, o que se espera para o fim
ciesla semana.

ADVERTÊNCIA DE BRIZOLA
Dizendo que os trabalhistas ainda

acertarão os relógios com o maré*
chal Lott, o governador Leonel Bri-
zola advertiu que o candidato à pre-
sidência da República não deve es-
quecer as promessas feitas depois de
eleito. Os gaúchos, afirmou, sòmen-
te acertam oi relógios uma só vez.
E isto deverá ser feito Imediata-
mente.

Ironizou indiretamente o deputado
Fernando Ferrari. Mãos limpas não
ganham eleições, acrescentou. Ganham
eleições no Brasil as mãos calejadas
dos trabalhadores das indústrias c do

contra os candidatos nacionalistas
Estáo em choque a vassoura e a cs-
pada. O símbolo da campanha nacio-
nalistas deve ser, na sua opinião, uma
torre de petróleo.

DISCURSO DO CANDIDATO
Foi lido o discurso do marechal

Lott. Recebido com frieza. Nem a
artilharia de fogos de artificio pro-
duzlu calor bastante para provocar
entusiasmo entre o povo. Reafirman-
do o propósito de manter a campanha
eleitoral dentro da faixa nacionalista,
o marechal Lott pronunciou-se a fa-
vor do programa do PTB, — que in-
clui algumas reformas ditas de base.
A posse da terra pelo homem que a
lavra é uma necessidade, frisou o mi-
nistro da Guerra. Deve ser discipli-
nado o uso do latifúndio improdutivo
e do minrfundio antieconômico. Fi-
nauciamento para a produção agri-
cola, assistência técnica ao agricul-
tor, maior circulação da riqueza, fo-
ram pontos do seu discurso. A previ-
dência social precisa de sua lei or-
pânica. Isto para que as contribuições
dos empregados, empregadores c do
govêrno se destinem, cm sua quase
totalidade, ao beneficio dos segu-
rados. O direito dc greve deve ser
regulamentado para que êsse recurso
não se transforme em perigo para o
próprio trabalhador. Elogiou o sr.
João Goulart, que considera uni
político equilibrado c patriota. Citou
o sr. Getúlio Vargas, chamando-o dc
gênio político. Referiu-se, algumas
vezes, ao sr. Juscelino Kubitschek
pelos esforços desenvolvidos para o
progresso do país.

FANTASMA DA FOME
"O fantasma da fome ronda os la-

res dos trabalhadores", íoi uma das
mais vigorosas frases do sr. João
Goulart, ao iniciar o último discurso
do comício de ontem. Outra frase:
"no campo os lavradores vivem esma-
gados pcla carestia". O viec-pre-
sidente da República falou cerca dc
meia hora sôbrc as reformas propôs-
tas pelo PTB, anunciando que rc-
cebera carta do presidente do PSD
dando inteiro apoio aos seus itens.
Essas reformas são indispensáveis,
disse, porque há dificuldades para as

toria?
Bem, o senhor compreende,

eu sou apenas o representante.Isto não interessa. Os senho-
res figuem aqui enquanto eu vou
vistoriar o Frigorífico Wilson.

Ato contínuo, o coronel levan-
tou-se e, após ordenar ao delega-
do de Economia Popular que ins-
taurasse inquérito, dirigiu-se
para a Avenida Rodrigues Alves,
431, acompanhado do consultor
Jurídico, de inspetores da DPS e
do representante do frigorífico.

CARNE EM ABUNDÂNCIA
Ao chegar ao local o coronel

homens do canipu.^ Ha^ misUlicaçao 
| ordenou que as câmaras fossem'"' -.'..-'- 
abertus para vistoria. Algumas
câmaras armazenavam carnes
frescas e outras carnes congela-
das (em sacos). Afora a grande
quantidade de carne verde en-
contrada que, segundo cálculos
das autoridades, dará para ali-
mentar o Rio durante vários dias
seis vagões-frigorificos, com vin-
te toneladas cada um, acabavam
de encostar, procedentes do Es-
tado do Rio.
INTERDITADO O FRIGRÍFICO

O coronel França, anos solici-
tar o comparecimento de dois
choques da Polícia Especial para
manter a interdição do frigorífico,
disse à imprensa:

— Infelizmente é uma vergo-
nha. Carne existe demais. Tra-
ta-se de pura sonegação. Ama-
nhã (hoje) agirei energicamente
contra os sonegadores.

Adiantou ainda o coronel que
na manhã de hoje a COFAP irá
distribuir a carne nos açougues,
para venda ao preço da tabela.
Caso os açougues se recusarem a
receber o produto, a própria
COFAP venderá a carne dire-
tamente ao povo.

CARNE PARA AS CLASSES
ARMADAS

O primeiro depoimento presta-
do no inquérito instaurado na
noite de ontem, foi o do sr. José
Aumsto dos Santos, representai!-
le do Frigorífico Armour. Alegou
que em seu frigorífico poderia ha-
ver carne estocada, mas que a
maior parte desta se destinava a
suprir a Marinha e a Aeronáu-
tica,

Por outro lado, o sr. Leonel
Rabelo (dc Oliveira Irmãos) de-
trutura econômica c social do país
— que está advogando o seu partido
acentuou. E como está a sua agremla-
ção empenhada na campanha ideo-
lógica visando à melhoria das condi-
ções gerais do povo, pedia ao ma
rechal Lott que assumisse o comando
do exército popular para desbaratar

classes médias e para as próprias in-|as forças que emperram o progresso
dústrias. E o dinheiro que falta para
a ajuda financeira do nosso parque
Industrial está com as suspeitas com-
panhlas de investimentos — acres-
centou, afirmando: — O govêrno tem
procurado aplicar medidas para re-
solver sérios problemas que afligem

clarou que em seu frigorífico
existiam cerca de 210 toneladas.
Esta carne, entretanto, não fora
distribuída por se destinar às
Forças Armadas, conforme con-
trato que mantém com as mesmas.

AUMENTO DE CRS 6,00
, Agravou-se domingo e ontem o
déficit no abastecimento de carne
verde ao carioca. Os estabeleci-
mentos retalhistas receberam, em
média, aproximadamente 40 por
cento do total que corresponde ao
seu suprimento normal. Os gran-
des estabelecimentos varejistas
do produto, em sua maioria super-
mercados, não dispuseram nem de
20 por cento. O cel. Frederico
Mindêllo, presidente da COFAP,
distribuiu nota oficial expon-
do as providências adotadas por
aquele órgão no sentido da solu-
ção da crise e, cm entrevista à
imprensa, esclareceu que o pro-
duto provavelmente será aumen-
tado em um mínimo de 6 cruzei-
ros por quilo, para o consumidor.
Pretendem, porém, os pecuaristas
um aumento imediato de 4 cru-
zeiros e outros posteriores, até ao
final da entre-safra.

RETALHISTAS
A reportagem entrou em con-

tato com mais de uma dezena de
estabelecimentos varejistas, rece-
Sendo de todos a informação de
que, desde o meado da semana
passada, estavam recebendo me-
tade da quantidade necessária ao
seu abastecimento, havendo, con-
tudo, esta deficiência se agrava-
do nos dias de sábado, domingo e
ontem. As redes de supermerca-
dos, que vendem grande quanti-
dade do produto, naqueles dias,
tiveram as suas quotas reduzidas
a menos de 20 por cento. Apenas
um estabelecimento varejista, si-
tuado na Praça da Bandeira, ha-
via recebido a quantidade nor-
mal.

TREM ACIDENTADO
Para agravar a situação do

mercado, um trem que conduzia
um carregamento de carne verde
para ser dristribuída pelos postos
da COFAP, sofreu um acidente,
que o impediu de chegar a esta
cidade a tempo do produto ser
manipulado e colocado à venda.

15 TONELADAS
À noite, a reportagem foi in-

formada pelo cel. Frederico Min-
délio que os postos da COFAP
distribuíram no dia de hoje um
mínimo de 15 toneladas, que já se
encontravam frigoriíicadas nos
depósitos da entidade. Esperava,
todavia, a chegada, a qualquer
momento do carregamento que se
atrasara em virtude do acidente
com o trem transportador. Infor-
mou, ainda, que o consumo nor-
mal da cidade é de 300 toneladas,
incluindo o produto distribuído
pelos retalhistas o pela COFAP.

PECUARISTAS
A seguir, esclareceu o cel. Min-

dcllo que convocou uma reunião
com os pecuaristas, a ser realiza-
da amanhã, a íim dc ser estudado
definitivamente o assunto. Soli-
citam estes um aumento clc 4 cru-
zeiros — que significa seis para o
consumidor, em face da interme-
diação — de imediato, c outros
sucessivos, a serem examinados
nas oportunidades, da presente
data até ao íim do ano, quando
termina a época da entre-safra. O
presidente da COFAP está dis-
posto a autorizar o aumento de
4 cruzeiros, mas com validade
até 31 de dezembro.

MIL CABEÇAS
Adiantou, também, que represen-

tantes da COFAP já estáo cm ação
no interior do pais, notadamente Mi-
nas e Espirito Santo, com a íinalida-
de dc adquirirem a maior quantidade
possível dc gado, julgando animadoras
as perspectivas, pois até o dia de on-
tem já haviam conseguido comprar
mais de mil cabeças. Também a
FRIMISA foi convocada a cooperar
com a COFAP, na emergência, pro
metendo remeter 15 toneladas diárias
a partir de amanhã, que, como tôda
a carne fornecida pela entidade, será
vendida aos preços vigentes

NOTA OFICIAL
O gabinete do presidente da COFAP

informa:
— Visando a soluçáo do problema

da carne, e em continuação à série dc
demarches c entendimentos mantidos
a respeito, o presidente da COFAP
convocou para uma reunião, quarta

Euclides e "Os Sertões" ...
(Continuação da 9» página) , na critica de livros a que. vez per

outra se entregava neste último qüm-
da entre as companhias ferroviárias qúênio do século, revela-nos o es-
Paulista c Mogiana. pelo privilégio critor seriamente preocupado com ai-
do tráfego e do transporte altamen-j gumas questões literárias, como o te-
te compensador que sempre foi o do ma, o estilo, a língua.
café, já saindo aos milhares de sa-1 São os artigos sob o titulo único
cas todas as semanas da estaçãozi-ide "O Brasil Mental . a respoito de
nha da Mogiana junto ao rio Pardo,: um livro do critico português José
para o porto de Santos. ! Perc.ra de Sampaio, "Bruno . o

mesmo que apresentaria com incon-
tida admiração em 1907 os "Con-
trastes e Confrontos" aos seus com-
patriotas, apontando "Os Sertões",
as sessenta páginas sobre a Terra
como "o que mais poderoso se tem
escrito em prosa portuguesa". NSo
foi, porém, com igual entusiasmo
que Euclides. nesse julho de 1898,
criticou o critico.

Vinha de muito longe, por certo,
a sua preocupação com os livros.
Em Campanha já lia autores qua
depois citaria n"Os Sertões". Km
São Paulo reforçou bastante o in-
terêsse por essa leitura. Mas foi

A cidade que Euclides conheceu em
1898 ainda era unia cidade nascente.
Caracterizavam-na as tradicionais fes-
tas religiosas com banda de música
e vozerio de leilões de prendas na
igreja velha, logo substituída pela no-
va, com luz elétrica e órgão; os pe-
quenos conflitos entre italianos e sol-
dados, tipice* de uma cidade de imi-
grantes; os problemas advindos ài
falta de um mercado que livrasse a
população dos especuladores de gè-
neros nas "tavemas"; os 'ucessivos
acidentes com a energia elétrica in-
cipiente e muito nova. deixando a
cidade constantemente à luz da lua
e dos lampcõcs de querosene, oS;aij. quando já não tinha mais tem-
quais o orgulho natal de um corres-ip0 a perder, que êle sc completou,
pondente timbrava cm mostrar "des- no duplo sentido, lendo mais e me-
de há muito abandonados" Mas lhor, e encontrando o de que não
já era também uma cidade que, além poderia prescindir, um auditório ca-
de apresentar, como cm tôdas^as ou-1 paj, de ouvj-lo,»de dialogar com êl<\

do pals. E finalizando:
— O PTB abriu a trincheira do na

eionalismo e lutará com o povo para M™ Próxima.os pecuaristas da re-
gião dc São Paulo

I Por outro lado. a COFAP adotou
I diversas medidas tendentes a melho

derrotar os grupos nacionais c In-
tcrnaclonals que sc colocam contra
os Interesses do povo brasileiro.

Foi o fim do comício. Nova rajada|^.o_abasteciment^d_e:arne_aos__seus
Falta-lhe, porém, remédios de fogos, ônibus especiais esperavam

enérgicos para que possa o Estado!os favelados, O tráfego, que havia
intervir nas atividades em defesa dol sido desviado do fim da Avenida Rio
povo. Esses remédios serSn encon- Bronco, foi normalizado. Eram 22,30
trados depois da modificação da es-1 horas.
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bainha de ponlo invisível

— costuras inéesfiáveis

bofões exclusivas, prega-
dos à máquina

mangas pregadas ò má-

quina que cojfuro, chuleia
e arremala

— tecidos em cores íirmes

Postos, c enviou emissários a regiões
criadoras de gado para verificação da
possibilidade dc aquisição de carne
hovina, tendo sido adquiridas, jâ
1.000 cabeças.

Esclarece ainda êste Gabinete que
devido o acidente ocorrido com um
trem que transportava carne destina
da a COFAP, não foi possível organi-
rar distribuição daquela mercadoria,
em quantidade regular, devendo o
fornecimento de hoje ser ainda irre-

o seu
nao deve

trás, resultados parciais de eleições
com centenas de votos para a situa-
ção e um só para as hostes oposicio-
nistas, possuía imprensa própria c
clubes recreativos nos quais se altcr-
navam grandes bailes com palestras
e concertos inspirados por um grupo
de homens devotados às coisas da in-
teligência. que logo se aproximaram
do "engenheiro" que chegava e cujo
nome para muitos deles não era des-
conhecido, já que aparecia com certa
insistência em noticias e trabalhos
assinados nas colunas d O Estado
de São Paulo".

Aí no meio dessa gente boa c cx-
ccpcicnalmcnte laboriosa, dc vez em
quando agitada por um pugílo ae
homens sempre conduzidos por idéias
e princípios, ai, nesse ambiente que
estava longe de ser o "ermo" a que
tão exageradamente. mas com can-
nho, se refereria mais tarde, o enge-
nhelro recém-chegado dedicou-se. a
principio, a pormenorizar as causas
do desabamento da ponte, para do-
cumentar as afirmações a serem fei-
tas em novo relatório para a supe-
rintendência de Obras, o que fêz em
28 de abril.

BANDEIRAS. FOGUETES. BANDAS
DE MUSICA, E CERVEJAS...

Um mês depois, exatamente a 30 de
maio. o correspondente local d u
Estado" podia escrever para
jornal uma noticia que na

er desprezada. Dizia: "Está conclui
do o serviço de remoção da ponte
metálica do rio Pardo. Hoje. a 1 h.
da tarde, foi retirada a ultima peça,
sendo oferecido um copo ric «""yi'1
à< pessoas presentes e aos trabalha-
dores, tocando uma banda dc musica
e subindo ao ar muitos foguetes. Em
seguida, saíram os trabalhadores in-
corporados. à frente da banda dc
música, levando bandeiras dc diver-
sas nacionalidades, e percorreram as
diversas ruas da cidade em sinal de
regozijo Sem querer ser agradável
ao dr Euclides da Cunha, a quem
apenas conhecemos de vista, é de
justiça que não concluamos esta sem
lhe dar os nossos parabéns pelo bom
desempenho da sua missão, executando
aquele serviço em muito menos tem-
po do que esperava c com tanta ha-
bilidade que, apesar de ser um ser-
viço pcrlgoslsílmo. não tivemos de
registrar um só desastre, um so aci-
dente desagradável".

Bom flagrante da cidadezinha pro-
vinclana cheia rie imigrantes de dl-
versas nacionalidades, mas principal-
mente italianos, a festejarem rom
cerveja, banda dc musica e foguc es
o feito que tanto Interessava. A ale-
cria reinante devia ter causado ai-
guina satisfação a Euclides. mas se-
ria. sem dúvida, maior, se a festa
fosse sem cerveja, sem bandeiras de
outros paises agitadas no ar... i
que. àquela época, êle ainda olhava
com o desinteresse do articulista d A
Província" e do engenheiro de forti-
flrações no Morro da Saúde, os lm.-
grantes que. então, começavam a ene.
gar, causando espanto ao seu cabo-
cllsmo, ao insopitávcl espirito nati-
vista que sempre o animou, que cres-
ceu multo ao calor ria luta ^™«°-
ra nos sertões, c que. sô muito mais
tnrde. apresentaria mais ou menos
amortecido.

de informá-lo. bem, de se entusias-
mar com o que escrevia, infundin-
do entusiasmo nele...

Chegou trazendo em primeira re-
daçáo uma sexta-parte do livro, se
tanto; adaptou-se para o duplo la-
bor com a construção, à beira do
rio, dc uma barraquinha de sarrafos
e iólhas de zinco, em cujo portal
escreveu, a zareão, um verso d»
Shakespeare; e viu a simpatia de
Francisco Escobar fazer para êle tu-
do o mais, colocando-o no centro
daquele circulo de amigos que, jun-
tos, lhe abriram todos os caminhos:
os que levavam à obtenção de li-
vros raros dc que necessitava: o»
que Iam dar cm estantes repletas d«
clássicos da lingua que, para sur-
presa de todos, ignorava; os qufl
conduziam, ali mesmo na cidade, i
coleção completa de suas próprias
reportagens de guerra, que não pis-
suia; e, até os caminhos que lhe
trazism, para o caíé e o cigarrinho
de palha, a gente simples com que
desejava conversar, como íol o caso
do velho condutor de gado que fl-
cou na história do "Estouro da Bo^a-
da", um pouco diferante daquela

que sc conhece, como igualmente dl-
versa é a outra, da sua intcrferêii-
cia nas manifestações socialistas do
seu tempo na cidade cm que per-
maneceu três anos c meio. recom-
truindo uma ponte, mergulhado nos
trabalhos de elaboração d"Os Ser-
toes", à margem dos quais escreveu
ainda outros trabalhos, um deles,
excelente estudo sòbrc a vida poli-
tica e social no Brasil no século
XIX, posteriormente incluído em li-
vro.

NO REMANSO. OBTENDO O
LHE FALTAVA

QUE

No remanso, entregava-sc outra vez
A obra. lendo, pesquisando, escreveu-
do c reescrevendo sem cessar, f.-n
princípios ric julho resolveu escrever
também uma série de três extensos
artigos dos últimos dessa fase de ço-
laborações jornalísticas que êle In-
terromperia por muitos anos. o que.
a par dc nó-lo mostrar novamente

NA CÂMARA...
(Continuação da 6a Página)

reu oficio an prefeito, stifierin-
do o nome de "Engenheiro Can-
tnrino Motta" para um logra-
douro público desta cidade- 'O

sr. Cornélio Homem Cantarino
Motta — salientou — foi um
destacado colaborador de Carlos
Chagas na descoberta da "doon-

ça dc Chagas".

NOTA DO COMITÊ

Assinada pelo Jornalista Cns-
dn Co-

ra
gUInfórma 

ainda a cofap que. ob-jtóvão Freire, presidente do C<

jctivando suprir a deficiência da pro- comitê de Imprensa da Lama
duçào nacional dc feijão, êste órgão I Municipal, foi distribuída aos
está examinando duas propostas de jornais a sr-guinte nota:
importação daquela mercadoria, uma "C Comitê dc Imprensa- da
norte-americana e outra de Angola. Câmara do Distrito Federal, to-"Também 

esclarece êste órg&o que I mando conhecimento dc que: I
nâo houve qualquer ocupação policial |— Foi aventada a possibilidade
de entrepostos ou postos da COFAP. dp se cassar a credencial de um
ao contrário do que divulgou um! jornalistas credenciado na Cama-
jornal. i ra do Distrito Federal: II —

EM BELO HORIZONTE Chegou ao conhecimento da pre-
BELO HORIZONTE, io — Aumen-1 sjdência deste Comitê ameaças

tou consideravelmente a crise no su
pnmcnto dc carne bovina k popula-
ção dc Belo Horizonte. Na manhã dc
hoje o abate foi ainda mais reduzido
que nos 2 últimos dias da semana
passada, havendo marchantes que di-
minuiram dc 50 por cento as suas ati-
vidades. Enquanto isso, segundo as

vcladss a um dos jornalistas
errdenciados na Câmara Muni-
pai. Declara que repudiará com
a maior veemência possível
qualquer atentado ao direito dc
informação, e sobretudo dc criti
ca. c defenderá sempre o prin

1 | CABELOS BRANCOS j

1H Vvita-osVeh tingi*]
Nova fórmula americana

REDUZ
DEMORRÓIDAS

-e alivia a dor,

sem operação
A nova lubitâncio cHflfrlnn*
ta FRP, combinado com outroí
elemento! rtstauradorei dai
célula», foi do "Praoarado H"
O mali moderno • cientifico
tratamento dai hemorrãldai.
Dá alivio imediato O doi e â
coceira, ht ceiwr e prurido
e redui a hemorragia em to*
doi oi caio» onde a opera-

ção nâo ie|a abiokitamonte
neceuária. Siga tambOm Aite
tratamento orátlco, rOpIdo •
mo Jerno Para lua maior con-
venlencla, o "Preparado H"
não mancha a roupa e dupòe
de aplicodor plástico flexível

Nas farmácias, basta pedir

PREPARADO H

14 modelos encantadores
Preço fixo

Mais barato do quo um
feitío comum

informações que a reportaRem obteve, ; cipio da liberdade dc 
^P"™»'

a tendência é aumentar amda msis a pedra angular de uma "?P^a
crise no abastecimento de carne. A 1'vre C democrática., .Declara.
maioria dos marchantes elevou em 5! igualmente, que por varias legis-
cruiciros o preço d0 toucinho e da' laturas nunca ocorreu atentados
carne de porco. Também os miúdos de i à liberdade de informação na
boi foram majorados, permanecendo' Câmara do Distrito Federal, (le
inalteráveis os preços da carne bovi-: resto, uma das casas legislativas
na. Os açouRueiros. porem, receberam dc grande tradição no acolhi-
apenas a metade daquilo que normsl- mento á imprensa, c dc respeito
mente retalham. (Asp) ' 30S jornalistas."
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Encarecimento do custo...
(Conrluiio d' ultima pi(ini)

atenção especial pjra o problema do
custo de vida no Brasil

DE ACORDO
Falando io Correio ds y.sihi, d.

Yiyi Silveira aiirmou que teve co-'
nhecimento de que a orfantiaçáo;
paulista, conj *níre di Associâçio
dai Dona«-de-Cí»a. havia endereça-
do. recentemente, ao presidente i*
República veemente memorial, chi-
mando a atençio para a circunstin-

' cta do custo de vida ter-se elevado,
no primeiro semestre deste ano. em
nais de SS*5. «efundo estatística!
levantadas pe-" írgin» do próprio

I Govírco. FrifríHi at um imocratlTO
de con»c;êrc;a ta tínr.jj-de-caía do
Rio manífestar*ir.-t« »6br« « e»ua-
to. Asaía. apó» ouvir a epir.ilo fie
diversas denaa-de-caaa. retíiru. Um-
N*m. um memorial, que. ontem, fot
encaminhado ao prtsider.t* da R«-
pública, e no ejual t expoeta a fra-
ve ' — ;_.-• --i em qu* te debitem I
" ;«- u cariocas.

O MEMORIAL

Adiantou a presidente da Asíoeia-
çio das Donai-de-Casa. que o do-
cumento eitá vaiado em tínr.ot que
retratam fielmente a realidade da
ntuaçio da dona-de-cata carioca,
«clareceu que. nele. o que ie pede
ao p-eiMente. encarecldamente. t
qu* mantenha a sua palavra, quan-
do prometeu empregar oi rr.eihorrs |
esforço» do Govêrno r.a eontençio i
do custo d* vida O memorial afir- :
rr.t que frande parte dai famlitai -.
cariocas eitío ie alimentando uma
vei por dia. pnrqut nio di*p5em
àt retureo» r.*TO*4r»oi at> firtpmív
áo ateÃço e da Janta

O documento dii que aumenta
dia a dia o numere de pea»o«« —
ferataent* haüitanles d* favelas — j
qu* th eonieruem aumentar-»* eom j
em rettn* íe cernida qu* apanham
na» latas d* lino eu term. m deirttoi \
dai felrta-lívrti. o q-ae constitui'
uma verdadeira ealassídade.

a qualquer <
hora ou lugar

novas po.tilha»
antiácidas

de

Magnésia
Bisurada

dispensom dguo
dissolvem no bôeo
sobor delicioso
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EM COMÍCIO ..
(Conclusão da última pagina)

bem, tendo sido logo internado n
Hospital Beneficente.

LOTT VAI SAO PAULO

tratou de diversos assuntos ligados
ao problema econômico nacional,
principalmente sobre a reforma agra-
ria, (Asp.)

CONFERÊNCIA INTERMUN1CIPAL

SAO PAULO, 10 (Sucursal) — O
deputado Cunha Bueno informou i
reportagem que o marechal Teixeira
Lott presidira a uma série tíc con-
contrações do PSD do interior paulis-

(Conclusão da última página)

ao palanque juntamente com o mi-
nistro da Guerra. Houve atropelos.
Um dos auxiliares diretos do sr.
João Goulart andou sofrendo alguns
apertões por parte de um soldado
da Policia Militar. Mas tudo ficou
no "não íoi nada". Alguns correu-ARACAJU, 10 — Com a presença

do governador, que foi recebido fes-,
tivarnente. encerrou-se a primeira gionários dos srs. João Goulart e
conferência intermunicipaj de SimSo Lott caíram. Quando o marechal su-
Dias. da qual participaram os muni- bia as escadas do palanque ou-

c|Pi°s do Estado da Bahia e de Ser- viu mais vivas. Fracos. Porque os
ta, dando inicio à sua campanha ciei- § PC Durante o conclave ficou deci-1 mals entusiásticos eram dirigidos ao
toral. A primeira concentração de- aido que os congressistas continua- - g ç^ nrao a luiar pelo remfcio das obras1

da construção da Ferrovia Sakado-
primeira

verá ser realizada cm Presidente Epi
tácio. com a participação, de todos o?
diretórios pessedistas da alta Soro-
cabana. A seguir, o ministro dn
Guerra presidirá certame idêntico cm
Palmital. Por fim, comparecerá a um
comício na cidade de Santa Cruz do
Rio Pardo.

NOVO SECRETARIO
DA AGRICULTURA DE MINAS

Depois de sucessivos encontros com
os srs. João Goulart, San Tiago Dan-
t_s e Camilo Nogueira da Cama nesta
CapitaJ. o secretário da Agricultura
rie Mina., sr. Álvaro Marcílio, colocou
o cargo que exerce, por indicação do
PTB, nas mãos do partido.

Ò sr. Álvaro Marrílio acha que o
PTB deve tomar nova feição com I
baso nas últimas eleições. Como
não foi candidato a qualquer posto
eletivo, considera ser de maior inte-
rèssc partidário a ida dc um depu-
tado estadual para a Secretaria de
Agricultura.

Seu substituto deve sair de unia
lista tríplice formada pelos deputados
Euclides Cintra, Patrus cie Souza e
Dcmerval Pimenta Filho.

O atual secretário da Agricultura
deve ser escolhido nas próximas sc-
manas para nm posto federal ou es-
tadual de indicação do PTB.

PROCESSO DE TENÓKIO VAI
PAUA A PAUTA

O volumoso processo cio deputado
Tenório Cavalcanti, referente aos
acontecimentos rie Caxias, quando
cm sua residência foram encontra-
rias armas de guerra e que resultou
num ruidoso inquérito policlal-mllt-
tar de que foi encarregado o então
coronel, hoje general Aluisio do Mi-
randa Mendes, já está conveniente-
mente estudado pelo relator, minis-
tro Vaz de Melo, que vai nó-lo em
pauta na sessão rie amanhã do Su-
pcrlor Tribunal Militar.

LIMA FALCÃO NA JUSTIÇA
F, NO ITAMARATI

o presidente da República assinou
ontem, decreto nomeando o sr. Ar-
mando FaV:ão, atual titular da pas-
ta da Justiça, para exercer, interi
namente, o cargo rie ministro da
Relações Exteriores, no Impedimento
rio titular efetivo, sr. Horácio Láfer
que sc encontra, no momento, cm
missão oficial no exterior.

LOTT NAOA FAZ CONTRA
COMUNISMO

RECIFE. 10 — "Lott não _ comu-
nlsta nem sabe o oue é comunismo
mas não toma providí-ncins nara pro-
mover a erradicação do vulto dj in-
filtrado vermelha nn Evóroito Bra-
sllelro". Tais declarações íernm pres-
ladas A imprensa pernambucana pe-
lo almirante Pena Boto

Não pertlcnrio oportunidade rie ata-
car o comunismo, Inclusive classifl-
cacto rie subversivos ns Ll^as Cam-
ponesas, o almirante Pena Eólo con-
rlriern uma necessidade a inclusão
no ntlvo ria Petrobrás, de cnoit.ls
estrangeiros, mesmo porque noderfa-
mas deixar dc Imnortar petróleo em
multo menos tempo. Essa mediria
Incluiria também a ImnortaçS. dc
técnicos estrangeiros. O almiran-
te atacou, também, Fidel Castro,
quem classificou de comunista fnná-
tico. (Asp.)

psd versus rrn

TERESINA, 10 — Círculos ligados
aos dirigentes rin TSD piauiense in-
formam oue estão reinando sérios c
redobrados temores de uma lula. ria-
dos os repetidos ntos de hostilida-
des Impostas pelo governo dn Esta-
do contra elementos do PSD, que
agora se elevam até. mesmo eom
ameaça rie Inquéritos administrativos
encomendados, cuia finalidade . a dc
perseguir pessedistas. Êsse processo,
segundo se comenta, terá n pnnto rie
partida contra um cunhado
rlrienle rin PSD. deputada
de Almeida. (Asp.)

pulares
banda mi]
lhinha

pensa
^i/1

s|tnba

POLÍG

» $ VYrVXòsio da t§|Nr* \
<fc-í^ ___

1.° Caderno

'(Conclu a última página)que íôsse uma
faltou uma escp-,*

Sem norae.'>6êm los^frtgoríficos pelo preço da ta-
tradição! sèm Jnn|forme, ^leealfnhad^-ljgla eu não proibiria.
Dir-se-la\ u«r blò/q^nfro de tevela- Virando-se para o sr. Francisco
dos condvbidite pèfa frota jhr^ònlbus 'Fernandes Bahia, representante
contratadaXp-fra transportar morado- do frigorífico Wilson, O coronel
res dos suliúrbjp-^fnais distantes. O perguntou:
ritmo do sSfffba e os dobrados da — QUer dizer que não existe
"Banda Portugal" eram. freqüentes carne estocada no seu frigorífico?
vezes, cortados pelo barulho dos| — jjg- senhor, não existe ne-

Paulo Afonso, pela continuação da
construção da barragem AnSo e pelaeletrificação dos municípios partici-
pantes. (Asp.)

RESPOSTA A TENA BOTO

MACEIÓ'. 10 — Severas criticas fo-
ram dirigidas, na sessão do Legisla-
tivo, ao almirante Pena Boto em vir-
tude cie pronunciamento a propósito nistro da Guerra
de atitude da Câmara Municipal, ao
receber, cm plenário, o sr. Luiz Car-
los Prestes, em sua recente visita a
esta Capital.

O sr. Mlronlldes Vieira Peixoto
declarou que "o almirante Pena Boto
é um homem Intoxlcado", e que par-
ticipou de um golpe contra a pátria.
Vem esse almirante de pijama — dis-
se noutro trecho de scu discurso —
a quem falta autoridade moral para
atacar a honra desta casa, manifes-
tar-se de maneira tão reprovável".
(Asp.)

A MASSA

Já no palanque, o candidato da
aliança PSD-PTB observava a mas-
sa com atitude marcial. Passava em
revista, bem de perto, os favelados
arrebanhados nos morros para bater
palmas, cantar sambas com cuícas c
tamborins c ouvir o discurso do mi-

As faixas agrada-
Vam mais ao sr. João Goulart do
que ao seu companheiro. Diziam res-
peito ao reatamento das relações do
Brasil com a Rússia, reforma agra-
ria, previdência social, legislação pa-
ra o homem do campo, direito de
greve, petróleo. E para cada uma
faixa alusiva ao marechal Lott ha-
via duas ou três que traziam o no-
me do sr. João Goulart. Mais vis-
tosas c bem mais expressivas.

BRIZOLA NO RIO
PORTO ALEGRE, 10 — o governa-

dor Leonel Brizola, viajou hoje com
destino ao Rio de Janeiro, por via
aérea, a fim de participar da concen-
tração pró-marcchal Lott, organiza-
da pelo PTB- Foi chamado pela exe-
cutiva nacional do Partido. (Asp.)

MUSICA, TAMBÉM

Não faltou música para atrair po-
pulares. A "Banda Portugal" com-
pareceu com o seu corpo de instru-
mentlstas. Tocou dobrados ligeiros.
Antes de começar o "meeting" cons-
titula motivo de atração. Muitos po-

CONGRESSO
NA CÂMARA
(Continuação da Ga. página)

ao Executivo c ao Legislativo, para fn-
zer valer as suas vozes. Seria, portan-
to. da maior conveniência que, coexis-
tindo com as Assembléias políticas,
uma Câmara Econômica reunisse esses
interesses c essas classes, orgânicas c
vivas, para, como organismo próprio,
influir, duplamente, quer na esfera
executiva quer na legislativa, sem o
que não seria possivel, nunca, um efe-
tivo e real planejamento.

RELAÇÕES COM A RÚSSIA

Por sua vez. o sr. Licio Ilauor
(PTB-DF), salientando que a politica
externa brasileira cm certos linca-
mentos era manifestamente Inatural,
face aos acontecimentos que ocorriam
no cenário internacional. assinalou
que a anunciada troca de visitas entre
o presidente norte-americano e o pri
melro-minislro soviético trazia à hu-
manidade fundadas esperanças de ces-
sação dn gueira fria, não so justifi-
cr.ndo, diante dessa conjuntura, o
retraimento do Brasil com referén-
cia aos países da "cortina rie ferro".
O reatamento rio relações diplomáticas
rom a Rússia constituía um impera-
tivo para o Brasil, a fim dc que pu-
desse acompanhar no renárin mun-
ciial o papel relevante que llio cor-
respondia, rie acordo com o seu po-
lencinl econômico, demográfico e ter-
rltorial. O reatamento não implicava
cm qualquer opção no dilema Esta-
dos Unidos-União Soviética, tanlo que
o advogavam personalidades como o
embaixador Assis Chateaubrland, no
tòrlamenlc vinculados ao campb oci-
dental.

Rcferindn-se a declarações do ma-
rechal Lott, contrárias ao reatamento,
opinou o representante carioca tratar-
se rie uma "posição derivada de pre-
conceitos, em contraste com as atllu-
des nacionalistas do ministro da Guer-
ra em outra questões essenciais". Sa-
lientou que a Rússia ocupava o sex-
to limar no comércio mundial e -o
seu intercâmbio externo, em 1057,
fora rie 8 bilhões e .100 milhões de
dólares, rios quais 2 bilhões e 200 mi-
lhões com os países capitalistas. Não
se podia Ignorar, ainda, que, dos pai-"cortina", aquele era o dc

morteiros e de outros fogos que, a
todo momento espalhavam o mais es-
tridente barulho no posto de ação:
jardim do Monroe.

PALAVRA DE UM FAVELADO

O relógio marca 20,45. O locutor
anuncia a palavra de um favelado.
Falou pouco. Disse que 700 mil tra-
balhadores dos morros estavam ali
representados pela sua pessoa. Nas
eleições essa "massa" votará no ma-
rechal Lott c no sr. Jo3o Goulart.

EM NOME DA MOCIDADE

Foi dada a palavra ao universitá-

nhuma.
Posso fazer agora uma vis-

toria?
Bem, o senhor compreende,

eu sou apenas o representante.
Isto não interessa. Os senho-

res liguem aqui enquanto eu vou
vistoriar o Frigorífico Wilson.

Ato continuo, o coronel levan-
tou-se e, após ordenar ao delega-
do de Economia Popular que ins-
taurasse inquérito, dirigiu-se
para a Avenida Rodrigues Alves,
431, acompanhado do consultor
Jurídico, de inspetores da DPS e
do representante do frigorífico.

CARNE EM ABUNDÂNCIA

rio Marcus Heusl Neto, ex-presiden-
te da UNE, atualmente chefe de uma
seção do IAPC. Em três ou quatro
minutos disse que a mocidade cs-
tava solidária com a candidatura do
marechal Lott e com o lider dos tra-
balhadores brasileiros: sr. João Gou-
lart. O nacionalismo estava na rua
para vencer aos inimigos do nosso
progresso.

turgo Gaio, presidente da Federa-
ção Nacional dos Marítimos, quei-
xou-sc da vigência do Decreto n.°
0.070 (antigreve). O senador Lima
Teixeira também falou.

ADVERTÊNCIA DE BRIZOLA

NACIONAL
NAS COMISSÕES

DA CÂMARA
ENCHENTES

Em virtude da obstrução dos tra-
balhos parlamentares, na Câmara,
não pôde ser votado o requerimen-
to que pede prolongamento rie pra-
zo para as atividades da Comissão
Parlamentar de Inquérito que apu-
rou "in loco" os prejuízos sofridos
pela economia gaúcha nas últimas
enchentes que envolveram o Rio
Grande do Sul. No entanto, tem-se
como certo que a Mesa Diretora
dará a casos como êsse a interpre-
tação de que não so tornam pc-
remptos os requerimentos que, em-
bora não votados em tempo útil,
tenham dado entrada na Mesa no
prazo regimental. No caso da
CPI, sóbre o Sul, por exemplo,
não se perderia todo um trabalho .'pada. O símbolo da campanha nacio-
já feito, inclusive o relatório con- nalista.s deve ser, na sua opinião, uma
cluído do deputado Giordano Alves, I torre de pctróleoque teve a missão de coordenar as
investigações.EMAGoaiA DISCURSO DO CANDIDATO

Vários membros da Comissão de
Transportes. Comunicações c Obras Foi lido o discurso do marechal
Públicas, receberam mal o projeto Lott. Recebido com frieza. Nem a
que o presidente da República, atra- artilharia de fogos de artifício pro-
vos Mensagem, acaba de remeter à du7iu ,.aior bastante para provocar

Ao chegar ao local o coronel
ordenou que as câmaras fossem
abertas para vistoria.. Algumas
câmaras armazenavam carnes
frescas e outras carnes congela
das (em sacos). Afora a grande
quantidade de carne verde en
contrada que, segundo cálculos

jdas autoridades, dará para ali-

O deputado Oswaldo Lima Filho. \ mentar o_ Rio durante vários dias

lider do PTB na Câmara Federal, e seis; vagoes-fngonficos, com vin

o presidente do Sindicato dos Traba- te toneladas cada um, acabavam
lhadores em Energia Elétrica, Arge-.de encostar, procedentes do Es-
miro Rocha, foram os dois oradores tado do Rio.

SS"^e^trddV™bp^l- INTERDITADO O FRIGRÍFICO
dência social, lembrou Getúlio Var-
gas. Relações comerciais e diploma-' O coronel .Franca, anos SOllCl-
ticas com todos os países, reclamou tar o comparecimento de dois
o dirigente sindical. O sr. Tauma- choques da Policia Especial para

manter a interdição do frigorífico,
disse à imprensa:

— Infelizmente é uma vergo-
nha. Carne existe demais. Tra-
ta-se de pura sonegação. Ama-
nhã (hoje) agirei energicamente
contra os sonegadores

Adiantou ainda o coronel que

.SCOBRIU...
cento do total que corresponde ao
seu suprimento normal. Os gran-
des estabelecimentos varejistas
do produto, em sua maioria super-
mercados, não dispuseram nem de
20 por cento. O cel. Frederico
Mindêllo, presidente da COFAP,
distribuiu nota oficial expon-
do as providências adotadas por
aquele órção no sentido da solu-
ção da crise e, em entrevista à
imprensa, esclareceu que o pro-
duto provavelmente será aumen-
tado em um mínimo de 6 cruzei-
ros por quilo, para o consumidor.
Pretendem, porém, os pecuaristas
um aumento imediato de 4 cru-
zeiros e outros posteriores, até ao
final da entre-safra.

RETALHISTAS

A reportagem entrou em con-
tato com mais de uma dezena de
estabelecimentos varejistas, rece-
bendo de todos a informação de
que, desde o meado da semana
passada, estavam recebendo me-
tade da quantidade necessária ao
seu abastecimento, havendo, con-
tudo, esta deficiência se agrava-
do nos dias de sábado, domingo e
ontem. As redes de supermerca-
dos, que vendem grande quanti-
dade do produto, naqueles dias,
tiveram as suas quotas reduzidas
a menos de 20 por cento. Apenas
um estabelecimento varejista, si-
tuado na Praça da Bandeira, ha-
via recebido a quantidade nor-
mal.

TREM ACIDENTADO

Para agravar a situação do
mercado, um trem que conduzia
um carregamento de carne verde
para ser dristribuida pelos postos
da COFAP, sofreu um acidente,
que o impediu de chegar a esta
cidade a tempo do produto ser
manipulado c colocado à venda.

Euclides e "Os Sertões•>•>
• • •

(Continuação da 9» página)

da entre as companh'is ferroviárias
Paulista e Mogiana, pelo privilégio
do tráfego e do transport" altamen-
te compensador que sempre íoi o do

na critica de livros a que. vez por
outra se entregava nest.» último quin-
qüênio do século, revela-nos o es-
crltor eèriamente preocupado com ai-
gumas questões literárias, como o te»
mn, o estilo, a língua,

café, já saindo aos milhares de sa-1 SSc, os artigos sob o titulo único
cas todas as semanas da estaç_o_l- de "O Brasil Mental . a rcsp-.ito de
nha da Mogiana junto ao rio Pardo, j um livro do critico português José
para o pôrto de Santos. \ Pereira dc Sampaio. "Bruno , o

A cidade que Euclides conheceu em i mesmo que apresentaria com incon-
1898 ainda era uma cidade nascente, tida admiração em 1907 os "Con-
Caracterizavam-na as tradicionais ias- trastes e Confrontos" aos seus com-
tas religiosas com banda d; música patriotas, apontando "Os Sertões",
o. vozerio dc leilões de prendas na as sessenta páginas sobre a Terra
igreja velha, logo substituída pela no- \ como "o qu-- mais poderoso sc tem
va. com luz elétrica e ôrgSo; os pe- | esCrito em prosa portuguesa". Náo

foi, porém, com Igual entusiasmo
quo Euclides, nesse julho de 1898,
criticou o critico.

Vinha de muito longe, por certo,
a sua preocupação com os livros.
Em Campanha já lia autores que
depois citaria n"Os Sertões". Em
São Paulo reforçou bastante o In-
teré-Sv por essa leitura. Mas foi
ali, quando já não tinha mais tem-
po a perder, que êle se completou,
no duplo sentiao, lendo mais e me-
lhor, e encontrando o de que não
poderia prescindir, um auditório ca-
paz de ouvi-lo, dc dialogar com êle,
dc inlormá-lo, bem. dc sc entusiaj-
mar com o que escrevia, infundin-

Dizendo oue os trabalhistas ainda /-•,-._-... ;,-.
acertarão os relógios com o maré-,n? manha de hoje a COFAP ira

chal Lott. o governador Leonel Brl- distribuir a carne 110S aÇOUSUeS,
zola advertiu que o candidato à pre-1 nara venda ao preço da tabela,
sidência da República não deve es- Caso os açougues se recusarem a
quecer as promessas feitas depois de receber o produto, a pronna
eleito. Os gaúchos, afirmou, sòmen-, COFAP vendera a carne dire-
te acertam os relógios uma só vez. tamente ao povo.
E isto deverá ser feito imediata-
mente.

Ironizou indiretamente o deputado
Fernando Ferrari. Mãos limpas não

CARNE PARA AS CLASSES
ARMADAS

O primeiro depoimento presta-

eleições no Brasil as mãos calejadas
dos tr.balhadores das indústrias c do
homens do campo. Há mistificação
contra os candidatos nacionalistas.
Estão cm choque a vassoura c a cs-

ses da "cortina", aquele era o
do pre-imaior índice dc crescimento econônn-
Cllmace|CO c que a troca rio bens materiais

liaria tinha a,ver com problemas ideo-
lógicos, po's ti governo anticomunista
ria Alemanha Ocidental tinha feito vul-
tosos acordos comerciais com o gru-
po russo. Recentemente a Argentina

i:>\ nr. 10 - Apuradas ..10 urnas!obtlvcra um crédito de 100 milhões
deste Capital rão os seguintes es re- de dólares da Rússia, a .mros extre-
sultados: Miguel Arrals. 45.368; An-Namente l<ai>:os. de 2... por cento ao
tonio Pcrcii-.i. 30.512 votos. Os obser-'•'«"o. com pagamento dc produtos ar-
vadoreg políticos admitem que, no
término ria apuração, Arrals deverá

APURAÇÃO no PI E1TO
EM RECIFE

Igentinos.

contar com uma margem aproxima-
da do 30 mil votos sôbrc () sr. An-
tônlo Pereira. (Asp.l

CONFERÊNCIA DO PRESIDENTE
DA UDN

JUIZ DE FOnA, 10 Continua ob-
lendo grande repercussão, a confe-

O "DinEITO DE MATAR"

Câmara, solicitando abertura dc
credito especial, no montante de
Cr$ 2 bilhões, para o asfaltamcnto
ria Rio-Bahia, Argumentam os par-
lamentares, inclusive da área situa-
cionista, que aquele órgão tícnico
acaba dc votar uma proposição que
prevê o.s necessários fundos para o
asfaltamento daquela rodovia, tudo
feito sob a melhor técnica. O pro-
jeto do governo, pois, abrindo crê-
dito sem prever sua correspondente
cobertura, denuncla-se desde logo
demaaóglco, com fins publicitários,
estando nas cogitações da Comissão
dc Transporte? arquivá-lo. (Ler, a
propósito, o Tópico "Honras do as-
falto".)
TUANSFERE-SE PARA S. PAULO

Quinta-feira próxima, a Comissão
Parlamentar de Inquérito, que in-
vestlga a situação no SESC e
SENAC do Rio e de São Paulo, se
transferirá para a Capital bandei-
rante. a fim de dar prosseguimento
á tomada rie depoimentos relaciona-
dos com as recentes irregularidades
verificadas nos referidos organismos.
Serão ouvidos cm SSo Paulo os rr...
Luis Hoberto Vldlgal, ex-presidente
daqueles organismos paulistas; Eml-
lio Lang, presidente ria Associação
Comercial dc São Paulo; David Por-
tes Monteiro, atual presidente do
SESC e SENAC paulistas; tesoureiro
e contadores das' duas entidades; o
representante legal da firma dc au-
riitores que trabalhou para ambas;

ganham eleições, acrescentou. Ganham i do 110 inquérito instaurado na
noite dc ontem, foi o do sr. José
A'-nisto dos Santos, representan-
te do Frigorífico Armour. Alegou
que em seu frigorífico poderia ha-
ver carne estocada, mas que a
maior parte desta se destinava a
suprir a Marinha e a Aeronáu-
tica.

Por outro lado, o sr. Leonel
Tabelo (de Oliveira Irmãos) de-
clarou que em seu frigorífico
existiam cerca de 210 toneladas.
Esta carne, entretanto, não fora
distribuída por se destinar às
Forças Armadas, conforme con-
trato que mantém com as mesmas:.

15 TONELADAS
À noite, a reportagem foi in- bandeiras, foguftf.s

formada pelo cel. Frederico Min- de música,
rléllo que os postos da COFAP
distribuíram no dia de hoje um

auenos conflitos entro italianos c sol-
dados, tlpl.es de uma cidade de. nr.i-
grantes; os problemas advindos da
falta de um mercado que livrasse a
população dos especuladores de gè-
neros nas "tavsrnas"; os sucessivos
acidentes com a energia elétrica in-
clpiente e muito nova, deixando «
cidade constantemente à luz da lua
e dos lampeõss de querosene, os
quais o orgulho natal de um corres-
pondente timbrava em mostrar "des-
de há multo abandonados"... Mas
já era também uma cidade que, além
do apresentar, como cm todas as ou-
trás. resultados parciais de eleições
com centenas de votos para a situa-
cão e um só para a? hostes opo.icio-
nistas, possuía imprensa própria e do entusiasmo nele.
clubes recreativos nos quais se alter-
navam grandes bailes com palestras
e conesrtos inspirados por um grupo
de homens devotados às coisas da In-
teligênrla. que. logo sc aproximaram
do "engenheiro" que chegava e cujo
nome para muitos deles não era O»
-onhecido. já que aoarecla com corta
nsistència em noticias e trabalhos

assinados nas colunas d'"0 Estado
de São Paulo".

Ai no meio dessa gente boa e ex
cepcicnalmentc laboriosa, de vez em
quando agitada por um pugilo de
homens sempre conduzidos por íde-.as
e princípios, ai. ness. ambiente que
estava longe de ser o "ermo" a que
tão exageradamente. mas com can-
nho, se refereria mais tarde, o enge-
nheiro recém-chegado dedi-cu-se, a
principio, a porm.norizar as cauras
do desabamento da nonte. para do-
rumentar as afirmações a serem »_•
tas em novo relatório para a Supe-
rintendência dc Obra?, o que fêz cm
28 dc abril.

BANDAS
E CERVEJAS...

Chegou trazendo cm primeira re-
dação uma sexta-parte do livro, sa
tanto; adaptou-se para o duplo la-
bor com a construção, ã b-ira do
rio, de uma barraquinha de sarrafos
e folhas de zinco, em cujo portal
escreveu, a zareão, um verso do
Shahespeare; e viu a simpatia da
Francisco Escobar fazer para éle tu-
do o mais, colocando-o no centro
daquele circulo de amigos qu/\ jun-
tes, lhe abriram todos os caminhos:
os que levavam à obtençãi de li-
vros raros dc que necessitava; os
que Iam dar em estantes repletas de
clássicos da língua que, para sur-
prês.a de todos, Ignorava; os qiK>
conduziam, ali mesmo na cidade, à
coleção completa de suas próprias
reportagens rie guerra, que não p >s-
suia; e, até os caminhos que lhe
tmzic-m, para o café e o clgarrinho
rie palha, a gente simples com oue
desejava conversar, como foi o caso
do velho conduiir de gado que fi-
cou na história do "Estouro da Bo'a-
da", um pouco diferante daquela

que se conhece, como Igualmente di-
versa é a outra, da sua interferên-
cia nas manifestações socialistas doUm mês depois, exatamente a 30 ria

maio o correspondente local d U SCu tempo. n_ cídado cm que per»
mínimo de 15 toneladas, que já se ^stedo" podia escrever para o sou maneceu três anos e meio, recons-
encontravam frigorificadas nos jornal uma noticia que não deve trulndo uma pente, mergulhado nos

'--• ¦'- "¦> ---'•¦ rv,i.. ••!.••(••, .-inlul- trabalhos de elaboração d"Os Ser-
toes", à margem dos quais escreveu
ainda outros trabalhos, um deles,
excelente estudo sobre a vida poli-
t'ca e social no Brasil no século

XIX, posteriormente incluído cm U-
vro.

depósitos da enuoaae. .esperava,; ser aesprEsaua. !_¦._..u. r*~.-—•"-,«
todavia, a chegada, a qualquer do o serviço de_remoç5c, da pont-
momento do carregamento que se i mdttíc. fctff.fflta^
atrasara em virtude do acidente!

entusiasmo entre o povo. Reafirmai.-
do o propósito de manter a campanha
eleitoral dentro da faixa nacionalista,
o marechal Lott pronunciou-se a fa-
vor do programa do PTB, — que In-
clui algumas reformas ditas de bnse.
A posse da terra pelo homem que a
lavra é uma necessidade, frisou o ml-
nistro da Guerra. Deve ser discipll-
nado o uso do latifúndio improdutivo
e do minifúndio antieconômico. Fi-
nanciamenfo para a produção agri-
cola, assistência técnica ao agricul-
tor, maior circulação da riqueza, fo-
ram pontos do seu discurso. A prcvl-
dência social precisa de sua lcl or-
gànica. Isto para que as contribuições
dos empregados, empregadores e do
governo se destinem, em sua quase
totalidade, ao beneficio dos segu-
rados. O direito dc greve deve ser

AUMENTO DE CRS 6.00
Agravou-se domingo c ontem o

déficit no abastecimento de carne
verde ao carioca. Os estabeleci-
mentos retalhistas receberam, cm
média, aproximadamente 40 por

. . , sendo oferecido um copo de «ryeja
com o trem transportador. Infor-;;,- pessoas presentes e aos trabalha-
mou, ainda, que o consumo nor-1dores, tocando uma banda de,,TUls„.,Ü
mal da cidade é de 300 toneladas, "
incluindo o produto distribuído
pelos retalhistas e pela COFAP.

PECUARISTAS
A seguir, esclareceu o cel. Min-

dêllo que convocou uma reunião
com os pecuaristas, a ser realiza-
da amanhã, a fim dc ser estudado
definitivamente o assunto. Soli-
citam estes um aumento de 4 cru-
zeiros — que significa seis para o
consumidor, em face da interme-
diação — de imediato, e outros

e subindo an ar milHos foguete-. Em
-cgulda. saíram os trabalhadores In-
corpnradoí. á frente da b-nda fie
músl-a. levando bandeira* de diver-
sas nacionalidades, e percorrerem a.
diversas mas da cidade cm sinal d'
regozijo Sem querer ser agradável
ao dr. Euclides da Cunha, a quem
apenas eonhe-emos de vista, é cie
iustlca que nfio concluamos esta sem
lhe dar es n-ssos parahên.- pelo bom
desempenho ria sua missão, executando
rquêle servien cm muito menon tem-
pn do que esperava c com tanta hn-
fallldado oue, anesar d* ser um ser-
viço perlgcsfsfitn.0, não tivemos rie

sucessivos, aderem examinados! 7» 
my%S^' "m

presente j Eom {1;l.,r,,ntc da cidade/, nin pro-
Imigrante, de dl-

nas oportunidades, da
data até ao fim do ano, quandoI v)nciana <beia ri 
termina a época da entre-safra. OI vorsns nacionalidades, ma. principal-

classes médias e para ns próprias in-
dústrias. E o dinheiro que falta para
a ajuda financeira do nosso parque
industrial está com as suspeitas com-
panhias de investimentos — acres-
cen tou, afirmando: — O governo tem
procurado aplicar medidas para re-
solver sérios problemas que afligem

 o pais. Falta-lhe. porém, remédios
regi.íamcntadõ'para''qué'''êsse"Vecurso 

'enérgicos para que possa o Estado
não sc transforme em perigo para o intervir nas atividades em defesa do

próprio trabalhador. Eloçlou o sr
João Goulart, que considera um
político equilibrado e patrloia. Citou
o sr. Getúlio Vargas, chamando-o de
gí'nio polltioo. Rcferlu-se, algumas

povo. Esses remédios serão encon
trados depois da modificação da es
trutura econômica c social do país
— que está advogando o seuy partido
acentuou. E como está a sua agremla

vezes, ao sr. Juscelino Kubitschek'ção empenhada na campanha ideo-
lógica visando à melhoria das condi

1 ções gerais do povo, pedia ao ma-' rechal Lott que assumisse o comando
dò exército popular para desbaratar

pelos esforços desenvolvidos para o
progresso do pais.

FANTASMA DA FOME
"O fantasma da fome ronda os la-

membros1 dos dof_ Conselhos Regio-jrcs dos trabalhadores", foi uma das as forças que emperram o p-ogresso
nais á época dns Irregularidades c mais vigorosas frases do sr. Joã_ do país. E finalizando:
nn presente; Henrique ^Bastos Fi- Goulart, ao iniciar o- último discurso — O PTB abriu a trincheira do na
lho, ex-interventor no SF.SC paulis- do com|ci- dc ontem. Outra fnsc clonalismo e lutará com o povo parata: Monteiro ria Cruz Júnior. e..'|..no eampo og lavradoret vivem esmi». derrotar os grupos nacionais e in

Procurando responder aos "júris si-
mui.dos", em que os juristas brasi-
leiros. combatendo a pena de morte, interventor no SENAC paulista: dl-, „..«.i,» n ,. , „.
fazem questüo de "mostrar aos íaci- retores do Banco Paulista SA c gados pela cares ia O vice-pie
noras que matar era um rilrcito que seu llquldantc designado pela ridente da Republica falou cerca dc os Interesses do povo b.nsileiro
nsslstla a qualquer um", o sr. Anísio SUMOC. mela hora sôbrc as reformas propôs- Foi o fim do comício. Nova rajada

presidente da COFAP está dis
posio a autorizar o aumento de
4 cruzeiros, mas com validado
até 31 de dezembro.

MIL CABEÇAS

Adiantou, também, que represen-
tantes da COFAP já estáo em ação
no Interior do país, notadamente Mi-
nas e Espirito Santo, com a finalida-
dc de adquirirem a maior quantidade
possível de gado, julgando animadoras
as perspectivas, pois até o dia dc on-
tem já haviam conseguido comprar
mais dc mil cabeças. Também a
FRIMISA foi convocada a cooperar
com a COFAP, na emergência, pro-
metendo remeter 15 toneladas diárias
a partir de amanhã, que, como toda1
a carne fornecida pela entidade, será
vendida aos preços vigentes.

NOTA OFICIAL
O gabinete dn presidente da COFAP

informa:
— Visando a solução do problema

da carne, c em continuação à série de
demarches e entendimentos mantidos
a respeito, o presidente da COFAP
convocou para uma reunião, quarta-
feira próxima, os pecuaristas da rc-
glão dc São Paulo.

Por outro lado. a COFAP adotou
diversas medidas tendentes a molho-
rar o abastecimento dc carne aos seus
Postos, e enviou emissários a regiões

mente italianos, a festejarem com
i-erveja, banda rie míifica e ío .ue es
o feito que tanto Interessava. A ale-
Rrla reinante devi. ter causado ai-
puma satisfação a Euclides. mas se-
ria. pem dúvida, maior, se a fcsla
fôsse sem cerveja, sem bandeiras oe
outros países agitadas no ar... >.
ou» àquela cnoca, êls ainda omav?
com o r-cslntcrèsse fio articulista d A
Província" e do engenheiro de forti-
ficaçfies no Morro da Saúde, os Im.-
grantes que, então, começavam a che-
gar causando csp-mlo ao seu cabo-
clísmo. ao ínsopltável espirito na.l-
vista que sempre o animou, que cres-
ceu multo ao calor ria luta aterrado-
ra nos sertões, e que. só multo mais
tarde, apresentaria mais ou menos
amortecido.

NO REMANSO. OBTENDO O QUE
LHE FALTAVA

No remanso, entregavn-se outra vez
n obra. lendo, pesquisando, escrever,
do e reescrevenrio sem cessar, Em
princípios rie julho rc.olvou rserever
também umn série dc trê. extensos
artigos dos últimos dessa fase de ço-
lahorações jornalísticas que êle In-
terromperia por muitos anos. o que.
a par rie nô lo mostrar novamente

D B

Rocha (PSD-Golâs) salientou que o
rência proferida pelo sr. Magalhães:scu projeto só estabelecia a pena
Pinto, presidente nacional da UDN
ni AmocIbçSo Comercial rie Juiz dc
Fora.

No conclave, o sr. Magalhães Pinto!rie desumanldadc.

pitai para os assassinos cviilcntctiicii-
le Irrecuperáveis, autores dc crimes
bárbaros, com requintes de frieza c

Dessa maneira, os trabalhos ria tas pc]- p-rgi anunciando que rc- dc fogos, ônibus especiais esperavam
Comissão Parlamentar de Inquérito cebjra cgrta do prrsirl(.nie do psr> os favelados. O tráfego, que havia

KS»."o\r8Od^?Soaatéer5Uesi5M,md0 Í,,lClr° aP°'° 3°S "US "e--.^o desvendo do fim ria Avenida Rio
Paulo, o que se espera para o fim Essas reformas sao indispensáveis.; Branco, foi normalizado. Liam 2J.30
desta semana. jdisse. porque há dificuldades para as horas.

vestido cdse/ro/.
BONITO E BARATO!
LEVE E LAVÁVEL!
BEM-FEITO E PERFEITO!
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MCÂMARA.
(Continuação da 6.a Página)

ternãcionaiü que' se colocam contrai criadoras de gado para verificação da {jcj0 fl0 Ovcfoito. sugerin-'possibilidade de aquisição de carne de «Engenheiro Can-
.* __ _ . Í .\ *\ * _¦* ¦* _ _ _-_ _¦ í _4_-_ h/ImiiÍpií. ^r IX \»V/\J __-_--

tariho Motta' para um logra-
douro público desta cidade- ''O

sr. Cornélio Homem 
' 
Cnntnrino

Motta — salientou — foi um
destacado colaborador dc Carlos
Chagas na descoberta da "docn-

ça de Cli a gas".

NOTA DO COMITÊ
Assinada pelo jornalista Cris-

SB|tVfTÀ-D5,5EH TINGIR f

SH 1 _ 'i«4i_tUJ'*y. i Q]_&4'í__i tiú

CABELOS BRANCOS!

NTUDE

A no»o «ub»tflneto rteotflHH*
te FRP. combir-n-ío cem outroí
elementoi rastaurodorei dat
cólulai 'ai do "Preparado H"
o mali moderno • cientifico
tratamento dai hemorróldot.
Dá alivio imediato â dor e â
coceira, *ai ceuar o prurido
• redui a hemorragia em to-
doi oi cato* ando o opera-

ção náo ie|o abiolutomente
nece-iâria Siga também èite

tratamento orático, rápido ¦
mo lerno Porá tua maior con-
»oniônclo, o "Preparado H"

nâo mancha a roupa e diipòe
de apUcador plástico flexível

bovina, tendo sido adquiridas, já
1.000 cabeças.

Esclarece airida ésle Gabinete que,
devido o acidente ocorrido com um
trem que transportava carne destina-
da a COFAP, não foi possível organi-
zar distribuição daquela mercadoria,
cm quantidade regular, devendo o
fornecimento de hoje ser ainda Irre-
guiar.

Informa ainda a COFAP que. ob-
jetlvandb suprir a deficiência da pro- ;óvão Freire, presidente do Co-
dução nacional dc feijão, este órgão comitê de Imprensa ria Câmara

aoseslá examinando duas propostas dc
Importação daquela mercadoria, uma
norte-americana e outra de Angola.

Também esclarece êstc órgio que
não houve qualquer ocupação policia)

Municipal, foi distribuiria
jornais a seguinte nota:

"C Comitê de Imprensa. da
Câmara do Distrito Federal, to-
maneio conhecimento dc que: I

de entrepostos ou poiU» da^ COKAP. I _ p0, avcntacia a possibilidade
dc sc cassar a credencial de um
jornalistas credf nriado na Cama-
ra do Distrito Federal; II

bainha de pon.o invisível

coj.uroí indesfiáveis

botões exclusivos, prega-
dos ò máquina

mongos pregados à má-

quina que costura, chukia
e arremato

tecidos tm cores firmes

. 14 modelos encantadores
• Preço fixo

fAais barato do quo vm
feitio comum

ao contrário do que divulgou um
Jornal.

EM BEI.O HORIZONTE

.ALSaS .^erriCheeou ao conhecimento da pre-
primer.to de carne bovina à popula- sidência deste Comitê «neaçM

vão de Belo Horfconte. Na manhã de veladís a um dos jornal stas
ho)e o abate foi ainda mais reduxldo credenciados na Câmara Muni-

que nos 2 últimos dias da semana pai. Declara que repudiara com
passada, havendo marchantes que di- a maior veemência possivel
mlnulram de 50 por cento as suas atl- qualquer atentado ao direito dc i
vidades. Enquanto Isso, segundo as informação, e sobretudo de crlti- j
informações que a reportagem obteve, ca. C defenderá sempre o prin- |
. tcndtncia é aumentar ainda mais a cipio di liberdade dc imprensa,
crise no abastecimento de carne. A pedra angular de uma imprema
maioria dos marchantes elevou em 5 livre C democrática. Declara.
cruzeiros o preço do toucinho e da igualmente, que por várias legis-
carne de porco. Também os miúdos dc. jaturas nunca ocorreu atentados
boi foram majorados, permanecendo, á liberdade de informação na
inalteráveis os preços di carne bovi- ; câmara do Distrito Federal, dc
na. Os açougueiros, porém, receberam ' rcst0> llnia das casas legislativas
apenas a metade daquilo que normsl- dc ,,ran(j0 tradição no acolhi-
mente retalham. (Asp ) mento à imprensa, e dc respeito •

aos jornalistas."'

mm || Ni!!!
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"Ml" DE
ASSALTANTES

Na noite de terta-feira as
autoridades do 25? Distrito
Policial Icrarcm a efeito ex-
fn.o "blit:" pfíos subúrbios
de Rocha Miranda, Bento Ri-
beiro, Osvaldo Cru:. Maça-
lhees Bastos. Marechal Her-
mes e adjacincias, prendando
rérra dc 20 "gatos 

pingados".
Entretanto, na madrugada dc
domingo, em acintoso "contra
ataque", os "amigos do alheio"
raolrrram faier tua "btstr",
escolhendo a Rua Carolina
Merhado. Dc telhado rm te-
lhado. assaltaram nada menos
de oito #*Mbe!erimfntoi: Al-
falaric Martins, Farmácia
Bento Ribeiro, armarinho
Feira Urre, Bazar da Ponte.
Pudena Jdeal. Casas Maraca-
rã. Botequim. Pé da Ponte e
Bar da Ponte. Os prejuízos.secundo as queixas apresenta-
das no ?jo Distrito polscwl,
ascendem a mai* de dois mi-
lhões de cruzeiros.

MARLENE PATROCINOU"LEILÃO DE BEIJOS"
S. PAULO. 10 (Sucur.al) — '•

Encerrando sua temporada cm :
S. Paulo, Marlene Dictrich pa- ,
trocinou um "leilão dc bciios", j
em beneficio da Associação Pau-
lista para Correção de Defeito j
r.a Face". Três beijos do "Anjo

Atui" custaram a 3 cavalheiros,!
nada menos do aue 34 mil crurei-,
ros. O primeiro beijo foi arrenu- ]
tado por 6 mil cruzeiros com a
condição do cavalheiro compare-
cer ao palco para reccbé-Io. O
segundo foi leiloado por 13 mil

.cruzeiros e o felizardo recebeu-o ]
ao subir na passarela. O terceiro,
alcançou um lançamento de 15
mi! cruzeiros e Marlene foi à
pl;,téía cntresá-lo ao seu arre-

O espetáculo, afinal de contas,
valeu para os especudoref, para
a entidade que recebeu o beneíi-

!cio e também para os cavalheiros
qye tiveram o privjlítio de bei-

jjar a "jovem-vovó" oo cinema;
I an.er.cano.

a qualquer
hora ou lugar

rfevas pa.tilhat
antiácidas

de

Magriésia
Bi*»uracla

dispensam água
dissolvem no bòco
sobor delicioso

¦mUfimBmBll
BhiUra^á:

Bi su rada::

j
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Idéia da re-união ...
(Conclusão da última página)

dU: "Desde quando somos cariocas7"
Os primeiros contos de Machado de
Assis, que se passam no Rio de Ja-
neiro, chamam-se Contos Fluminenses.
•No fim do século XIX se tinha a
mais viva recordação da ligação in-
dlssolúvel das duas terras e dos seus
habitantes. Só em 1834, em época
bastante recente, que coube ao Es-
tado (entSo província) do Rio de Ja-
neiro a honra de cetler uma parcela
do seu território para se estabele-
cer nela o govêrno central. Essa ces-
são «empre foi considerada têmpora-
ria. E agora, quando o governo cen-
trai nos abandona para estabelecer
acampamento no planalto central, ca-
ba a nós cariocas a honra de voltar
ao Estado do Rio. Não se pode, com
propriedade, falar em fusão. Muito
mais exato seria um outro têrmot
re-unlâo."

Na Constituinte de 1934, o prof. Mi-
guel Couto, eleito deputado federal,
simultaneamente pelo Estado do Rio
t pelo Distrito Federal, optou pela
representação fluminense, alegando
que, além de atender a interesses po-
lltlco-partidárlos da época, também
M considerava fluminense, pois nas
cera no Rio, no tempo do Império
quando o seu território era oficial
mente considerado parte integrante
do Estado do Rio."

IDENTIDADE
"Realmente, cariocas e fluminenses

se identificam e afinam entre si, por
um» aérle de fatores, que os apro-
xlmam. ou melhor, que os unetn em
torno de uma mesma região geográ-
ficai que historicamente sempre lhes
pertenceu, e agora volta de fato a
receber os fluminenses reunidos. Vi-
v* em torno do Distrito Federal, nos
municípios limítrofes, e do outro la-
do da Guanabara, em Niterói, São
Gonçalo e Magé, uma multidão de
pessoas que se transportam diária-
mente para o Rio, onde trabalham.
Os cariocas, por «ua vez, encontram
nas salubérrlmas montanhas do Es-
tado do Rio, e nas lindas praias do
litoral fluminense, os lugares de cli-
ma ameno e os mais aprazíveis, pa-
ra deleite de seus fins de semana.
Grande maioria ali possui casas dn
veraneio, e todos procuram adquirir
um pedacinho de chão cm território
fluminense, em cuja vida se identl-
ficam, participando de seus lnterês-
¦es regionais, polltico-administrativos
e sociais."

Tudo fala cm favor da "Re-união
dos Fluminenses". O venerando e
provecto constitucionalista Otto Pra-
xeres afastou, em primorosa exposi-
çío, os argumentos duvidosos que po-
derlam ser arguldos como contrários
à projetada fusão. Deixei, como go-
vêrno, a situação cconômico-finan-
celra do Estado do Rio equilibrada
• próspera, e assim a vem conduzin-
do o governador Roberto Silveira. A
agricultura, a scr mais incentivada
c protegida no território fluminense,
tem que ser o celeiro do Rio, e o
volume crescente do seu parque in-
dustrial, dentro em breve somado à
Refinaria de Duque de Caxias, com
subprodutos e borracha sintética, com
faturamentos superiores a sessenta
milhões de eruzelros diários, terão no
livre trânsito do suas mercadorias,
eom a eliminação de barreiras fis-
cais, facilidades para o desenvolvi-
mento dos interesses comuns. Aqui
cabe ainda lembrar quc se tornará
menos difícil a construção do Túnel
Rio — Niterói, empreendimento Im-
prescindivel, que vem sendo injustl-
flcàvelmcnte postergado pelo govèr-
go federal, uma vez que tive em ml-
nhss müos, como governador, cópia
do projeto final do Túnel Rio — Ni

dora, "Études et Entreprises", de Pa-
ris, em julho de 1957, pronto para
a concorrência pública, e desde en-
tão retido no Ministério da Viação."

FASE DE TRANSIÇÃO

"Sr. presidente, não penso que se
possam completar e fazer funcionar
na data fixada, 21 de abril de 1960,
todos os serviços públicos da admi-
nistraçao federal na nova Capital. A
sua mudança definitiva, a instalação
rompleta desses encargos complexos
em Brasília, não pode scr feita ata-
balhoadamente, e com graves sacri-
ficios financeiros para o resto do
pals. A meu ver vão se manter no
Rio, ainda por longo tempo, Impor-
tantes setores da administração na-
cional, talvez para época já bem pró-
xima das eleições gerais para os go-
vemos dos Estados e para o Parla-
mento, e conseqüentemente, criando-
se uma fase de transição. Acertada-
mente, o nobre líder do govêrno flu-
minense na Câmara, deputado Pai-
va Munlz, considera que o mandato
do atual governador c inviolável;
contudo, admite, naturalmente para
afastar su&teptibilidades políticas,
uma fórmula conciliatória, qual seja
— 'não se efetivar a fusão senão
depois que o mesmo haja cumprido
o seu mandato". Outros acham, co>
mo o sr. Cotrim Neto, presidente do
PRP, que haverá um tempo de tran
sição, respeitando os direitos adqui
ridos eleitoralmente, o que facilita
rá a regularização do problema dos

IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS NA AMÉRICA LATINA

LONDRES, 10 — Em seu últi-
mo suplemento dedicado à Amé-
rica Latina, salienta hoje o "Ti-
mes" a importância das diferentes
economias americanas para os in-
vestimentos estrangeiros.

Declara notadamente o grande
diário independente: "Descobrir
hoje a America Latina, os seus
centros industriais que se mui ti-
plicam, o desenvolvimento das
suas empresas, que figuram en-
tre as mais importantes do mun
do, finalmente os progressos ge-
rais que certos países da Améri-
ra Latina obtiveram desde de7
anos, corresponde a descobrir
que não há lugar algum para o
convencional e para a rotina. Che-
gou talvez o momento, para as
firmas* britânicas, de se preo-
cuparem mais com estes países,
não de maneira coletiva, mas in-
dividualmente e "in loco", a fim
de manter contatos pessoais, ca-
pacitar-se do atual estado de coi-
sas, da sua evolução futura, por-
que a realidade de amanhã ad-
quire forma hoje e os aconteci-
mentos marcham depressa nessa
parte do mundo. A prosperidade
de hoje pode ser a crise de ama-
nhã. O inverso também é ver-
dadeiro. Todos os maiores pai-
ses da América Latina fazem hoje

tade de uma crescente parte das
populações da América Latina de
sair definitivamente do pântano
da estagnação política e econo-
mica em que se enterraram es-
ses países no passado, enquanto
a natureza for particularmente
generosa reforçando semelhantes
aspirações" (F.P.)

ADOÇÃO DE CONTABILIDADE
NAS EMPRESAS AGRÍCOLAS

podêres pré-constitucionais do novo a experiência de uma crise de
Estado do Rio de Janeiro, em cará- crescimento", alguns de maneira
ter provisório. Não temo dificulda- mais aguda que outros. O ponto
des porque sinto que existe patrló- fraco de muitos desses países foi,
tico espirito público de todos quan- no passado, a precaridade dos or-
to piopugnam por essa solução."

TUDO NOS UNE
"Em não havendo a fusão, o novo

Estado da Guanabara será, como pre-
vê o nosso conceituado jornalista
"AU Rlght" — uma dolorosa inter-
rogação. Para cariocas e fluminenses,
estou convicto de que tudo os une.
Fatores ponderáveis de ordem eco-
nômico-financeira, de grande poten-
cialidade política, culturais, sociais e
turísticos, integrados na vida do mo-
demo Estado do Rio tle Janeiro, ga-
rantirão o mesmo esplendor e pode-
rio político-econômico que desfruta-
va no Império a Velha Província Flu-
minense.

Estou certo, sr. presidente, que os
homens de responsabilidade, aos quais
confiaram o povo carioca c flumi-
nense sua representação, acordarão
na melhor forma dc pugnar pela efe-
tivação de seus reais e superiores in-
terfsses. Todavia, para assegurar e
firmar uma solução equãnime e jus-
ta, julgamos imprescindível o "vere-
dlctum" do povo através do plcbls-
cito, medida simpática, prudente, de-
mocrática, recomendada pela Consti-
tulção.

Esta consulta facilmente poderá ser
feita, cm 3 de outubro dc 1960, com
o pleito da sucessão presidencial, res-
pondendo numa cédula — sim ou
náo, todos os cariocas e fluminenses.
Dentro em breve, teremos os pare-
ceres dos juristas consultados. Aguar
damos confiantes o conselho dos mais
doutos para lirmar a conduta mais
ajustada em assunto de tão grande
relevância. Está, porém, em marcha
já vitoriosa a fusão idealizada para
re-unir fluminenses e cariocas,

NOVA REUNIÃO
DE PARLAMENTARES

Informou o sr. Miguel Couto que
está convocada para hoje nova reu-
nlão de parlamentares a fim de tra-
tar do assunto, tendo sido convida-

Uról, apresentado pela firma vence- dos eminentes juristas e constltuclo-

A aduçào de um sistema de especialista, para ministrar um

çamentos, que contribuiu para a
espiral infla<"ionista e criou uma
situação em que os capitais es-
trangeiros tinham a tendência de
se fixar nos bens de consumo e
nas terras. Mas apercebe-se
agora, cada vez mais, de que a
inflação continua a não ser ren-
dosa e hoje acentuam a reforma".

Recordando os dissabores por
vezes atribuídos às entradas de
capitais estrangeiros no interior
de um circuito econômico e fi-
nanceiro nacional, notadamente
no Brasil, declara o "Times" que
esse argumento não poderia fun-
cionar seriamente e acentua:"Enquanto os interesses britânicos

i esperavam que ocorressem catas
trofes, os países da América La-
tina prosseguiram a sua evolução
a despeito das crises e os concor-
rentes da Grã-Bretanha estabe-
leciam-se sòlidamente em deter-
minados mercados. Não está lon-
ge, talvez, o tempo em que os
industriais mexicanos estarão na
mesma categoria dos antigos for
necedores para o aprovisionamen
to do mercado da América Cen
trai. São Paulo, o centro indus
trial do Brasil, poderia um dia
eliminar Birminghnm dos merca
dos sul-americanos. Dentro em
pouco um boliviano poderia con
duzir um automóvel alemã ou
francês fabricado no Brasil, é i
que já estão fazendo os brasilei
ros. O elemento mais seguro de
um julgamento sôbre os países da
América Latina é a sua provada
aptidão para vencer as crises. Nâo
se deve esquecer, tampouco que
existe uma nova atitude: a von-

CIVILISTA
NORTE-AMERICANO
VISITA 0 BRASIL
Encontra-se no Rio, acompa-

nhado de sua esposa, o professor
George Johnson, da Universida-
de de Howard, Washington D.C.
O professor Johnson, jurista es-
pecializado em direitos civis e
garantias constitucionais, foi no-
meado pelo presidente Eisenho-
wer para a Comissão de Direitos
Civis, que tem por objetivo o
estudo de medidas destinadas a
combater a discriminação racial
nos Estados Unidos. Preocupado
com o assunto o professor John-
son veio ao Brasil, custeado pela
Fundação Rokíeller, para estu-
dar as relações raciais no Brasil
e os dispositivos da legislação
brasileira relativos ao assunto.
Ainda que viaje em caráter parti-
cular, o Itamarati tem procura-
do facilitar ao professor Johnson
os contatos necessários à sua pes-
quisa. Durante sua estada de cêr-
ca de um mês no Brasil, o pro-
fessor Johnson conhecerá São
Paulo e Salvador.

contabilidade, po.* um número
limitado de agricultores que re-
preseníem o tipo médio das
áreas rurris. beneficiários ou não
do crédito rural, supervisionado,
foi recomendada a todas as en-
tidadés filiadas à ABC AR. pela
II Reunião de Técnicos em Esta-
tística, Estudos e Análises, que
se encerrou ontem, nesta Ca-
pitai, após quatro dias de dis-
cussões. •

Segundo as conclusões do en-
contro, promovido pela ABCAR,
a utilização de tal sistema, por
Darte do-, agricultores, permitirá
_ identificação dos pontos fracos
e fortes aa empresa agrícola e,
com isso a elaboração de planos
de administração rural, para
análise nos progresso das famí-
lias e orientação de uma politi-
ca agrária, baseada no conheci-
mento Ja realidade rural.

Recomendaram os técnicos em
estatística que esse sistema de
contabilidade tenha como ponto
de partida o livro "Contabilida-
de Simplificada para Agriculto-
res" do professor Erly Brandão,
da Universidade Rural de Minas
Gerais.

Foi sugerido também à ABCAR
que providencie a vinda de um

treinamento aos responsáveis

JURISTAS DEBATEM ...
(Conclusão d» última página) DIRIGENTE TÊXTIL: PLEBISCITO

Plebiscito entre fluminenses e ca-
riocas para ser decidida a fusão ou
não do Distrito Federal e Estado do
Rio, é o que consider.. fundamental

brado para constituir o Distrito Fe-
deral.

— Com o acordo dos interessados,
ist0 é. dos habitantes dos dois Es-
tados (o atual Estado do Rio e o fu- ipara a solução desse problema o se-

... , , ,turo Estado da Guanabara) criar-se-jcrtário do Sindicato dos Têxteis, sr.
pelos setores especializados deu um Estado membro politicamente :HércuIes Corrêa. E explica:
suas Filiadas, sôbre análise da poderoso e economicamente rico.i „„,n„„-i.m«-.»«
eficiência de métodos de exten- gasta lembrar que sua receita pode-1 - Através de um pronunciamento
São rurai no Brasil. L alcançar a elevada cifra de Cr* P°P"1«. amplo e democrático teriam

Particiuaram da reunião, além 126.000.000,00 de cruzeiros, com uma,os parlamentares e governantes ma-
do representante da ABCAR, osj população de 6 milhões de habitan- «ial sufioente para dar a palavra* • 'tes% um eleitorado de 2 milhões de,final sôbre a fusão do Distrito Fe-responsáveis pelos setores da es-
tadstic?. ca ANCAR (Nordeste),
da ANCAR Paraíba, da ACAR
de Minps Gerais, do Projeto 15-
Paraná da ACARESC (Santa
Catarina) e da ASCAR (R. G.
do Sul).

nalistas para opinarem e dirimirem
dificuldades impeditivas, para êle,
Miguel Couto, somente aparentes, uma
vez que a própria Constituição de
1!)46, no seu art. 2.°, permite e re-
gula as condições de incorporarem-
se entre si Estados da União.

AUMENTOU A
ARRECADAÇÃO
DO IMPOSTO
DE CONSUMO
EM SÃO PAULO

"BLITZ" DE
ASSALTANTES

SAO PAULO, 10 — A arrecadação
do imposto de consumo no municl-
pio de São Paulo, durante o mês de
maio último, elevou-se a 1 bilhão e
413 milhões, registrando assim ligei-
ro aumento em relação ao total ré-
colhido pela recebedoria federal em
São Paulo, durante o mês de abril,
da ordem de 3,7 milhões.

Neste último mês de julho, foram
arrecadados 1 bilhão e 403 milhões de
cruzeiros. Essa elevação se refere
mais à incidência do tributo sobre
os produtos nacionais, do que sôbre
os estrangeiros.

No que respeita aos primeiros, a
arrecadação durante o mês de abril
fni de 1 bilhão e 380 milhões, con-
tra 1 bilhão e 385 milhões para o j __[_ <je Episkopl ao sul da ilha

Na noite de. sexta-feira as
autoridades do 25° Distrito
Policial levaram a efeito ex-
tensa "blitz" pelos subúrbios
de Rocha Miranda. Bento Ri-
beiro, Osvaldo Cruz, Maga-
Ihães Bastos, Marechal Her-
mes e adjacências, prendendo
cerca de 20 "gatos pingados".
Entretanto, na madrugada dc
domingo, em acintoso "contra
ataque", os "amigos do alheio"
resolveram fazer sua "blitz",
escolhendo a Rua Carolina
Machado. De telhado em te-
Ihado, assaltaram nada menos
de oito estabelecimentos: Al-
iaiaria Martins, Farmácia
Bento Ribeiro, Armarinho
Feira Livre, Bazar da Ponte,
Padaria ideal, Casas Maraca-
nã, Botequim Pé da Ponte c
Bar da Ponte. Os prejuízos,
segundo as queixas apresenta-
das no 25° Distrito Policial,
ascendem a mais de dois 7?ii-
Ihões de cruzeiros.

MARLENE PATROCINOU"LEILÃO DE BEIJOS"
S. PAULO, 10 (Sucursal) —

Encerrando sua temporada em
S. Paulo, Marlene Dietrich pa-
trocinou um "leilão de beims",
em benefício da Associação Pau-
lista para Correção de Defeito
na Face". Três beijos do "Anjo
Azul" custaram a 3 cavalheiros,
nada menos do aue 34 mil cruzei-
ros. O primeiro oeijo foi arrema-
tado por 6 mil cruzeiros com a
condição do cavalheiro compare-
cer ao palco para recebê-lo, O
segundo foi leiloado por 13 mil
cruzeiros e o felizardo recebeu-o
ao subir na passarela. O terceiro,
alcançou um lançamento de 15
mil cruzeiros e Marlene foi a
platéia entregá-lo a0 seu arre-
matante.

votantes Pode-se dizer que não há'deral e do Estado do Hlo. O povo
aspecto negativo na projetada fusão.'não pode ficar alheio a essa questão
Qualquer interesse contrário, queje somente à população compete so-
possa surgir, terá caráter estritamen-^ucionar a fusão. E. multo embora
te pessoal e, por isso mesmo, será j seja contrário a fusão, entendo, po-
sufocado pela torrente dos interfsses rém, que não se deve atacar esse pro-
coletivos, apontados em declaraçõesIblema sem levar em consideração a
públicas pelas vozes mais autoriza-
das, de políticos, de juristas, de eco-
nomistas. de administradores, de so-
ciôlogos, de homens, enfim, vincula-
dos a todas as profissões e credos
políticos.A execução da medida não en-
contrará dificuldade em face do con- |
senso unânime. Seja na forma doj
art. 2 da Constituição, depois de cri-
ado o Estado da Guanabara, seja me-
diante emenda constitucional, que
dispensasse maiores formalidades.

Permito-me fazer uma sugestão
aos incumbidos de dar corpo à idéia
já amadurecida na opinião geral: o
futuro Estado deveria chamar-se
Guanabara, nome expressivo e unt-
versalmente conhecido pela beleza e
amplitude da famosa baía. Por outro
lado, a denominação Rio de .laneiro
deve prevalecer para a cidade e náo
para o Estado. A cidade maravilhosa
é conhecida em todo o mundo com
o nome de Rio de Janeiro pelas suas
irrivalizadas belezas naturais. NSo
me parece aconselhável que se imite

vontade popular. Acho que devem
continuar independentes e aute-no-
mos o atual Distrito Federal, que pas-
saria a Fstatlo da Guanabara, c o
Estado do Rio. De minha parte não
vejo vantagens com a pretendida
fusão.

MAIS UM...
(Conclusão da última página)

militares são apenas "testas de
ferro", iá que no caso estão en-
volvidos elementos conhecidos no
contrabando e no descaminho de
mercadorias.

DEPOIMENTOS

For outro lado. na Delegacia
de Polícia Marítima e Aérea,

o"espetáculo. afinal de contas,|o"exãmrto de',sào'raúiò!"qucvtantas Prestaram depoimento os mari-----¦""" oferece: Rin de Janeiro. I nheiros Valdeci Moura Dantas

CHOQUES
EM CHIPRE
NICÓSIA, Chipre, 10 — Na al-

mês de maio.
Quanto aos segundos, tivemos um

total de 29,2 bilhões em abril, con-
tra 27,3 milhões para maio.

Como se vê, houve decréscimo no
valor global do tributo para os pro-
dutos estrangeiros. Somando-se os
valores referentes aos dois meses,
teremos um recolhimento do imposto
de consumo de 2 bilhões e 822 mi-
lhões de cruzeiros, assim discrimina-
dos: 2 bilhões e 766 milhões para
produtos nacionais e 56,6 milhões
para os produtos estrangeiros. (Asp.)

de Chipre, ocorreram ontem al-
guns choques entre elementos
greco-cipriotas da direita e da
esquerda.

Os distúrbios se iniciaram
quando um ônibus que conduzia
algumas pessoas procedentes de
um baile, organizado pelos es-
querdistas, foi atacado pelos di-
reitistas.

Os atacantes apedrejaram os
veículos, quebrando as vidraças
e duas mulheres desmariaram ria

valeu para os espectadores, para
a entidade que recebeu o benefí-
cio e também para os cavalheiros
que tiveram o privilégio de bei-
jar a "jovem-vovó" do cinema
americano.

18 MILHÕES
DE DÓLARES 0
INVESTIMENTO
DA FÁBRICA
DE BORRACHA
RECIFE, 10 — O governador Cid

Sampaio recebeu -de um represen-
tante da Koppers International Inc.
a proposta inicial da companhia nor-
te-americana para financiamento de
maquinaria destinada à fábrica de
borracha sintética que o governador
pernambucano projeta instalar no
Município de Cabo, para aproveita-
mento de álcool fornecido pala Des-
tilaria Central "Presidente Vargas",
do IAA, e outras fontes.

O preço apresentado pela Koppers
é de, aproximadamente, 10 milhões
de dólares, compreendendo: a) uni-
dades de hutadleno, de 3 e meio mi-
lhões de dólares; bl despesas de "uti-
lidades no valor de 4 milhões de dó-
lares e custos gerais de transportes
e instalação.

Essa fábrica garantiria uma produ-
ção anual de 40 mil toneladas de
borracha, com utilização de 120 mi-
lhões de litros de álcool.

A responsabilidade do empreendi-
mento, embora o governador Cid
Sampaio esteja participando como in-
teressado, caberá, inicialmente, á Co-
missão de Deesnvolvimento Econômi-
co, até a organização de sua direto-

(Asp.)

confusões

DISCURSO NA CÂMARA

capital - Rio de Janeiro. Estado da | <2-° Sgt I. Thomas Pereira de
Guanabara, capital - Rio de Janeiro, j Souza (5*Bt.), Rcdolpho Rodri-
São dois nomes que evocam as duas gues Pires (cabo) e Timor Nas-
coisas mais famosas do Brasil: a1 cimento. Com exceção do pri-
maior baia do mundo e a cidade mais meiro, que disse desconhecer quar*ela-" alguma mercadoria chegasse ao

B**asil em seu nome, os demais
admitirem que ao chegarem ao
pais, depois de uma viagem à
Holanda, foram procurados pelo
advogath Armim Bernhardt, que
ll.es disse terem í-le-i direitos de
importar automóveis e outr.-iS
mercadorits, Mesmo sem desejar
importar 'ais mercadorias, prin-
cipalmente por não terem di-
nheiro para tal, aceitaram assi-
n.u* papéis, habilitando o advo-
gado a impetrar mandados de
segurança no Tribunal de Re-
cursos, que foi concedido para a
importação de alguns objetos de
uso pessoal. Os marinheiros ne-
garam saber da chegada dos
brinquedos pelo vapor "Brasil", e
não admitiram terem comprado
brinquedos ou qualquer outros
arügos de comércio.

MEDIDAS

Em face de os militares, ferem
negade que houvessem importa-

Ontem da Câmara, o deputado
Moacir Azevedo (PSn-F,st rio Riol
discursou, apresentando razões a fa-
vor da fusão: de ordem política —
equilíbrio na República, Estado forte
na Federação, defesa de verbas e par-
ticipaçáo no govêrno, mr.crocefalia a
evitar; geo-económicas — supressão
de barreiras fiscais, abastecimento rio
Rio e incentivo á agricultura e
pecuária fluminenses, dependência do
Rio em água e eletricidade, túnel Rio-
Niterói, ou ponte; sociais e históricas
— interligação histórica, Rio de Ja-
neiro e governos cariocas na terra
fluminense, atração cultural e eco-
nftmica, representação ria bancada flu-
minense e residência no Rio; espor-
tivas — amplitude dos campeonatos.
Finalmente, encareceu a necessidade
de serem encontradas fórmulas para a
solução do problema, num debate dos
mais amplos, bem como de ação por
parte da Câmara e do Senado, para
ser atingido aquele objptivo.

DRAULT HERNANY ¦ , ,
O deputado Drault Hernany. do i do qualquer mercadoria, o dele-

PSD paraibano, declarou-nos: "Em-Pd° ,LB^rlda C°,r*\Unl«,y -° fa,°
bnra sem haver estudado o assunto, i"'n lulz A*c"™ P">to Falcão, so-
como o devem ter feito os dlretamen-
tf* interessados, tenho a impressão rie
que a solução normal e sensata é a
fusão rio Distrito Ferieral com o Es-
tade do Rio. Imagino grandes vanta-
gens políticas c econômicas para am

licitando providencias a respeito.
O magistrado, ao que soubemos,
mostrou-se surpreendido com a
negativa dos marinheiros, devi-
do ao manifesto em que consta-
vam como destinatários da mer-

bos, por natureza identificados *-m carioria. e prometeu ao delegado
tudo. E, se em si mesma, a soluç.10jque, estudado o assunto, iria rie-
preconizada é boa, para o pals será terminar medidas urgentes e ca-
excelente". I bíveis.
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Em Serviço na British

Europeán Airways

No próximo ano, os aviões Darf Herald entra-

rão em serviço regular na British Europeán Air-

ways, sendo os primeiros furbo-hélices em linhas

aéreas domésticas. Eles tarão em uma hora algu-

mas centenas de milhas a mais que os aviões que

estão sendo substituídos, e carregarão duas ou duas

vezes e meia sua carga comercial, dando assim um

grande passo para o iuluro das viagens aéreas.

Turbo-Hélice até Ribeirão Preto

B^^BSj^J-V* p<Zrtm-mm-$Wr\w^í íl

I ¦,' ' ™>^5&"Síi*|.v ¦ *-$$k%Em6K§

____.r *v^>mmw_VmM^mH—mÊÊMlik^m}Hm—m—ÍBÊÊfmmh&''.'Í» V*. .*»

u-pMr |fl ' 'Ir fPHPP ^wL' mmW Wm

Um furbo-hélice silencioso e confortável, com velocidade de 275 m.p.h. em média,

decolagem e aterrisagem fáceis e rápidas em qualquer tipo de pista — eis o que lhe pro-

porcipnarão os futuros serviços aéreos locais do novo avião Darf Herald da Handley Page.

Impulsionado por turbinas a jafo Rolls- Royce Dart, de comprovada eficiência, o avião

Dart Herald oferece, ao lado de seu baixo custo, operação simples e econômica, excepcio-

nal durabilidade estrutural e uma combinação de vôo seguro com a menor exigência de

requisitos do campo de pouso. E tudo isto nu m avião normal de carreira, que transporta

47 passageiros, mais de 6,5 toneladas de fre le ou outras cargas combinadas.

* Ou g qualquer um dos numerosos aeroportos brasileiros

DART HERALD

EM UNIFORME

Facilidade de manejo em pequenas e impro-

visadas incursões aéreas faz do rápido Dart Herald

um transporte militar tático ideal. Para-quedisfas,

lançamento de suprimento, movimento de equipa-

mento pesado — enfim, uma ampla variedade de

carregamento militar pode ser feita através desta

econômica e poderosa aeronave. Nenhum outro

avião poderá equiparar-se melhor aos rigores das

atividades militares.

Agora mais poderoso que nunca, o estrale-

gico bombardeio britânico Vktor, rápido como o som
foi projetado e comtmtdo por Handley Page, fabri*
cintes se ârides orb e ír.iiü-jrcs desde 1909.

HANDLEY PAGE RADLETT - LONDON - READING

Representada no Brasil por: Polimportadora e Exportadora Ltda. — Av. Rio Bronco 277 — 7.* andar — s/ 707 Edifício
~"**V 

São Borja — Rio de Janeiro.
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Idéia da re-união ...
(Conclusão da última página) I dora, "Études et Entreprises". de Pa-

ris, em julho de 1957, pronto para
diz: "Desde quando somos cariocas?"! _ concorrência pública, e desde en-
Os primeiros contos de Machado de t50 retido no Ministério da Viação."

IMPORTÂNCIA DOS «MENTOS
ESTRANGEIROS NA AViÉRP^AJ

Assis, que se passam no Rio de Ja-
neiro, chamam-se Contos Fluminenses.
"No íim do século XIX se tinha a
mais viva recordação da ligação in-!
dlssolúvel das duas terras e
habitantes. Só em
bastante recente, que coube ao Es-
tado (então província) do Rio de Ja-
neiro a honra de ceder uma parcela
do seu território para se estabele-
cer nela o governo central. Essa ces-
são sempre foi considerada têmpora-
ria. E agora, quando o governo cen-
trai nos abandona para estabelecer
acampamento no planalto central, ca-
be a nós cariocas a honra de voltar
ao Estado do Rio. Não se pode, com
propriedade, falar em fusão. Muito
mais exato seria um outro termo:
re-uniio."

Na Constituinte de 1934, o prof. Mi-

FASE DE TRANSIÇÃO
LONDRES, 10 — Em seu últi-itade db uma*«rtScénte parte das

i . j_jí -j« * 4„,i 'DODulaiB-ssüa America Latina de
mo supemeno dedcado a Ame-.P0? d|^ltivam£.nte do pântano

mca Latina, salienta hoje o l-í-7 pcta-macão Dolitica - «««*-
) aa ugaçao in-i -sr. presidente, não penso que se;mes" a importância das diferentes u' ' ¦'"••"• •'
erras e dos seus;P0Ssam completar e fazer funcionarjeconomias americanas para OS in-
1834, em época na data fixada, 21 de abril de 1960, vestimentos estrangeiros.

'"" "' F " todos os serviços públicos da adml- jjeclara notadamente o grande
nistração federal na nova Capital. A-j-^ independente: "Descobrir
sua mudança definitiva, a instalação;,. a América Latina, OS seus
completa desses encargos complexos centros industriais que se multi-
em Brasüia, não pode ser feita ata- plicam 0 desenvolvimento da
balhoadamente, e com graves sacn-!1

ifCONTABILIDADE
NAS EMPRESAS AGRÍCOLAS

JURISTAS DEBATEM ...
(Conclusão da última página) IDIRIGENTE TÊXTIL: PLEBISCITO

1

a natureza for particularmen-.e
generosa reforçando semelhantes
aspirações" (F.P.)

Na consiliuinie ae m-n, u yiui. »«- ¦« »•••» —— — ;- »— .
euel Couto, eleito deputado federal, mente, o nobre líder do governo flu-
simultaneamente pelo Estado do Rio
• pelo Distrito Federal, optou pela
representação fluminense, alegando
que. «lém de atender a interesses po-
lttlco-partidários da época, também
it considerava fluminense, pois nas-
cera no Rio, no tempo do Império1
quando o seu território era oficial-
mente considerado parte integrante
do Estado do Rio."

IDENTIDADE

"Realmente, cariocas e fluminenses
se identificam e afinam entre si, por
uma série de fatores, que os apro-
jclmam. ou melhor, que os unem em
torno de uma mesma região geográ-
fica, que historicamente sempre lhes
pertenceu, e agora volta de fato a
receber os fluminenses reunidos. Vi-
ve em torno do Distrito Federal, nos
municípios limítrofes, e do outro la-
do da Guanabara, em Niterói. São
Gonçalo e Magé, uma multidão de
pessoas que se transportam diária-
mente para o Rio, onde trabalham.
0« cariocas, por sua vez, encontram
nas salubérrimas montanhas do Es-
tado do Rio, e nas lindas praias do
litoral fluminense, os lugares de cli-
ma ameno e os mais aprazíveis, pa-
ra deleite de seus fins de semana.
Grande maioria ali possui casas de
veraneio, e todos procuram adquirir
um pedacinho de chão em território
fluminense, em cuja vida se identi-
ficam, participando de seus interes-
ses regionais, polrtíco-administrativos
e sociais."

Tudo fala em favor da "Re-união

dos Fluminenses". O venerando e
provecto constitucionalista Otto Pra-
zeres afastou, cm primorosa exposi-
ção. os argumentos duvidosos que po-
deriam ser arguldos como contrários
A projetada fusão. Deixei, como go-
vérno, a situação económlco-finan-
ceira do Estado do Rio equilibrada

" 
.'""iíllsuas empresas, que figuram en-

ficios financeiros para o resto do,^ a_ ma[_ importantes do mun.
pais. A meu ver vão se man er no finalmenle os progressos ge-
Rio, ainda por longo tempo, impor- c£rtos Jses da Améri.
tantes setores da administração na- £üúna obth!el.am ciesde dez
cional. talvez para epoca ]4 bem pro-, corresponde a descobrir
xima das eleições gerais para os go-, >¦_. h- g, 0
vemos dos Estados e para o Para- n ; n , e para a rotina. Che-
mento, ., conseqüentemente, criando. 

^et2™o momento, para as
se uma fase de transição. Acertada- -.^ 

br,^_icm> de se preo-
cuparem mais com estes países,
não de maneira coletiva, mas in-
dividualmente e "in loco", a fim
de manter contatos pessoais, ca-
pacitar-se do atual estado de coi-

minense na Câmara, deputado Pai-
va Munlz, considera que o mandato
do atual governador é inviolável;
contudo, admite, naturalmente para
afastar surceptibilidades políticas

brado para constituir o Distrito Fe-. Plebiscito entre fluminenses e ca-
deral | riocas para ser decidida a fusão ou

— Com o acordo dos interessados. n;i0 _r> Distrito Federal e Estado do
isto é. dos habitantes dos dois Es- Rio, é o que considera fundamental

, , TT , • , j d,„..,i ria i\-; r, - e' tados (o atual Estado do Rio c o fu- para a soiU(;s0 desse problema o se-
sistema dei da Universidade Rural de Minas* twQ Estado da Guanabara) criar-se- crtárl0 do sindlc;lt0 dos Texteis. sr,

. ica:
e economicami-mc rico. .

BuÜ. 
"lembrar 

que .sua receita pode- 
- Através de um pronunciamento

rá alcançar a elevada cifra de CrS P°P^r. amplo e democrático, teriam

26.000.000,00 de cruzeiros, com umai°f.1P?ria^*r.tf5.es_e_í°,;ernantes.ma-

afastar susoeptibiliüaües políticas, '"*"-"V* " "".*,,,n5n 
f„hira DOi

uma fórmula conciliatória, qual sejajSas, da sua evolução futura poi

:K%bs,?ru"!Súd^3f£Al^í|
PRP, que haverá um tempo de tran- cie hoje pode-sei a Cl Sí dc ama
sição, respeitando os direitos adqui-nha.. O inverso tatnbm e ver-
ridos eleitoralmente, o que facilita-,dadeiro. Todos os maiores pa -

rá a regularização do problema dos ses da America Latina fazem hoie

CIVILISTA
NORTE-AMERICANO
VISITA 0 BRASIL
Encontra-se no Rio, acompa-

nhado de sua esposa, o professor
Gcorgc Johnson, da Univcrsida-
de de Howard, Washington D.C.
O professor Johnson, jurista es-
pecializado em direitos civis e
garantias constitucionais, foi no- , uc -uium.^..*«« *-•--> ¦---.-
meado pelo presidente Eisenhd-; análise dos progresso das iarra-
wer para a Comissão de Direitos j lias e orientação de uma politi-
Civis, que tem por objetivo o ca agrária, baseada no conheci-
estudo de medidas destinadas a mento da realidade rural,
combater a discriminação racial; Recomendaram os técnicos em
nos Estados Unidos. Preocupado | estatística que êsse sistema de

iu;iuu«u.a a.„ ._, A adoção de am sincma utí«» ",'" ¦ ,. , ,.. .,, „, ,,  .  
ação política e econo- contabiliáade, po- um numero I Gerais. mjoatj^ um Estado membro politicamente | Hércules Corrêa. E ex plmica em que se enterraram es-] limitacio fle agrlcuitores que re- Foi sugerido também a ABCAK podcroso e economicamente rico. ..._,_

ses países no passado, enquanto presenj_em 0 tipo médio das que providencie a vinda de um
áreas rurais, beneficiários ou não! especialista, para ministrar _ um
do crédito rural supervisionado,'treinamento aos responsaveis;2(;,,(M ,,,„,,,., r.(, ,.;¦,,.,.....-. ,,¦>. ,..,... •
foi recomendada a todas as en-! pelos setores especializados de pulaç5o de 6 milhões dc habitan- *«ial suficiente para dai-a palavra
?idades filiadas à ABCAR, pela, suas FiUadas, sobre analise da|tes e um eleitorado de 2 milhões de final sobre a fusão do Distrito Fe-
II Reunião dc Técnicos em Esta-1 eficiência de métodos de exten- j votantes Pode-se dizer que não há deral e do Estado do Rio. o povo
tística Estudos e Análises, quei são rural no Brasil. aspecto negativo na projetada fusão, nao pode ficar alheio a essa questão
„ encerrou ontem nesta Ca- Participaram da reunião, alem|QuaiqUer interesse contrário, que e somente a população compete so-
oital após quatro dias de dis-! do representante da ABCAR, os; possa surgir, terá caráter estrltamen- tucionar a fusão. E. muito embora
cussõe'* I responsáveis pelos setores da es- te pessoal e, por isso mesmo, será seja contrário a fusão, entendo, po-

Secundo as conclusões do en-' tadstic?. da ANCAR (Nordeste)/ sufocado pela torrente dos interesses rém, que não se deve atacar êsse pro-
rnntro Dromovido Dela ABCAR,1 da ANCAR Paraíba, da ACAR coletivos, apontados em declarações blema sem levar em consideração a
a utilização de tal sistema, por Ide Minas Gerais, do Projeto 15- públicas pelas vozes mais autoriza- vontade popular. Acho qv,e devem
D-rtc dos acricu tores permitirá Paraná ria AC.-\RESC (Santa das. de políticos, de: jurtrtr* de eco- continuar independentes c autemo*
a' der.üf cação dos pontos fracos Catarina) e da ASCAR (R. G. nomistas.^e administradores 

^Lo. o atual Distrito Ftderal. que pa,
e fortes aa empresa agrícola e,|do Sul). |ciologos. de homens, enfim, vincula-|sarja _ EsUdo A_ Rinnith*_ 

¦_

com isso a elaboração de planos
de administração rural, para

podéres pré-cor.stituclonais do novo
Estado do Rio de Janeiro, em cará-
ter provisório. Não temo difleulda-
des porque sinto que existe patrió-
tico espirito público de todos quan-
to propugnam por essa solução."

TUDO NOS UNE

nos £.5iauos uinuus. rituiuijauu i estatística que tsae aiaicma a.„
com o assunto o professor John- i contabilidade tenha como ponto
pon veio ao Brasil, custeado pela de partida o livro "Contabilida-
^""dação Rokfellcr, para estu- de Simplificada para Agriculto-

as relações raciais no Brasil | res» dn professor Erly Brandão,
dispositivos da legislação'

Fatores ponderáveis de ordem eco
nómico-financeira, de grande poten-
cialidade política, culturais, sociais c
turísticos, integrados na vida dn mo-
demo Estado do Rio de Janeiro, ga-
rantirão o mesmo esplendor e pode-
rio político-econômico que desfruta-
va no Império a Velha Província Flu-
minense.

Estou certo, sr. presidente, que os
homens de responsabilidade, aos quais
confiaram o povo carioca e flumi-
nense sua representação, acordarão
na melhor forma de pugnar pela efe-
tivaçãn de seus reais e superiores in-
terésses. Todavia, para assegurar e
firmar uma solução cquánime c jus-
ta, julgamos imprescindível o "verc-

dictum" do povo através do plebis-
_ cito, medida simpática, prudente, de-

i,,,i„' mocrátlca, recomendada pela Consti-
e próspera, e assim a vem conduzin- '",""
do o governador Roberto Silveira. A tuiçao
agricultura, a scr mais incentivada
e protegida no território fluminense,
tem que ser o celeiro do Rio, e o
volume crescente do seu parque in-
dustrial, dentro cm breve somado à
Refinaria de Duque de Caxias, com
aubprodutos c borracha sintética, com
faturamentos superiores a sessenta
milhões de cruzeiros diários, terão no
livre trânsito de suas mercadorias,
com a eliminação de barreiras fis-
calfV facilidades para o desenvolvi-
mento dos Interesses comuns. Aqui
cabe ainda lembrar que se tornará
menos difícil a construção do Túnel
Rio — Niterói, empreendimento im-
presclndivel, que vem sendo injusti-
flcàvelmente postergado pelo govèr-
go federal, uma vez que tive cm mi
nhas mãos. como governador, cópia
do projeto final do Túnel Rio — Ni
terói. apresentado pela firma vence

a experiência de uma "crise dc
crescimento", alguns de maneira
mais aguda que outros. O ponto
fraco de muitos desses países foi,
no passado, a precaridade dos or-
çamentos, que contribuiu para a
espiral infla<*ionista e criou uma
situação cm que os capitais es-
trangeiros tinham a tendência de

¦•Em não havendo a fusão, o novo se fixar nos bens de consymo cí
Estado da Guanabara será, como pre nas terras. Mas , aperebe-se,
vê o nosso conceituado jornalista agora, cada vez mais, de que a;
"AU Rlght" - uma dolorosa inter- inflação continua a nao ser ren-
rogação. Para cariocas e fluminenses, dosa e hoje acentuam a reforma .-
estou convicto de que tudo os une. Recordando os dissabores por

vezes atribuídos às entradas de|
capitais estrangeiros _no interior
de um circuito econômico e fi-
naneciro nacional, notadamente
no Brasil, declara o "Times" que
êsse argumento nâo poderia fun-
cionar seriamente e acentua:
"Enquanto os interesses britânicos
esperavam que ocorressem catas-
trofes, os países da América La-
tina prosseguiram a sua evolução
a despeito das crises e os concor-
rentes da Grã-Bretanha estabe-
leciam-se sòlidamente em deter-
minados mercados. Não está lon-
ge, talvez, o tempo em que os
industriais mexicanos estarão na
mesma categoria dos antigos for-
necedores para o aprovisionamen-
to do mercado da América Cen-
trai. São Paulo, o centro indus-
trial do Brasil, poderia um dir.
eliminar Birmingham dos merca-
dos sul-americanos. Dentro em
pouco um boliviano poderia con-
duzir um automóvel alemã _ou
francês fabricado no Brasil, e o
que já estão fazendo os brasilei-
ros. O elemento mais seguro de
um julgamento sobre os países da
América Latina é a sua provada
aptidão para vencer as crises. Nao
se deve esquecer, tampouco que
existe uma nova atitude

Fundação Rolcfcllci
dar as relações racL„
e os dispositivos da legislação
brasileira relativos ao assunto.
Ainda que viaje em caráter parti-
cular, o Itamarati tem procura-
do facilitar ao professor Johnson
os contatos necessários â sua pes-
quisa. Durante sua estada de cêr-
ca de um mês no Brasil, o pro-
fessor Johnson conhecerá São
Paulo e Salvador.

Gaitskell e
Bevan visitarão
a Rússia

AUMENTOU A
ARRECADAÇÃO
DO IMPOSTO
DE CONSUMO
EM SÃO PAULO

LONDRES. 10 — O "Reynolds
News" (cooperador-trabalhista)
acredita saber que Hugh Gaits-
kel e Aneurin Bevan, líderes do
Partido Trabalhista que se di-
rigirão no dia 29 de agosto a. a
Moscou para passar 10 dias na' da ordem de 3,7 milhões
Rússia, a convite do governo j Neste último mês de julho, foram
russo, irão, a seguir à Polônia, ' arrecadados 1 bilhão e 409 milhões de
onde passarão três dias. | cruzeiros. Essa elevação se refere

O "Reynolds News" acrescen-1 mais à incidência do tributo sobre

SAO PAULO, 10 - A arrecadação
do imposto de consumo no munici-
pio de São Paulo, durante o mês de
maio último, elevou-se a 1 bilhão e
413 milhões, registrando assim ligei-
ro aumento cm relação ao total re-
colhido pela recebedoria federal cm
São Paulo, durante o mês de abril,

18 MILHÕES
DE DÓLARES 0
INVESTIMENTO
DA FÁBRICA
DE BORRACHA

credos'san:i a Es,acl° d** Guanabara, e
Estado rio Rio. De minha parte não
vejo vantagens com a pretendida
fusão.

dos a todas as profissões
políticos.

_ A execução da medida não en-
contrará dificuldade em face do con-
senso unânime. Seja na forma do
art. 2 da Constituição, depois de cri-
ado o Estado da Guanabara, seja me-
diante emenda constitucional, que
dispensasse maiores formalidades.

— Permito-me fazer uma sugestão
aos incumbidos de dar corpo à idéia

urecida na opinião geral: o
futuro Estado deveria chamar-se ferro", já que no caso estão en-
Guanabara, nome expressivo e uni-, volvidos elementos conhecido

MAIS UM...
(Conclusão da última pá-lna)

aus uivmiiwiMvi. *J>- V...» a.".*— « 

já amadurecida na opinião geral: o militares sao apenas "testas de

os no

lado, a denominação Rio de Janeivo
j r.- i deve prevalecer para a cidade e não

RECIFE. 10 - O governador Cid; > ^^ mnravllhos;1
Sampaio recebeu de um represen-;1. rnnhoriri:l rm todn 0 mundo cor
tante da Koppers International Inc.

uuaii-iimin, n**"i- v-»i""-*" -  i •-¦"•"¦ vivuimiua UWÍUICU1UU5 ItCt
vcrsalmente conhecido pela beleza e contrabando e no descaminho de
amplitude da famosa baia. Por outro mercadorias.

i_ _ J«â<>.ui«iMti:> T*lin í-Ii*. linfiirA

DEPOIMENTOS

lado.é conhecida cm todo o mundo com Pnr ry.n-n iarin ,,n n-i., . .; ,tante da Koppers International inc j , d Polícia Marft'ím" 
Del^aCla

a proposta inicial da companhia nor-1^^^ ^^ n^is Nao|^ 
PolUM Maríhm,

tc-americana para financiamento de
in e,. prestaram depoimento

mo parece aconselhável que se Imite| nheiros Valdeci .Moura Dantas

Aérea,
mari-

SÓI. o ^nadorio exemplo *.Mo Paulo, que tantas 7_ ?~ ^Thom^T Pereh-a' de

ss íiífJsss.-fc»:Isr:a-yff^-jasirssl*-*- °»«U, í
do IAA, e outras fontes.

pn-
... ,,„,.., fn,,tcv coisas mais famosas do Brasil: a, meiro, que disse desconhecer quedo iaa, e outras maior baia do mundo e a cidade mais alguma mercadoria chegasse ao

O preço apresentado pela Koppersu^,, B**asil em seu nome, os demais
é de, aproximadamente. 10 milhões DISCURSO NA CAMARA admitiram que ao checarem -r>
de dólares, compreendendo: a) uni
dades de butadieno, de 3 e meio mi

ta que ds líderes trabalhistas
contam avistar-se com Kruchev,
mesmo que éste tome suas férias
na Criméia, por ocasião de suas
estadas na Rússia. (FP).

Esta consulta facilmente poderá ser
feita, em 3 de outubro de 1060, com
o pleito da sucessão presidencial, res-
pondendo numa cédula — sim ou
não, todos os cariocas c fluminenses.
Dentro em breve, teremos os pare-
ecres dos juristas consultados. Aguar-
damos confiantes o conselho dos mais
doutos para firmar a conduta mais
ajustada em assunto de tão grande
relevância. Está, porém, em marcha
já vitoriosa a fusão idealizada para
re-unir fluminenses c cariocas."

NOVA REUNIÃO
DE PARLAMENTARES

Informou o sr. Miguel Couto que
está convocada para hoje nova reu-
nião de parlamentares a fim de tra,
tar do assunto, tendo sido convida-
dos eminentes juristas e constltucio-

nalistas para opinarem e dirimirem
dificuldades impeditivas, para êle,
Miguel Couto, somente aparentes, uma
vez que a própria Constituição de
1046, nn seu art. 2.°, permite e re-
gula as condições de incorporarem-
se entre si Estados da União.

116.° ANIVERSÁRIO
DA FUNDAÇÃO
DOS CURSOS JURÍDICOS

os produtos nacionais, do que sobre
os estrangeiros.

No que respeita aos primeiros, a
arrecadação durante o mês de abril
foi de 1 bilhão e 380 milhões, con-
tra 1 bilhão c 385 milhões para o
mês dc maio.

Quanto aos segundas, tivemos um
total rie 20,2 bilhões em abril, con-
tra 27,3 milhões para maio.

Como se vê, houve decréscimo no
valor global do tributo para os pro-
dutos estrangeiros. Somando-se os
valores referentes aos dois mcçcs,
teremos um recolhimento do imposto

 -' *¦ '"tl* àivinc, vi.-, Ut-M.ldLi.
discurso na camara i admitiram que ao chegarem so

¦ I Ontem da Câmara, o deputado pai»:, depois de uma viagem' à-¦  , .,* Moacir Azevedo iPSD-Est. do Rio) j Holanda, foram procurados nelnlhões de dólares„ b) despesa^;^ 
^cursou, apresentando razões a fa- advogado Armim Ben.hardt

^M.™^a.r.l.ySÍrttih,r da tl,S:'0: de °.dCm POl,,tlC8 -'lfceS dÍSSe terem êles
| lares c custos gerais ue « equilíbrio na República, Estado forte

e instalação. i Federaçg0i defesa rie verbas e par-
Essa fábrica garantiria uma produ- tlcipaçSo 110 govérno, nu.crorefalia a

ção anual de 40 mil_ toneladas de Lvltar. R(,o-cconómicaS - supressão
borracha, com utilização de 120 ml- K barreiras fiscalSi abastecimento do
lhões de litros de álcool. |R|o c incentivo à agrlcumira c

A responsabilidade do empreendi- pecu4ria fluminenses, dependência do
Rio em água e elctrindarie. túnel Rio-
Niterói, ou ponte; sociais e históricas
— interligação historie

mento. embora o: governador Cid
Sampaio esteja participando como in-
teressado, caberá, inicialmente, à Co-
missão de Decsnvolvimento Econômi-
co, até a organização de sua direto-
ria. (Asp.)

que
direitos rie

I importar automóveis e outras
! mercadorias, Mesmo sem desejar
importar 'ais mercadorias, prin-
cipalmente por nâo terem di-
nheiro pira tal, aceitaram assi-

; nar papéis, habilitando o advo-
gado a impetrar mandados rio
segurança no Tribunal de Re-

CHOQUES
EM CHIPRE

Sob a presidência do sr. Oto
Gil, o Instituto dos Advogados
Brasileiros realizará, hoje, em
sua sede social, à Av. Mal. Câ-
mara, 210, 5.P às 21 horas, data

,da Fundação dos Cursos Jurídi-•?°.5« cos no Brasil, uma sessão magna i— , , ,, , ,'comemorativa do seu 116.° ani-,do Supremo Tribunal Federal

,.-,. , NICÓS1A. Chipre, 10 — Na ai-
de consumo de 2 bilhões e 822 mi*I -Jéia de Episkopi. ao sul da ilha
ti. -__ j_ __..-,„....-.-. nrpim /~Iier>ri.-i-iin-j. /-*_: -. n-*,l.i-ni"i--') ntliPl*

Rio dc Ja- curS0S. Qi'6 foi conceriirio para a
neiro c governos cariocas na terra importação de
fluminense, atração cultural e eco-

alguns objetos de
'ir,p pessoal. Os marinheiros ne-

nftmica, representação da bancada flu- garam saber da chegada dos
minense p residência no Hin; espor- brinque
tivas — amplitude dos campeonatos
Finalmente, encareceu a necessidade
de serem encontradas fórmulas para a
solução do problema, num debate dos
mais amplos, bem como dc ação por
parte da Câmara e rio Senado, para
ser atingido aquele objetivo.

lhões de cruzeiros, assim discrimina
dos: 2 bilhões e 760 milhões para
produtos nacionais e 56,6 milhões
Paira os produtos estrangeiros. (Asp.)

cin

comemorativa uo seu nu. am- uu uuywnu j.wuu»tu » ^a,a..„. a
versário. Usarão da palavra, du- Tribunal Federal de Recursos, es-
rante as solenidades, o sr. Oto pecialmente convidados, taran

DRAULT HERNANY
O deputado Drault Hernanv

choques entre elementos PSD paraibano, declarou-nos:'
greco-cipriotas da direita e da Dora sem haver estudado o assunto,
esquerda. como o devem ter feito os riiret:

Os distúrbios se iniciaram |te interessados, tenho a

de Chipre, ocorreram ontem ai-

guns

edis pelo vapor "Brasil", e
não admitiram terem comprado
brinquedos ou qualquer outros
artigos dc comércio.

MEDIDAS

Em face de os militares, terem
negado que houvessem importa-

Cil e o orador oficial, sr. Hari
berto de Miranda Jordão, que re-
cordará a vida e a obra dos
membros do Instituto, falecidos
no ano precedente. Os ministros
Orosimbo Nonato e Afranio Cos
ta, respectivamente presidentes Aryon Sayão Romira

0 do qualquer mercadoria, o dele-
Em.|gado Lacerda comunicou n fato1 

.o juiz Alcino Pinto Falcão, so-
amen-': licitando providências a respeito.

,,.. ui.uuí ,,,,. .-,  impressão rie;0 magistrado, ao que soubemos,
quando um ônibus que conduzia que a solução normal e sensata é a mostrou-sp surpreendido com a
algumas pessoas procedentes de fusão do Distrito Federai com o Es- negativa dos marinheiros, devi-
um baile organizado pelos es- -ade do Rio imagino grandes vanta- do ao minifesto em que consta-

monosraiakS.1^ Direito PúbUccTè! querdistas, foi atacado pelos di- í«« PoWHcas . econômicas para am- Vam como destinatários da mer-
de Direite Fíivfdo srs Arno! reitistas. ''0 p" "a'ure" '"entificados em cadoria, e prometeu ao delegado
Wald Mareio BenSti™ Louren- Os atacantes apedrejaram os tudo. E, se em si mesma, a wluçfto que, estudado o assunto, iria dc-Wald, Aiun.uH,,.,.!., ,n wm.cn. | _,„.,„ „„ol,„nrin B. vidraças [preconizada é boa, para o pais será terminar medidas urgentes c ca-

' bíveis.

entrega dos prêmios aos advoga-
dos vencedores dos concursos de

Wald, Mareio Bcrgstron Louren-, us !»c*l»S"^,;'",vidraCBS preconizada é boa, para
ço Filho, P_aulo_ César Gontijo e veículos, quebrando as vidraças 

P«aduas mulheres desmari_aiW^f^_:

•.••'•'.•••'•':.•¦'•':••,'•':•••'

.---,¦-,•

. * 'a ' V*. J-.*.-.

Em Serviço na Britisli

European Airways

No próximo ano, os aviões Dari Herald entra-

rão em serviço regular na British European Air-

ways, sendo os primeiros turbo-heli.es em linhas

aéreas domésticas. Êles farão em uma hora algu-

mas centenas de milhas a mais que os aviões que

estão sendo substituídos, e carregarão duas ou duas

sêm e meia sua carga comercial, dando assim um

grande passo para o tuturo das viagens aéreas.

Turbo-Hélice até Ribeirão Preto

^êMM^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê^ÊWlÊMm^^^m^k^aa^Sevt^^w^^^a^^ .

I^Çr^ "-*5! HE '

Agora mais poderoso que nunca, o estrale-

Cjko bombardeio britânico Victor, rápido como o som

foi projetado e construído por HaRd'ey Paçe. fabri-

cantes de aviões civis e militares desde 1909.

Um turbo-hélice silencioso e confortável, com velocidade de 275 m.p.h. em média,

decolagem e aterrisagem fáceis e rápidas em qualquer tipo de pista - eis o que lhe pro*

porcionaráo os futuros serviços aéreos locais do novo avião Dart Herald da Handley Page.

Impulsionado per turbinas a jato Rolls- Royte Dart, de comprovada eficiência, o avião

Dart Herald oferece, ao lado de seu baixo custo, operação simples e econômica, excepcio-

nal durabilidade estrutural e uma combinação de vôo seguro com a menor exigência de

requisitos do campo de pouso. E tudo isto nu m avião normal de carreira, que transporta

47 passageiros, mais de 6,5 toneladas de frete ou outras cargas combinadas.

* Ou a qualquer um dos numerosos aeroportos brasileiros

HANDLEY PAGE RADEETT - LONDON -

Representada no Brasil por; Polimportadora e Exportadora Ltda.

DART HERALD

EM UNIFORME

Facilidade de manejo em pequenas e impro-

visadas incursões aéreas faz do rápido Dart Herald

um transporte militar tático ideal. Para-quedistas,

lançamento de suprimento, movimento de equipa-

mento pesado — enfim, uma ampla variedade de

carregamento militar pode ser feita através desta

econômica e poderosa aeronave. Nenhum outro

avião poderá equiparar-se melhor aos rigores das

atividades militares.

READING
— Av. Rio Branco 277 — 7.° andar — s/ 707 Edifício

São Borja — Rio de Janeiro.
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ensino I Inaugurado o curso de cinema educativo
Faculdade de Filosofia (URJ) patrocinado pelo M. Educação e Cultura

<-___._ r__: ..,....,. .-1 ,-, « Pni«_ 1 tii» r-,r. toíMii.i^c o/-l ri 111 r í ri n y-w

Ciências Médicas

Ontem foi inaugurado o Cur-

comemora seu 20. aniversários ^
A data de hoje

cola Secundária, promovido pe-
la CADES sob o patrocínio do

¦>.,„ . > i . Ki. rf. a „mk„ rf„ ir,Kn „a. Ministério de Educação e Cultu- pelos profs. Humberto Mauro, doj ld . d ciências Médicas a acres-assinala o 20.' ant-, pela lei 547, de dezembro de 1950, pas- ^ ^ ^ ^ mu_a?urali_ 0 | INCE; professoras Lina Sfflben, j^ar nas provas do Concurso de

tar as técnicas adquiridas no
curso" Egrégio Conselho Universitário da

CORPO DOCENTE mesma Universidade, na sessão de 6
— "As aulas serão ministradas '¦ 

$<. jUiho último, autorizou à Fa

CONCURSO DE HABILITAÇÃO -
A Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade do Rio de Janeiro dá j
ciência aos interessados que o| Comemorando a festividade a

emissora associada reuniu no subúr-
bio leopoldinense de Vigário Geral,
jornalistas, homens de negócio, li-
guras de nosso mundo elegante e

RÁDIO & TV
A FESTA DA TUPI

versário da Faculdade de Filosofia e sou a integrar a.Universidade do Dis- - -, 
pedro Gouvda Fi*(ho dis-1 diretora do Museu de Cinema; |HabTl!taç*5Ó as provas de: Portu- i cantc

jtrlto Federal, hoje Universidade do ^.^ gôbre Q ÍQma „A jma I, _,.-..-. ,. ......:. ¦... _-. -. •

altas autoridades dando ao ato ofi-
ciai do funcionamento da sua mo-
derna aparelhagem um cunho mar-

L-.tras da U. R. J.
Fundada a 11 de agosto de 1939 pe- Rio de Janeiro, como sua Faculdadeig£,m e Q homem.._ Grande nú-

lo professor La-Fayettc Cortes, com de Filosofia, Ciências e Letra=, ! mero de professoras, alunas do
o nome de Faculdade de Filosofia do Com mais de 1600 alunos matri- curso cm apreço e dc convida-
Instituto La-Faytte, adquiriu autono-j culados c de 150 professores, man-, dos, compareceram ao Auditório
mia, separando-se disse educandário,
depois da morte dc sou fundador, c.

TAQUIGRAFIA,
PORTUGUÊS,
DACTILOGRAFIA ?

Estude no CENTRO TAQUIGRA-
FICO BRASILEIRO, entidade cs-
peclallzada, que há 24 anos pre-

para e coloca taquígrafos.

Estamos preparando candidatos
para TAQUIGRAFO OA CAMARA
DOS DEPUTADOS (Programa

completo). — VISITE-NOS.

PRAÇA FLORIANO, 55 - 11.» andar
(Clnelândla)

tendo normalmente treze cursos es-'da A.B.I. para a aula inaugural
p^cializados e um Ginásio de Aplica-' A reportagem do Correto da
ção, é esta Faculdade atualmente uma Manhã procurou ouvir a palavra

Tels. 52-297? _ 52-0618
65489

das primeiras do pais, segundo es-
tatisticas do Ministério da Educação,
quanto à população discente e nume-
ro de cursos em funcionamento.

O programa oficial das comemo-
rações do 20.» aniversário da FacuI

do prof. Pedro Gouveia Filho,
diretor do Instituio Nacional do
Cinema Educativo do Ministério
da Educação e Cultura, para es-
clarecer as finalidades do curso.

OBJETIVOS"Dar a inspetores, orienta-

Letícia de Faria, chefe da Seção
de Audio-Visiais do Centro Bra-
sileiro de Pesquisas Físicas; Ma-
ria Junqueira Schmidt. orienta-
dora do Instituto de Educação;.-
Cinira Miranda Menezes, do Ins-!rante a mesmo Comissão Examina
lituto de Pesquisas EducacionaisH°ra e ¦»"»-¦ n" as "aL .f '"c'l.V
A-, -D n v ¦ -R,,.., (-_,.„„_.,¦, ^o das no calculo da media final

gues iprova escrita conslante dej Convidado especialmente para pa-
redação) e de línguas estrangeiros, ! reninfar a inauguração, compareceu
francês c inales, cons.ando de tra-[ao Brasil o Jornalista Hans Peter
duç'*"e'-" E'.tas provas terão caráter ; Judá, diretor de "Tli!_ Ambassador",
elivrn.-V.rio c serão prestadas pe-] revista inglesa que circula nos Es-

1 tades Unidos e França com uma

da P.D.F.; Ruth Gouveia da conforme comunicação feita à dl-
Pontifícia Universidade Católica;, 5o da Facuidade pela Respeita-
do Rio de Janeiro; Frei Pedro L^ Reitoria em seu oficio n" 163 de
Sccondi O.P., padre Guido Log-ino do mesmo mes de julho, c, assim,
gel", SS.CC. e prof. Ronald Mon-jjá no Concurso de Habilitação de
teiro" — concluiu o prof. Pedro 1960 vigorará o novo regime de
Gouveia Filho. ' provas.

dade consta de missa,"às 10.30 hs., najdores educacionais, diretores e
Igreja do Carmo, pelos professores e. professores do ensino secundário
beneméritos falecidos — La-Faytte; informações sobre o cinema e a
Cortes, Alzira Cortes, Afrânio Peixo-. influência que êle exerce no de-
to, André Chaves, Antônio Bardy.jsenvolvimento da personalidade
Fernando e João Raja Gabaglia, Fran-:do adolescente, bem como recur-
cisco Carvalho Filho, Honório Sil- sos práticos que permitam a mes-
vestre, Jônatas Serrano, Pedro do três e alunos maior rendimento
Coutto, Frei Pedro Sinzig e Virgínia | escolar, são os objetivos do cur-
Cortes de Lacerda —, e, às 18 hs.. no

Os universitários católicos e a
rejeição da filiação k U. I. E.

auditório da Faculdade, à Rua Had-
doek Lobo, 269, de conferência do
professor Tarcísio Padilha sobre "O
universitário e a dignidade da eáte
dra", em sessão pública do Corpo
Docente

CURSO DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO
ANÁLISES CLINICAS

Iniciaremos dia 15 do corrente o Curso Prático de Análises Cli-
nicas, obedecendo ao programa do Serviço Nacional de Fiscalização da
Medicina, para habilitação profissional e às exigências para o próximo
concurso da Prefeitura, cujas Instruções foram publicadas no "Diário
Municipal", de 22 de Julho último. Informacfics e matrículas: AV.
COPACABANA, 637 — GI.UPO 303 — TEL. 37-2663. 64281

so ora inaugurado" declarou o Fsiudantcs. há pouco realizado n3
prof. Pedro Gouveia Filho. IUniversidade Rural, recebemos, do

SUA ESTRUTURA universitário Ec",u;.rdo Augusto Ne-
Prosseguindo, disse: "O curso ^ &cMe"dSn^expS feito-será teoVo-prático, elaborado | 

da-OD^etór?o 
Central da Pontifíciaem 4 etapas, compreendendo 24 | universidade Católica saúda, nests ll

A propósito do XXII Congresso uc.le colega numa comissão, fosse regia-mente compensada. Está êle, assim.
desagravado duas vezes. E a rejei-

aulas bi-semanais (3.as e 5,as fei-
ras às 17 horas) e 14 dias de es-
tágio que se estenderá de 10
de agosto a 3 de novembro. O
programa elaborado pretende di-
vulgar idéias e experiências sô-
bre as atuais possibilidades edu-
cativas do cinema no Brasil; de-
bater aspectos psicopedagógicos
e sociais do cinema em relação
à personalidade do adolescente;
fornecer meios práticos para uti-
lização do cinema no ensino ena recreação; dar aos professo-res oportunidades de experimen-

de agosto, data da criação dos Cur
sos Jurídicos no Brasil, cm que tam-
bém se comemora o Dia do Estudan-
te, a juventude estudiosa, para que
continua seu pap.l Idealista em deíe.
sa dos mais sadios princípios da na-
cionalidade, com os olhos voltados pa-
ra o desenvolvimento cultural c eco-
nômico do país, a fim de que o Bra-
sil assumi, no concerto das nações.
a posição de vanguarda que lhe está
reservada por seus gloriosos desti-
nos

cão da filiação à-UIE não foi sòmctv
te vitória de nosso pensamento, mas
da maioria dos moçios democratas
brasileiros que responderam, dessa
forma, á altura, aos que pregavam
brasileiro precisa continuar a ser de
tal filiação. A posição do estudante
ind-.pendüncia. qual o fato que vimos
de apontar como exemplo e adver-
tência.

Eis. portanto, a mensagem dr> DCE
da PUC no dia 11 de agosto, aflrman-
do seu convite aos companheiros de
livros e lutas universitárias para não
deixar de p3rseverar nos esforços da
edificação da renovação nacional e
continuar a escrever com elevação, fé
e luz sua página imortal na história

Sem tirar D=us do coração, renun- cio Brasil (a) Eduardo Augusto Ne-
ciando ao espirito materialista do sé- »g de Mendonça"
culo. desvencílhando-sc de todas as Farmácia c Odontologia
pressões que lhe tiram a lndcpen-j Flumjnense

irurtsr^ ass ijsSSsr1"1 Estado
W.a «SrgSSi V «^rA^*-T$^ Acadêmico
atuante e responsável, precisa medir |

tem -obre os ombros e o i contram a venda na U.F.E

de Junho, Loteria ovUro, o0m-,anhe-ros 
J» 

« "«"o D covíca o conselho dos
vendido no R'a J™"Z ^acCdo pai Na de- representantes de turmas, e a Co-

.mercial Loiérica ^So dJ homens de 
Presponsabill- miss5o de Festas de todas as turmas

seguintes: residen. ÍE? ™ ran-acn dos bons - que. nfl.. P*™ serunda-felra, dia 17. às 17

Os que acertam na Loteria Federal do Brasil
Pagamentos dc prêmios maiores no mês de Junho de 1959

92 MILHÕES 575 MIL CRUZEIROS
O bilhete n. 17799 da Loteria Fedo- sao paulo • pela agência Vicente lrll^„ do dla 2.(

ral do Brasil premiado cam 4 mllhCes j Lotérica Ltd. e pigo a Armênio d„ S;1o Jo5o foi
de cruzeiros na extração do dia 3 de Bessa Rego, rua João Moura n" peI,. agência Comerc
Junho, Í..I vendido no Rio p<la 34G. Ltd. e pago aos
agência Comercial Lotérica Ltd. e o bilhete n. 27005 premiado com te. Cni São Paulo; Octavio Tnmbel-
pago aos seguintes: residentes cm mo mji cruzeiros na extração do dia ]in| nia Siqueira Silva n° 289- Je-
São Paulo; Edson José dos Santos, 13 ri0 junhn, f0j vendido 110 Rio ropvmo Tortoza, rua Júlio Reinaldl
rua Ttc. Geloz n. 162; Antônio pcla Casn Fasanello e pago a Ed- '„. 

436i Pcnl,a. Adeltno Fe,reira dos
Fralcs Nunes, rua Paraíso n. 566; j gard dc Pares, residente rua Curi- Santos, rua dos Trilhos n° 2066; João
Celso Alves de Sousa, rua das GU-hlbanos s|n cm Caçador, S. CatarI-¦ Pau]o dos SantoSi rua Franclsco
Clnas n. 172; Nlcola Ardito, rua|na. I Coimbra n« 171; João José dc 011-
Proíessor Romeu Pelegrlno n. 158 o bilhete n. 21586 premiado com Vclra, rua Retiro n° 60- FranciscoIpiranga; Francisco Fraba Fust/\ J4 milhões de cruzeiros na extração Souza LnpeSi rua Padr'c Benedito
ma Augusta n. 2040; Sebastião Au-; do dii 17 dc Junho, íol vendido no de Camargo n» 600; Henrique Fer-
guslo Carneiro, êste residente 110; r|0 e pago a Roberto Hermato Cor- rii rua CcIi Franco'n^ 27- João de
Rio a rua Conselheiro Jobim 11. 68 , ôn da Costa, Av. Vieira Souto n" Lara Rosa,'rua Pedro Belégari n» I Universidade Rural, de enorme trans-Engenho Novo. 33H ap. 102. 35; Kloshi Himcno, rua Cristais n" cenc'ência ao norteam-nto da política

O bilhete n 17798 premiado com O bilhete n. 11558 premiado com m c outros. | universitária e perante o qual nao
100 mil cruzeiros na extração do , 1 milhão de cruzeiros na extraeã., 0 hilhctp n ,3823 prcmindo c0,„ faltou a nossa palacra cheia_de sin-

Salva-Ido dia 17 de Junho, foi vendido em , mnMo dc cruzelros na cxtraça0' ^ n^ua^WdS SírüSSi a it

mmBmÊfmMzms^
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tiragem de 6 milhões de exempla-
res e a cronista "Ja.-", sua esposa,
cujo nome civil é Elsbeth Judá.

Além dos 100 kwts. a Tupi inau-
gurou dois novos tranmisiOres de
ondas curtas, dc 10 kwts, cada um.

ARTISTAS DO INTERIOR

Sob o titulo "A Tupi se encontra
nos 100- foi montado um programa
do qual participaram Cleide Araújo, Sj:
da Rádio Marajoara, de Pará; Alui- m,
zij Milfont, da Ccmá Rádio Club, f|
de Ceará; Mavcs Gama e Nelson
Ferreira, da Rádio Tamandaré. do
Recife, Pernambucc; Maria Célia,
ria Rádio Sociedade da Bahia; Car-
lo? Brasil, da Rádio Clube de GO-
iãna, Goiás; Aluizio Pimentel, Rá
dio Vitória, Espirito Santo; Trio
Orixá, Rádio Tupi, SSo Pauto; He-
lena Ribeiro, Rádio Guarani. Belo
Horizonte; Gilberto Barbosa, Juiz de
Fora, Minas Gerais; Antônio Alves,
Rádio Terezina, Piauí e Marco An-
tónio, Rádio Farroupilha, Rio Gran-
de do Sul.

Também a televisão homenageou
a Rádio Tupi com um programa de
Uva silveira intitulado "O Abraço da
TV ao Rádio" do qual participaram
todos os veteranos artistas da G-3
que atuam no Canal 6 com narraçáo
dc Heloísa Helena.

Verdadeiro acontecimento artlstl-

co-social foi a inauguração dos 100 Júlio Lousada. Pixingllintia e a Turma da Velha Guarda durante a se-
kwts da Tuni que é agora a mais renata realizada na Ilha de Paquetá que encerrou a programação fes-
possante amíssóra da América Lati- tiva da Tupi no dia Io dc agosto.
na onde o seu aparelhamento técni-
co cobre todo o continente proje- participação de Gilberto Alves, Wal-1 mas de Abelardo Barbosa. Ac.lon

do-se por todos os pontos do glo- ter Levita, Carlos Galhardo. Ante- Perlingclro e Carlos Frias, tudo ter-tando-
bc

SERENATA EM PAQUETA

nogenes Silva. Jair Avelar, Rogério
Guimarães Júlio Lousada, Pixingtii-
nha e a Turma da Velha Guarda,
programa que terminou a 1 hora da

As 23,45 a PRG-3 começou a trans- madrugada seguinte.
mitir de Paquetá ,a pitoresca ilha No domingo, dia 2, prosseguiu a
da Guanabara, uma serenata com a programação festiva com os progra-

AVISO
comunica aos culegas que já se en-

passes«rCaSSSty<rs f.-^-p?r ««¦«

faz""muito", o Sumo Pontifica fazia]noras-, , Farmáí.ia __ A comis-
alusão, nas investidas dos que que- 3_° 

^J*/daomíc,í0 ^o encarecerem fazer do nacionalismo um cavalo,- d^Festas <£Jsid ^V^qui-
de Tróia para fins excusos e nao a(a' „,„,,„•,
salvaguarda sincera c pura de nossasKe« "•" a ~•;
fontes básicas de riqueza e segura,,-1 mo^du^sotavMW^^ de ^

O brilhantis-
seBuran-lrno"'das""solenidades depende exclu-
-" f-"lt'" i_ j_ nnmnpnnne.m río tnf.n«:

ça, o universitário precisa levantar srv
o fogo de seu idealismo, o orador dc-
seu entusiasmo c o clamor de sua
revolta. É esta n mensagem do DOL
da PUC. de muito mais relevo quando
vem de ser realizado o XXII Con-
gresso Nacional rios Estudantes na

dia 3 dc Junlo, foi pago a
dor Nunes Diz. Av. Conde Fran-|Londrina, Paraná e pago aos se- do dia 24 de Junho, Loteria de S&n transigência pela defesa de nossos
cisco Matarazzo n. 45. São Caeta- guintes: Josc da Silva Fernandes ,To;-IOi toi vendido em Belo Horizon- princípios. Nesta oportunidade é de-
nn do Sul. S. Paulo, c outros. .Filho, residente em Bela Vista do t0. pc|a aRência Comercial Phila- ver nosso, 6em menosnrêzo dos de-

n hllhri.. n 17800 premiado com!Par*,lso: Eduardo Bt>ra' Bc,a vlsla delphia Ltd. e pego a Roberto Tel-! mais representantes de nossa Uni-
O bllhet. 1. íiBnu, P™™n™i!o Parelso; Jazon Chavlcr pinheiro ' 

xei... d-, costa Av Oleearlo Ma- versidade que compare-eram àquele
100 mil cruzeiros na extração do ri a 

Margarida - Londrl- 2 n- 1288 """",avP" ™"™^ "J^^^arrio
3 de Junho, foi pago a Jorge Sa- ciei n 1288. ^ »Pr»cV° ,5",f Í^DÍre t >ánrak rua Gama Lobo n. 624. S Jm. 

Tc Bc 0 bilhetc „, 21360 premiado com Howlln^da Faculdade de Direito da
Paul° C °Utr0S' la Vista do Paraíso; Leandro Sil- 500 mil cruzeiros na extração do di. PUC. q ue nío 

£** ^1% sadia
O bilhete 11. 8072 premiado com l|vcira plreS| AiVOrada do Sul; Jav-,24 á* Jl,nl10' Lotcria 

,de 
Sao J0..0, ""^S,"™^!, 

te pautou O DCE.
milhão dc cruzeiros na cxtraçfio doL. Guedes ri" Moura, rua Brasil n» 'oi vendido cm S. Paulo pela hocie-; batcndo.s"e por princípios c não por
dia 3 dc Junho, foi vendido °m\ni- _ TnnHrinr.- T.nl». Mn.rarHi. I dade Lotérica Ltd. fl pago a Lauro,t!15 — Londrina; Luiza Moscardl,
Curitiba pelo agente Paulo dc OU-: rua Jorm gaparinn n" 300. Pent-a —
veira Monteiro S.A. e pago aos sc- s pnulo.
guintes; residentes em Maringá:, 0 |-|]|,cte n ;]Br prem'adn com
Jullo Jerftnlmo rios Snntoa, Pedro lnn miI cruzeiros na extração do O bilhete n. 31750 premiado com
Gomes Morettl. Lázaro Inácio Fer- djll ]7 dc junv,0i f0| venr"H., nn Tlio 500 mil cruzeirob na cxtrai-ão do dia

nomes.
Aguiar França, residente cm Casa, dat_. ql.and(, nosso pronun-
de Telha, Município de Serro. Mi- rIamsnto tem' um sentido largo, Julga-[_\IX\?

mos merecido prestar àquele compa-
nheiro de tantas lutas, um destaque,
i'esagravando-o rios desestímulos "
itaques que sofreu a nonto dc ser

Escola Fluminense
dc Engenharia
ASSF.MBLÊIA GERAL — Está

convocada, para o próximo dia 20.
5a. feira, a Assenibléia-Geral dos
Alunos, com a seguinte Ordem do
Dia: Prestação de Contas, Relato-
rios da Diretoria e Departamentos,
Relatórios das Excursões, Dcvercs e
Direitos rios Representantes e Qua-
dra dc Basquete. Lembramos aos
colegas que desejarem debater mais
algum item que tem prazo até o dia
14 para requcê-lo.

Seí7i/ndn c.i-imad.1 dc prova- par-
cinis — Estão marcadas as seguin-
tes provas, a serem realizadas no
corrente mês: Dia 12 — Estabilida-
dc. Estradas, Geologia. Cálculo Nu-
mérico e Descritiva: dia 14 — Fist-
ca I, Física II c Produção dc Ener-
gia.

Projeto de Fntrada dc Rodagem
,— Os alunos da cadeira de Estradas
devem apanhar, com urgência, no
Currículo, os elementos para o tra-
balho prático que sob o nome acl-
mn, será realizado neste período.

Torneio Iii/cno — A Associação

NOMES & NOTÍCIAS I
+ Durante sua rápida permanência;
em Londres, cm fins de Junho pas-
sado, o soprano brasileira LIA SAL-
GADO foi convidado pela BBC a ofe-

Moreira da Silva que ressurge
com grande êxito, festejará no
próximo mês de setembro o seu
Jubileu Artístico cm um dos Tea-

tros desta praça.

minando com um banquete ofereci-
do no Copacabala Palace os visi—
tantes do interior, diretores de iá-
die e Jornalistas, banquete em que
o embaixador Assis Chateaubriand
poude mais uma vez agradecer o
comparecimento dc todos.

"OS MELHORES DA
SEMANA" HOMENA-

GEOU O "PAPAI"
O programa da TV-TUP1 "Os Me-

,, , , ,_ lhores da Semana", dc sábado último,
recer dois curtos recitais diante rie ,ou signlflcattv;) homenagem ao
seus microfones. A cantora gravou. „Dia do Papal.. Todo 0 programa foi
então, um grupo rie canções folcló- cJedicndo a comemorar a data dc do-
ricas representativas dc vários Esta- m|ng0. Na oportunidade, os jornais
dos brasileiros. O primeiro programa U estações rie rádio cariocas foram bo-
será irradiado pela BBC Je Londres j menageados pela colaboração que
amanhã, às 20,45 hs„ — hora do Rio j prestaram, divulgando .1 data do se-
de Janeiro. Neste programa LIA SAL-,gundo domingo de agosto, o "Dia do
GADO interpretará quatro canções de 1 Papai". Como convidados especiais
especial Interesse artístico. O acom- estiveram presentes os presidentes das
panhamento será do pianista CL1F-; Associações Brasileiras de Imprensa
TON HELLIWELL. |e flç Rádio srs. Hcrber Moses c Ma-

noel Barcelos. Aproveitando anula a
joporluntdade do programa, os vence-

4*. Amanhã, ás 6 h, e às 12,30, a Mun- dores do concurso de cartazes do "Dia
dlai voltará a apresentar o programa do Papai" de 1050 receberam os pré-"Linha Reta", com o escritor LUIZ mios a que fizeram jus.
ALBERTO MARTINS. Entre outros as-

JS sumos de caráter cultural destaca- Qg PROGRAMASse a Campanha de Alfanetizaçao df
Adultos, em combinação com o Ml- DE HOJE NA TV
nistério da Educação e Cultura. CA?|AL ,. .., „„ _ M.,J0.din; HM

|— Discoteca do Chacrlnha; 13.30 —
^ Quinta-feira próxima, às 22 hs., jTcleve. pertino; 14.00 — Teatro do
na Vera-Cruz, nova ópera completa j 

«A «"»? 
^ ^«f«

será irradiada, no programa dc Wil-jbe do lar na TV; 17.00 — Sessão do
son Nunes, "Jóias da ópera".

reira; Renato Glaninl, êste residen-|P -.;„,„ „ chil Hersz 7.1bers|ain 24 dc Junho Loteria dc São JoSo,I í",lvI2fitúl(ío"do"ref_-idõ Congresso semIAtlética convida a todos os colegas
1 ¦¦ -'¦'"¦» que sc inscrevam no Torneio Inter-

no de Futebol de Salão, a ser rea-
lizado dia 18 próximo, crtre as sé-
rie_. em disputa da Taçrt Roberto

te em S. Paulo a rua Dr. Felix Estrada Mareei'?! R-n?«| n° •''S', an foi vendido no Rio pelo Ao Mundo nne sequer fosse ouv'do nn1 ocasião
100; Luiz Egreja Dias. r sidente 5o?, Madurelra, Lntérico e pago a Elias Assi, rua em oue merecia ser estimulado, mor
também em Maringá. o bilhete n 0047. premiado com Bagé n» 120, V. Mariana, S. Paulo. I mrnt* porque' J^^^ja'^, jnter

COm t\ >,, ilti,".(it- Ha nriivplrne nn ovlraf-ür, _ ... . -_mnn i„.i„ «hm I rflUO 08 WI' .. _,_ ___\O bilhete n 3140 premladi com
250 mil cruzeiros na extração rio
dia 3 de Junho íol vendido nn Rio

5 milhões ric cruzeiros na extração 0 blll,c,e n, 7586 premiado com nacionais a que'estava delegado, sob pelxoto.
do dia 20 rie .limbo, foi vendido em M0 mU crl,70iros na extração do Dr(,testo das bancadas do Jatado do -

Loteria dc São pio. Goiás 
'e 

Paraná, que df'*»1;'-",
medida quf

mingos Oliveira n. 71, São Paulo
O bilhete n. 11765 premiado com

5 milhões dc cruzeiros na extração

,r "João. foi pago ,, Romeu Sydney rua ! clara a im^W to ™««£ 
^¦' Ba,a no 1023, Belo Horizonte. V nha 

^^^"dO^Co^gr^os' a

125 mU cruzeiros na extração do riia
do dia « tle Junho foi vendido no,^ rfc Junh (o, Armando
Rio pela A Esquina ria Sorte WL^, nla Pires da Mota „. m.

São Paulo pcla Soledade Lotérica di ,, d„ jim|,0
pela Casa Fasanello e pago a Au- Ijtd. P paKo a Sslvador PrMIl Jor
rellano Augusto Ramires. rua Do- p,.SCn da RepAb"ea n- 1R0

Bn I 
o bilhete n. 33121 premiado com pauvra"doTeprMent"fmte dã Faculda

O bilhete n. G04G premiado com ,„ ,. crU7Cjros na extração do I de de Direito da PUC que possuía
S M de Junim Loter^ dc São \ dados «n^eritea contra^fllUgo

João. foi vendido em Sao Paulo da UNlj a 
^..^^ de orle„taçgo e

pcla agência A Favorita Ltd. e pa-1 íj" reconhecidamente comunistas. A
g0 aoa seguintes: Gabriel Barbosa 1 ,, . à m_ serla rejeitaria no Pi-'-

O bilhete n* 60411 premiado com " 
olivclra. rua Gllcério n" 768: | nár|o do aludido Congresso, fazendo

125 mil cruzeiros na extração do riia 20 Bezerra Melo, rua Pedroso com que a Injustiça sofrida por aque-

aos seguintes: Euclldes Rodrigues g_ pau)o outrosEuclldes
Braz, rua Cândido Mendes n. 27 —
ap. 1: Manoel Marques Loureiro
rua São Joaquim 11. 7. an. 201,
Méier.

O bilhete 11. 37041 premiado con.

Posses dn UFE Conforme aviso
afixado nos quadros, jà se encon-
tram à venda, pnra os membros rin
UFF. os novos passes de lanchas
Rio-Niterói. Esfática — hoje, im-
preterivelmente, entrega do traba-
lho do professor Areias.

Aulas Práticas — Encontram-sr
nos quadros dc aviso os horários
rias aulas práticas de Química e
Física para êste período.

do Junho foi pago n João José Gon-
calves rua Cel. Souza Franco n" 5fil
Mofiy rias Cruzes, S, Paulo.

Djalma Bezerra Mel
2H8: Pedro dc Oliveira, rua Au-

rora n" 72 — ap. 67; José Vicente Escola Nacional

dirigida aos pais c cm nome de
seus filhos, tendo ainda a mâe de
uma das crianças recitado unia emo-
cionante poesia.

Medicina c Cirurgia
PROVA DE SEMIOLOGIA — 41

ANO — O D. A. comunica aos cole-
gas que a prova dc Scmiologia será
realizada no dia 18, às 9, 9,30 e 10,30
horas.

5° ANO — \j. L-». n. Luiituiu_u nvoi
colegas que a prova de Clinica Uro-
lógica será realizada no dia 13 às
8 horas.

Horário de Provas — Dia 12 Qui-1 jj É.C., 
"distribuiu "entre 

os volun-

No mês de junho do corrente ano,
Setor de Relações Públicas rio

lar na TV; 17,30 — Sessão das cinco;
18,00 — Coelho; 18.25 — Cincminlia;
10,00 — O Falcfto Negro: 10,20 — Uma
janela para o mundo; 19.40 — Ídolos
de todos os tempos; 20,00 — Rcpér-
ter; 20.20 — As alegres... sim; 20.50
— Teatro de novelas; 21,10 — Quem
sou eu?; 21,35 — Esta é a sua vida;
22,10 — Reportagem; 22,30 —. O abas-
tecimento cm foco; 23,00 — Tribuna
médica.Distribuição dc Material

O. D. A. comunica aosj Didático
CANAL 9- 18.00 — Tcverama; 19.00
— TV de brinquedo; 10.30 — Estamos

Serviço de Educação de Adultos, dolg»»»! 2.^ ~ '-'^'T"*; 22"f2",7
.M.E.C.. distribuiu entre os volun-'• M-M.M.; 20.30 Ritmos em festa;

horas9 
h°rai " °Ía 18 FÍ£Í° S'a 

Itt^.da 
CamPa"ha' ° SCB,,i"lC 

H"^ SS^l^Têlenol-cí Í2& -
„, ,. , . . C IO repórter da cidade; 23.00 - Ho-3- ANO - Dia 14 Farmacologia 8: ..Ler» _ 10.440 exemplares: "Sa- mens, fatos, idéias; 23.30 - Teletemas.heras — Dia 19 Parasitologla 15 hO-|ber" — 8.940 exemplares; "Caderno;

4-' ANO — Dia 12 Técnica Opera-
tória 13 horas — Dia 18 Scmiologia
8, 9,30 e 10,30 horas.

5" ANO — Dia 13 Clinica Urológl-
ca 8 horas — Dia li Doenças Tropl-
cais 10 horas — Dia 19 Clinica Mé-
dica 8 horas.

6o ANO — Dia 12 Clínica Pedia-
trica 14 horas — Dia 14 Clinica Ci-
rúrgica 9 horas — Dia 18 ObstetrI-
cia 11 horas.

NOTA — 60 ANO — A prova e Pc-
diatrla será realizada no dia 12 às

rie Aritmética" — 10.420 exemplares;"Viver" 8.390 exemplares.

Prefeitura
(Continuação da 8-' página)

1 milhão da cinzeiros nn extração "'£• 
ViVlVrt.-^n"\*.r.772 nr"cn.i..do com R°drlRUM' rUa D" Lco"°r M," 

Ü? do Educação Física
dn dia a de Junho, fo, vendido em ^í^^."^^^*^ «}« »' »; 

, 
« ."ri ,o Estfio sendo rcalizad-s as primei

São Paulo pela Soe. Lotérica Ltd ,,„ Mm ,„ _,, .„„,,„ ,„, ,.^MAn .,„ Silva, rua Santa F.flgenla n« 84, Jo-
do dia 20 de Junho, foi vendido em

• "8R0 nn 
t- , 

Jaír-m,! 
,A,iPi°«. 

dr São Paulo pela agência LuongoBarros, rua Xavier T 'lerio n. 87 — x. -« «" - - io horário afixado nos quadrosm — .._... .,— r_...._.:__. -.._ r-,**-, _ . c—s. realizadis
'é Leanriro d<* Sales, rua Aurora n"

, Conzo e pago ao, seguintes: Ivo 2f **"> ™" 
ÍTnlvT- 

^
10-: Jovellno Cerquelra Leite, rua P • 

Niquetnndi.. „• 173 «*l™ n" 55'Rj0íé dC 0"Velra<
ra- _ Santana; Rosrion Kllo„sdl«m, rua Aptahy n- 505.

ras provas parciais,
1

Serão

de acordo co-.i
dc

13 de Maio n" 418 — Cuffhn
rnn.V

O lillhele n. 1581 premiado com
200 mil cruzeiros na extraello rio
dia f! do Junho, foi vendido rm

Veneza n" 920
tes. rua Corrêa de Melo n" 62

avisos da Escolr
rua'nos dias 11. 12 e 13 as seguintes pro-

I vas
Dia II

200 mil cruzeiros na cxtraçái
O bilhete n. 30001 premiado com dia 24 dc Junho, Loteria de São Jo-

200 mil cruzeiros na extração do | ão. foi vendido cm São Paulo pcla

730 — PF —Daniel Torres Fon- O bilhete n. 11632 premiado com - ¦_ _ 
DTI;d° 

D.A.N.: 2a. Sére - 7.30 - PM -
DTC: 7 30 - PI' - DAN. 3a. Série
— 7.30 —. PF — DAN. Educação Fl-

Lamhnrl pelo agente Hermeneglldo. ^^ .,.„,.„, AnUmcs Ab,eu e pago
Viola * pago .0, seguintes- Selas- nal,;ti da -
tlão Bento Moreira, rua F anclaco Fernandes. Lages. Santa' n- 52. _ !•«»•£.•=--. ,"fi _ PF _ DAN..Tales n. 9 - Jales. S. Paulo Fui- „ 2!t p,.pmiadn rnm »Ç ;,'P Firica: 7 30 - TF DAN_
vio Bergamo. rua Bernardlnn rie „crl„.„. ,_,,,í... _... ,„.. „,„ nr,„#irn, „„ extração do dia 24 réçnlca_ Deapornva
Campos n. 1513. S. Jo-é do Ul
Preto. S, Paulo.

........ ,. fica Infantil - 7.30 - DAN.: 9.30 -
Silva, rua Pralnha Socorros de Urgência. Medicina ea-

peclallzada - 7.30 - PM - Educa-

Cntailna: Dimns da Silva Muniz O bilhete n. 28 premiado com 200 .-.ãp Física:
res dente também em Lages. mil cruzeiros na extração do _

O bilhete n. 7585 premiado com de Junho. Loteria de São João
-0 n.,ih(Sc« dc cruzeiros na extrac5<. vendido em São Paulo pela agência " ¦_ 

DAN HISTORIA E ORGANI-
O bilhete n. 3-131 P^mlado rom d(, Abreu , pag0 „ M„ D, _ BM _ rF „ cinesiolo-

4 mil cruzeiros na cxtraçüo do rih ¦•-•

Medicina
ATIVIDADES ESCOLARES — 2"

?no — Microbiologia — Dia 11, dc
B às 11 .aula p. individual n" 7: de! 14 horas
11 ás 12 hors aulas dc demonstraçfto, fin ANO — Clinica Médica — (Prof.
n° 2, para os slupes de ns. 81 a 121. F;o.avanti Di Piero) — Reinicio —
Dia 12, de 8 às 11 hs.. aula dc lndi- D|„ ji hoje, Santa Casa às 8 ho-
vidual n" 8: ric 11 às 12 ha., aula rat.
teórica. Dia 13, de 8 às 11 horas Introdução ao Estudo dc
aula p. individual n° 9: de 11 às ™¦» ° _ J d Anatomia12 hora.., aula p. dtmoutraçfio n» . üep£oncfatl moderno de Tistologla
para os alunos 122 ao fim,,DtaM,'HrpAl|Ca. A auu st-rá ministrada
ÍI SfcVlfTl/aí IM!U dr. Figueiredo Mendes.
rira. Dia 15. sábado, feriado esco- COMISSÃO DE FESTAS - Concur-
iar !so de Oratória — Acham-se abertas

NOTA — Os alunos que ainda nío as Inscrições para o referido con-
entregaram a foto 3x4, deveráo fa- curso, até o dia 31 do mis em cur-
zê-lo, com a máxima urgência. so.

Anatomia Topográfica - Dependen-j /_ inscrições deverío ser-feita*
leç — pcrie-se o comparecimento dos,no d A. com Almerinda no
segulnttes alunos, na Secretaria do;norArj(-' de g ás 12 e 14 ás 17

24 Tônica uespor.-va -..-¦•- Exdicnt(. Eçcn,nr: 14n _ Ml - hora, __ Votação - para Paranlnfo
,,, DTI HISTORIA E ORGANIZAÇÃO 1H _ m _ ,„ _ m _ ,67 _, fe,u no~ _ 9.30 — FM — Clnestologia, 7..io - i1(.g _ ]75 _ 176 _ ]78 _ lg.

3a. feira — la. Sére —

!IB8
180.

184 e dia da prova de Cllnlra Cirúrgica In-

Anatomia Patológica Ifnntil c Ortopédica, que será prévia-'mente marcada.

CANAL 13: 16.55 - Rio, 5 para ns 5;
IB.OO _ TV-Rccord; 19,15 — Capitão
7: 19,40 _ Esportes; 10,45 — Atualiila-
des; 20,05 — Praça da Alegria; 20.10
— Rio. te adoro; 21,15 — Não durma
110 ponto; 22.10 — Esta é a questão;
23,00 — Conversa vai... conversa
vem; 23.30 — Nosso Informativo.

CONGRESSO DE
CIÊNCIAS FILOSÓFICAS
BUENOS AIRES, 10 — C im a

vimento do próprio municipal á Rua
S. Josr- 58, considerando-o rie utili-
dade pública e autorizando, a seu fa-
vor, as consignações em folhas de Vtn-1
clmenlos na Prefeitura.

Arco e Flecha — Na pista de Had-:
doek Lobo realizaram-se domingo pelai
manhã as provas rie llm torneio dc'
bocha em homenagem ao Dia do Pa-, presença cie mais de mil rlrlega-
pai. Saíram vitoriosos em primeiro lu-j dos rio tnclo o mundo, inclusive
gar Irene Max. a consagrada campeã tlos pnfsea da Cortina de Ferro,carioca, com 210 pontos, seguida de :„_,,,„,,„,,,, „ „„.„„, „ vvi rv,..
Alberto cafaro com 210 c Glamber maugurou-se ontem oiXXI Con-
Leandro com 205 pontos. gresso Internacional de Ciências

Bocha — Devido ao mau tempo fo-.Filosófica!.,
ram transferidas para a próximaI O discurso Inaugural foi pro-
quinta-feira à noite as partidas de nunciado pelo cientista argenti-bocha do lorncio Luci 10 de Castro,! ', ,. „, _ ,„_
no qual tomarão parte os clubes PI- "° Bernardo Houssay, ganhador
raquê, Imperial, Baronesa do Engenho! "0 Prêmio Nobel por suas in-
Novo, Nova Iguaçu, c Municipal. ' vestigaçôcs fisiológicas. (UPI)

i 3" Af-n —

... , João. foi vendido em Belo Horizon- V<nrl, Jor. rua C-p ."*- "'| dí Massagem — 1M — rOTT._r Curío Oficial - Dia 11. aula prítl- F FALKCIMENTn - o
10 de Junho foi vendido em Porto „„ Educação Fl.lca: 9 30 - PM - DTI. L« pmiWfBi de 31 a 60. Aaaun- ^^'SS dever de:
Alegre pelo agente Ariao .To.m Pre- ' K 

,efuintei: Al- O bilhete n. 20141 premiado com 7.30 - PF -DAN. Dia 12 -_ 4a to: Mlcroptla. comunicar aos colegas o falecimento
riehon e pago ro dr. Alfredo Rlch- * -¦ ',''," P.,p'l*. ."'"_;,,** r'ri„ M_ joo mil cruzeiros na extração (lo dia feira - la Serie - 7,30 _- PM r AVIS0 _ Pede.sc 0 eompareçt-jd pr0gcnltora do prof. Aníbal No-
ter. rua Mal. Florlano n. 307: JoSo cnn Vieira Machado rua Padre Ma- m ""' 

SAo Joío PF Historia e Or(ani7açao -¦ 1. mento á Secretaria, com urgência, g,ei?a. ocorrido no 3 do corrente.
Knllnlk. rua Sad.nha Marinho n- .rlnhn n. 353: Dr. Fahlo Bandeira de f d^J 

V^V^ , Fer- aêrie- 9.30 -PM _ DAD Med.cU ,dn „uno n. W. « roníidados todo„ os coleRas; y
1347. Cachoeira do Sul Figueiredo, Av. Contorno n' 4fiB0. foi y""00 "» *J 

ru; n dr Ju|10 na Especializada -9 M-PM« ™ . 4„ Ano _ CIinl 0rtop.dlca r.,r;) _ mm üe --, dia que ser» ce-, . v

O Mhele 37,30 
=.d0 

com o«. Faria Maios, rua Padre HoUm ^.JUg»*; 
^ 

H^ne. Trr^ De.snortna 
^ C^^^^os^Pt^^o , .^«^^ » no- * ««

?AS^5^?frtdlS O M.bete n. ,56-35 premiado com o bilhete n. 4630 premiado com 5a. 
^.-^¦«^^M» 

- LrgÀcla. do, ahinos de ns: 5 32 "^ÇAO 
_ Encontr.-se no D. A.|que são.

vi.fl, h" ou, Tv AtrZ* r,„„. 10 m!lh.Vs de cruieiros na extrsc»o ioo mil cnireltos na extração do PM - >'¦ < l_30_- PF -JJAU^» !' •» ,,.„.. „vnra „, rn,,„, rfn 60 a„„ oue, da eflcic
21 de Junho. Loteria rie

E5TATIZACA0
CRIMINOSA

rio dia 24 de Junho. Loteria rien« 1.2. sala 107. Belo Horizonte: 00 01a z. ae jnnno. u_i«ni «e o dia ..,.,.
Dermeval Correia, rua Tuplnambis J"5o, foi vendido no Rio pelos agen- João. f .1 pago a Ludolfo Monf iro. (
n« n-4 «o 101 Belo Horizonte tes Irmãos Moneró t pae. aos se- Santa Rita do Sapucat, Minas. ,,eciallzada — 7.30 - PM — DTI á< 20 horas> inicio das

rnm | cmnles: re.ldentes em S. Pan'o o bilhete n 12710 premiado com jjj _ p-r _ DAD Técnica Despor- H< <p £¦,„ Zacarias.
\V..)fr.er Francirco Morgado. {.«traria 100 mM cruzeiros na extração do dia llva _ 7 30 _ PM — DTC —_Fute- j0 Ap0 _ C|(n|ca pcdiitrica

oltam-se agora ns maníacos: truoso, manipulado por nrlmlnls-
izaçãq para as empresas tradores raramente competente e
ro privado, organizações: honestos.
modelos da capacidade c o avanço que ora se lenta,

i-., mi -., r '•¦ ncla c cmPrt'sa> através de teses, contra as com-550 Pt - DAD Educação Física Infan- cllnl„ clrü lca Infantil Orto-^S^o^pV Maiores' SSÜSe".1,. C?"tr;l atlu61eS <¦"* desejam a panhias dc seguro é um atentado
Higiene. Medldna_R- Pédir» _ curso Equiparado - Dia Sr°ar , (AimèrindaV ', liquidação das grandes e peque- frontal à Constituição, que asse

julss. no
O bilhete n ÍN-l premladi

mlthSn de rruzelro* na fX'r.iC-10 do
dia 10 d-* Junho, foi vendido em do Cüngsiba n* 7Í- Penha: José Ma- 24 de Junho. Loteria de S5-. João. ro| «¦ Volibol. Massagem - 7 30 - ,, abertur» das aulaí.

A Associação
Dia Cristã Feminina

A Avociaçl-o Cristã Feminin» ds-
tí ria da Silveira. Estrada do Canalha foi p.-po a Arlndo Viccn-e Petrocl- "M - 1t —^ne_iemc- ¦- : clinica Médica — Prnf. Cruz Ll- ra Inicio hoje. *s 1R.30 hors«. rm bor inlenso e fecundo, o melhor

nas companhias, cujos serviços gura a livre iniciativa no seu
coletividade brasileira são imen- texto, mas vem pouco a pouco
sos c ganharam solidez e respei- sendo violaria nesse direito essen-
to através de anos e anos de la- ciai ao regime democrático.

An,lTnno 
P Sirto rua To , encara n- SOA: Jo- ò MM n 13M« premisdo com / HllEfGRAFIA - la. Prova Par- 6. feira,, da. I is 10 hom. vell 84 - 10» andar. Inteiramente j W™°a a p^WtaAT Social ^'CaS, 

° J'irif i*':,s 
t,,m «> direito

An»elo nnino. , ,, , 
lamrn"r*1 " "• ' D,,n ,c ' 

-vir.rlo rio ciai - Secretaria da F_srob comu- -,-,,, tjrolÃfir:. - Horáclu das grátis, um curfo de artes cullna- aa aiRuma a , rc\mcncia ouciui (lp optar csco|her n empresa que
O bilhete n. 3334a premiado com «* Henriques. ru, mnclsco Com- 00 n;lt cmxeiroa na «£•«__•« cl.l .«r . 

# in ,âvc, Clímc, Uroldgira - Horàclo das ^ 
que, nas mãos do Estado, tem fra- ,h„ 

"^ 
garantias> 0 Eítafio ^0

100 mil crurelro, na extraçSo do hr, n» lio -Penha: Nelson Mal- dia M de Junho foi pano 1^Armin ' ,breuerlUco para a mM- \coHCaR SO P^R^ PROFFSSOR Comemorado o "Dia cassado lamentavelmente nos seus 
| ^p mo^opolÍMr 0 SPRllro. srm

dl. 10 de Junho, foi vendido em donado. rua Frrnca n* 14« - VIU tos Raya. rua Marli rie I_arr"s primeira prova parcial. ¦ c?^-\ktSico DZ CLINICA OTOR- _;om*mo.aa° 
° u,f objetivos, servindo mais a inte- atentar contra a oreanizacSo rio

i>Art„ Ai«r. n,i, ..»nei, ni.i,., . Buenos Alr*s: Arlovaldo Ublrajara [ 967 - Piracicaba. S. Paulo '* piliAr^ d(1 av!,os da t«ro1a )A CATOT^rarcp^D^Cl inica c 01^ |Jo papa|" „„ Esco]a résses DoKticos c pessoais, do que rc^e soei" I e econômico- gente
ps_T- a Stlvlo Hubens Nunes. ma Bruno
Profcssor FUadelf» Aievedo n* R4
\1U Nova Conceiç.lo. S Taulo

Estado n« 11Í1 O Mlhele n. 3836 pr-mlado çr.m . je ri-contra af,Xado a relação dosj,, horas ppro,a t5crita, na sala da Bárbara Otoni
Theodoro Ferrnj. rua Allanç.i n« 31, tno mil cruielros na extrsc"io do ,-..no, quf r»t50 n,
Penha: Abel Guilherme Baimundo. dia 2* de Junho. Loteria de S Joio, damHe exame

dependência Congregsçâo. DU 12..,*s#8 horas. Daj m%is ,|mpàticas e carinhosas res.
provs _pr*tlcs. J» candldato^ar.^ foram as comemorsçôes do "Dia do Os exemplos desse mau fundo-

aos contribuintes civis ou milita- regime
no pais.

Não será Inútil lembrar queque
rie-.«^m. .... /ti<s>pnn 1T1 ,,-..«-- ,-.- . - -- ___.«__. i *"'•"• •* 1.viiiciiiuib-,uvi mw ___-s_s mv/ WJ UAtlllUiv > uujc uiuu * ui sv. t<j- tri a r-r Jn5£_,! i?^,fATE5 , imiro EsteTani °e Lima _ opersçJo, Pa r na tKo]i BArbara otonl. oca- namcnto da Previdência no Bra- uma autarquia como o IPASF.de

METODOLOGIA - Confor- ;„„ Hospital das Serridores do Est». _,^ fm qU( „ criançadl d,qutle ^m.c",f°.n°,_,j™'oin os tons wr-'"»¦>« ainda dois anos para liqui
me decisSo da con)rre(t.iç3o, em ....ido. As 14 horas, prova pritira. 2*,Jardim de infSncta ds Prefeitur». '•*'.'• conironiaaos com os oons ser- cimnlcs secun. nor àci-
,8 5 59 foi enviado par. pubtlc.c3_lcandid.to. dr. Rubem da Cott. Vt - «™J °* 

^ 
cdo 

ístal>eleclmen_1 Viço» prtstadoj. pela» empresas «W UH ™W* 
SfSiíSeídi

no d'*rio oficia!, o editsl do con- te Amar.nte - Operaçio d. Poli- , apre»eatou número» de c.nto;de seguro privado, indicam ao «me (ie e.lamos em cono Wi»'
aluairoa à dau. recitou tersos e: Governo que o melhor caminho a citar casos concretos), quando a
qu.drinhas. I SCm,ir é o do respeito a essas famílja do mesmo segiirado. com
„»ir2£T? &L,$ty2*,t2S£ ^'grandes InaUtuiçôd privadas, as prfmioj em companhias parti-
fuelredo e dem.ls profe_«ór«5, oi: * ií firnti drmnnstra- ciliares, receberam-nos rm ques-homen.s«»do« do dl» compareceram: quais, como )a I1COU demonstra-
ao Jardim e receberam carinhosas do, nao podem ser vitimas dessa ,ao np ala-•

O Mlhete n. 3414 premiado rom 3 í*tr,d» do Canfalba n- 3ea. P<-- foi paro a Scrclo Grsner. rua Ar.- CONCLI
ml1hfl« de cmielr.>s na fxtraçSo nha. ré n* :«. S. Paulo «J 1 ronereeicJo 

em
do dt. 13 d. Junho, foi vendido em O bilhete n 3M15 premiado r-m O bilhete n «034 premiado com|me_.dtclOo da naff

NlterAt pelo afente Heitor F.«»net- 3 milhfle» de cruielros n. extr.çjo IM mil cruieiro» na eXtr.çSo rio
lo • p.fo .0» sefulnte. t»sldent«s do di» 14 de Junho. Lot»ri.. d-- SSo ola 14 d* Junho. Loteria de S. -^ "^.^ 

catedr4,lro de Metodolo- cimíc» de Bot.fogo.
em 81o r.ule: Antônio Gonç.lves JoSo. foi vendido em SSo Paulo Jo5o. fot paro . Torqu.to \ .rtllio ^ d. Educai.5o rtslca e dos Des- _ . n ,: f.
I^ltt. ru. Pedernelr.» n» 50: N«l- pela M*nd« Antunes de Abreu e Dante. rua Bslurlté n- :42. S. Pau- ror1(W . 1 

s»npiiM-i

soa Poli. nu IS n« 16: D»ntf Danai paro « C.rlos Nerr, ru» Alv.re. Io. PALESTRAS - O pror Gerhard de Barreiras
ma VttortlM CarmBo n» 10»; r.us- Penteado O bilhete n 20339 premiado com ^chmttd. da Eaccla te «««Çto R-. ^^ 

^l
tmo Barbes» da Silva, ni» dos Jun- O bilhete n 10083 premUdo com 3 milha'» de cruielros ns 'x<r-,<-"° 'PPPP;- 

í, VvTFD no dia 13 do Serríço de Educ.çio de Adultos, do manifestações de seus filhos, que I "burla funesta" em r. UC se empe-! E ÍSSO o que espera o segura-
-lutno. n» » — Via Atpln»; dr Al- : milhAe. de rruielros n» ext-»rS>. do rti» 71 de Jvn!-n. foi vend^. no *»" Jaa 

w àf 9X (.riraf Q MmL«tírio d» Ei_ucsç»i e Cultui», amda ofereceram aos seus genitores nham OS teóricos rio socialismo do, SC o Governo ceder aos mania-
clr X»vier. ni* Risoal» Jorfe n« do do dl» Í4 de Junho. Loten, de S3^ Rio pel. ntnc» Slmoatl» Lot»- ¦ jo ufâ, 

auJ. recíbtu «j» E*cola BaP>tsta da elda- 
^abalhM feitos P°r ''" Rr*Pri0* «: lupiniquim. sempre prontos a COS do estatismo. Transcrito do

- V. «__ Wn.rdo Monsun, Coe IJoio. foi vendido em S»nt. R't. rtc, « P*|o . Tom.» KlM Che-n person.lidade do profes- t^L^mllt-Z 616111--.' ? Sue Sc£"tod! Ktí! . Cf. Teíeilnhii transformar O Estado em sede "Jornal do Comércio" dc 7/8/59.
lho. nu Monsenhor Patulaqu. n« S»ruc«l. Mina», relo .fente Salv» Prata de Rctafcto n- 3» tp.VI. w df tducaç4o ruic". Estio con- "^ido 

^^'A^inteu :Sí?ÍL «_?»ç3o t f« miTprecJ!'única de Um capitalismo mons-f (5850S)
lltt 8<-a\-one Anlonto. ni. Sérfto dor Cru» e pafo *ot seguinte.: re-' O bilhete n -«33» premiaco com v,dadM t^jo, M professores, alunor
ThowM n» SUS; Avahlr Lopes. Av Isldentes em Sio Carlos. S. Paulo: 1» mi! cruietro» n» extrsçSo do dl. t dfmif, pessoa» interei..«>d.«s.
Goli. n* l«?«: SSo Caetano: Orf!- Fr.nctsco Tsttstt, J.nt Duane de V de Junho, foi pat". a José Ua. CENTRO DE ESTTDOS — Ba-
Com», da Almeida, ra. Or. Oe- Soum. Henrique t_orre«o«l. Amf- rua João. Tivora n- 1010. S. Pau- çj»n,».*e « «»«J"J»«J? «• 

#E^'••enttno n» «S: S*hastlSo Marques rico Bianco. D.rey Francis te to e outro.. Z-nTl Cen'-" de E_«tudw u£-
d. OUvtíra, rua Ptriniuab. «• 3W Am.r.l Bstroa. M.rio d. P.ul.. O Mhet, n. 3KM Premiado com 

jer» 
o C^-^'^^^,1

O bllhet* n« 34*3 premiado eom Sshuro V.d«. Wlifr«ta Jcé Ms- *» n-tl cniteirc na •«•"*;••¦ <-* *» 
££',3 mU ennetro. n« ertrih;So *> dia ttn« Le-ne Marques, Ary Ufredo TI de Junho. fo. v*nd'do em S. Q Crn(rt- de ^t-jj^ itrn «^o fl.
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Hi tempos esta coluna foi severamente criticada quando re-
feriu-se aos incidentes havidos no jogo Brasil e Uruguai reali-
zado em Buenos Aires, por ocasião do campeonato Sul-Amerlca-
no. Nâo concordamos na ocasião com o endeusamento do |o*
gadores nossos que se portaram de maneira a desprestigiar o
pais, com sua Indisciplina. Agora, acabamos de assistir chocados
no domingo, ao mesmo elemento Inlclador da baderna em Bue-
nos Aires, o jogador Almir, atingir de maneira desleal um |o*
gador também brasileiro — que como êle depende de sua lm
tegrldade física para poder ganhar a vida. A nosso ver, a cul-
pa não é de Almir. Cremos que não se trata mais de um homem
mau A culpa cabe a quem permite que êle e muitos outros
como êle continuem a jogar. Sua ação no domingo atordoou
sobretudo sua própria equipe, que a partir daquele Instante pa-
recia perdida em campo como que envolvida numa grande re-
de de vergonha. Se não Impedem que jogadores desta qualidade
continuem a jogar por uma simples razão de moral, que o fa-
cam ao menos pelo tão decantado patriotismo. Amanha ele po-
dera destruir um dos nossos jogadores valiosos, ou repetir a
façanha já contra equipes estrangeiras prejudicando o moral

do nosso selecionado como o fez eom seu próprio clube. As
direções dos clubes sabem retirar uma capitania de quadro de
um jogador, por qualquer bobagem entre o jogador e um dr-
retor. Quando aprenderão a dar satisfações a a mostrar res-
peito ao público que paga — e são milhões de cruzeiros — para
assistir a um espetáculo desportivo e não a exemplos de falta
de responsabilidade??? • ? •

Ela entrou para o noticiário com o pé direito e pretende
ficar ainda muito tempo: alta, loura e muito atraente, Mama
Maurity é o "broto" do momento.

COMO havíamos antecipado, a nova atração do Copacabana,
a cantora Guylalne Guy agradou bastante na estréia. Não há a
menor Intenção por parte dela de se apresentar como uma ee-
lebrldade ou mesmo já uma atração de renome. Trata-se de uma
jovem, atraente e simpática cantora, eom uma voz pequena e
agradável, que canta um repertório excepcionalmente bem esco-
Ihldo, de maneira despretensiosa e correta. Algumas das musl-
cas, como "Le jour ou da plule arrlve", são realmente de gran-
de efeito. Ninguém espera que Guylalne Guy crie manchetes
durante sua estada no Rio, pelo menos nao no setor artístico,
mas sem dúvida será considerada com simpatia pela critica em
geral.

Na mesma noite estreava a nova decoração do "Meia

Noite" tendo havido uma Intenção, parece, de tornar a sala ain-
da mais parecida com um salão de chá que propriamente uma
casa de espetáculos. Pessoalmente, preferimos tomar chá em
salões de chá e assistir a espetáculos em salas de espetáculos,
mas cada um tem seu gosto.

Entre os presentes, è estréia estiveram os casais Car-
los Eduardo de Souza Campos, Plínio Uehôa, Robert Slngery,
Almeida Castro, Octávlo Guinle, entre outros, e ainda Norma
Primo e Jorge Guinle, Francis Souza Dantas Forbes c um 'pas-

satempo", Jorglto Chaves, etc.

VAI reaparecer Norma Bcngucl nesta coluna, após recla-
mar que está cansada de ler apenas nomes de atrações estran-
eciras Reclamação justa. Portanto, contemos a última novi-
dade do famoso cachorro da vedeta, Negrão, que há muito vem
demonstrando sua sagacidade. Há tempos, Norma Benguel ba-
tia nele quando chegava em casa e encontrava-o no sofá. Ne-
grão passou então a descer da almofada quando ouvia a chave
na porta. Mas Norminha punha a mão no sofá, sentia o calor do
bicho e o chinelo roncava. Finalmente, certa vez ela entrou e
lá estava Negrão, de pé nas patinhas trazeiras, soprando sobre
as almofadas para esfriá-las...

• Agora a vedeta veio com a novidade que Negrão quan-
do íica cm casa sozinho faz questão de que haja um disco de
Norma Benguel pronto na vitrola. Quando éle sente saudades,
vai apertar o botão e escutar o disco. Mas já levou outra sur-
ra: no sábado quando Norma Benguel voltou havia um disco
de Maysa na vitrola...

• ? •
NA cidade a mania mesmo é Ir almoçar no "Verde-Mar".

Homens e mais homens vão lá diariamente, e ouvimos tudo sô-
bre qualquer assunto: Dldu de Souza Campos contava que Te-
reza não ficou multo machucada no tombo que levou no sába-
do; José Olymplo e Nelson de Mello falavam tão baixo que o
assunto possivelmente não era sobre livros; João Neder o pro-
fessor mais "calxa-alta" do pais, proclamava a última cotação
das ações das refinarias nacionais; e muitos outros dívam In-
formações um pouco mais Interessantes: "glrls, glrls, girls...

PELA TV-Mo o público da cidade teve, ontem, através de
um filme, uma amostra do talento do Sammy Davis Júnior.
Aliás uma amostra bastante convincente do grande talento des-
te perfeito artista, cantor, dançarino, comediante e imitador.
Sua paródia de um filme de Carlitos foi verdadeira obra-prima.
Sua imitação de Nat "King" Cole (de quem era o programa fil-
modo) íoi de maneira a confundir os espectadores. Bom seria
ter êste fabuloso artista aqui no Rio em pessoa. Mas, quem sa-
bo?... Depois eu conto !

REGISTRO SOCIAL
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rias. o 1° secretário Ruy Barreto, que
exerce funções no Consulado Geral
do Brasil na Capital argentina. O
diplomata patrício está em visita a
seus familiares, aproveitando o en-
sejo para rever colegas e amigos.

Na Bahia o chefe da DlvisSo Cul-
tural do Itamaraty - Embarcaram 90-
tem, no Santos Dumont, com destino
a Salvador, Bahia, o chefe da Divl-
são Cultural do Ministério das Rela-
ções Exteriores, ministro José Os-
valdo de Meira Penna e o côneul
Lavínia Augusta Machado, que re-
presentarão o Itamaraty no IV Colo-
quio Internacional de Estudos Luso-
Brasileiros que se realiza de ontem
a 21 do corrente, naquela cidade.

 O embaixador Fernando Ramos
de Alencar, secretário-geral interino
do Ministério das Relações Exterio-
res, recebeu ontem, em seu gablne-
te, o sr. Carlos Sanz de Santama-
ria, embaixador da Colômbia.

FALECIMENTOS
Sra. Palmyra Pio dos Santos —

Faleceu sábado último, nesta capital
a sra. Palmyra Pio dos Santos, figu-
ra destacada da sociedade carioca. A
extinta, cujos funerais se realizaram
no Cemitério de íi. Francisco Xavier,
domingo dia 9, às 10 horas, era m5e
dos generais Waldemar Pio dos San-
tos, Djalma Pio dos Santos, Manoel
Lourenço dos Santos, e Rafael Pio
dos Santos e do senhor Nelson Pio
dos Santos, das sre.s. Aladir Santos
Júnior, casada com o sr. Osvaldo
Manoel Nunes; e Nair Santos Rocha,
casada com o sr. Jair Rocha; e de
criação do major Wagner de Araújo
c Souza.

VIDA CATÓLICA

O Martirológio Romano assi-
nala a 11 de agosto a festa de
Sâo Tibúrcio, cristão fervoroso,
exemplar cumpridor dos manda-
mentos sagrados.

Vivia êle em Roma quando o
imperador Diocleciano iniciou
uma tremenda perseguição aos
cristãos, das mais violentas e
cruéis registradas na história do
cristianismo.

São Tibúrcio foi uma das pri-
meiras vítimas, sendo preso pe-
los ferozes soldados de Diocle-
ciano.

SÃO TIBÚRCIO
Após vários dias de padeci-

mentos em cárcere horrível, íoi
conduzido à presença do juiz
Fabiano, que impôs como condi-
ção para soltá-lo, renegasse êle,
publicamente, a íé cristã.

Recusou-se naturalmente o
santo a aceitar semelhante con-
dição e para obrigá-lo a isso
ordenou o juiz que êle cami-
nhasse descalço sobre brasas.

Não obstante as dores que so-
fria, São Tibúrcio manteve-se
firme e aquela resistência mais
enfureceu seus algozes.

Irritado com a firmeza do
Santo, ordenou o juiz que fos-
se êle conduzido para íora da
cid_de e no lugar chamado En-
tre Dois Loureiros consumou-se
seu martírio, sendo decapitado a
espada.

"O anti-teismo pretende
matar Deus na consciência
humana, como condição ne-
Cessaria da divinização do
homem."

CARDEAL CEREJEIRA

Sábado, na Igreja de N. S. de Bonsucesso, na Rua
Gen. Galiene, realizou-se a cerimônia religiosa do enlace
matrimonial da srta. Nilza Rosa de Souza, filha do casal
Manoel Machado de Souza, com o sr. Odilon Garcia
Cardoso.

EXPOSIÇÃO UNIVERSAL
EM NOVA YORK

NOVA YORK, 10-O prefei
to de Nova York, Robert Wag-
ncr. anunciou que estava estu-
dando a possibilidade de orga-
nizar nesta cidade uma exposi-
ção universal cm 1964 pnra ce-
lebrar o 300° aniversário -_
fundação da cidade

O tema dessa exposição^ seria
"A Paz pela Com.reensão . A
cidade 

'de 
Nova York Já comu-

nicou a sua intenção ao Bureau
Internacional dc Exposição, rm
Paris. . _

Para preparar essa exposição,
foi criada uma Comissão de 25
membros, representando o co-
mércio e a indústria, sob a pre-
sidéncia do sr. Thomas Deegnn

A última exposição universal
de Nova York data do 1039. De-' bilhões—det

NÃO HÁ INCIDÊNCIA
DO TRIBUTO
Apreciando consulta encaml-

nhada por Francisco Loureiro
Pinto, residente em Niterói, sô
bre isenção do art. 11, "f", a Di
visão do Imposto de Renda escla
receu que, uma vez provado ter
sido a aposentadoria do reque^
tente motivada por doença pre
vista na letra "f" do art. 11 do
Regulamento vigente, não há in
cidéncin do tributo sóbre os res
pectivos proventos.

NATALÍCIOS

Fazem anos hoje: Guiomar Ferrei-
ra de Matos. Virginia Monteiro Soa-
res Yolanda da Silva Geraldo, e os
srs. João Funchal Garcia, Artael F.
Martins, Artur Jospe da Costa Bar-
ros, Mario Carlos da Silva, Américo
Carneiro, Valter Gomes Gardim So-
brinho, Carlos Alberto da SUva
Maia, Antônio Pompiüo Correia da
Silva, Almir Albuquerque Sapha, Jo-
sé Ferreira Barbosa, maj. Adroaldo
Jorge Dantas, Joaquim Cardoso Lo-
pes, José Moitinho Ferreira dos San-
tos, Gilson Fragoso Guimarães, Dar-
cy Aurélio de Menezes, Heitor Ba-
tista, Joseph de Almeida Reis, Al-
berto Vieira de Azevedo, Geraldo
Dias Lemos, Augusto Feitoiza- Ro-
saldo César de Almeida Nogueira,
Arllndo Alves da Cunha, Jorge Ollm-
pio do Amaral Rocha. EUried Ma-
rianne von Stockert, Jarbas Gonçal-
ves Laranja, Carlos Renato Hassel-
mann, Edgard Lisboa Lemos, Oscar
Peixoto, Roberto Augusto de Brito e
Silva, Ruy Ferreira Pinto, Sérgio
Bartolomeu Maestrall, Armando
Queiroz Pinto, Artaét Ferreira Mar-
Uns. Antônio de Barros, José de Al-
buquerque.

BarSo Gerardo Antoninl — Faz
anos amanhã o barão Gerardo Anto
ninl,, industrial e pessoa de desta
que nos nossos meios industriais, co-
mercials e sociais. Scrâ alvo de ho-
menagem de amigos e colegas.

Transcorre hoje a data nntallcla
do ten. av. Hélio Paes dc Barros.
ajudante de ordens do chefe do Es-
tado-Maior da Aeronáutica.

Transcorreu ontem o aniversário
da sra. Zaqquiet Rodrigues, esposa
do sr. Geraldo Rodrigues, alto fun-
cionário da Prefeitura do Distrito Fe-
deral.

Fêz anos ontem a srta. Dinorah
Entdlo de Almeida, què recepcionou
amigos em sua residência.

Aniversariou ontem a menina
Elllda Fernandes de Brito, Seus pais
comemoraram a data festivamente,
recenclonando em aua residência.

Completa hoje
dois anos o ment-
no Roberto, filho
do casal Sebastião
Fausto de Oliveira
e Alice Monteiro
de Oliveira. Em
sua residência,
Roberto oferecerá
uma mesa de do-
ces a seus amlgui'
nhos._®_

DATAS INTIMAS
Miguel Ângelo,' íilho do casal se-

nhora Cecília Simões e sr. Angela
Felipe Simões, comerciante naa pra-
ças do Rio e MangaraUba, faz anos
hoje, data que será comemorada na
intimidade familiar.

— Ivan Augusto, filho do casal Ma-
teus, faz anos hoje.

_ O casal gr. Jorge Veiga e se-
nhora Zélla Correia Veiga festeja
hoje o aniversário de «ua filha íosc-
Ua.

DIPLOMÁTICAS
Acompanhado de esposa e filhos,

encontra-se nesta capital, proceden-
te de Buenos Aires, em gozo de fé-

MISSAS
Maria Augusta Figueiredo Plmentel

— No próximo dia 13, às 10,30 horas,
no altar-mor da Igreja de N. S. do
Carmo, será rezada missa do 30» dia
do falecimento da veneranda e sau-
dosa sra. Maria Augusta Figueiredo
Pimentel, viúva do escritor e jorna-
lista Figueiredo Pimentel e mãe do
dr. Gilberto Figueiredo Pimentel.
oficial de gabinete do presidente da
República.
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SANTOS DE HOJE
Tibúrcio, Suzana, Alexandre,Rufino. Luísa, Digna.

MATRIZ DOS SAGRADOS CORA-
COES — Tijuca — Comemorando o25.» aniversário de sua fundação, aCongregação Mariana realizará dia 15,assunção de Nossa Senhora, progra-ma de festividades nessa igreja e noauditório. Precederá o tríduo, dias12 a 14. às 20 hs. As 19 hs. do dia 15,missa festiva, seguindo-se, às 20 hsnno salão paroquial, a sessão solene, em
que fará o histórico da congregação
o sr. Sílvio Garcindo de Sá: saudaráN. S. o sr. João Augusto Campos e
pregará o diretor pe. Nicolau Guár-dia, encerrando-se com a coroação daimagem da Imaculada pelos congre
gados.

V. I. DO SS SACRAMENTO DE S.ANTÔNIO DOS POBRES — Domingoúltimo essa Venerável Irmandade fêzrealizar em sua igreja, na rua dos In-válidos, missa em ação de gTaças
pela promoção a general do irmão de-finidor da mesma, cel. Rafael de Sou-za Aguiar.

MENSAGEM DAS ASSOCIAÇÕES
CATÓLICAS DO GRAJAÚ AO CAR-
DEAL CÂMARA — As associações
religiosas da paróquia de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro do Gra-
jaú, por seus representantes, paro-
quianoa e maia fiéis, tendo à frente

vigário padre Alberto Ferro, diri-
giram ao cardeal D. Jaime de Barros
Câmara, mensagem de congratula-
ções, a propósito da decisão do Su-
premo Tribunal Federal no caso das
Irmandades face à Igreja.

CAIU UM SINO DO MOSTEIRO
DE EL ESCORIAL — EL ESCORIAL,
Espanha, 10 — Um sino, pesando
quase uma tonelada, caiu ontem da
Torre Norte do famoso mosteiro de
El Escoriai, provocando uma deban-
dada dos turistas. O sino se des-
prendeu de seus suportes pouco an-
tes do meio-dia. quando os 17 sinos
do mosteiro estavam repicando. O
sino caiu sobre o teto do mosteiro
sem causar danos. (UPI)

FALOU O PAPA SOBRE A MISSA
CATÓLICA — CIDADE DO VATI-
CANO IO — O Papa celebrou no do-
mingo de manhã, no salão da "Villa
Cybo", missa para os fiéis de Castel
Gandolfo e das localidades vizinhas.
Em seguida o Soberano Pontífice,
dirigiu-se às 8.000 pessoas presentes
e falou da maneira como os fiéis as-
sistem à celebração da missa. A ês-
se propósito, João XXIII acentuou-
o "espetáculo penoso" que seguida-

mente se observa nas igrejas das
cidades, onde muita gente acompa-
nha a missa dominical sem comun-
gar icom profunda signUicação do
rito celebrado no altar.

Depois de ter exortado os católl-
cos a parUciparem mais viva e di-
retamente do rito dominical, o San-
to Padre disse que tinha assistido
a missas diárias, principalmente nos
países balcânicos, onde elas corres-
pondiám a qualquer coisa de vital e
constituíam um estímulo a se viver
como perfeitos cristãos.

Finalmente, o Papa evocou a fl
gura e o exemplo do Cura de Ars
encorajando os padres e os que se
destinam ao sacerdócio a imitar o
fervoroso apostalado do seu pa
droelro. (IU?.).

1.500 CRIANÇAS ABENÇOADAS
QUR JOÃO XXIII — CIDADE DO
VATICANO, 10 — No domingo ao
meio-dia o Papa deu a bênção do
Palácio PonUficio de Castel Gan-
dolfo, a 1.500 crianças italianas re-
sidentes na Grécia, França, Bélgica,
Luxemburgo, Holanda, Alemanha,
Suíça, Tunísia e Libta, atualmente
cm férias nas colônias marítimas
da Obra Pontifícia de Assistência.

João XXIII pronunciou algumas
palavras declarando que desejaria
beijar todas essas crianças, à tml-
tação de Jesus, dc quem recordou a
particular afeição pelos pequeninos.

A bênção e a breve alocução do
Santo Padre foram retransmitldas
por microfones instalados na Praça
e na Basílica de São Pedro. (F.P.).

W

Realizou-se sábado na Capela do Instituto Nacional
de Educação de Surdos, o enlace matrimonial do sr. Almyr
Vieira com a srta. Eline dè Albuquerque, ambos ex-
alunos do referido estabelecimento educacional.

O ato religioso foi celebrado pelo vigário da Igreja de
Santo Cristo, d. Germano, tendo servido como padrinhos
a professora Ana Rímoli de Faria Dória, dirctora-gcral
do INES e cap. Tarso Coimbra, diretor substituto.

Na foto, os noivos, após a cerimônia, partem o bolo.

VAGAS NO
"BATALHÃO SUEZ"
Encerram-se às 15 horas de ho-

je, dia 11, as inscrições de volun-
tários, da ativa ou reserva, para
o preenchimento dos claros exis-
tentes no 6.° Contingente 4o"Batalhão Suez", ora em organi-
zação. Os voluntários civis de-
verão ser reservistas de 1.» ca-
tegoria, oriundos da arma de In-
fantaria e licenciados em 1958 ou
1959.

São as seguintes, as vagas: ca-
bos 07-003 e 77-116 (pessoal de
morteiro e arquivista); soldados
77-118, 88-123 e 07-008 (escre-
vente, corneteiro e sapador-re-
municiador). Os candidatos deve-
rão se dirigir ao QG do I Exerci-
to, Ministério da Guerra.

"SUL AMÉRICA
Companhia Nacional de Seguros dc Vida

l Realizar-se-á no dia 18 do corrente, às 14 horas e 30
minutos, no 17.° pavimento do edifício da Agência Metro-
pt)litana da "SUL AMÉRICA", à Avenida Rio Branco, 138,
a 105.° Sessão de Sorteios de Quotas de lucros, referentes
às Apólices S.G. n. 163 — BANCO DO POVO S/A; S.G.
n. 711 - FÁBRICA DE ITAJUBA; S.G. n.° 947 - PREFEL
TURA MUNICIPAL DE CURITIBA; S.G. n. 1.004 - FÁBRICA
DE ITAJUBA; S.G. n.° 1.152 - PREFEITURA MUNICIPAL
DE ERECHIM; S.G. n. 1.361 - BANCO DA AMÉRICA S/A.,
ficando convidados a assistir a êsse ato os representantes das
aludidas Empresas e os segurados das citadas Apólices.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1959

Dr. Álvaro Pereira — Diretor
Dr. José Esperidião de Carvalho — Diretor

59959

VENDO
No estado, lotes de bicicletas e lotes

das afamadas motocicletas: JAWA -
CSEPEL e MONARK-JAWA. Facilita-se o
pagamento.
Ver e tratar à Rua São Cristóvão, 475

com o Sr. Wardemyr

FFSTAS
O Tijuca T. C. programou parn os

dias 12 e 13, às 20 e 21 horas, ses-
soes de cinema, para adultos, na se-
dc.

— No Riachuelo T. C. na próxima

quarta-feira, às 20 horas, scss5o de
cinema infantil.

O Cascadura T. C. realizará dia
15, das 22 às 2 horas, noite dançante
com Hi-Fi. Traje: esporte com P--
letó. ., .No Clube Militar, amanha, das
18 às 22 horas, no salão do 5o andar,
reunião dançante. Traje: passeio,
com gravata.Amanhã, na A. A. Vila Izabel,
às 20 e 22 horas, sessão de cinema.

O Ubá T. C. de Ubá — Minas
Gerais, realizará no próximo sábado
uma reunião dançante sob o titulo:
Festa da Miss Simpatia". Traje:

passeio completo.
Os Independentes, de Barrctos

¦ São Paulo, estio ativando sua "IV
Festa do Peão dc Boindciros", dc
cunho social e desportivo, naquela
localidade paulista.

ccan calcula cm
dólares a renda quc a exposi-
rãn dc lflfit poderá proporem-
nar aos hotéis, teatros, cinemas.
restaurantes, etc. de Nova -ork.
A de 1039. qvte íoi proloncnda
até 1940, apesar da guerra na
Europa, rendeu mais de 1 bilhão
de dólares ao comércio novaior-
quino. (FP)

AMEAÇADO
DE FECHAR 0 RESTAURANTE
DA FAC. DE MEDICINA
SAO PAULO. ~>s estudan-

tes da Faculdade de Medicina da
Universidade de Sãn Paulo avis-
taram-se com o covernador Car-
valho Pinto, a fim de tratar com
o rhrfc do Fitado dos problemas
referentes ao restaurante daquela
faculdade. A visita prende-se à
solicitação de medidas imediatas
para a concessão de verbas ao
restaurante dos estudantes, quc
deverá encerrar suas atividades
na próxima semana, caso nfio se-
Ja concedido o auxílio pleiteado.
(Asp.)

O QUE ESTA CERTO
_mhb0Ei\€A
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DERMATOMIOSITE E CÂNCER
Dermatomiosite é uma doença de causa ainda desconhecida, que

provoca alterações (inflamatórias c degenerativas) gencralbadas c
difusas na pele e nos músculos. A doença pode iniciar sübitamen*
te, com febre, prostração, vermelhidão da petc e inchação dolorosa
dos músculos, ou então lnsidiosamcnte, com sensação de fadiga, fra-
queza gradual de alguns músculos, descamação discreta e pigmen-
tação da pele. A lesão muscular pode envolver grande número de
músculos ou localizar-se cm pequeno número deles. Os músculos
mais freqüentemente acometidos são os do ombro, da pelve e do
pescoço, mas qualquer músculo está sujeito a ser lesado. A íesão
na pele costuma ser variável. A mais comum é o eritema (verme-
lhidão» e a inchação dura na face, c principalmente nas áreas cor
respondentes aos músculos afetados. Também essas lesões cutâneas
podem ser localizadas ou generalizadas. As vezes, sâo transitórias;
outras vezes, persistem, aparecendo depois pigmentacão, cicatriza-
çâo o atrofia.

Na dermatomiosite. as viseeras por vezes não escapam á doen-
ça, aparecendo sintomas tais como dificuldade no engolir, rouqul-
dâo, falta de ar. alterações da visão, aumento do baço c dos gân-
gllos, dõr e limitação dos movimentos das articulações. Fato curioso
è que o coração — que não deixa de ser um músculo — raramente
está comprometido.

A dermatomiosite pode progredir em certo» períodos, estado-
nar em outros e até mesmo regredir espontaneamente.

Tem-se observado, na literatura médica mundial, ser freqüente
a associação de dermatomiosite e tumores malignos. O dr. Ralph
C. Williams, de New York. analisando (Annsls of Internai Medi-
cine. 50-1175. maio 1959) 590 casos de dermatomiosite, verificou
oue 92 dêlcs (153 por cento) estavam associados com tumores ma-
hgnos, que se loc_liiav.m preferentemente no estômago, nos seios,
nos pulmões, nos ovários. na vesicula bifiar, no cólon e reto, rins,
nt.ro e laringe. Curioso é que nos doentes analisados, não houve
rincer da próstata, nem do páncreas.

Nos doentes em que havia dermatomiosite e tumores malignos.
os sintomas s« iniciaram subitamente com erupções cutâneas nas
ireas do corpo mais expostas ao sol (face, dorso das mãos, bra-
ços. pescoço e tórax». Em 20 de 53 casos, as manifestações cutâneas
«pareceram antes das musculares. Em 47 desses 58 casos, a der-
matoralosite surgiu antes do tumor; em 11 deles, a dermatomiosite
apareceu depois do tumor. — il.C.S.)

Filho da rainha
nascerá
em fevereiro
LONDRES. 10 — Segundo os

médicos, o terceiro filho da rai-
nha Elizabcth nascerá a 8 dc
fevereiro do nróximo ano. anun-
ciou "The Empirc News and
Sundny Chroniclc".

O jornal acrescenta que o
nascimento terá lugar no Pala-
cio Buekinghnm, considerado pe-
los médicos comn mais prático
do que o Castelo de Sandring-
ham.

Diz ainda o jornal que o? mé-
ríicos da rainha teriam se oposto
oo emprego de um método de
parto sem. dor. (FP)

tndos á causa do llonismo e ao be-
beneficio da comunidade. Deverão
estar presentes outros convidados de
honra, além de representantes do
Lions Internacional.

•Troblemitlra das neuroses" — No
Centro de Estudos Prof. Pereira Fl-
lho, dn Conjunto Sanatorial de Curl-
cica Hospital-Escola da Campanha
Nacional Contra a Tuberculose, rea-
liza-se amanha. 12, âs 9 horas, a con-
feríneta do prof. Nelson Pire», da
Universidade da Bahia, sobre o tema"Problemática das neuroses".

ik * sk
A Paralisia infantil debatida bo

Conrresso — Durante o Congresso
Internacional de Pediatria, realizado
em Montreal. Canadá, o tema da va-

l c!n*ç5o contra t parallsli Infantil foi
bastante estudado. Resumindo os de-

! bates, o prof. Mário Olinto, tm car-
! ta dirlfia« ao dr. Irabussu Rocha,1 diretor do Departamento Nacional

da Criança. Informa que a vacina
i Salk continua sendo a preferida.

>;« • sj:
Seminário sftbre Bor Lombar — A

li. Cadeira de Clinica Medica da
! Faculdade Nacional de Medicina
! (Serviço do prof. Clementlno Frar»

Filho* realizar- amanhS. 4a. feira. II
âs 9 hora», um Seminário tob-e Dor
__m_ar. Tomarão parta oa dn. R*-
nato Korae. Calo VlUela Nunes e
Pedro Sampaio, assistentes do serrlç-.

• • sr

"entra em férias"Sua memória
com o Omega Seamaster Calendar

• t •

^KV^^^JH %___\\\\\Xw s___

Agora, vocirAf.lHrpulso-

que dia é hoje

com e noto Omria
Stamaittr Calendar
• um completo rtUiio
àt prteisão, para hamrnt
dt acâo. Automático.
Tríplice prolciio contrê
a iiua t o pó. jlniuhcju}

I antimointticor

ÜmcniUel i lemperalurá.

ASSISTÊNCIA TURÍSTICA
AOS OFICIAIS
E MARUJOS BRITÂNICOS
A|ra_<cend_ a assistência JurUtl- i

ca prestada pelo Tourinf Club doi
Praul aos oficiais r marinheiros brt- \
tâncfls. por ocasiSo da recenb" visita '

da Fôrça-Tarefa encabeçada pelo'
rneta... Ses -Albioa- a,> Rio O Ja- \'g\_V f £ M§_^__\W_P A ttrapltâs a n Cote, eoraaa- iWfjFJ- . liTf ITM __._\wIt. ¦ /____l
_¦••'<• dessa beloniv* «ndereçc. a,
•epiinte carta ao presidente daquela' t_f*tçoes tesptrat-rta» bos amba-
entidade. -Muito -sT-deelde por aua UWrlos Ae I. r. r. — Amar_ii,

rir M~„-d* *At >t- ° &» *• «&° "^k*- *t&
effrt-tmento do» serviços d. seu ,.,„,„ rernande» J_r.eir*. ser* rea-
B_re__ de Intorrc.açAM esti _fl_fc> une.* uma mesa redonda sdbr» -ln-
anutt» apreílado. \_vnt cfrtc _e flae' fecçvVs respiratórias corriu_s r lnes-
«te nos »er* de crande .tilsdade. P*nn>aa. »...->« e crteKas noa am-
Que» atr.deeer. também, pefa es- bu_t*rtos Co HT - Ne-nas para p«-
-*-..___ -,-„,. j.. -,- „_ ..-.,-.- dror.iiaíio út traUmeato . _oM_e-eelente Gu.a d© Rfo d* Jantlr. at4ft. ^ jj,-^,, !«__{,. Reterei:
s)ue V. S. me rem-teu Sei que s», a,.. «urd<r»»l Mer.tetw. —
tedn* m rnem.ro» da «.arnicio do -t_cid*_cu das lafeeefle» tespii-tó-
tur. mv-rt esUk* foiaraín int»u_- ruu iBínpe*tncw ce» Arc-uUt_rí(_-rnérel C--
_..->. . . . e-dt. . .«-«-onAn do IFF — -Pa_rr-i!»çoe* dt Diafo Ur-n» Clube do Rio de Jsr*_- nefrit» — Hlperter.sAo trterts! . drs.
-^r-T. rst^Tr-Tr-Mills rT-H^! nXJÍeV- fõ<_To_-5_«S #__»«____*. -MM eo -_B-_r.-i.jmgo Meda.ar J.rme L^dmann .
SBUiío a recepção de N-f.x.noi» qae rVíí._ _ mta!ttçt€_, jp-pí-nicaj eu»,S__í«. dr. M_.1o Ptoottt Receber*;CarJo- Itndj»; 4 - -Cosrtaçls d»
_*• tem tido Bpreseatad». (•} _B- _,,, ,4,»^, rivtnc.Tn •^J»» dr _*•!_. • _rp:«_>« _e membt» hoaort-! »srta-, drs. CM Porte « _-J V«a
__* Cel»\ vi. Wai.-_ioc_ — -I_ftcç-e_ respira- no» pe;_s serrtçcs r*:er»r.tts pres- Ber».

tortas pneamo e estafüocòelcas*. 4«)!, R-VXUO CXt.MCAJ.on_E -O»
- dr. Ernesto Rosenbur. - -Infec- Serviço» de Clinica Medica e Car-
çoe» rapír-terla» » s.as Implicaçíes', diotefía Co Horrtta. dos serríderet
ctorT_io:aríruxoW«lc_». C-So» qu» de-ido Estado promover-o na próxi-»
vem ser aUndidoa {*•'..-> Serr.ço d» T-srta-felra. dia «. uma «esrfo cll-
CnornsolanatolofU- &*, — dr. Ot-tnica. da* iô __ i_ 1
-aldo Barbosa — "Prc-lenu de aten- tro do 13* andar
dimento rn AmbuUtôTiC- do Insti-
tuto Fensar.des Firuetra."

* * *
n¦-r.fr.uin do .'"-I Clabe <o Kl»

d» ,*M*a. »• Miais-. Mine f;_.-_-
ti — Km jlrciço nos saiões do A.tr-

amanha. II âs tS horas.

Os trabalhos obe-
decerâo * segurnt» ordem do dia: 1
— *Ckm-i«rule_eTrite aguda em adul-
to. Problema» de _ta*__rt*o". dr».
Art B_ Viana e Vussef Bedran: . -
"Bert-Ber! cardíaca, dr». Alceu Ma
Urfata e Murtfa Cotrfts: S — "Du
püctdade p!elo-_reter_! total. Ptelo-

sao

Se V. dispõe dc um calendário no próprio mostrador do seu
Omega Seamaster Calendar, que indica também--.tudo automàti*1.
camente -segundos, minutos c horas, lempre com a máxima preci»'

para que 
"guardar datas"? Sua caixa _ltra-resistente é o re-l

sultado de severas experiências exigidas pelas
Forças Armadas Britânicas, eu. adotaram o
Omega Seamaster Calendar como seu relógio
oficial. Não é, pois, tem r_7ão que o Omega
Seamaster Calendar tenha obtido inúmeras e
expressivas vitórias, entre os- melhores relógio,
suíços, nos concursos dos Observatórios de Gene-
bra e NeuchiteL A tua precisão, a sua resist.n-

cia e o seu tão exato calendário fazem do Omega Seamaster Calendar
o relógio mais versátil, que livra rua memória de preocupações...

Durante a iliins decsd»,
Omegs venceu mali

concursos de preeislo
e cstsbeleeeu rosis recor_el

de exstíd-. do que
qualquer outro relógio
de pulso. Por isto, Omt%%
tem s confisne* do inundo.

OMEG/ êtvmajfei ida/o

OMl__ • Frod.i. do S.-l.âi ..íi*» poo» Pt.tfcitíle a__lc;*f» • G#M_-- • --'«-- ******

ifiít
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CORREIO DA MANHA, Têrça-Feira, 11 de Agosto de 1959

\IUA CULTURAL
GONZAGA, 0 SUAVE CANTOR DE MARÍLIA

1.° Caderno

A CHARGE ESTRANGEIRA
— "Com êste a senhora tora dois pássaros na mão: é de boa literatura e Hcencloso !"

("The New Yorker")

FIGURAS & FATOíi
MARCADA para depois de amanhã a eleição do

sucessor de Olegário Mariano na Academia Brasl-
leira de Letras. Apenas dois candidatos concorren.
do á vaga: Álvaro Moreyra e Alcides Fernandes Vai

* # O PEN Cluhe do Brasil vai comemorar, hoje,
com uma conferência de Jayme Adour da Câmara
(às 17,30), o cinqüentenário da morte de Euclides da
Cunha * * * Instalou-se, ontem, em Salvador, mais
um Colóquio Luso-Brasileiro, cuja principal finali.
dade é o estudo e debate de assuntos bibliográficos
e documentários referentes aos dois países * •>:• ».:< A
qualquer momento está sendo aguardada carta do
romancista português Ferreira do Castro marcando
a data de sua visita ao Brasil, o que deverá ocorrer
por todo êste mês ou começos dt» setembro «i * ir A
Editora Martins, de Sâo Paulo, vai publicar um li-
vro de poemas do poeta que fôr escolhido para o
pfisto de "Príncipe dos Poetas Brasileiros" r> ¦;• •:-. Re-
gressou ontem a Sáo Paulo a poetisa l.upe Cotrim
Garaude, de quem acaba dc sair "A Raiz Comum"

# * Visando o Colóquio Luso-Brasileiro, viajam,
ho|e, para Salvador, os seguintes escritores: Afrâ»
nio Coutlnho, Celso Cunha, Jorge Amado, Mauritô.
nio Meira, Eduardo Portella c Valdemar Cavalcanti

* * Primeiro lançamento da semana: "A Cidade",
romance de Paulo Rodrigues (Livraria Sâo José) >:• * *
último lançamento da Melhoramentos série "Obras
Completas de Fernando do Azevedo": "Novos Ca-
mlnhos e Novos Fins" — a nova política de educa,
çáo no Brasil.

PANORAMA DO CONTO
BRASILEIRO

NA coleção "Panorama do Conto Brasileiro" (E '(•

tora Civilização Brasileira), acaba do sair o volume
"O Conto Feminino", seleção e not-.s de R. Maça-
Iháes Júnior, incluindo histórias curtas, entre ou.
trás, das seguintes escritoras: Helena Silveira, LIgia
Fagundes Teles, Rachel de Queiroz, Eneida, Dinah
Silveira de Queiroz, Lúcia Benedctti, Maria Eugênia
Celso, Lúcia Miguel Pereira, Emi Bulhões Carvalho
da Fonseca.

Da nota de apresentação de R.M.J.: "Acredita,
mos que nele (o volume) estão representadas as fl-
guras mais significativas das nossss letras femininas
que cultivaram ou cultivam o nenero, ainda que ai.
gumas tenham sido apresentadas, como o próprio
leitor compreenderá, mais pela significação histórica
que têm em nossas letras do que mesmo pelo valor
puramente literário."

LIVROS PARA AGOSTO E SETEMBRO
PARA os meses de agosto e setembro estão pro-

gramados pela José Olymplo o.s seguintes lançamen.
tos: "Povoamento e População", reedição do ensaio
de Castro Barreto; "A Vida do Barão do Rio Bran-
co", dc Luís Vianna Filho; "Novos Estudos c De-
polmentos", de Daniel de Carvalho; "Interrogações",
critica literária de Tcmistocles Linhares; "Poesias"
(1925-1955) dc Murilo Mendes; "Poemas", toda a obra

poética de Carlos Drummond de Andrade; "Augusto
dos Anjos c Outros Ensaios", de M. Cavalcanti Pro.
ença; "Maria Perigosa" — segunda edição ilustrada,
acrescida ete seis contos inéditos — de Luís Jardim;
"Todos Cantam Sua Vida..." — reminlscèncias da
infância e adolescência, de Vlvaldo Coaracy "Dois
Romances", "Doramundo" e "A Famosa Revista", de
Geraldo Ferraz; "Canto de Muro", romance de Luís
da Câmara Cascudo; e "Obras Literárias" — prosa e
viso de Pontes de Miranda.

"LOLITA" PROIBIDO NA
ARGENTINA

TELEGRAMA di Buenos Aires Informa que as
autoridades municipais proibiram a venda do ro-
manca de Vladlmir Nabokov, "Lolita", o que provo,
cou veemente protesto da Associação de Escritores
Argentinos. Diz textualmente o telegrama da U.P.I.:
"Frisa a Associação que "Lolita" mereceu elogios,
como obra literária, de críticos eminentes, como Den-
nis de Rougemont, Graham Greene e John Hollan-
der e afirma que a decisão a respeito do que cons-
titul uma obra Imoral deveria ficar a critério do es-
critor e não das autoridades.

Como os leitores devem saber, a versão brasilei.
ro do discutido romance de Nabokov — escritor rus.
so radicado nos Estados Unidos — deverá*ser lança-
da muito brevemente pela Editora Civilização Bra-
sileiro. "Lolita" vem tendo um dos maiores "best-
sellers" Internacionais dos dois últimos anos.

O QUE VAMOS LER
MARILIA São Paulo Pena e

Costa assinou contrato com a
Freitas Bastos para lançamento
do seu romance de estréia "Ho.
tel Edehvelss", que aparecerá na
coleção "Jóia", dc livros femini-
nos. A primeira edição será dc
3.500 exemplares c o volume —
cuja capa está sendo desenhada
por Blanco — vai ser entregue
ao público cm novembro próxi.
mo >:• * >:< A coleção "Textos Fi.
lológicos", dirigida por Celso
Cunha • editada pelo Instituto
Nacional do Livro, apresentará

; brevemente "Estudos de Litera-
tura Qulnhentista", do ensaísta
espanhol Eugênio Asenslo, em
tradução de Octávio Melo Alva.

renga * * # Dois próximos lançamentos da Livraria
Sâo José: "Evocação do B. Lopes", por Mello Nó-
brega; "Jorge dc Lima — o roteiro de uma con.
tradição", por Antônio Rangel Bandeira * ¦* * Pró-
ximo lançamento sob a égide da Civilização Brasl.
leira, na coleção "Obras Imortais"! "A Madrágora",
de Maquiavel, tradução, Introdução e notas de Má.
rio da Silva.

% *** jpH

Durante longos anos ignorou-
se a data do nascimento de To-
maz Antônio Gonzaga, natural
do Porto, figura notável na Con-
-juração Mineira e na história li-
terária, com o seu famoso poe-

Marilia de Dirceu".
Foi o escritor português José

Pereira Sampaio (Bruno), quem
na obra "Portuenses Ilustres",
de 1907, informou a data de 11
do agosto dc 1744 como a do
nüscimento dc Gonzaga.

Era o poeta filho dc pai brasi-
leiro, c carioca, o desembarga-
dor João Bernardo Gonzaga e,
mãe portuguesa, d. Tomazia Isa-
bel Clark, filha de inglês, e
contava somente quinze anos
quando pela primeira vez veio
ao Brasil, ou fosse precisamente
há dois séculos, cm 1759.

Aos dezressete anos foi para
Coimbra, onde se bacharelou em
leis, em 1768, indo a seguir para
Beja, como juiz de fora.

Mais tarde voltou ao Brasil,
já nomeado ouvidor c procurador
de defuntos e ausentes em Vila
Rica.

Ali sc enamorou da formosa e
prendada Maria Dorotéa Joaqul-
na de Seixas, a famosa Marilia,
que celebrou em suas mavlosas
liras, ainda hoje tão apreciadas
pela 6uavidade do estro, pela
musicalidade dos versos, apai-
xonsdos e cativantes.

Mas todo êsse enlevo de tão
admirável idilio foi bruscamente
interrompido, quando se desco-
briu que o terno enamorado era
um conspirador contra a rainha
e a metrópole.

Denunciado por Joaquim Sil-
vério dos Reis, Gonzaga e fus
companheiros foram presos e in-
terrogados, sendo depois remeti-
das para esta «cidade e recolhidos
incomunicáveis às masmorras da
ilha das Cobras e da Cadeia Ve-
lha, no local onde se ergue, ho-
jo, o Palácio Tiradentes.

Sacrificara o idealista não só o
lugar de desembargador na Re-
lação da Bahia, para o qual fô-
ra nomeado, mas' principalmente
o noivado, que assim se desfazia
tão, dolorosa e desesperadamen-
te.

A 23 de maio de 1792 partia êle
paia o degredo africano. Lá exer-
cu a advocacia, íoi procurador
da Fazenda c pouco antes de

morrer juiz da Alfândega de
Moçambique. Teria se casado
ali com Juliana de Sousa Masca-
lenhas.

Para alguns, seu falecimento
ocorreu em maio de 1807, para
outros em 1809 ou 10 ou ainda,
a 9 de abril de 1812 e. segundo
a tradição, insano.

Sabe-se que a data de batismo
da heroina íoi a 8 .de novembro
de 1767. -tendo morrido a 10
de fevereiro dc 1853, em Ouro
Preto. Teria quinze ou dezesseis
ar.os, quando a conheceu Gonza-
ga. êle já com 38, mais velho
pois do que ela 23 anos.

"Marilia de Dirceu" c um
poema que jamais poderá ser
esquecido cm nossa língua, pelo
seu lirismo, pela espontaneli-
dado de seus versos.

Compõe-se o livro de três par-
tes, cada uma delas com várias
liras, muitas já bastante conhe-
cidas, e numerosas vezes trnns-
critas.

Existem cerca de quarenta
edições conhecidas de "Marilia
de Dirceu", sendo a la, publi-
cada em Lisboa em 1792, sòmcn-
te a parte I. Nova edição, sem
data, saivi cm Lisboa, contendo
n la. e 2a. partes. A 3a. edição,
ainda em Lisboa, é de 1799".

As "Cartas Chilenas", atribui-
das a Gonzaga, são de 1845, cm
la. edição, incompleta.

"Marilia de Dirceu", — es-
creveu Veríssimo — o titulo con-
sagrado das liras de Gonzaga, é
a mais nobre c perfeita idealiza-
ção do amor da nossn poesia.
Clássica embora, c uma obra
pessoal, escapa e superior às
fórmulas e competências das
escolas. Sc a grande arte é a
rc?!rzaçãi idealizada da vida, e
é de sua natureza sintética, como
querem os filósofos da estética,
"Marilia de Dirceu" pertence à
grande arte. à que vive c atra-
vessa os séculos, a despeito da
moda, das variações do gosto,
das ridículas e mesquinhas con-
tendas das diversas retóricas. Ê
na nossa poesia e na da língua
portuguesa o livro supremo do
amor, o mais tocante que por
ventura nela sc escreveu desde o
rie Bernardinn Rihoirn e dos sn-
netos do Camões*.

N. C.

ITINERÁRIO DAS ARTES PLÁSTICAS
.- JAYME MAURÍCIO.

D ACOSTA: ÚLTIMA SEMANA

Marilia Pena
c Costa
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A exposição "20 anos da pintura dc Milton Dacosta" vai ser retirada
no próximo domingo, no Museu tle Arte Moderna do Rio, depois do
grande êxito quc alcançou, classificando Dacosta como um dos maiores
pintores brasileiros, Portanto, aqueles que não visitaram a exposição
somente poderão fazê-lo por mais esta semana, no horário de 12 as
horas, sala do terraço do Museu-Atêrro.
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LUCIEN WAGNER NA
MAISON DE FRANCE

Foi inaugurada ontem, às 18 hs..
no Salon dc 1'AUinnrc Française
(Malson de France), uma exp^si-
ção de óleos, guaches e desenhos
de Lucien Wagner, pintor e en-
nheiro francês qu» ee encontra
no Brasil como bolsista do go-
vêrno brasileiro. Nascido em Pa-
Tis, estudou engenharia abando-
nando êsses estudos par;, dedicar-
se à pintura. Autodidata no inicio,
foi depois aluno do prof. Narbonne
na Escola Superior de Belas Artes,
de Paris, onde permaneceu durante
cinco anos como bolsista do go-
vér francês. Enquanto cursou a
Escol.-i e depois, participou de vá-
rias exposições coletivas na Eu-
ropa. entre outras: regularmente
dav Bienal de Conches (organiza-
da por Jacques Villon); da Expo-
sição Internacional de Bruxelas:
expôs na "Cimaise" da mostra co-
memorativa do 13." Centenário da
Abadia ce Fecamp: obteve o l.o
prêmio da Attainvillc (concedido
por aquitetos): tendo exposto ainda
freqüentemente na antiga galeria
Bonaparte c na Galeria Simonna
Hrrller, em Paris. No embiente ar-
tistico brasileiro não c desconhe-
cido: participou dc algumas expo-
sições coletivas e escreveu artigos
"obre aite.

Para Lucien Wagner a natureza
é. antes de tudo, um conflito de
forças em três dimensões, do qual
o homem participa. Trata-se de
recriar plàsticamente cm duas di-
mensões êsse conflito — luz e at-
moaíera são os atrativos dessa pin-
tura que procura uma síntese do
figurativo e do abstrato.

FILME DE ARTE
"Li Lumière de? Tenèbres", sex-

ta-feira. às 17 30 hs.. no Pin Club,
ilustrando uma conferência ("Le
Siécle d'Or de la Belgiquc". de M.
Luc Hommed.

JULHO: CENTENAS DE NOVOS SÓCIOS PARA O MUSEL

t) Para remessa dc livros: Voluntários da Pá-
iria, 381 — apto, 402.

INGRID E ROSSEUNI|«*¦£»
TROCAM RECRIMINAÇOES

ASSOCIAÇÕES rno loca* e hora* *°bre "A circulação
INSTITUTO HISTÓRICO E GEO-l,EOCÍal e ° comunísmo"-

GRAFICO BRASILEIRO — Em come- ..... ,.
moração ao primeiro centenário de LOmcMORAÇOcj
nascimento de Clóvis Beviláqua, oi CINQÜENTENÁRIO DE EUCLIDES
Instituto Histórico e Geográfico !Bra-jDA CUNHA — Celebra-se no próxl-sileiro organizou um curso em hotne-imo dia 15, o cinqüentenário da mor-
nagem ao insigne brasileiro. A pri-1 te de Euclides da Cunha, uma dao
meira conferência da série está atmaiorcs figuras da literatura brasi-
cargo do conselheiro José Augurtolleira. O Pen Clube do Brasil presta-
Bezerra de Medeiros, que falará sò-jrá homenagem especial a Euclides, em
bre "Clóvis Beviláqua na Faculdade sua sede, à Avenida Nilo Peçanha, 2G.
de Direito do Recife", às 17 horas,|l.'l.\ tendo convidado o escritor
na sede do Instituto Histórico e Geo-, Jayme Adour da Câmara para pro-
gráfico Brasileiro, à Av. Augusto Se-,nunciar uma conferência sobre a vida |vero, 8, 1.», Continua aberta na Sc-ie a obra do autor dc "Os Sertões",
cretaria do Instituto a inscrição para A conferência terá início às 17,30 ho-
o referido curso, inteiramente grátis ras de hoje, terça-feira, sendo franca
e que dará direito a diploma. a entrada.

SOCIEDADE INTERPLANETÁRIA
DO RIO DE JANEIRO — A Socicda-
de Interplanetária do Rio de Janeiro
realizará na próxima 5a.-feira, às 20
horas, na Biblioteca Municipal, mais
uma reunião, com o seguinte progra-
ma: Os planetas Uranos, Netuno e
Plutão; projeções ilustrativas, segui-
das de um debate, sendo franca a
entrada.

ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DOS
ADVOGADOS — Realizam-se hoje, àa
10 horas, no Fórum, em Petrópolis,
homenagens ao advogado na pessoa
do dr. Álvaro de Oliveira c ao de-
sembargador Orlando Carlos da Sil-

• va, sendo oradores os drs. Franscisco
iLupércio dos Santos c João Rodrigues.
|As 17 horas, na Asrociação Comer-
Icial de Niterói, falará sóbre o Dia do
; Advogado, o dr. Gilberto Ferreira
!Martins. O dr. Bandeira Stampa fa-
liará sóbre "Trabalho Livre do ho-
mem preso", sendo saudado pelo dr
Galdino Luiz Pinaud.

ROMA, fl — A conhecida ar-
tlsta Ingrid Bcrgman c scu cx-
marido Roberto Rossclini, pai rio
trós do seus filhos, trocaram re-
crlminaçõcs mútuas pela impren-
sa.

Roberto Rossclini contestou,
ontem, um artigo rie InRiid c-no
apareceu na semana passada na
revista "Gente".

Neste artigo, Inpvid pedia a
seus leitores que considerassem
o fato dc Rossclini viver agora
em companhia da atriz hindu,
Sonnli das Gupta e perguntava
o que poderia oferecer de bom
n cens filhos com semelhante si-
tunção•

ao atual esposo de Ingrid, o pro-
riutor teatral sueco, Lsrs Schim-
dt.

Ingrid, no scu artigo, refere-
se às circunstâncias que rodea-
ram a inscrição no Registro Ci-
vil rio primeiro filho quc teve
com Rossclini.

O primeiro casamento dc In-
irid, com o rir. Peter Lindstrom,

CONFERÊNCIAS f
"CONFISSÕES DE UM ADVOGADO

CRIMINAL"
n ,. O criminaliza Araújo Lima fará
Realizou-se ontem pela ma-lhoje às 2(U0 horjlSi „,, Faculdade

nhã, a reunião dos Conselhos Ide Direito Cândido Mendes (rua Sete
para comemoração do 47° ani-Ide Setembro esquina da Praça 15), a
versário da Instalação da Cama- convite do Centro Acadêmico Rui Bar-
ra Portuguesa de Comércio e'bora* um? conferência sobre o Tribu-ia r-ui iututs,i ol v-ui iliuo c na) df) Jurj casos cmlcretos c sob o
Industria nesta Capital. |,ltulo ..confissão dc um advogado cri-

Estiveram presentes várias'minai".

V,ÁRIAS
NA CASA DO ESTUDANTE DO

BRASIL — Em virtude dc coincidir
os festejos comemorativos do 30." ani-
versário da C.E.B., o Serviço de Cur-
sos e Conferências dessa Fundação
avisa que não haverá conferência
amanhã dia 12. O ciclo dc conferên-
cia intitulado "30 anos de desenvolvi-
mento do Brasil" terá prosseguimen-
to na quarta-feira seguinte, dia 1!),
ài» 17h30m, falando o dr. Otávio Gou-
veia dc Bulhões, sendo franca a cn-
trada.

ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO LO-
GOSÔFICA — Realizam-se hoje em
todas as redes cull/rais da Fundação
Logosófica na Argentina, Uruguai e
Brasil, solenidades comemorativaB do
aniversário dc sua constituição em
11 dc acosto de 1030, na Argentina,
pelo autor e criador da Logosofia,
Carlos Bernardo Gonzálcz Pecotehe,
educador e pensador desse pais amigo.
Ao enrejo desta data, a família da
instituição no Rio de Janeiro, fará
realizar hoje, cm sua sede, uma so-
lenidade comemorativa, da qual par-
ticlparão os estudantes de Logosoíia
desta Capital.

personalidades luse-brasileiras
dos círculo sociais o cconòmi-
cos. O sr. José Augusto Bezer-
ra de Medeiros, presidente da
Associação Comercial do Rio de
Janeiro, saudou a Diretoria da

ainda era válido, quando a atriz,câmara, pela passagem da data
deu à luz o primeiro filho de
Rossclini, depois do idilio que ti-
veram na Ilha ric Stromboli. Por
conseguinte, o nome da mãe não
foi incluído no registro de nasci-
mento.

Rosselini contesta as declara-

A solenidade foi presidida pe-
lo sr. Alfredo Monteiro Guima-
rães, presidente da Câmara Por-
tuguêsa. sendo a Mesa composta
pelos srs. Antônio Tavares, vi-
cc-prcsidcntc da Associação Co-
mercial, e Horácio Pinto Coelho,

SôBRE ACUPUNTURA — A convi-
to do Instituto Hahncmanniano do
Brasil, o dr, Hugo Silva vai proferir
amanhã, às 20 horas, uma conferên-
cia .«obro "as bares cientificas da
Acupuntura", no Auditório da Escola
dc Medicina c Cirurgia, à Rua Frei
Caneca n.» M. esquina da Rua Mon-
corvo Filho.

SúBRE PSICOLOGIA — No Centro
Dom Vital, na rua Araújo Porlo Ale-
¦gre, 70, 1.", falará hoje, às 18 horas
o prof. Jioaechlno Santanché sôbrc
n tema "Contribuição da psicologia à
scjlução dos grandes problemas do
mundo moderno Amanhã, no mes-

Rossclini, contestando, disse I?"""
quo jamais consentirá que seus
filhos sejam criados por um "es-
trangeiro", referindo-se, é claro,

dç-Ingriri, com um artigo!C-a Federação das Associações
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uso "

transcrito ontem, na mesma rc-; Portuguesas. Compareceram re-: vista "Gente", no qual acusa sua i prCsCntanlcs rio Banco Portu-
ex-esposa dc relações com Schim-gugj do Brasili Banco Nacionni
cit antes que cie. Rossclini sc Mi Ge t Mercan-no 'escândalovisse envolvido
com a hindu".

Esta abandonou seu esposo c
sc estabeleceu em Paris, onde te-
ve um filho, c em seguida uniu-
se a Rosselini cm Roma. (UPI).

til de Niterói. Casa dc Portugal.
Liceu Literário Português, Real

T0WN5END
CASARIA COM
A SECRETÁRIA
LONDRES. 10 O coronel-
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MÚSICA
AS VÉSPERAS . . .
(Conclusão da 15.» página)

que ora se acha cm visita á lugos-
l.ivia. o Conde dc Mceús d"Argen-
tetiil agradeceu vivamente o con-
vile c disse do prazer que Sua
Majestade certamente terl» em
revrr o Brasil, pais a quc tanto
estima t onde estive-a pela úl-
tlma vei cm companhia ric scu
marido o Rei Alberto.

Infelizmente, porem, dado o
pouco tempo que falta para a
abertura do certame. Sua Maj-s-
tade acha-se na impossibilidade
dc comparecer pesíoalmente ao
Concurso diste ano. Entretanto,
ao que tudo Indica, far-se-á re-
p-esentar pelo embaixador d» Bel-
giea no Brasil.

Quarto ao ano de 19*1. o con-
vite foi aceito em principio, e tudo
faz crer que «qui tenhamos »
Rainha Elisabeth como convidad.»
de honra do III Concurso Interna-
cional de Piano, ocastSo em qu»
nos ser* dado homenagear em iua
pessoa uma fincera »mtg« do Brr.-
»tl patrona lncan*ável da? Belas-
Artes e criadora do Concu-í" Mu-
üical tntcrmcioual Rainha ElUabeth
di Bélgica.

Beneficência Portuguesa, além de aviador Pctcr Townscnd proxa-
pessoas ligadas às principais ca-ívclmentc desposara a sua secre-
sas importadoras. tária belga Mar.c-Lucc Jamag-

Encerrando as comemorações,; nc, anunciou o correspondente
usou a palavra o sr. Alfredo!cm St. Tropez do Sunday Ex-
Guimarães, que historiou ações, press 

'.

da Câmara, neste quase meio O correspondente, quc decla-
século dc existência, saudou a» ter a noticia de um amigo do
imprensa rio Rio e as autorida- antigo aviador, precisa quc a
des brasileiras pela colaboração! comunicação do noivado esta

iminente".
Como se recorda, Pctcr Town-

send teve o scu nome envolvi-
do num romance com a princesa
Margarct da Inglaterra. (FP)

ÚLTIMO SOBREVIVENTE
DA GUERRA
CIVIL AMERICANA
HOUSTON, Texas 10. Acha-

Salvo Raul...
(Continuação da Ia. pág)

tidas durante o fim da cemana pas-
sada."Revolución" cataloga os detidos
como "numerosos elementos contra-
revolucionários' vinculados a Trujillo
e aos criminosos de guerra que es-
tavam articulando, há meses, vasta
e criminosa conjura contra o pais".

Acresccn'a quc os principais par-
tlcipantcs da conspiração eram "ele-
mer tos do antigo Exército c também
estavam implicados vários latifundiá-
rios afetados pelas leis revoluciona-
rias". (UPI»

Nos círculos oficiais, ao Ser anun-
ciada a d"Scobcrta de uma conspira-
çáo contra o govf rno, declarou-se i
que nem a revoluçiio nem o pais-
correm perigo.

Foram presos membros do antigo
exército da ditadura Batlsta-latifun-
diárirv-r. calculando-se o seu número
cm 200, sem quc ésse número Unha
¦sido oficialmente anunciado. (FP i

Raul Castro, chefe supremo das for-
ças armadas, desmentiu cm comunl-
cado oficial os rumores de quc de-
sembarque." "contra-revolur|nnár!(rs"
se teriam produzido nas províncias de
Oriente e Pinar dei Rio. O Irmfio dc
Kidel Castro declarou quc é**cs ru-
mores tinham sido propagados por
agências estrangeira» dc noticias, a
fim d" prejudicar o governo rsvo-
lucionário.

Durante todo o dia ric sábado sc
falou dc "fuzilaria."'* nas rasernas dc
Managua. nas imednçõe-s d»* Havana,
e na Ilha dos Pinheiro?. ÊSSC6 rumo-
res não foram confirmados.

A d^sprrlto do desmentido de Raul
Castro, não há dúvida de que o g>*

T.EMIDOS — Rosalina Brand
— Emb. .losó Cochrane de Alen-
car — Júlio Fábrega — José
Jobim — José Eugênio de Ma-
cedo Soares — Wlio Reis — Ge-
raldo Martins Ourivio — José
Nobre Fernandes — George da
Silva Fernandes — Francisco de
Campos Mello — George Erian
Frascr Ncele — Jayme Sloan
Chcrmont — Álvaro Souza Car-
valho — João Lúcio de Souza
Coelho — Lennart Norén — Per-
cy Charles Murray — Jorge Fio-
resta rie Miranda — Aníbal Mon-
teiro Machado — Natan Mus-
rzynski — Babette Muszynski —
Fany Rachel Davidovich — Bran-
ca Maria dc Queiroz Costa —
Helena de Figueiredo — José
Vasconcellos Carvalho — Nibio
Foltran — Oscar Pestana Ramos

Odilon Ribeiro Coutinho —
Solange Vellnso Borges Ribeiro
Coutinho — Mathias P. Sanriri

Zola Merlin — Cyro de Frei-
tas Valle — Francisca Maria Ca-
valcanti Pontes de Miranda —
Isabel Prado Murtinho — Leão
Gondim de Oliveira — Maria
Bonomi — Basilcu ria Costa Go-
mes — Mário Miranda Lins —
José Luiz Novaes — Célio Pinto
Bravo Limoeiro — Rodrigo rie
Andrade Meclicis — Gregório
Gonçalves Leonardo — José Ben-
naton Guimarães — Jacques Vis-
nevski — Reginaldo Lopes Rn-
bello — Maria Clara Scafuto
Ferreira Neto — (leorgina Bono-
mi — Elias Califfa — Jorge Al-
berto Diniz Carneiro — Paulo
Barata Ribeiro — Cordélia de
Morais Vital — Ermiro Estcvam
de Lima — Cássio de Souza
Mello — Eleutério de Matos Fer-
rão Galante — Carlos Emmanuel
C.R. Cury Neto Andrew Mou-

NOTÍCIAS DA
QUINTA BIENAL

GRACE MORLEY — Anunciou
sua visita à V Bienal, a sra. Gra-
ce Morlcy, uma das maiores auto-
ridades no que se refere a orga-
nização artística. Recorda-se que
a sra. Gracc Morlcy, quc chefiou
a delegação dos Estados Unidos à
III Bienal, é muito conhecida nos
meios artísticos brasileiros, onde
conta inúmeros amigos, pois visi-
tou demoradamente os nossos prin.
cipais museus e conhece a obra do
alguns dos mais destacados plástl-
cos brasileiros.

OS SELOS — O cartaz da V
Bienal de São Paulo chegará a tõ-
das as aldeias, vilas e cidades do
Brasil c do mundo. A Casa da
Moeda e a Comissão Filatélica dos
Correios nacionais já começaram
a preparação das coleções rie se-
los, reproduzindo o cartaz que
anuncia o certame Internacional
paulista. Imprimir-se áo s:los di-
versos, correspondentes ás taxas
nacionais e internacionais, O? Cor-
relo.» confeccionarão ainda um ,^-
rimbo especial qu? será aposto cm
toda a correspondência que clrcul»
em território brasileiro e através
do qual se anunciará a V Bienal
de São Paulo.

INGRESSO — Deve começar
muito em breve a distribuição dos
cartões que facilitarão a entraria,
n0 recinto da V Bienal do São

—Paulo, a todou cw artistas nartici-

ravieff-Apostol — Ellen Moura-
vicff-Apostol — Waldemar Neuss

Ruy Costa Duarte — Sara
Hcrzog — Elza rie Noronha Vie-
gas — Odctte Áurea C. Cavai-
cantl — Lúcia Leon Thomé.

EFETIVOS — Basilio Machado
Neto — Ana Corrêa da Costa
Pereira.

CONTRIBUINTES - Virgldlo
Moojen de Oliveira — Danilo
Carneiro Ribeiro -- Izolcvy Fan-
zeres — Mircéa Bucscu — Iné-
rio A. Lupo — Paulo Brandão

Nilson de Oliva Cezar — Eva-
ny Santos Fanzeres — Stefan
Roscnhaucr —- Roberto de Mou-
ra Filho — Amélia Rosauro de
Almeida — Jacques Plassiart —
Philippe Grcffet — Norma Sa-
raceni — João Augusto de Me-
dicis — Lourdes Moreira de Car-
valho — Yolanda Maria dc Bar-
ros Bittencourt — Arminria Al-
ves ria Silva — Guy Eduardo de
Holanda — Anna Mantcl — Ma-
ria Helena Raja Gabaglia —
Hilda Ferreira Mendonça — Nel-
son Thcvcnct —• Sylvia Alves de
Souza — Lourdes Helena P. Mo-
reira de Carvalho — Ulydio
Sauer — Nelson dc Oliveira —
João Ferreira Scrpa — Isaura
Maria rie Moriii Parente de Mel-
lo — Annunciata Paclula — Ro-
berto Moreira Xavier de Araújo

Antônio Bastos Cardoso —
Antônio Luiz rie Andrade Maciel

Cândido de Alencar Castelo
Branco — Rosália Trindade Her-
mes — Maria Helena Cardoso
Soares Pereira — Jorge Pinhci-
ro — Miguel Pedro dc Vascon-
celos Souza — Ana Maria Mas-
sot — Francisco Thompson Fio-
res — Jean Labbcns — Laila
Kiipke dc Carvalho Motta —
Aloísio Medeiros — Maria Lúcia
de Azambuja — Maria Clara
Machado — Clotilde Mainguy —
Murillo Gurgcl Valente — Rose-
my Gurgel Valente — Carlos
Henrique rie Carvalho Frócs —
Marina Magalhães Pinto Lima —
Gustavo Afonso Capanema —
Maria Thercza Motta — James
Lariri — Rameline Dulong —
Américo Ferreira ria Rocha —
Hcrvé Teixeira Caldas — Else
Lohnstein — Laura Maia dc Fi-
gueiredo — Lucilla Ribeiro —
Vitcrbino Benedicto Franco —
Hilda Fávaro Franco — Mário
Queiroz rie Barros — Maria Na-
zarfi Lins Soares -- Márcia Toli-
pan Soares Brandão — Alam
Gerarei Roynier — Alicia Maria
Roynler — Rosscly Torreão Stra-
mandlnoli — Marie-Claire Guiol

Daniel Guiol — Nelson Nas-
cimento Diz. — Maria Chrlstlna
Lins do Rego Veras — Carlos
dos Santos Veras — Affonsn de
Figueiredo — Jean Ricommard

'joycc Ricommard — Sônia
Alencar Motta — Carlos Frede-
rico Motta — Marilia S. Gulma-
rães Silva — Aroldo Antunes
Guimarães — F.riinond Caruana-
Dincll -- Jacquclinc Thibau —
Jean Thibau — Dyciola Devcza
Barbosa -- Gilza Fellcio rios
Santos — Jenny Arlmdo — Ar-
mando Castro Plnheiio — Lydla
da Silva Araújo — Samuel dn
Rocha c Silva — Cleide Blanco
rie Almeida — Fricda dc Almeí-
da Veras — Marlene Veiga Fal-
cão Câmara — Marilia Sant'
Anna — Any Juriilh Carvalho —
Raul Fernandes Sobrinho -- Ja-

Teixeira — Branca Luiza Ron-
don — Caio Mário Gatti Dias Li-
ma — Noêmia Waincr — José
de Araújo Nogueira — Regina
de Castro Riemcr -- Achilles
Mello Carvalho — Mareei Bur-
gy _ Mana José Ferreira Leite

Kurt Reimann -- Yvonne
Reimann — Jayme Francisco
Landim (le Vasconcellos — Anna
Maria .Saraiva — Sérgio Lacerda

Guy Michel Bouvard — Maria
de Jesus Figueiredo Guedes —
Carmelita Novelli -- Pierre Col-
lin — Dominique Collin — Cliar-
les Rearic — Dympna Reado —
Carlos Eugênio Gusmão Leal da
Silva — Maria Helena Castclla
da Silva — Carlos Amadeu Bo-
telho Byington — Olga de Oil-
veira e Silva — Nelson Brittes
Lemos — Leonardo Bezerra da
Silva — Pedro Moacir Maia —
Regina da Silva Porto — Inah
de Moraes — Teresa Vcttori —
José Antônio Halfeld — Patrícia
Eilis — ilcoffrey Walllnger —
Sleila Walllnger — Nair Cândido
de Marigny — Nelson Antunes
Guimarães — Francisco Antônio
Malta — Maria Aparecida Malta

Ingrid Jung — José Antônio
ric Souza Júnior — Haryberto de
Miranda Jordão — S.vdncy de
Mello Lima — Rômulo ria Justa
Thcophilo G. Oliveira — Hélio
Brasil Porto — Marguerite Prely

Louis Jean Prely — Elchanan
Palatnik — Ecléa Ribeiro — Elie
Lisbona Jeanne Lacroix —
Maria Gabriela Tarnovska —
Jocl Beaty Glaze — Ircna Sza-
niccka — Adolpho Mcrz. — Car-
los Oswaldo Saraiva — Maria
Helena ltubinato — Carlos Fre-
derico da Cunha — Carlos Hei-
tor Cony — Paulo Martins Sl-
queira — Nassim Raphael Balas-
siann — Raul José Moraes Ma-
chado — William Sicrarizki —
Georgette Sicrarizki — Elias Da-
mião — Ncris Diaz Selva — Yo-
nc ric Sá Motta — João Francis-
co Guerreiro dc Castro Montei-
ro Barbosa — Alberto Lcventhal

l/a Alta Wolkowiez — Samy
Cohn — Ruth Cohn — Alfred
Sobotka — Dyna Sobntka —
Vilma Pasqualini — Margarita
Mortarotti Genta — Colctte Fcl-
dhun -- Lasthenia Campos rie
Albuquerque — Olivio Machado
França — Ruhen de Freitas
Martins — Iza Menezes Aragão

José Quixadá Aragão.

pautes e hem assim a diversas
í personalidades ligadas aos círculos

plásticos.

pira Alves rio Valle — .los.'- Luiz
Janot rie Mattos — Dora ric La-
marc — Mara Teixeira — César

OCAMPO, AICHER
E FELDMANN

No próximo dia 20 do ror-
renle, o Museu rie Arte Mo-
derna do Illo fará inaugurar
trfs mostras vindas do cxle-
rior: pinturas do argentino
Mlgurl Octunpo, affirhes do
alemão (Um) 011 Alrher, ar-
te gráfica do amerlrano Kit-
gene Fcldmann, Uma bna
opnrlunldride para se rnnfron-
tar o nlvrl das artes gráflras
de Ulm rom a doi EE. UU.,
onde Fcldmann *¦ expoente,
Ainda nes»;i ora»1.1o 05 visl-
tantes poderão ,-prcrlar novas
peças dn patrimônio que **-
rão apre»enl.iri.is Junt.imen-
le 111111 as~demats nav salas da
(iriflra.

HOSPITAIS VOLANTES I HOMENAGEM DO H.S.E.
DAS PIONEIRAS SOCIAIS; A0 SEU A1UAl D|REI0R
Os Hospitais Volantes das Pio

"uSchoSÍS 
n^ScSaína^e-l Amanhã. 12 completa o prof.

arão esta semana, cm diversos ministraçao no Hospital dos Ser-

pontos Io Distrito Federal, apli- vidores rio Estado, nessa segunda
cando vacinas contra poliomieli-| gestão.
te, tifo. varíola, tétano, diftcria1 Nessa ocasião lhe scra prestada
e 
'cwnichichc. ' 

homenapem por parte do íuncin-
Equipados com os requisitos da;nalismo e dos pacientes, havendo (

medicina, os Hospitais Volantes; sido organizada a seguinte pro-
levarão ãs mais distantes popu- gramação: 8.30 horas — Missa cm i
laçôcs suburbanas, além da vacinação de graças, no auditório do;

vérno pós suas forças cm estado de nação, uma assistência médico-: Kl" andar. comPrimcira Comu-,
alerta. A guarda foi duplicada em dentária cm moldes inéditos, tu-;nhao e celebração dc cas-imen.os>
todos os pontos militares importan- j _0 inteiramente gracioso. i entre doentes internados; ll ho-|
t j. Sábado, geralmente, cdiadcsal-, 0s Hospitais Volantes cstarãojras — Inauguração de uma das
^^rntK.Ss^0nhf,^fo,^nUn!Fp'ínCí estacionados, até sexta-feira, de novas unidades projetadas, do

DE NOVA ySrk - sòb a iStaa- 12 às 18 horas, nos seguintes lo-[Serviço de Pediatria; 11.30 horas
tu?, de Hw.er Bigart o NHVork: cais: , i - Celebração de convênio entre a
Times" revela que revolurton * rios | Unidade 1 — Estação de AcarI i Campanha Nacional da Merenda
dominicanos recrutam em Nova York', cm Ãcarí; Unidade 2 — Praia de Escolar, do Ministério da Educa-
Jovens porto-riquenhos para integra-1 Ramos cm frcnte ao depósito, ção c Cultura e o Hospital dos Ser-
'?~«HUr!5 %T.1ha?^Lov?^0T™J da Antártica; Unidade 3 - Largoj vidores do Estado, no Gabinete do
£i£ '.fpí lào Tanque cm Jacarepaguá; Uni-! Diretor, quando lhe será feita a

DE VIENA - Seermdo o Jornal' dade 4 — Praça Alberto Monteiro, manifestação referida; 16 hora.»i —
••Krenrn Z-1'.iír.g". "arent'5* do anti- Filho em Jacarézinho; Unidadej Formatura dc duas airmas da Es-
go ditador cubinn Batista »* esforça-; g — Fundação da Casa Popular'cola de Atixtüares rie Enferma-
nam atualmente em r-crutar na Au»-; cm Dcodoro; Unidade 7 — Praia! gem do HSE. sendo homenageado

ode|^J^iumSeSS^r>o Pinto no Leblon; Unidade *\especial o dr.^Alvajru

Vai mal?'.^.
com VALOR

VIII BEM!

peln
| prestada a boa marcha do in-
tercâmbio comercial entre o
Brasil c Portugal.

PUBLICAÇÕES
Recebemos aj seguintes:
Cipei — boletim da Campanha ,

Nacional de Aperfeiçoamento dei
Pessoal de nivel Superior, n. de Ju-
lho; ReTlsta Bruileira de Estatlstl-)
c» — C.SI, n. do semestre Julho- \
dezembro de 1938; Índice Cultural ,se em estado grave o ultimo so-
Espanhol, da Da. Relacione* cul--brevemente da guerra-civil norte-
turale*. de Madri. n. de 1- de ju-1americana, a Guerra da Scccessao.
nho; Boletim do Centro e Eedert- t éle Walter Williams, que tem
çit» da.» iníiutrias do Estado d- s. ja idade de 116 anos c serviu no
Paulo. n. de 5 de agôito; R*-tsU exército do sul. ¦
Nacion»! da Pesca. n. de estreia.! O macróbio veterano Ja desde
editada em S. Paulo, em Junho. »ob alguns dias não pode tomar qual-
a direçin de En-o Silveira e Ajos- quer alimento. Seu médico de
unho Rodrigues Filho-. Revlsiu do clarou que quase nada maiíipodt " i-^u"<i,nir\üri^
,u. - o vai. do ilj.í. n. no em fazer para._conservar a vida do|SÍSl .d., t-mur um. .ç5o ^nxtt\-J}^ Sjin^M^ a rua S.jP^™^"*""10

M=ry.
PASTILHAS

IcirruUçIo. veterano, (FP) 1 Cuba <FP» I Clemente em Botafogo. í o prof. Gennysnn Amar

'tídie
\

~ZJ V# •n,-en,r<,rA ,uc-0 Pora r*frig«raçao

COMERCIAL, INDUSTRIAL • DOMÉSTICA «f

Compr«K>rtJ frigwlftco» • Oét "Frigen" jt

Vóiwtot automático» • l«r*mo$téf»eai • P«ço» d« repo*ç8o tm geral
Controlet d» prettõo t temperatura far9 ,».„,-.., *• .,.*.,- <*•¦>••»• dt "M o" -,.*•*••**
Motorei eléfricoi 4*t>tn»m*tnt ¦.««»*• «-««niuWt. Caaafte¦*»-¦>¦••.

j moior orgonizocôe industrial e comercio! do pois no romo de acessórios poro refrigeração

/-¦V-s-v t 4» "ü J_T __: iU jA li
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• Indústria • Comércio • Importofão

RÁDIO-FRIGOR Imp. S.A.
R. do lavradio, 180-A - Fonen 42-7930 e 42*6316
End. Teleg. "Fri(jofim*o", R» -* Mcfriii Sâo Paub
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MUSICA
JEAN BABILÉE NO MUNICIPAL

na própria
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Uma foto oportuna: Margot Fonteyn, entre Babilée,
à esquerda e Gerard Ohn

Acontecimento coreográflco de ílg-.da em cena. A vitalidade rítmica de

nificaçSo relevante, na temporada do
cinqüentenário do Municipal, a bre-
ve série de espetáculos do Ballet de
Jean Babilée, com seu repertório em
que se entrelaçam vigor de criaçSo
• requinte de acabamento, está des,

que dá provas, saltando dois tempos
com o duplo da velocidade que os
demais, é irresistlvelmente contagiosa.

Entre as bailarinas, desde que a vi-
mos em Le Jeune Homme et la Mort, |
Claire Sombert fêz exercer-se todo

imobilidade e repouso.
Tenta o coreógrafo,despertar, em vão,
uma das figuras femininas deitadas.
Busca, inutilmente, acordar o baila-
rino que se estende a seu lado. Um
estremecimento de vida, entretanto,
os percorre, e eles se soerguem, quan-
do o criadbr do ballet resolve unir-
lhes fortemente as mãos. Os movi-
mentos de todo o conjunto, aos pou-
cos, germinam do nada As capricho- I
sas figuras com barras são particular-1
mente interessantes. E* muito rica a ;
variedade rítmica das evoluções, que:
culminam quando Jean Babilée gal-
ga, acrobàticamentc. as barras sói-
tas que um grupo de bailarinos lhe
estende. Mas êsse primeiro surto ten-
de a morrer, íalta-lhe o élan vital,
e tudo mergulha outra vez na zona
inerte do incriado. E' quando a
-Idéia", encarnada pela bailarina que
dança sozinha no palco, surge em
torno dos corpos imóveis. Ela des-
perta o coreógrafo que, por sua vez,

anima cada um dos elementos que vai

ordenar na trama eloqüente da
dança.

Antes de terminar, uma retifica-

çâo: a coreografia de "O Orfeu», que
aplaudimos no primeiro programa, e

da autoria de Adolfo Andrade, um

dos seus intérpretes, e não como, por
engano, saiu publicado no programa
do Municipal, e aqui reproduzido.

TEATRO
ANNA DARBELOFF E GERARDO GUERRIERI

DESCOBREM O TE.4TRO DO BRASIL
Jean Babilée entusiasma-se com a "capoeira"

exibida por Artur Emídio
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CINEMA
A CHAVE
(The Key)

m> Direção de Carol Keed • Produção e screemplay de Carl Fo-
rernan, baseado na nocela "Stella", de Jan de Haríoj • Fotoornfia de
Osirald Morris • Planos desenhados por li'il/rid Shi_*lcton * Mtísica
de Malcoim Ar.iold 'Cast: William Hotfien, Sopfiia Loren, Trevor Ho-
ii are!, Oscar Uomolka, Kiero.i Moorc, Bcrnnrii Lee, Bcatrice Lehman,
Noel rareei* Bryan Forbes, Sydney Vivian, Rupert Daries. Russell
11'aíprs, Irene Hr.ndl, John Craword, Jamcson Clark. — Carl Forc-
man-Open Roca'; Cdiimbia, CinemaScopc, 134 minuíos, 1958.

Giulietta Masina c Ioncsco no "Teatro Clube" de Roma

pertando justo Interesse do público, 0 seu prestigio de primeira figura
que Via de regra se expande até as feminina do conjunto. Êsse prestígio
manifestações de entusiasmo

A masculinidade da técnica de Ba-
bilée se alia à elegância e à graça
nobre. Assim o vimos, por exemplo,
no "Dlvertissement" do segundo pro-
grama, cuja coreografia do próprio
Babilée é composta sobre a atraente
música moderna de Jean Mlchel Da-
mase. Uma das estréias do conjun-
to, Josette Clavier, nos exibe al uma

1 técnica, de provenlência acadêmica,
mas expressivamente modificada, que
ela sabe munir de encanto sedutor.
Como tive oportunidade de sublinhar,
em artigo anterior, não há, nas rc-
citas de Babilée, demonstração algu-
ma dc técnica pura, em que a virtuo-
sidade funcione como o objetivo do
artista. Mesmo nos baileis pequenos,
que nio admitem entrecho, o valor
humano ressalta, e a personalidade
rios intérpretes, não a sua virtuosi-
dade acadêmica, é que lhes dá sen-
tido. A pureza da técnica de Josette
Clavier faz afirmar a sua personali-
dade vibrátil. O "Divertissement" é
dança pura, em que a técnica está
a serviço da emoçio que a sutil ou
incisiva rítmica dos movimentos des-
perta. E por falar em rltmioa — eis
um dos grandes predicados da arte
de Babilée. A audácia acrobátlca as-
guine nele significação plástica, mas,
também. rltmioa. No "Divertisse-

ment". vem a certa altura, pular cor-

ioaihíibos rsfAOOHts
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certeiro renovou-o, por exemplo, no
"Adágio", sóbre música de Albioni,
com coreografia de Gerard Ohn, e
que dançou com o autor desse deli-
cioso "pas-de-deux". Em matéria de
"pas-de-deux", há algo aqui de per-
turbadoramente novo. Mostra-se
Claire Sombert de uma esbelteza ex-
traordinária, e seu coreógrafo que,
no caso, é também seu "partner", a
anima de significações plásticas lné-
ditas.

Desejo ainda referir-me, nesta crô-
nica, a apenas mais um bailado: La
Créatlon, de Lichine.

O ballet silencioso... Antes, mes-
mo, que Jean Babilée nos visitasse,
há dez anos, já havíamos visto, pelo
"Original Ballet Russo", o bailado
Ícaro, de Serge Lifar. E o próprio
Llfar, mais tarde, dançou essa co-
reografia, no Municipal. Ícaro é sem
música, mas apoiado na percussão.
Já La Création, de Davld Licl.lne.
que o Ballet de Bibiléc voltou a
apresentar-nos, é totalmente sem
música. Trata-se de uma solução es-
tétlca perfeita para o ballet silen-
cioso - e não resulta contraditório
que se venha louvá-lo cm uma seção
musical.

Nesse ballet. ou melhor, ensaio co-
rcográfico dc Davld Lichine, pode-
mos subentender, dentro do silêncio
em que éle se desenvolve, a musica
Ideal que se uniria estreitamente às

imagens visuais. Eis um coreógrafo
que. na sala de baile, compõe um
novo bailado, e ,se utiliza do seu ma-

terial humano como forma, ainna
inerte, para as visões, ainda vagas,

que lhe perpassam na imaginação
criadora. .,,,

O coreógrafo - Jean Barbilée -

defronta os bailarinos, cujas ftgu-
ras. isoladas ou em grupos, formam
um conjunto atraente e ornamental.

Éramos d<*7 em torno à mesa de .famoso "Terzo Programa" da Tele-
Jantar na nossa casa de Santa Tcrc- * visáo romana. diretor da íamesa
sa. (No Verso do poeta-principe |"Coleç&o Teatral" da Editora Einau-
eram três. . .) Éramos dez: os es- di, de Milão, e eu... Éramos dez.
critores Patrícia Galvão, Geraldo Fer-1 Anna Darbeloff e Gerartío Guer-
raz, Benedito Nunes, professor da rieri vieram ao Brasil para uma
Universidade do Pará, Maria Silvia \ viagem de descoberta. Descntaerta
que com seu trabalho em "Édipo de uma cultura que lhes era quase
Rei" para o "Norte Teatro Escola" desconhecida. Não desejam impor-
do Pará obteve recentemente o "Prê-i tar coisa alguma da Itália "mas
mio França" destinado "ao melhor; exportar alguma coisa da riqueza
diretor não profissional", no Festival cultural do Brasil para a Itália" —
de Teatros de Estudantes em Sal- como Gerardo Gucrricri nos decla-
tes. Os demais eram Jean Babilée.. ra,
que vinha de um de seus vesperais Entre um prato e outro, Anna
no Municipal minhas irmãs, Anna D.-rbeloff, que tem a graça de
Darbeiolf, presidente do importan-' uma adolescente, acentua que "che-
tí-simo "Teatro Club". de Roma, gou o tempo de começar relações
Gerardo Gucrricri, esteio da revista reciprocas. Durante séculcs o Brar.il
"Vita", dc tanto prestigio na Itína [.prendeu com a Europa. Este é o

• e fora dela, hemem com uma o»- memento dn Europa aprender com
será apresentada hoje, terça-feira, as. blicteca no crânio, responsável Felo'0 Bra.*:l". Gerardo Gucrrieri inter-

EURICO NOGUEIRA FRANÇA

Jean Babilée,
Hoje, à noite

A última recita dc assinatura (ter-
ceira) da tsmporada. J<*an Babilée.

21 hs., no Municipal.

ÀS VÉSPERAS DO II CONCURSO DE PIANO

Haydée Lázaro, em Bruxelas, convida a rainha Elizabeth
para assistir ao certame
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vem. Não compreende oue existem
brasileiros com complexos de iníe-
ricridade quando pensam em outros
paises. "Por que? — Gerardo con-
tinua mediterrâneamente, tem sa-
ber esconder seu entusiasmo —
Não sabem eles que a arquitetura
brasileira é a mais importante do
mundo neste instante? Ignoram por
acaso que o "Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro" quando
terminado será o mais belo museu
de todos os tempos, de qualquer
pals?"

Ambos fazem diariamente pe qui-
s?_5, visitando discotecns, livrarias,
bihlioteca?. museus, atcliérs entro-
Viítando personalidade*?, assistindo

Já houve no cín.ma — o dc
logo após a última guerra — um
lugar para Carol Reed. Não há
mais — nem no cinema inglês,
que anda muito por bai;co. The
Kcy è o segundo tiro com que o
diretor alveja a si próprio, em
seguida ao de Trnpeze. O êxito
de Sir Carol (e o Sir parece Ur
dado azar) nessa exp.riência n.°
2 tira o cineasta do mapa. É sò
o passado, agoi-a: a lembrança
de Odd Man Out (Condenado),
de The follcu Idol (O Ídolo Cal-
do), de The Third Man (O Ter-
ceiro Hemem) — aqueles filmes
com que Reed se impôs, paraie-
lamento a Davld Lcan, entre cs

primeiros no cinema da Ingla-
terra. O que ocorreu com êle e
um mistério.

E The Kcy é uma realização
lamentável. Nâo só de Carol Re:_i,
mas também de Carl Foreman, o
ex-sócio de Stanley Kramer —
cem o grande titulo de cenarist..
de Hifjli Noon (Matar ou Morrer)
e que volta como produtor e
scr.pier. assim errando duas ve-
zes: ao escolher c ao adaptar a
"Stella" de Jan de Hartog. Só na
formação do elenco, o produtor
Foreman, de olhos bem abertos,
acertou no reunião de William
Holden. Sophia Loren e Irevor H<>-
ward. Êste trio central vende qual-
quer droga a que eirva de rótulo.
E vai vendendo e6ta "chave".

Foreman, com certa arrogância,
chegou a escrever um artigo de
resposta aos que viram em The
Kcy "mais uma fita de guerra".
Em sua opinião, o filme ròpet-T
"o qu*; espero nunca me cansar

gue um e outro até o apartamen-
to onde se encontra Sophla Lo-
ren. Holden é l«vado por Howard
.- e, antes dêste, outros por lá
passaram: de mão em mão corre
uma chave. A chave que Howard
dá a Hnlden, a fim de que o ami-
go tome posse do apartamento •
ce Sophia se êle não regressar de
aiguma viagem. Stella — titulo
ca novela original e nome da ho-
roina — acaba por nos parecer,
embora difusamente, em /lou, um
personagem simbólico, como a sig-
nifiiar o conforto feminino, com
seu calor e suas atenções, para
alguns privilegiados (os da cha-
ve) entre aqueles homens em
guerra c amontoados, em per-

Festival em Moscou

Sophia, William Holden

MOSCOU, 10 — O I Festival Cine-
matográfico Internacional de Mo. cou
começou. Iv.je, por fim, a assumir
aspectos parecidos aos dos festivais

rldadea! capitalistas, com a chegada de alguns
a espetáculos, ouvindo autOr.uuuco --- d da
CAr00lrf°an^pAmúSl«a'dSlcl Cortina de Ferro. Entre os que che-âS ttiwr íKuiríiEUram çawn ™-™-

Desejam apresentar o Brasil du-.G.uHetta
rante umn "Semana" no famoso.lamoem
"Teatro Club" através de manifesta-.din t. :

Massina c Richard Todd.
chegaram André Mlçhel,

francês, Emmannuele R.va,
efieTváriasr"E__se""Téatrõ Club" temida Itália; e a menina prodígio do
íevldo a Roma as mais sérias, ai'cinema australiano, Dana Wilson, de,
mais importantes contribuições ar-1 10 anos de idade. i
tisticas da Europa e da América. Faltando, unia semana para terrm-
Suas r-alzaçócs têm lugar no imen- nar o festival, ainda nao se viu um!
so palco do Teatro Qilirino, cnvfilme com pretensões ao prime...-,
um público que superlota sua pia-.prêmio, embora seja certo que a In-,
teia durante noites e noites. Intér-*glaterra. França e Suécia não apre-
pretes, autores, bailarinos, coreog.à- sentaram, ate agora, seus m .(
íos, conícrenristJS, diretores, cc.i-, oficiais.

Haydée Lázaro, no Palácio Real dc Bruxe-as, é recebia,

pclo coiu'e André dc Meeús d'ArgenteuíI

A senhora Haydée Lázaro, vice-
presidente da Organiz içao dc Con-
cursos Internacionais c Concerto.,
entidade responsável pela realiza-
cão do II Concurso Internrcional
de Piano do Rio de Janeiro, a
realizar-se nesta Capital no cor-
rente mês, regressou da Europa.
para onde havia viajado na qua 11-
dade de representante da referida
organização.

O objetivo primordial da sua
.....m foi o de co*™1?,**,'-'.,.0"'

clalmente — cm nome da O.C.1C
— Sua Majestade a Rainha EU;
sabeth da Bélgica, patrona das
Artes em seu pais e grande admi-
radora do Brasi'. para vir ao nosiiO
pals como conv.Jnda de honra co
II Concurso Internacional de Pia-
nn, certame que conta com o apoio
e o prestigio do governo brasi-
leiro. .

Respondendo cm nome da rainha,

(Continua na 14.» pág.)

Juntos de câmara, corais, orqueí-
trns sinfônicas. cantores têm tico
um encontro com a Inteligência uni-
versai sob o? auspícios do "Teatro
Club", na capital italiana.

Gerardo Guerrierl e Anna Darbe-
loff náo eceondem seu entusiaírro
diante drl oue viram em Sant"",
durante o "Festival dos Teatros de
Estudantes". Nem da reveliçSn c;..e
lhe tem sido os nossos Jovens au

Os americanos eximiam com gran
de êxito "O diário de Anne Fran i"
mas fora do concurso. Também 1 .rr
do concurso, os franceses apresenta-
ram "Hiroshima, meu amor", filir*-
que provocou controvérsias entre os
críticos quando exibido em Cannes..

O filme oficialmente inscrito pcln
França, "A sentença", será mostrado
no fim da semana. A Inglaterra »p.*e-

n„_ mie- i sentará amanhã "Um grito das ruas*,
tores como Gianfrancesco Guarnie- cN|bJr. „para Q' Antônio Callado. Jorge Andrade. ^ ^ dia„

Hoje foi o Dia do Japão, com "Oi
caminho inesquecível", história de um
menino cego cuja carreira como vio-
linista é cortada pela morte. (UPI)

CARTAZ »E HOJE
BUATES

XRPÊRGE - 67-4624 "Waldir Cal-
mon E Seu Conjunto".

AU BON GOURMET - "Murilinho
E Quarteto De Zé Maria"* _. „

BACARAT - "Piano De Chuca-Cnu-
ca E Glgl No Acordeon".

BOÍTK PLAZA - (Avenida Prado
Júnior, n°. 268) - 57-1870 - "Bar-
rlqulnha, Vadlco e Bola Sete . —
(Dla útil sem Couvert e sem Con-
sumação). _..

CANGACEIRO - "Marisa, com Hiba-
mar c Téo Moreno ao Plano*

CLUBE 36 - 37-4790 - "Paris No
Rio"

BEGUW - (Fechado).
CIRO*S - 37-1101 - "Musica E Dan-

DRINK — "Djalma Ferreira E Seu
Conjunto". — (Apresentação dei
Passistas c Ritmistas).

Fí.í.D*S - 87-0769 — "Sarar. Vau-
Rhan". _ . . .

GOLDBN-ROOM - (Fechado).
ur-FI — (Avenida Princesa Isabel n*.

63). k partir das 17 horas. - "Mu-
•Ica E Dança". - (Dia Útil sem
Couvert e sem Consumação).

L.V BOHtME — (Avenida Nossa Se-
nhora dc Copacabana, n". 14) —
Leme. — "Roslnlia Lorene. an vio-
lão ric Arllndo Borges*. — (Res.
87-8016).

MA GRIFFF. - R7-5r.ll - "Dora Lo-
pes".

KKV-BOITE — "Fafá Lemos".
MAXIM'.? — 37-9644 — "Danças E

Música" — (com Ari Mesquita ao
planol,

P. BLANCA — (Praia Vermelha) —
"Alvlnho r seu Conjunto".

PICALLB — "Variedades e Sttip-

NIOHT AND DAV - 42-7119 - "The
MllHon-Dóllir Bnby". - (Cia. de
Carlos Machado).

NíJVO MUNDO — "Jantarei Musica-
no»"-

SACHAS - 37-6aiB - "Sacha E Beu
Conjunto" — (com Murilinho de
Almeida, Mlrso Barro e George
Green 1.

TUDO AZUL — "Américo ro Piano".

TEATROS

CINEMAS
LANÇAMENTO»
"GAROTA ENXUTA" - com AnW*- p„pi;Mn n-mi -

to - Grande Otelo -Nelly Mar Mulhercs são Minhas".

rnrAr _ 42-1218 - "Cavaleiros Do I CENTRAL - 30-3652 — "A Vergo.
*mZi I nha Dc Ser Profana". I temporada univer— Da Terra ... 4 Jr. opinião

tins. - (Produção nacional).

IfUS -'42-0763 - "Voltei A Ser Ho- I COLISEU - 29-S753.. ; Nascem Os Homensmem". - „
MARROCOS - 22-79791 -
PRESIDENTE - 42-7128

Sargento Ê De MorU*^ m ^ ESPERANÇA _ (Praça Valqueirc)"Que Sejas Feliz"

DEL CASTILLO
_ "Êsse ENGENHO DE DENTRO - 29-4136

Fúria De Conflitos".

Oduvado Viana Filho, ç outro.-,
mais. Aplaudem o "Seminário de
Dramaturgia", do Teatro de Arena
de S Paulo. Acreditam que Gim-
ba" que o Teatro Maria Delia Cos-
ta apresentará ano próximo, no
Teatro das Nações, em Paris, ser&
um autêntico acontecimento nesfa¦ crsal. Anna Darbe-
loff é dc opinião que nosso teatro
Já assinalou tudo quanto podia as-
sinalar da Europa e" ria América.
"Está em condições Iguais aquela
em que se eneentrava a América
quando 0'Ncill apareceu. Isto é ma-
duro para uma dramaturgia impor-

.,::.ltOT - "Garota, GUARAcT^JRocha Miranda) -jiíj^j^^^orWn™m\s; 
su.> íundaçâo dos cursos jurIdiçr,s, o

INSTITUTO DOS
ADVOGADOS
ANIVERSARIA HOJE

O Instituto dos Advogados Bv_i
sileiros comemora hoje, data da

_ com l.i.uii"" — "í.-."-,j- _
_ Robert Newton. - Colorido. -

(Produção americana).
•MONPTI" - com Romy Schnelder

_ Horst Buchholz. - Colorido. -

(Produção alemã)
29-8733 -' "f-ii-e música e artes populares, represen- scsção magna. Na oportunidade,

tara o resultado rie uma tomada oe serã0 realizadas solenidades ciUC
consciência da realidade M»1 por sua significação, deverão rmi-

RIO BRANCO - ¦¦•—  "Garota Enxuta" . . 
.a vntTA AO MUNDO EM 80 DIAS»: Enxuta" mP_RAT0R _ (Méier) - "Monp- gestões no Brasil que certamente es- seu 1169 aniversário de existe*.-'A VOLTA ao munjju ti! SA0 J0SÉ - 42>osw "¦» t,„ timuiarão um teatro novo. de im- cia comemorando a dala, terá_ com cantlnflaa - Davw mv_ Nascem Os Homens • _ 29.8330 _ „Férias Em Pa. staçSo ahSoiuta e 

^^J: lugar hoje, às 21 horas, na selo
%?^ar%o -.7-2795 - "O Mis- ris". Ibrasileira -adverte 0"!^ 

social da entidade, na Avenüa"^rDYMina-AblSada**0 
\ 

t^^SmmTosimmmm' °" 
í^.\mf\1mW$™ *?» MarCChal CÔmBr-a' 210' 59 ***

ASTÓRIA — 47-0466 — Sorrisos uc
Uma Noite De Amor". ,.Raln.| Sargento É De Morte'

ALASKA - (Copacabana) - ^10', MARAJA _ 2Z-liM •¦¦¦  ,.., n,

«¦-* —•¦ ' «s-í. - s!s.m,:;k- *^a>. d. c... «>sir%;*. „„„„,* jj-s-g &jrsn_fis*: -¦ '¦""" '¦'¦ conta 
a Jean Babilée a respeito do

ds repetir: que a guerra é des*
truidora. inútil, insensata". Mas.
prossegue o produtor-cenansta."tudo isto é só o fundo para uma
história pessoal, na qual homens
e mulheres entram em conflito
não com a morte, mas com a vi-
d'i e consigo mesmos". E éle i*he-
ga até, mencionando H.0li Noon,
a atribuir a Tlic K**./ qualidades
de tragédia: o ato ío sherijf, ao
atirar na poeira a sua insígnia.
"tln star", e um momento dc tn-
unfo amargo — diz, e nisso tem
razão — mas. não parec; tão con-
vincente ao acrescentar que o ato
de jogar fora a chave, desta feita,
ó um instante de derrota penosa.
O artigo dc Foreman, no entanto,
não é vazio — ao lado da argu-
mentação que não consegue tor-
nar vitorioso o ponto de vista
de que The Kcy não é um filme
de guerra, o autor alinha con-
ceitos mais aceitáveis, como o rie
que "o destino do homem c uma
luta sem fim para sobreviver cem
dignidade, e nessa luta éle é ca-
paz dc perc'er muitos dos objetas
materiais que lhr são caros, mas
pode ganhar o direito d.*, viver
para si: e rempre o Indivíduo
tem de lutar contra a massa (...),
lula que tem de continuar se o
indivíduo deve trazer alguma con-
tribuição para a sociedade. Uma
conformação cega, cínica ou de*
sesperada significa a derrota, n.io
só do indivíduo, comn também rio
grupo em que éle «c enquadra".

Até al. Foreman só "explicou"
Hioli Noon. Outra coisa é The
Kct/, e não è quase nada. As re-
nas dc guerra — no mar. com
os rebocadores em ação. cnmnn-
dados por Trevor Howard ou Wil-
liam Holden — predominam na
narrativa e dão a esta o aspecto
muito Inglês rie um documenta-
rio, Nos intervalos, a câmara se-

manente tensão, na zona portuá-
ria, para atender mais rápidanvn-
te ao chamado rio combate. Mas
Stella, em certa altura, é mais
uma neurótica — uma mulher
que, traumatizada com a morte
rio noivo, passa a vê-lo em todos
os que sucedem, ric chave em
chave.

Não é isso. entretanto, uma com-
plexidade dramática. E Tlic Key
pfssa muito tempo no mar. rep-*-
fi*.c*o os trabalhos de salvamento
d* navios avariados ou desgarra-
dos do comboio pel. frota ric re-
horadores que nem sequer tém
armas para enfrentar os subma-
rinos adversários. Em terra, de
espaço em espaço. Sophia está
sempre passiva — vem com o
apartamento, não importa quem
tenha a chave. E quando um amor
(nor Holden) sucede o que re-
sistia há tantas viradas, ainda há
a chave para atrapalhar — c ela
vai' embora.

A direção rie Carol Reed. vi-
spndo especialmente às expres-
sões fisionômicas rios interpretas
(o Holden, Howard t Oscar Ho-
molka não sán de riar trabalho)
e. usando-o? com freqüência cm
planos aproximados, procura tam-
bém a fotogenia ria guerra no
mar, sem maior êxito, o que es-
panta em virtude rie um mestre
como Oswaldo Morris (o fotógra-
fo de Huston) haver sido mobi-
lizado. O ritmo de todas essa6 ma-
nobras, por fim. é o mais aca-
riêmicn. o mais conformado. Tli»
Kcy nnri.i acrescenta ao seu gê-
nero — .. filme de guerra — e re-
tira de Carol Reed (não sem lan-
çar. ao mesmo tempo, uma sus*
peita sobre a "nova fase" de Cnrl
ForemanI os últimos vestígios de
uma classe c um estilo, substitui-
dos por um respeito sincero à me-
dinendade — que é Inapclável,

MONIZ VIANNA

Charrler. - (Produção francesa). ^^'."cóp^cABANA - 27-5150

..AMIGOS DO PEITO" _; com Gero- -p$*$*ff^"fonM - '-Esse
nimo Mcynicr - Andréa?.;" Sargent0 É Dc Morte".
Luigi Tosi. - (Produção Italiana). =aNr£B|(/ _ „.im .

FLÓRIDA — 37-7111 — "Desejo",
-SORRISOS DK UMA NOITE DE FLOní;STA _ 26-6:57 - "Primavera

AMOR" — com Ulla Jacobsson outono E Amor". .
Eva Dahlbeck - Harrlet Andcrs- G[MNABARA - 26-9339 - "Baionc-

gon. - (Produção sueca). tM D(. Aço".
rpÀNEMA — 41-JSOÕ — "Justiça Fi-

"OA TERRA NASCEM OS HOMENS ,..
- com Gregory Peck - J«n«m- LEBLON - 27-7805- "Da Terra
mons - Carroll Baker. - Colori- Na5Cem os Homens".
Ar. .Produção americana). t KMK  "Paraíso Proibido .d0. _ (Produção M"*rRO-COPACABANA - 37-9S08 - PALÁCIO VITÓRIA - 48-1971 -

-FÚRIA DE CONFLITOS" - 
çom ..'Garôta Enxuta" "Crepúsculo De ódios

Ertdie Constantine - May Brttt -
1 tn Rorco. - (Produção frnnce-

MEYER- 20-1222 - "Garôta Enxu- conta a Jean Babilée a reipw» »«; orador oficial da Casa. que cnal'C-
ta" !imPact0 °-uc f,a,cZ.tbW En-lcerá a vida e a obra dos colegas

MONTE CASTELO - 29-8250 -, ta no no»o m.mna^ro^ 
^ ^^^ fn!cddos nQ ano dc ,g5R £m se.

Mô?rBüNITAC-AC,Padre Miguel) _«$«. deU*Ar.e**, Fa.a-.he da.ne- guida, se,*á feila a entrega sole-
"Baionetas De Aço".

MURlAí: — iHigicnópolis) — "Vir-
gindade".

NUVO HUIUV.UME - (Coelho Neli
FtlENTJS - 30-1131 - "Aconteceu 

| ^'fiVc-se''elõgícsãmente á colabora-1 pectivo Concurso.
Km Roma". | . do5 diretores Itali-inos ao nosso

atual teatro. Ao que Gerardo Oucr-
ricrl acrescenla: - Essa colaboração

alidade do Bra*n, uma "•"""«> nc dos prêmios aos autores c._..v
fantástica e cujas Pf,"£«"'![" /* monografias dc Direito Público ej
desenvolvimento no futuro sao c ur niroiln 

PrivnHn splrcionafln-;
verão ser patrimônio comum ao es- cie uircno iinnno, sciccionaons

r>> .,:.._. -ii^nt-r* Patrícia Galvão pela Comissão Julgadora do rcs-

Museu de Arte Moderna do Rio do Janeiro

HISTÓRIA 1)0 CINEMA FRANCÊS
7.° Programa

A Primeira Avant-Garde: UHerbier
1924 Fcu Mathias Pascal, de Mareei 'Herbler, baseado na obra

de Pirandello, décors dc Cavalcanti —• com Ivan Mosjouklne, Mar*
cella Pradot, Madelelne Gultty, Pierre Batscheff, Mlchel Slmon.

• Hoje, no Teatro da Malson de Franee, as 18,30 (série A*l) a
21,30 horas (lérle A-2). Amanhã para as outras séries.

"Garô-

sa).
•MÔN1CA Y. O DESEJO" - com Har-

rie Andcrsson — Lara Ekbçig. -
Reapresentaçáo. - (Produção aue-
ca).

• •CAVALEIROS DO ÓDIO*' - com
Jim Davis - Arleen Whclan -
Faron Young
canai.

Enxuta
PAX - 27-6621
POLITFAMA -

ros Do ôrilo".
PIRAJÁ - 47-2-68

Aço".
RIA.V — 17-114. — "Da Terra Nas-

cem Os Homens"." 9932 "A Fami-

- "Garota tínxuta".
23-1143 — "Cavalei-

"Baionetas Dc

<..'.I....'T_S - 30-1131 - "Aconteceu 1^*; ^^ nosso
PMIA TOÜOS — 29-5191 -
rALACIU IlIGlENOfULlü

ta Enxuta". í torna mais valiofa nossa afirmação
PALÁCIO SANTA CRUZ - "O Mé- mie de fato existe uma PO"1*5**'*"-

dico E O Monstro**. 'dt de uma complementado entre
nosses povos, que nos faculta are
Jar uma troca rle valores cada vez

o. Chega-
André, os

. :,,•,.«".< -. -:¦• 1 :¦¦¦•¦¦¦ u Jovem dl-
reter de cinema Sérgio Sarracrnl

j (brevemente, em gõ?o de bfllsa tie

MIRAMAR - (Leblon, - "Êsse Sar- PARAÍSO - 30-1060 _ "O Vampl- matt ln«e«a._ ^^

l^^-"T-ür. 
--- "Garota mj&fo SÜH^A - (Cascadura, -1 ram 

^ 
cron..ta^Ma^ A

Sábado Violcn*

GR1SB1" — (Ouro Maldidoi — com
Jean Gabin — Jeanne Moreau —
Dora Doll. — Reapresentação. —
(Produção francesa).

A FAMÍLIA TRAPP" - com Ruttl
Leuwerik — Hans Holt. — Colori-
do. — Reapresçntaçio. — (Produ-
çio alemã).

TtATRO GINÁSTICO - 4*_-*ã:i -
"Panorama Visto Da Ponte".

TfCATRO DE BOLSO — 27-3122 - "A
Colina Das Sete Minas".

TKATRO DHLC1NA — 32-5M7 -
"Tia Mame" — (com Dulclna e
Marlene).

TEATRO COPACABANA - 47-1818 -
"Alo... V.-M99". ,

TEATRO CARLOS GOMES - H-75R1
"Mulher... SA Daquele Jeltol".
(Cia. Joana DArc).

TKATRO TIJL'CA — 38-1039 - "A
Compadecida".

TKATRO MESBLA - 23-7622 - (Cia.
Tônta-Celli-Autran* — "Seis Per-
aonatens A Procura De Um Autor"

TEATRO RIVAL - 22-1721 - "Cinde-
r«la Cm Caxias".

TEATRO RECREIO — 22-8164 -
"Tem Buhubú No Bobobò". — (Cia.
Walter Pinto).

TKATRO MUNICIPAL - 2__-9.S.1» -
TKATRO .--ERRADOR — 42-'«442 —

••Pley&ov- _ (com Eva. Adriano METRO-PASSKIO - 22-64»
Re.v. Ahdr* Vllon e Beatrti Veiga). r«U Enxuti

TKATRO UNIÃO - (Estúdio Mi -
-Antoínette. A Caivota E A llu-
Bio". — (Re». 36-2379". - Sòmen-
t* ás sexta», sábados t domingo»

TEATRO SAO JORGB - 4S-9051 -
"A Ratoeira' — (Teatro do R101.

TEATRO SA.VTA ROSA DE LIMA -
.*."-". — "O Panam E A Feiticel-

_ (Produção amerl- RjCAMAR — 3'
ha Trapp".

. .,.,„, RIVIERA - (Copacabana) - "Furla

O MISTÉRIO DA MINA ABANDO- Df Conflitos**.
NADA" — com Damian DamiecKi ROv^[, _ (Copacabana)
— Mateusi Gorski - Mirhal Busta- EnxuU
monte. — (ProduçSo >•

<tSSE SARGENTO t. DE MORTE" -
com Andy Grlffith - Myron Mc
Cormlck — Nick Adams. - (Pro-
duçSo americana).

"Êsse Sar
"Justiça Fi

ROXV - 27-82(5 — "Monpti".
SAO LVlt - 25-7459 — "Da Terra

Nascem Os Homens".
MI.N, NORTh
AMÍRICA - •iü-1519 —

gentn t. De Morte".
AVBNIDA - 48-1667 —

CARIOCA - 28-8178 — "Da Terra
Nascem Oi Homens".

KSKYK-T.Jl/CA - 23-5513 -
ESTACIO DE SA - 32-2923 - "Co-

ração Em Chama".
FLUMINENSE — 28-1404 — "Aqui Sõ

Cabem Os Bravos*.
IMDDOCK LOBO - 4S-C610 -
MADRID — (Tijuca) - "Monpt

PFNHA — 30-1121

PILAR - 29-6460 estudos roncedids pelo governo na
RAMOS — 30-1094 - "Por Ordem Do ,u]ja cstudarft na "Cinccittf. de
Czar". Roma), o pianista F*terc Perrettl.

RÍ_Gf..\CIA - (Cascadura) — "Ga- ml(, a xtAlia nos mandou pnra o 2 x
rota Enxuta" j Concurso Internacional de Piano. o.

REAL — 29-3467 — "Tara Maldita", diplomata Caries Leite, e os alunos.
ROULIEN — 49-5691 - "Paris Clan-jda Academia Artur Emldio, que se
destino". I exibiram em números de "rapoel--

ROSÁRIO - 3U-1689 — "Fúria De „.*, 14,,i.„,
Conflitos". i A magia daqueles cerpos elástleos,

Garôta gASTA Cí.CILIA — 30-1S23 — "Trai- flexíveis, áçeis, em passes rápidos,
ç,'.o Na Selva". de um mistério quase rellRioso, a

SANTA HELENA - 30-2666 - "Sam- todos contagiou.
ba Na Vila". ! Jean Babilíe acompanha em lilên-

SAO LUCAS Ido aquela dança popular que e a
SAO PEDRO - 30-4181 - "Garota herança dos negros que " a"c";
Knxuta" diam da violência alheia sem outra

SAO JORGE - (Marta das Graçasi arma que não a dc seu prOpno cor-
rS"-M3S-"AFlnrD°^, Guerrierl Jean Babilée
"grjKSd - 29-8,08 - "Choler De g^^SW™^.»'

M HOMEM QUE
Fül UM MOMENTO

0 CISIVO KH
HS;ÜÍ.I1Í

Quem uno COnli6C6 b-ü-uTBtes ?
Km Seleções de a(_rósln vnrê pode-
rá ler a história maravilhosa do
grande filósofo prego (jiie, aem
nunca ler eacrito nina linlin, cs-
leu.leu sua vnsta influência atrn-
v.!s dos sículos, até hoje. No mes-
mo número você lera ninrla 22
nulros arligos r, na Seção de
Livroa, "O DIA MAIS LONGO
DA HISTÓRIA". Adquira s.-.i
r.omplnr de Seleções de agosto.
A venda em lô.las as bancaa.

ca 4.740,00
rneniaii

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PEÇAS SEMPRE DISPONÍVEIS
OFICINA ESPECIALIZADA

INTJMEX
INDÚSTRIA i COM.ICIO tfA

R. Gol. Polidoro, 81-Tel.. 46*8000

v i.fcKNADOR
ir AM AR — 159 -

mando".

Nllf.KÒI
CASSINO —

JUSTIÇA riNAL*' - con. Jack Ha- MARACANÃ - 48-1910 — "A Marca cj-jyrRAL — 3807 - "Da Terra Nas
uklns — Dorothv Alison — John
Stratten. — iProdutao lnflèsa).

CINELANDIA
CAPITÓLIO — _S-i"6a — "Jornala

_ "Desenhos" - "Curiosidades"
IMrfRIO - r-9348 — "Justiça Fi-

nai". Ga-

MESBLA — j;-.«!J — '*M6níca E O
Oeiejo". — (Somente às aejundas.
terças e quartas-feiras».

ODEON — 2>t_>08 — "tsse Sarjento
t Dt Morte".

rAL.ACIO - «-OÍ.W - "Monpti

Do Gavião".
MARIANA - 28-13S7 - "Donatel-

•a".; METRO-T/JfCA - 48-9970 - "Garô-
ta Enxuta".

OLINDA — 48-103J — "Sorrisos De
Uma Noite De Amor".

SANTA ALICE — 38-9993 - "fc"e
Sarnento t De Morte*.

TIJUCA — 48-4518 — "Baionetas De
Aço".

KuBUKBIOS
ART-PALALIO-MEYER <- (Ejc-Ea-

kve» — Í9-S704 — "O Mistério Da
Mina Abandonada".

ABOLIÇÃO - (L|. da Abolição) -

Emidio.'«e aceitaria o contr.-to ric aparecer,
!num filme francês. Anna quer ««<-1

r-r. 'bl-lo no seu Teatro Club. tlc nao
Seu fltimn Co- ,lBe 0 que dizer Tcm sul "Ae**r>.

mia" modefta. simples, na Avenida
¦ idos Democráticos, em HiglcnOpoIu.

! Senha ampliá-la, traií-la mais para
o centro. .

_ Será «implejsmente ausência de
alguns meses. . .

Artur Emidio ]à nao hesita. Se o
contrato vier. irt contente. Talvei
conslea nn estraniteiro recurses pa-¦Academia."

P CM.

Í U mvSJÒ fH O í R Êt3 O f> R A M E N D A*rÇ 0111C f Hk

PATHí
ros"

ra" — (com "Os Duendes".. — Aos PLAZA ¦

II-I75Ô — "Oa Trapacet- -Justiça Final".
ACARI — "Cabarí Da Perdição".

IJ-1097 — "Sorrisos De ALPHA - 55-8215 - "Tanan E A Ex-
• _._*«.••¦<• » dommfos is 1« horas —
(Rua Voluntários da Pátria, r."
110».

TEATRO DA PRAfA - "RiU U Fo-
ra Um Inspetor". — .Reaervas dia
— ."-V-! - à noite: — J7-$»» -
Aa quartas, quinta*, aextai. aiba-
do» » dominjo»'.

TEATRO JOÃO CAETANO -
.SPCBLÍCA - r_-e_.Tl — .rechado).
•AISOS DE TRANCE - .recuado.
\QVtA JORGE — »Ma*4ur«r*l —
S* Naquela Base" — ide Boiteux
Sobrinho'.

VRQIX» DF OIVERSOES
i)VtXTA DA BOA VISTA - -Panjue FLORtA.VO -
líis-tt D» MuUier"

Uma Noite D* Amor". pediçSo Perdida
VITORIA - 4Í-9CO" - -A Volta Ae BARO.VESA _ J. P. A. 838 - E»

Mundo Em an Dlis". cravo Do Amor Das Amaronas .
RIVOLI - "Grtsbl- — (Ouro Maldl- BANDEIRANTES - »-3K2 -

cem Os Homens
ÉDEN — 6283 — "O Vampiro Da Noi

te".
GRILL - 4553 -
ICARAÍ — 5346 — "Da Terra Nas- ra aumentar sua

cem Os Homens".
IMPERIAL - 3130 - "RefiSo Do

ôdlo".
ODEO.V-NITEROI - 2-2707 — "Esse

Sargento t De Morte".
SAO JORGE — 2-2934 — '*Gar6ta

Enxuta".
SAO BENTO —
tST. ÜO RIO
GLORIA — iSJn JoSo de Merityl —

"Apuros De Um Xerife' .
IGUAÇU —
IMPERIAL -
NILOPOLIS - 2937 -
VERDE -
CAXIAS
CAXIAS — "Índio Heróico

NOYO CRONISTA
TEATRAL

BELMAR - (Engenho de Dentro. PAZ-CAXIAS - "Remado Do Ter-
"SiJSffi - """ ^ "•**Im^StlcmJZo*'- "Alegm De Vi- **%U* - "Aecnteceu Em Monte

ver". Ctrlo .
.'F.STRO I ***^*z Dí ?.***•* - S>-*M¥' - utu PFTRÔPOLJS

TRSASON - a:-*» -'?**_*?£•
á« H» horu - -Jcmaia* - CACHAMBV - 4»-3«:
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JURISTAS DEBATEM HOJE NA CÂMARA A FUSÃO
DO RIO DE JANEIRO COM O ESTADO DO RIO
Reúnem-se hoje no Salão No-

bre da Câmara dos Deputados,
às 15 horas, com as bancadas
federais do Rio e do Estado do
Rio, os juristas convidados pa-
ra orientarem os debates que ali
se travarão sôbrc á unificação
dessas duas regiões. Lá estarão
os srs. Raul Fernandes, Afonso
Arinos, Prado Kelly, João Man-
gabeira c Gustavo Capanema.

Continuamos recolhendo os
pronunciamentos de represen-
tantes do povo. como a seguir
destacamos. Nota-se _ sempre,
nesta seqüência, que são rarís-
simas as declarações contrárias.
Quase todas são favoráveis c
apenas algumas, entre estas, ofe-
recém, à guisa dc contribuição,
ponderações sóbre o modo de
executar a fusãn. ou sobre as-
peetos secundários do problema.

Hoje, entre muitos, trazemos
os depoimentos do governador
do Estado do Rio, sr. Roberto
Silveira, c do próprio presiden-
te da Câmara dos Deputados.

O GOVERNADOR

O governador, do Estado do
Rio, colocando-se numa posição
de magistrado, preferiu, antes
de manifestar-se em definitivo' 
no assunto, mandar, ouvir todos
os órgãos dc representação po-
pular do Estado, como Câmaras
Municipais e órgãos de classe.
Está preparando circular, afir-
mou éle, a ser enviada aos mes-
mos, de modo a possibilitar am-
pio levantamento de opinião.
Juntamente com a circular, sç-
guirá uma série dc quesitos sõ-
bre questões específicas na ma-
teria c que registrarão pontos
favoráveis e contrários aos in-
terésses fluminenses, cm face da
fusão.

Disse-nos também o sr. Ro-
berto Silveira que não tem êle,
pessoalmente, por enquanto, pa-
recer definitivo em torno da
matéria cuja controvérsia ainda
está aberta e se revela viva, até
o momento.

Por isso mesmo, continuou, re-
comendou aos representantes flu
minenses no Congresso Nacional
que procurem estudar o problo-
ma juntamente com os repre-
sentantes do Distrito Federal,
sem qualquer parcela de regio-
ralismo e procurando atender
aos interesses de cariocas e
fluminenses. O caso deve, ao seu
ver, ter uma solução harmônica,
tendo-sc em conta os pontos po-
«itivos c negativos do assunto,
«em que se cuide apenas dos
pontos positivos, no que respei-
ta aos interesses cm jogo.

Esclareceu, por fim, o gover-
nador que só após receber as
respostas dadas aos quesitos da
circular que está preparando po-
dera manifestar, oficialmente, o
•eu pensamento.

O PRESIDENTE

O sr. Ranieri Mazzilli, presi-
dente da Câmara, afirmando que
é irrestritamente favorável à te-
se, acentuou que o problema
dos detalhes, para o estabeleci-
mento da unificação da cidade
do Rio com o Estado do Rio de
Janeiro, não pode constituir im-
pecilho a um projeto de tama

pitai que geograficamente lhe
pertence, mas de dar também
ao Rio de Janeiro, como região
geoeconômica, a Capital que po-
liticamente lhe pertence, em têr-
mos históricos".

OCÊLIO DE MEDEIROS

O representante do Paraná apre-
sentou, antes da reunião das banca-
das do Rio c do Estado do Rio, quan-

nha envergadura e que vai ter d0 f0i decidida a fusão, um projeto
conseqüências de tamanha im-
portância para o Brasil.

Disse êle ao Correio da Manhã:
"Não se trata apenas de dar ao
Estado do Rio de Janeiro a Ca-

de resolução que, entre outras hipó'
teses, contemplava também esta úl-
tima. Disse-nos êle a respeito: "Quan-
do apresentei à Câmara dos Depu-
tados, na sessão de 14 de julho de
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No Rio à paisana
No Ceará fardado

1959. o projeto de Resolução, que
tomou o n.° 25, alterando o Regimen-
to Interno de modo a permitir a cri-
ação da Comissão Especial de Estu-
dos da Constituição do Estado da
Guanabara, tive também em vista o
problema da fusão do atual Distrito
Federal com o Estado do Rio de Ja-
neiro. A Carta Magna, no seu art.
2.°, dispõe que os Estados podem in-
corporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a
outros ou formarem novos Estados,
mediante voto das respectivas assem-
bléias legislativas, plebiscito das po-
pulações diretamente interessadas e
aprovação do Congresso Nacional, A
hipótese, portanto, já está prevista
no próprio texto constitucional, mui-
to embora se trate da fusão de um
Distrito a um Estado. Creio que uma
simples Emenda à Constituição não
seria suficiente para solucionar êsse
problema. Estudos mais sérios, sob o
ponto de vista constitucional, devem
ser realizados. Daí a minha proposta
de uma Comissão Especial para es
tudar detalhadamente êsse assunto.
Na verdade, o Governo Federal se
tem preocupado mais com o futuro
Distrito Federal do que com o futu>
ro Estado, que no caso de se tornar
constituído, nascerá com o estigma
de grandes deficits financeiros e de
responsabilidade de enormes encargos
administrativos. Transformado em
Estado ou anexado ao Estado do Rio,
o atual Distrito Federal não conta-
rá com o mesmo volume de árreca-
dações, pois a atual competência tri-
butária terá de ser repartida entre
o Estado e os Municípios. Êsse é o
aspecto mais grave do problema. Em
face da Constituição, a Assembléia
Legislativa do Estado do Ri0 terá
de ser ouvida em primeiro lugar. As
populações do Estado do Rio e do
Distrito, por sua vez, terão de fazer
valer o seu pronunciamento plebisci-
tário".

VICE-L1DER

O vice-llder da maioria, sr. Pimen-

ta da Veiga, representante do PSD
mineiro, é um entusiasta da fórmu-
Ia decidida pelas bancadas fluminen-
se e carioca. Afirmou à reportagem:
«Como mineiro só tenho' palavras de
aplauso ao bom entendimento a que
estão chefeando cariocas e fluminen-
ses para a solução do caso do Esta-
do da Guanabara. Não vejo solução
mais feliz para as duas importantes
unidades da federação. A fusão se
impõe. Melhor, como lembrou com
propriedade o Correio da Manhã, tia-
ta-se mais de uma reunião, isto é,
simples devolução ao Estado do Rio
de parte do seu território, desmem-

(Conclui na 11.» página)

Chefe da Casa Civil trabalhará para preservar
e fortalecer o sistema de forças do Governo

— "A firmeza e a coragem do pre-
sidente da República na defesa do re-
glme, mais de uma vez provadas, as
convicções democráticas do ministro
da Guerra, marechal Henrique Lott,
hoje candidato à sucessão presiden-
ciai e o exemplar sentimento dc lega-
lidade das forças armadas são o pe-
nhor de uma sucessão normal e pacl-
fica". Estas palavras foram pronun-
ciadas ontem pelo ministro José Sette
Câmara Filho ao receber do sr. Vi-
tor Nunes Leal a chefia da Casa Ci-
vil da presidência da República.

Em seguida, afirmou êle: "No exer-

cício do cargo que ora assumo darei
cumprimento à determinação do pre-
sidente Kubitschek de preservar e
fortalecer o sistema de forças parti-
darias que constitui a base politica do
governo. Acredito firmemente cm
uma nova vitória eleitoral desse sis

Em seguida, o sr. Sette Câmara falou

nosso processo histórico.

AVES90 A RANCORES

ração dos servidores e ainda a pre-
sença dos seus amigos naquele ato.

JVO Ml/IVDO POLÍTICO
Regresso de Lacerda e Alves
Lott perde entre os sargentos
Emenda dos Conselheiros

Em comício: Jango cria para Lott
um novo "exército"do deo coman

O marechal Lott enfrentou, on-
tem, pela primeira vez, nesta ca-
pitai, um comício elcitor..i. O pri-
meiro promovido pelo PTB para
apresentá-lo ao seu eleitorado.
Não foi numeroso o público, como
se esperava. Cerca de 5.000 pes-
soas, inclusive curiosos, oficiais
e soldados do Exército, à paisana,
praças da Polícia Militar, bem ar-
mados c municiados e poderosa
cobertura da Polícia Política.

Essa cobertura era visível des-
de a entrada de um beco qu-- li-

Lott mandou prender general
que não apoia sua candidatura
Acaba dc chegar ao Supremo,está sendo assim, e a autoridade

Tribunal Federal "habeas-corpus" 
jeoatora vem exercendo essas duas

do general da reserva Cassai Mar* atividades inequivocamente incon-
tins Brum, de Porto Alegre, Rio jciliávcis, sob o ponto de vista éti-
Grande do Sul. A ordem c impetra- co".
da contra o ministro da Guerra,! Termina o general Cassai pedin-
marechal Teixeira Lott, que o man- do aos ministros do STF a conces
dou prender (por trinta dias) pelo
fato de este ter criticado a posição
do titular da Pasta da Guerra co-
mo candidato à Presidência da Rc-
pública.

ya a Rua México ao edifício on- o ministro da
clc fica a sede do PTB. E foi por
êsse beco que o ministro da
Guerra atingiu o edifício São
Borja. Chegou momentos depois
do sr. João Goulart. Com um
atraso programado: do 30 minu-
tos, exatamente, porquanto a ma-
nifestação estava marcadi. para
às 20 horas e somente meia hora
depois dava entrada na sede do
PTB o candidato à presidência
da República lançado pelo PSD.

Guerra é levado
para o salão de sessões do PTB.

ROSAS VERMELHAS

CHAMUSCO DO ASSUNTO

Preso por tecer críticas íi atual
posição do marechal Lott (ministro;
da Guerra e candidato á Presiden-;
cia du República) o general Cassai
Impetrou ordem de "habeas-corpus", j
Junto no Tribunal Superior Militar. [
fste Indeferiu o pedido, Inconfor-i
mado, o impetrante resolveu bater
às portas do STF, dizendo que o
Tribunal Superior Militar indeferi-1
fã a ordem, por causa do "chamus"
eo do assunto"

INCOMPATIBILIDADE

F.is o que diz o general cm sua
petição: "O Impetrante, pelo motivo
só e exclusivo dc emitir o seu pen-
¦amento. foi punido rom a pena dc
prisão polo ministro da Guerra, que^
hoje nli.i esse mister à aspiração'
essencialmente politica de cândida- <
to i Presidência da República. P<v|
rece ao Impetrante que entre asi
duas situações hã uma incompnti- j
bilidade de fundo moral o coittrá-
rii so espirito e essência do recime
constitucional. No entanto, isso não ontem.

 dr

FOGOS E MUITA PROTEÇÃO

O marechal Teixeira Lott es-
tava bem guarnecido. Na van-
guarda estavam espadaúdos atle-
tas pouco conhecidos ou mesmo
inteiramente desconhecidos nos
meios civis. A retaguarda estava
com a mesma proteção. Os flan-
c.os, por outro lado, não foram
esquecidos. Pegando o elevador
especial, depois de saudado por
fogos e com alguns vivas frios de
uma coluna de senhoras e senho-
ritas especialmente formadas pa-
ra impressionar aos presentes, o
marechal Lott subiu até o tercei-

são da ordem de "habeas-corpus", !ro andar, sendo, a seguir, Intro-
tendo em vista o que garante aos duzido no gabinete do sr. João
brasileiros o artigo 141. parágrafos Goulart, que já o esperava cm
5f e 20? da Constituição Federal companhia do governador Leonel
(manifestação livre do pensamen-|Brizola c de outros próceres pe-to). 'tebistas. Alguns cumprimentos e

Recolhimento quinzena]
do imposto acl-valorem

Ler na 4.a página do 2.° Caderno

O marechal Lott saiu do gabi-
neto do sr. João Goulart, — que
permaneceu fechado durante o
rápido encontro, — com pétalas
de rosas vermelhas espalhadas
pelo jaquetão cinza, pela camisa
branca, na cabeça, na gravata.
Essas pétalas chamaram atenção
de todos os que se achavam no
salão de sessões. Alguns gritos a
Jango, Lott e Brizola e o ,vice-
presidente da República, assu-
mindo o comando do microfone,
convidou aos "companheiros pa-
ra saudar o marechal Lott na
rua, onde todos se sentiriam mais
a vontade".

TROCADAS AS ROSAS

Sai o pessoal, aos poucos. O
marechal Lott entra novamente
no gabinete do sr. João Goulart.
Demora-se uns cinco minutos. A
reportagem não teve acesso. Sou-
be, porém, que alguém sugeriu
que, em lugar das rosas verme-
lhas, deveria ser colocada uma
rosa branca na lapela do jaque-
tão. O marechal aquiesceu. E en-
trou na fila para se defrontar
com a massa que tomava conta
do trecho final da Av. Rio Brrnco.

ATROPELOS

Cerca das 20,40 o marechal Lott
descia para o palanque — armado
pelo Departamento de Turismo e
Certames da Prelcltura — cm com-
panhla do sr. JoSo Goulart. Na re-
taguarda o governador do Rio Gran-
de do Sul. Muita gente queria Ir

(Conclui na 10.* plglna)

o« t» Carlos Lacerda e Aluizio Alves estão sendo esperados

hoie°ne 
' 

C?p 
". 

d. regresso das viagens ao «*•••"•'££
n.iTaU da ouvirem os governadores udenistas, além do sr. <-arva

fhft nío, vSo convêrsfr ainda hoje e amanhã com os correligU,-

nárlos sobre a agenda da conferência que, em nome da UDN, vao

ter eom o sr. Jãnlo Quadros na Europa.

LOTT PERDE
ENTRE
OS SARGENTOS

A chapa que concorreu às elei-
cões no "Clube dos Subtcnentes e
Sargentos do Exército" que usou
o nome do marechal Lott íoi der-
rotada. A sua legenda traz o no-
me do "Sargento Wolf". Obteve
584 votos contra 624 da "Ordem e
Progresso", encabeçada pelo sar-
gento Carlos Machado Corrêa, que
será. assim, o presidente dessa Ins-
tituição. Os componentes da cha-
oa "Sargento WoU" distribuíram,
nas guarnições militares, milhares
de folhetos onde aparece o maré-
chal Lott brindando o sargento
Paiva Melo, candidato a presiden-
te pela legenda derrotada. O piei-
to íeriu-se sábado, transcorrendo
a votação e a apuração normal-
mente. A posse da diretoria re-
cém-eleita será no mês de se-
tembro.

RESISTÊNCIA
MESMO SEM
A UDN

Mais um contrabando apreendido
no armazém de bagagens do Cais

_ Mesmo que a maioria e
oposição cheguem a um acordo,
no que tange à emenda do Con-
selho de Estado - declarou-nos
ontem o deputado Aurélio Via
na — a emenda dos conselhei-
ros-senadores não poderá ser re-
tirada da pauta, porque o Regi-
mento Interno da Câmara é ex-
presso nesse particular: enquanto
não se esgotarem os oradores, as
emendas constitucionais nao po-
dem ter a discussão encerrada.

Frisou que nenhum deputado
pode requerer essa providência, c
não pode porque as emendas a
Constituição somente são retira-
das por seu autor. No caso, a
emenda pertence ao Senado.

O sr. Aurélio Viana não vê cor
mo possa ser resolvido o impas-
se, senão pelos trâmites legais,
isto é, com a rejeição pura e sirq-
pies da proposição.

O líder da maioria, deputado
Abelardo Jurema, indicou, não
obstante, que a questão «pode ser
resolvida perfeitamente 

"dentro
da técnica legislativa". "Concre:
tlzVo o acordo com relação à
enu.ida do Conselho do Estado —
acentuou — os oradores inscritos
cancelarão suas inscrições. Não
havendo orador, o presidente en-
cerra a discussão c pode marcar
a votação para depois de oito
dias. Naturalmente o presidente
não é obrigado a obedecer êsse
prazo rigorosamente. Fa-lo-á no
decorrer de 30 ou 60 dias.
Nesse ínterim, a emenda do Con-
selho entra em discussão. De
acordo com os entendimentos,
não haverá orador. E na mesma
sessão pode o presidente anun-
ciar uma e outra. Oposição c
maioria rejeitam, cm conseqüên-
cia, a emenda dos conselheiros, c
aprovam, a seguir, a do Conselho
dc Estado.

confirmou à repor-
tagem seu encontro com o deputado
Carlos Lacerda, quando debateram
problemas relacionados com a su-
cessão presidencial. Referindo-se a
questão da vice-presidência, na chapa
do sr. Jânio Quadros, afirmou o sr.
Queiroz Filho:

"No tocante à candidatura Ferrari,
fiz sentir ao sr. Carlos Lacerda que
há realmente um grande movimento
de simpatia em torno do nome do
parlamentar gaúcho, dentro do PDC,
movimento oriundo principalmente da
juventude democrática crista. Lem-
brel ainda que várias seções esta-
duais do partido se têm manifestado
favoravelmente a essa Indicação.

REGRESSO DE JANIO

SAO PAULO, 10 (Sucursal) — O
deputado Athié Jorge Coury, que re-
gressou ontem à tarde da Europa, in-
formou à reportagem que 6 portador
de cartas do sr. Jânio Quadros aos
srs. Carvalho Pinto, Quintanilha Ri-
beiro, Pedroso Horta c outros, adian-
tando significativamente que se tra-
tavam de autênticas "bombas poli-
ticas".

Interpelado sôbrc declarações do
ex-governador, favoráveis ao reata-
mento de relações com a Rússia, disse
o parlamentar do PDC:

O Jânio disse isto cm alguma par-
te? Se disse, cumpre. A mim disse
apenas que visitara vários estabe-
lecimentos científicos e industriais da
União Soviética e ficara muito bem
impressionado, principalmente com o
número de técnicos que saem todos
os anos das faculdades. No ano pas-
sado a URSS formou 850 mil técnicos
e êste ano deverá formar um milhão"

Mais adiante informou o sr. Athié
Jorge Coury:

"Jânio irá à Espanha, Portugal c
à Escócia, onde assistirá à Feira In-
ternacional de Energia Nuclear. A
13 de setembro próximo embarcará
de volta ao Brasil pelo "Frederico C"
Entre os dias 12 e 15 próximos de-
verá encontrar-se com emissários
udenistas em Londres.

Jânio não descansa um instante —
finalizou o deputado — empenhado
na sua campanha politica e cada dia
mais convencido da vitória".
CAMPANHA DE FERRARI

Mais de quatro mil pessoas aplau-
diram o deputado Fernando Ferrari,
nn cidade paulista de Presidente
Prudente, em um comício ali reall-
zado no último fim-de-semana.• O li-
der gaúcho foi saudado por um estu-
dante local, pelo representante dos
lavradores da região, pelo presidente i
da Associação Rural e outros. Na
sua oração, o deputado reafirmou s !
disposição de continuar a luta pelo,
homem do campo, pela disciplinação
do capital estrangeiro e pela familia
No dia imediato, o sr. Fernando Fer-
rari prosseguiu visitando todos os
municípios da região dn Alta Soro-
cabana.

Enquanto isso, da cidade dc Cam-
pos, Estado do Rio, chegam mensa-
gens do presidente dos Sindicatos do
Comércio Varejista, dos Empregadores

aos presentes. Inicialmente se con-
fessou grato ao presidente da Repú-
blica pela honrosa confiança ao con-
duzi-lo àquele posto. Em seguida dis-
se: "O presidente Juscelino nos deu
o exemplo da sua fé Inabalável na

tema, porque nele vejo o reflexo de I estabilidade da Democracia nos idos
uma 

' 
evolução social irreversível no ide 1955-1956, quando a sorte do re-

gime parecia definitivamente compro-
metida pelo repetido recurso ás solu-
ções de violência e pela campanha in-
diosa c sistemática dns forças interes-

Ao passar o cargo ao sr. Sette Câ-jsadas em enfraquecer os alicerces de
mara, o ex-chefe da Casa Civil Vitorinossa estrutura republicana. Graças
Nunes Leal enalteceu as qualidades a sua \ontade lnquebrantável, graças
do seu sucessor c agradeceu a colabo- à sua Inabalável ré nos destinos da

pátria, graças a seu feitio generoso e
avesso a rancores e ressentimentos,
conseguiu-se o milagre da consoli-
daçâo democrática".

SUCESSÃO

"Agora — prosseguiu o sr. Sette
Câmara — quando se travam as es-
caramuças preliminares das eleições
de 19B0, c preciso que nos inspiremos
no seu exemplo e que ninguém se dei-
xe inquietar pelas vozes agourelras
dos eternos caçadores furtivos do po-
der, que confiam antes na truculência
dos recursos extremos, do que no ve-
redito das urnas. A escolha dos fu-
Unos mandatários do povo se fará ri-
gorosamente dentro dos quadros de-
mocrâticos e nada logrará perturbar o
funcionamento dns instituições da Rc-
pública. O governo Kubitschek se en-
caminha agora para a complementa-
ção, não só da sua gigantesca obra
material, como da sua meta por excc-
lência, a consolidação do regime dc-
moerático. Marchamos tranqüilamen-
te, no pacifico fluir da vida rcpubli-
cana, para o fim do mandato."

de Salão de Barbeiros e de Comer-
ciantes de Produtos Farmacêuticos,
para que realize, naquele município,
uma série de conferências.

VOLTOU PARA PORTO ALEGRE

O general Flores da Cunha voltou
sábado para Porto Alegre, cm avwo
da FAB, acompanhado de dois de
seus filhos c de um médico. Chegou
bem, tendo sido logo internado no
Hospital Beneficente.
LOTT VAI A SAO PAULO

SAO PAULO, 10 (Sucursal) — O
deputado Cunha Bueno informou i>
reportagem que o marechal Teixeira
Lott presidirá a uma série de con-
centrações do PSD do interior pau lis-
ta, dando inicio à sua campanha elei-
toral. A primeira concentração de-

(Conclui na 10.a página i

FIM AMARGO

Finalizando, declarou o ministro
Sette Câmara: "No exercício do car-

(Conclui na 8.» página)

ENCARECIMENTO DO CUSTO DE VIDA
ALARMA AS DONAS-DE-CASA DO RIO
 "As donas-de-casa do Rio não

poderiam deixar dc manifestar a
sua solidariedade à atitude do Mo-
vimento de Arrcgimentação Femi-
nina, da capital paulista" — foi o
que nos declarou d. Yayâ Silveira,

presidente da Associação rias Donas-
dc-Casa do D.F., referindo-se ao
memorial que teria sido enviado por
aquela entidade bandeirante ao pre-
sidente da República, reclamando

- (conclui n» 10.» página)
;-,_„.,  ^

CARNE EM ABUNDÂNCIA
Ontem, nas câmaras frigoríficas, a Polícia encontrou

o produto, como se vê na foto

POLICIA DESCOBRIU CARNE EM
ABUNDÂNCIA NUM FRIGORÍFICO

Novo contrabando, cujo valor;mitiu àquela autoridade e ao'de-i.iiém de pianos, órgãos e outras
apreendido afiado da Polícia Marítima, José, mercadorias de alto valor.

IIOÜSTRII Df nOS ICIBOS **IU" S. L
CONDUIOMS RfTWCCH

é imprevisível, íoi
interior dn 

'íim 
7ém'Tavarcs de Lacc*òa Filho. Nãointerior do armazém foJ mm cncontrar a, caixas MARINHEIROSbagau-ns do Cais do Porto,)poln atavam, como as d„ apre-

pelas autoridades da Guardamo- ensão anterior, há mais de umi A mH.adoric, segundo o ma-
na da Alfândega. Nada menos! nês naquele armarem, sem que nitesto, í destinada aos mari-
c>n mio "R pnnri« rniv-í mio • n,ílf;uem hS reclamasse. O con- nheiros CYludionor Faria de Ma-do que 8 grandes caixas, que ,cudo dü, volumcs ao qwc indi-cedo. Jorge Valadares dà Silva,deveriam conter objetos de uso ch o mai-ifcsto. deveria ser de Daniel üe Carvalho. Edson de
pessoal (manifestoV estão api-1 objetos de uso pessoal. Estamos Albuquerque Maranhão, Ascendi-
abadas o» motores de lanchas,!*Çira™ítc jnformad,°ns **.<*»* nc Francisco da Silva e Antônio•nada menos do que 20 motores Epifânio da Silva. Todavia, os-' 'Chris-Craft" para lanchas pc-

sadas estão nelas acondicionadosj (Conclui na n.» pijina)
órgãos,
dorias

pianos c outras merca-
de importação proibida.

VESMO NAVIO

f
Em defesa de nu '"*"rol

FUNDO
MERCANTk
ANHANGUERA
tV* S MNTO J.*0-<UO PAUlO

ESTA SOCIEDADE PAGOU
AOS StUb PARIICIPANIES
23.6H oo. NO ULTIMO
SEMESTRE E. COM LUCROS
REAPtICADOS. IHES PRO-
POROONOU UM CRESCI-
MENTO DO CAPITAI DE
55.5H EM DOIS ANOS.

Foca-noi uma * 11 < t a eu
peco o lolfceto, tapittetive.

Rtms NO RiO Ut JANEiíO
fOGARO CE OUVESRA

Ao qu* acreditrm as autori-
dades, o contrabando pertence à
mC5ma quadrilha que há dias•eve apreendidas, no mesmo a
n.azém rV bagagens. 42 caixas
c. ntenúo brinquedos japoneses
As 58 caixas agora descobertas,
firam desembarcadas dc vapor

Idéia da reunião de fluminenses! \
l acolhida com simpatia no Interior

ACÉFALO o pre
Até hoje não foi registra-

do pela Justiça Eleitoral o
novo Diretório Nacional do
PTB eleito pela última con-
venção do partido. A Co-
missão Executiva não .che-
gou sequer a ser escolhida
pelo Diretório Nacional.

O PTB está, assim, acéfalo.
O mandato do Diretório ante-
rior já está caduco há ai-
guns meses.

A UDN r. OS CONSELHEIROS
O Dirplririo íüicíonal da t/D.V,

cm reunido conjunta con cs ban-
cados do partido na Cdmarn t
Senado, resolveu arolher, para exa-
me, a rmenda sôbrc a criação de
um Conselho de Estado, submetida
ao Partido pelo dcp. £íe!itno Lins,

credenciar, para os necessários
entendimentoj com a ilaioria, os

deres da Oposição e da L'D.V, no
Senado t na Câmara, rijando a
dar-lhe uma redação que a com-
paíibíli:c com a jiitfrndtíca da
Conitituicio c a« necessidade» da
odminijtrafdo ledtral

As últimas horas da noite deiligéncia
ontem a Divisão de Polícia Poli-!reunião
tica e Social, numa vistoria dc
surpresa, encontrou no Frigorífi-
co Wilson carne verde em quan-
tidade bastante para abastecer o
Rio por varies dias. O frigorífico
foi interditado por choques da
Policia Especial e, na manha dc
hoje, a carne será distribuída pc-
Ia COFAP aos açougues para
venda pelo preço da tabela. A di-

coroou tlc êxito uma tica e Social que In
convocada pelo diretor motivos por que a

INVERNO AIRAS
CHEGOU EM AGOSTO

Vaiando ontem no Senado, a favor nômíci. Historicamente, êi«s sempre
em comum o território da\ que aportou ao Rio no da {uUo á3 Di$tnt0 Trátnl rom „ tiver

COMISSÃO PARA ESTUDAR
REfORMA

dia 20 nv abril Ultimo, sendo O "" . 
_," 17, 

~I\ ~~ '."¦ Velh» Província do Rio de Janeiro.! »^ Goulart em rar*« nu*-.esmo navio que trouxe as « E*!ldo do R'°- ° "• »*»« Cout0; destinado i sed. do govlnio centr.L t n°oü'ao ,r. Amiral Peixoto X-
n* Corte, no Império e na Repübli-; fratulou-se com a aceitaçiu. pila

a ca. Em tAdas ai Constituições. fo-'PSD. do proframa de reforma preço-
outras. O guarda-mor Murilo de Rlho declarou que acabava de visi
Noronha, que desiobriu as cai- tar o interior fluminense, -onde l
xa<t cumunicou o fato ao insoc-í., . ¦ ,koi  -¦_«..». »« ' r*m respeitados, UclUmente, oi dl- r.itado por seu partido, o PTB. e que
h£^dTíuítadM^eêrte atioKW*,a "«« «S» &Udo do Rio de Janeiro, «r* «r.a da. formular par. que am-

«Saí trr*«* P*!» °PtoUo Vmic*' c P°f que ufana d* t*r t feesra de ceder **» *> ortaaixaefits parüdina» mar-
? apm?*.r»o, devendo as
5cr transportadas hoje para a;>»° «"«*«"> «ütro '*"rnar o
Cn.ardarrr.ua, onde serão abertas parecer pessoa! sobre a matéria de «evírno lederal
na pflwnça dos peritos do Ias- Ul3 âKa r,!«víncsa para o povo que.tituto d- Crimiualística.

H^£SIKL13rl"

JJIZ DENUNCIA

FLUMINENSES REUNIDO»
j ern expressivo pleito, me conduziu a
! esta Casa".

! Continuando, afirmou que ti van-
Comt rw cw anterior. • de-.'***** **** ***T *» fasAo-*° •"•

tuíiti* ác< contrabando foi l«Vldljt«m» potitlto e administram o disse» <!» Masfei, lembrando fato» histii
»o Juíí Alrino Pinto Tolr&o, da do-.i r»ndtt eentro» populacionais.,
24.» Vara Criminal <jue a tran*-, ta**p«á«a peu sua bas» «eceeo-í

o sr. Joio
C. i:: depoi* de exaltar a atitude'
do PSD e do seu presidente, conclama •

!os chefes peuedtstas a Indicarem, noi
pra» mais breTe pouivel. uma co-

?mt»sJo para estudar, juntamente com:Prossegue o senador fluminense. ^ j*ubuU> „ dignos aspectos¦ r. Inspirado artigo Intitulado da reforma.
FlUffitaesset Reunido»", o Carreto

(Coaelal ta :: • p{•--*'

roc rniME com rtRRMi
SJ.O PACLO. » '«acura» — O pro-1
.'esaor Queirct TÜttO, pttaidtnto na-j

O Centro da massa fria,
cuja frente passou pelo Rio,
já atingiu a cidade, pTOVocan-
do uma queda nos termome-
tros que marcarão a mínima
de 12.° durante a noite. A on-
cfti (fe frio vai nos envolver
por 3 dias — declarou o sr.
José Carlos Junqueira Smith.
chefe da Divisão de Meteoro-
logia Aplicada do Serviço dc
Meteorologia do Ministério da
Agricultura.

TEMPO BOM

— Apesar da onda de frio,
não teremos chuvas durante a
sua permanência — declarem o
sr. Smith. O centro da massa
provoca tempo bom. Durante o
dia, o sol aquecerá um pouc0
carioca, mas as noites serão
bastantes frias, havendo uma
diferença sensível dc tempe-
ratura entre o dia c a noite.
Aconselho, a^sim, que os aga-
salbos e cobertores estejam a
pastos, pois a% madrugadas
serão bem ír.a*.

instigasse os
carne verde

dVÔPPS entre representantes tle havia desaparecido repentinamen-
frigoríficos, do Sindicato do Co-:le da praça. Segundo denuncias
mércio Varejista e dos açouguei-,recebidas, tratava-se de manobra''s destinada a conseaulr o aumento

do produto. Imediatamente, por
CONVOCAÇÃO DE SURPRESA! telefone, o coronel Luiz de Fran-

ça Oliveira convocou os repre-
Cerca das 20 horas tle ontem.! «.-cnt.intcs tios frigoríficos Wiístm,

o chefe dc Policia ordenou ao m-.Sv/ift, Armour. Oliveira Irmãos,
retor da Divisão dc Polícia Poli- rt0 Sindicato tio Comércio Vare-

Mista de Carnes Frescas do Iiio
j cio Janeiro, dos açougueiros, da
'COFAP, o delegado de Economia
! Ptfoular e o consultor Jurídico do
DFSP.

A reunião foi marcada para ns
22 horas, quando ali chegaram os
senhores Francisco Fernandes

[Pereira Bahia (Frigorífico Wil-
son); José Augusto dos Santos
(Armour); Osvaldo da Rocha Pa-
checo (Sind. Com. Var. de Car-
nes); Abel Rodrigues da Costa
'representante dos açougueiros);
Milton de Carvalho Leão (dele-
gado dc Economia Popular e Fi-
gucira de Melo (Consultor Júri-
dico). Nâo compareceram os re-
presentantes da Swift, da COFAP,
c de Oliveira Irmãas.

ADO

MAIS DUAS ONDAS

 Esta é a primeira onda
de frio do mês de agosto que
wimos ter que aturar. Dc
acordo com as provisões que
fizemos, três ondas de frio rs-
tavam a caminho do Rio, vin-
das do Sul. Com a passagem
desta, que trouxe em sua
frente ressacas e chuvas, c
que agora nos envolve em seu
centro, mais duas massas de-
verão chegar até o ftm deste
rnés. Vamos ter assim — con-
cluíu o sr. Smith — o inverno
transferido, neste ano, de ju-
nho para agosto.

CRIME CONTRA A ECONOMIA

Inicialmente o coronel França
(Conrlul na It * puma)

GRlVO SEGURADOR ."RIO de MHwvrar
Av RM minto. II • },• m*40t.

CLÍNICA SÃO VICENTE
DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO

CARDÍACOS, NEURÓTICOS E CONVALESCENTES
Direção de Joõo Borgn, Gcnivol londrei

e Àiuíno Merques
RUA JOÃO BORGES, 205 - TEL 27 0080 - GÁVEA
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GERENTE
ALINIO DE SALLES

CONTUSÃO DE HÉLIO
fêz crescer, o América

Vitória sensacional sobre o Vasco, apesar da
violência de Almir que afastou Hélio no pri-
meiro tempo — Empataram Bonsucesso e

Olaria
Com o adiamento do jogo Fluminense x S. Cristóvão não se

completou a quarta rodada do campeonato carioca de futebol, Ini-
ciada sábado à farde com três jogos antecipados (Bangu x Portuguê-
ta, 2 x 1), (Flamengo, 3 x 0) e (Botafogo x Madureira, 4 x 0), fi-
cando apenas para domingo, duas partidas: Olaria x Bonsucesso
que terminou empatada por 3 a 3, e o "clássico" Vasco x América,
no Maracanã.

Antes de entrarmos em considerações sobre Vasco e América,
quando os rubros conquistaram insofismável vitória, não podemos
deixar de registrar a contusão de Hélio (37 minutos de |ôgo), que
foi atingido no joelho, saindo de campo em maça, sob suspeita
de fratura. Socorrido no Hospital Souza Aguiar, ficou constatada
uma ruptura total do ligamento lateral exterior do joelho esquerdo,
considerada mais grave do que a fratura simples.

Com o gesto condenável de Al-
mir, inutilizando, talvez para sem-
pre, um companheiro de profissão,
o América agigantou-se em cam-
po ( conquistou com 10 homens,
uma vitória uensaclonal. Invicto
no certame e jogando com o qua-
dro completo, tudo parecia íavo-
recer o quadro vascaino, que logo
aos sete minutos conseguiu o seu
primeiro goal, quando Almir des-
viou a bola do goleiro 

"Milton,
tste posteriormente, fêz deíeras
envpoláantes, justificando plena-
mente a preferência de Delio Ne-
ves na sua escalação, inclusive

'É^^X^MÊmmm-^ài^r^rt^^^BÊ^.,,.. wÈja
« ^w^8-___^l^i^fs__K__H 9Wb$?Ê

4>Ar' ". :'''v^?ffllH We&ffiMcri

mJri tm á IBS
PílÍÍ____É^ • jrti '%ml ..

Quando a sltuaçiío exigiu, LA-
cio foi uma barreira, quer na ca-
beçada — a de cima sAbre Pinga
— quer no Jogo rasteiro.

encaixando firme uma penalidade
batida por Rubens perto da área
perigosa. t

Lúcio foi a melhor figura da de-
íesa americana, enquanto Hélio
jogava sem comprometer. No ata-
que destacamos Antoninho. Canário
e JoSo Carlos, que auxiliou bem
a defesa n5o se descuidando tam-
bém de proporcionar lances pe-
rigosos para a defesa do Vasco.

DECLÍNIO DO VASCO

Dota fatos marcaram o declínio
do Vasco da Gama no segundo
tempo do jogo. A contusão de
Hélio por Almir, e a perda do
pênalti que Rubens atirou na tra-
ve. O meia vacaino, marcado pela
torcida e pelos seus adversários,
que queriam uma desforra, desa-
pareceu em campo, assim como
todo o ataque vascaino, que ficou
lrreconhecqvel. Sabará recuou
para o melo de campo, sendo o
único que ainda deu um pouco de
trabalho à defesa do América. Po-
demos dizer que a defesa vascaina
esteve discreta, desde Barbosa a
Coronel, aliás o primeiro com fa-
lhas quando largou a bola no ter-
ceiro goal do América e deixando
aberto o canto por onde entrou
Antoninho ao conquistar o segun-
do tento.

Coube ao Vasco abrir a conta-
gem por intermédio de Almir aos
sete minutos da partida. Aos 16
minutos, Antoninho empata apro-
veltando um bom passe de Cana-
rio. Aos 18 minutos o mesmo An-
toninho recebendo de Canário
cruzou para Nilo que devolveu a
pelota para o centro da área: Be-
linl e Barbosa correram para Nilo,
entrando Antoninho completamen-
te livre para atirar firme sobre o
arco desguarnecido.

Na etapa final, aos 38 minutos,
Antoninho atirou em goal, e Bar-
bosa fazendo ,a defesa «largou a
bola para Nilo que atirou fácil
nas redes.

Como juiz atuou o sr. Cláudio
Magalhães, que não agradou.

PORMENORES DA RODADA

Vnsco x Américo

LOCAL — Maracanã
Renda — CrÇ 867.079,00
JUIZ — Cláudio Magalhães.
l.« Tempo — América, 2x1 (Al-

mir, Antoninho e Antoninho)
Finai — América, 3x1 (Nilo)
VASCO — Barbosa; Paulinho,

Bellnl e Coronel: Éclo e Orlando;
Sabará, Almir, Roberto Rubens e
Pinga.

AMÉRICA — Milton; Jorge,
(Continua na 2.a Página)

Um gôl aos primeiros minutos (foto à esquerda) deu a impressão de que o Vasco triunfaria facilmente. Mas, veio a reação do America c com eln a

vitória, apesar do desfalque de Hélro, que, atingido violentamente por Almir, em lance comum, abandonou o campo no tempo inicial. O goleiro MU-
ton, visto à direita contra Pinga, foi uma grata surpresa no clássico.

TRÁFICO DE HOMENS NO FUTEBOL"DEVEM JURISTAS E ESPORTISTA:
encontrar uma fórmula conciliatória"

Presidente do Tribunal Especial da CBD e
vice-presidente do Superior Tribunal de Jus-
tica Desportiva, o desembargador Darcy Ro-
quete Vaz manifesta-se favorável à campa-

nha do "Correio da Manhã"
Enquanto aguardamos a resposta dos clubes ao

questionário que organizamos relativamente à questão
do "passe" no futebol profissional, continuamos ou-
vindo abalizadas opiniões de homens que lidam com o
esporte.

Apresentamos, hoje, a do desembargador Darcy
Roqucte Vaz. Trata-se dc um ponto de vista de extra-
ordinária expressão, pois além da sua condição de ma-
gistrado, êle é um profundo conhecedor dos assuntos
esportivos, face os cargos que ocupa; Presidente do
Tribunal Especial da C.B.D c vice-presidente do Su-
perior Tribunal de Justiça Desportiva da C.B.D.

¦
¦¦

Confundiram turista
com enviado espanhol

Sobre o assunto, disse-nos o
desembargador Darcy Roqucte
Vaz:

— Considero o "passe" apenas
um capitulo do complexo proble-
ma do nosso profissionalismo.

//CREIO QUE HÉLIO
oli //

jamais voltara a jogar
Pessimista o medico do

América — Conclusão
definitiva somente hoje
ou amanhã — O '**

sarinho"
pas-

Perguntamos ontem ao dr. Lu-
eiano dc Oliveira, médico do
Antérlca:

Há possibilidades dc qu*
Hélio nüo volte a jogar futebol?

Infelizmente nio posso fazer
segredo n respeito desse assunto.
NSo só existe n possibilidade como
«credito que Hélio jamais possa
novamente calcar as chuteiras,

t um diagnóstico dcflnlttco?
Ainda n.lo. O caso * multo

trave o preciso estudar ainda vá-
rios detalhes antes de dar um
pronunciamento decisivo. Amanhí
<ni quarta-feira, JA poderei dizer
eom mais segurança.

TALVEZ SEJA OPERADO

_ Será necessária unia ope-
raç.lo'*

Também existe est.» posflbill-
dade, mas como )à ltssr, somente
amanha ou depois poderei dar
um» resposta definitiva.

Qual o período que terá de
ficar tnnllvo?

No minimo 4 meses, mus o
mais certo é que esteja fora de
qualquer «llvidario Ylurante 6 me-
irs. Durante éste |,eríodo, teri a
perna grssada.

Como esta passando tle. dr?
Hoje » tarde fui visitá-lo.

Sente ainda multas dores, mas
seu estado de espirito é o me-
lhor possível. Ainda que pareça
Incrível, esti animado.

-PASSARINHO"

"Passarinho" foi o apelido que
Hélio recebeu no América. Foi
uma alcunha que definiu bem a
maneira de ser e de agir do médio
rubro. Sempre delicado, de fala
mar,*.! * de uma correção à tMi
provi dentro das quatro linha»
n?o merecia rie modo algum o
que o destino e Aimlr lhe reter-
vaiam.

Joga relo América hi olio anos.
Nunca foi punido peias leu es-
portivas ou pelo clube.

"T0T0B0L"

EM SÀO PAULO
g. PAULO. 10 (Sucuml).

Arab* o> **r concedido pelo
juiz da 3.* Vara dos Fritos da
tamxU !'-••' lu : sr Vitor
Machado dr Carvalho o min-
dado dr «f.r-nsa às rmkso-
ru paulistas dr propaganda s
ftm dr qnr possam promover o
"Tolobol". concurso dr pai-

Clr* 
rom hasr noa im$xn dr

tebol do campeonato da dl-
Vtslo de proftssionab da Fr*
drraçio Paulista dr Futtbol.
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Há muito tempo, desde quando
fui presidente do Tribunal de
Justiça Desportiva da Federação
Metropolitana de Futebol, tive
oportunidade de, mais de uma vez,
chamar a atenção dos desportls-
tas em geral para o anacrônico
regime profissionalista, que con-
segue desagradar a gregos e
troianos, porque está íundamen-
tado em bases em desacordo com
a realidade. Em um tal regime,
clubes e atletas estão sempre em
desacordo latente. Um dos focos
de desentendimento c a chamada
questão d0 "passe", que na ver-
dade, constitui, tal como está
posta pela FIFA e entidades a
ela subordinadas, um contra-sen-
so juridico. Ê um mal que deve
ser afastado como critério jurl-
dico, mas sem perder dc visla os
vários aspectos esportivos do
problema. Por isso mesmo, cen-
sidero oportuna c salutar a cam-
panha do Correio da Manhã, a
íim de que juristas e desportls-
tas encontrem uma fórmula con-
ciliatória que, sem esquecer os
princípios de direito na liborda-
de contratual c conseqüente dis-
trato, possa ncautclar também os
interesses patrimoniais dos clubes
c dos jogadores.

Julgo também muito útil a
sugestão do Correio da Manhã,
no sentido de serem ouvidos to-
dos os clubes dc futebol do Bra-
sil que tém nas suas fileiras atle-
tas profissionais, e a estes tam-
bém diretamente ligados à reso-
luç&o desse problema cruciante e
cuja complexidade é Irrecusável.

Leia na 2.a página:

Cariocas absolutos
no

"De um iaco a outro../
"Por barlavento"

Teria vindo buscar Ca-
nário e foi parar em
Petrópolis — Substitu-
to de Hélio sairá nos

treinos
Com Hélio fora de cogitações,

será novamente alterada a forma-
ção da retaguarda rubra. Délio
Neves vai fazer novas experlên-
cias no ensaio de quarta-feira, mas
em principio Wilson Santos deverá
retornar à zaga lateral esquerda,
voltando Amaro ao centro da ln-
termediárla. Há também possibi-
lidades de que seja aproveitado o
médio Ivan, da equipe de aspl-
Tantes, no momento em grande
forma. E' da mesma leva do qua-
dro de juvenis onde se projeta-
ram Milton, Jorge, Antoninho,
Djalma, Jailton e outros, e nada
ficar a dever a seus companheiros.

CINCO MIL A GRATIFICAÇÃO
— Pelo brilhante triunfo sobre o
Vasco da Gama, o América resol-
veu premiar seus atletas com a
importância de 5 mil cruzeiros.
Outro gesto simpático da direto-
ria rubra, foi de decidir gratificar
a Hélio durante o restante do cer-
tame com igual quantia a que vie-
rem receber seus companheiros.

HILTON PODE YOLTAR — Em-
bora seja improvável, não é difi-
cil que Délio Neves altere tam-
bém a formação do ataque. Hil-
ton, que não atuou contra o Vas-
co por ter sido suspenso pelo
T.J.D., poderá retornar ao ata-
que. O treinador rubro acredita
nas possibilidades do cx-banguense
e parece disposto a lhe dar mais
uma oportunidade. Resta saber
qual dos que figuraram na van-
guarda que enfrentou o Vasco cc-
deria a sua vaga.

Os rubros cumprirão esta sema-
na o mesmo programa de treina-
mento. Hoje haverá individual:

1 quarta e sexta-feira, coletivo e

] provavelmente haverá dia livre na
quinta-feira.

I NAO HA EMISSÁRIO — No dia
I de ontem correu o (joato de que
I um emissário do Reai Madri esta-
I ria no Rio tentando a compra do
I ponteiro Canário, do América. O
I representante cm questão que res-

ponde pclo nome de Alberto Paes
j Domimjues, teria chegado e segui-
! do para Petrópolis. Como se pode
J obrervar, éste não seria o melhor
I caminho para um emissário que
I deseja entrar cm entendimentos
I com o America ou o jogador. Ca-
I nário mora no subúrbio c o Ame-
I rica fica na Tijuea, Se o sr. Paes
< Domlngues realmente veio «o Bra-
' sil para contratar Canário, come-
J çou mal, pois fizeram uma brin-
J cadeira cnm éle. O caminho de
! ¦ Campos Sales positivamente não é

éste...
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Amanhã
Fluminense

e S. Cristóvão
Foi debatida, ontem, à tarde,

in. Federação Metropolitana d»
Futebol, o caso da transferência
rio Joga Fluminense x S&o Cristo-
v__d p-ira amanhã, à tarde, em Al-
varo chaves.

Na ausência do presidente An-
tôiüo do Passo, que por motivo
de deença não pôde comparecer
à entidade, coube a decisão do
caso ao seu substituto imediato,
o sr. Ic/iro França.

Depois (le consultar o Regula-
monto, concluiu o dirigente que a
peleja será mesmo realizada ama-
nhã, iniclando-se o encontro de
profissionais às 15.15 hs.

Pelo clube tricolor estiveram
presentes cs srs. Luís Murgel e
Ailton Machado. nãD tendo o grê-
mio alvo se feito representar.

O prélio, como é sabido, estava
marcado para a tarde de domingo,
no mesmo local. Mas o árbitro
Eunápio Queiroz opinou pela sua
transferência em virtude das chu-
vas terem tornado o gramado im-
praticável para o futebol.

FLUMINENSE TREINOU

Se o São Crlstóvfto lucrou com
o adiamento do j.igo para ama-
nhã. não foi também ruim para
o Fluminense a atitude um tan-
to complicada do Arbitro Euná-
pio de Queiroz. Os tricolores,
que não contariam domingo com
Maurinho c Pinheiro, para ama-
nhã Já poderão incVuir em sua
equipe o extrema-dlreita. Plnhei-
ro, no entanto, não conseguiu ai-
ta do Dep. Médico e não enfren-
tara o São Cristóvão.

3 x 0: 60 MINUTOS

Os tricolores voltaram ft ensal-
ar coletivamente, na manhã da
ontem. Três tentos, contra ne-
nhum dos aspirantes, foi o rc-
sultndo depois de 60 minutos de
atividade. Maurinho, Wnldo e Es-
curlnho foram os goleadores.

A equipe principal atuou com a
mesma formação com que enfren-
tarn. o São Cristóvão, ou seja:
Vitor Gonzalez; Marinho, Ro-
berto c Altair; Edmilson c Clô-
vis; Maurinho. Telé, Waldo, Jalr
Francisco e Escurlnho.

O goleiro Castilho, como de há»
blto. ocupou a meta da equipe su-
plento.

O encontro, afinal, floou mes-
mo para quarta-feira, nas Laran-
Jeiras.

Garrincha c o problema do America durante esla
semana. A contusão dc Hélio forçará Delio Neves a
introduzir modificação na equipe, acreditando-sc, cm
princípio, que Wilson Santos volte à asa média cs-
querda, Tetornando Amaro ao apoio.

Paulinho e Chicão
dúvidas alvinegras

O Botafogo tem dois problemas para o clássico de domingo com
o América. Paulinho qu» esta tarda será novamente examinado

pclo dr. Hllton Cosllng, a Chleão, qu» voltou a sentir a coniu-
tão qu» o afastou dot ioqoi com a Portuguesa e o Bangu.

O zagueiro Caca, qu» te catou na tarde de ontem, deverá
atuar. Sua licença termina quarta-feira, quando se apresentará
para o treinamento normal.

MESMA EQUIPE
Lucas terá o tubttltuto de Chicão se vier a se confirmar

a autênsla do zagueiro lateral esquerdo. Para o comando do
ataque, Saldanha etpera contar com Paulinho, m.it Amoso será
mantido t» o titular náo contegulr se recuperar em tempo.
Para ot demais pottot náo há novidades. Ronald e Macalé de-
verão ter mantidos, embora Pampollni tenha postibilidadet de
treinar entr» ot titularei na quarta-feira.
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Reacionava o América, vencendo já por 2x1,
quando Almir, cm jogada que Hélio "limpara" c já
nno apresentava perigo, atingiu violentamente o mé-
dio rubro no joelho. Foi uma jogada desleal do ata-
cante vascaino, que possivelmente cortará a carreira
de Hélio. Nos flagrantes, vemos Hélio no cbão, com
uma das mãos na cabeça c outra na perna do juiz. c
sendo confortado por Bcllini e Pinga.

PASCUAL PEREZ MANTEVE 0 TÍTULO DOS MOSCAS
Decisão unânime dos juizes na lula com Kenji Yonekura

Vasco
desconhece

interesse
do Barcelona

Desconheço inteiramente o
Interesse do Barcelona por nosso»
Jogadores Orlando e Laerte. Tlv»
oportunidade de falar com o téc-
nico daquela equipe espanhola,
quando de sua visita a São Jn-
nuário, e naquela oportunidade
éle me disse apenas quo Jã conhe-
eln o time dn Vasco e estava nll
para conhecer suas dependênclss,
com as quais, dis:c, floou mara-
vilhacln. Fel esta a única palcs-
tra que mantive com o sr. Hcr-
rern o foi tamhém o único con-
tato que um dlriRonte do Vasco
manteve coni o referido senhor
— declarou-nos o sr. João SUva
a propósito do noticia veiculada
ontem, de que o Barcelona teria
mantido entendimentos diretos
com o prêmio vascalno visando 4
aquiílção do Orlando c Laerte.

Como o Vasco encararia uma
proposta nesse sentido?

• ¦ Seria um assunto r estudar.
Estamos em pleno campeonato •
um caso deaaa natureza não ps-
deria ..cr resolvido fem muito e»-
tudo.

ALMIR

O vice-presidente eruzinaltino
desmentiu tamhém que o atacan-
te Almir tivesse lhe respondido
mal. riuando interpelado durante
o encontro.

Realmente fnlrl cnm Almir
durante a partida, pedindo-lhe qu»
se empenhasse mais. poli porle-
riamos ainda ganhar o )6gn. Êle
respondeu, então,) quo não nenen-
tava mais and.ir, pois estava sen-
tindo muito a perna.

o Vasco punirá Aimir?
NSo pensirnns nl.sn o acho

que feria absurda tal medida. Pu-
nmdn Almir estaríamos admitiu-
do que êle atingiu Hélio propo-
sltalmentc e rns negamos a
crer que i'so tenha realmente
acontecido. Lamentamos prnfun-
rt-imerite n que houve, mas acre-
ditames que Hélio tenha sido vi-
lima de uma fatalidade.

KM PRINCIPIO: UM PROBLEMA

Almir. cm principio, é o único
problema do Vasco para o encon-
tro rom o Bomuccsso. O atacan-
te s.freu nova dlstcttsUo e dlfl.
rllmcnte poderá atuar hoje, con-
tudo, haverá revisão médica e t
powivfl qup surjam novo» raios.

O prngrama de trclnamcntr fe-
r* o mesmo, devendo ser teallra-
do apenai' um coletivo, na seita-
feira.
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0 pugilista japonês foi ò lona no segundo
assalto — Yoaoita, que derrotou o campeão
em fevereiro, desafiou-o depois do combate

de ontem em Tóquio
TóOUlO, 10 — O campeio mundiit dot pitei miteas Paicual Pr-

rti. da Argentina, rttevt ho|t .eu titulo pela la vit ao derrotar por de-
citlo unlnim» o "challtnuer" |apon(< Ken|l Yontkuri num match »m 1J
raunds, no Eitidio Municipal dt Tóquio, antt 10 000 pessoas.

A irbitro da luta foi o argentino Joaquim Orvas
A luta, round por round, ttvt o seguinte desenrolar:
1.» round — Ambos ot pugilistas cometam i* observando cautelosa,

mente. Nenhum dllet d«sftr* golpet sólidos embora Yontkura lurpr»-
«nda Pf-ri com 2 "jabt" da esquerda no rotto ao terminar o revnd

1.* round — Ptrti derruba Yonekura com uma tiqutrda no qutlio
O lapontt ia Itvanta 1 contagem d» 7 • r»spond« com fortes socos ao
corpo do campeio mundial mat trata, to mttmt ttmpo, dt t» ctlocar
fora dt ttu alcanc».

3' ROCXD
Yonekura troca (olpet com o ar-

cenUno. coloca um soco da et-
querda e em tefulda um da dl-
relta no corpo do campeio

Yonekura surpreende Perex rom
uma esquerda no teu rotto ao ter.
minar o round.

4» ROfND
Yonekura encurrala Per»» num

dot cantos, onde o attafe com e>.
queria» t dtrttus no corpo »n-
quaato o público aplaude. O ja-
pene* surpreende repetidamente
ao «rtent.ro c«n répwoi ")»bs"
da esquerda. l>o rosto do úlUmo.

5* ROOÍO
O Japonês mi xa uma poderosa

direita «o qatizo ám Pw** • as-

bos entram no corpo a corpo
Yonekura atinge 1 direitos no
queixo de Perrt ao terminar o
assalto.

6' ROCND
Yonekurs comrc* a santrar por

um ferimento no olho direito. O
japonês, nio obstante. »• -.- Pe-
rr- com um (ancho oo corpo de-
poli que o arfentiao acertou ss-
rios bens (olpes em seu corpo.

T» ROUND
Pem tm f ¦ rr-.* afressiva a»

lança • "••- Ycsekura. atisgigdo.o
com fortes socos no corpo O ar.
f- - , .-r-f-'.t \ r*« ->.
*•-!-.-.•> com fortes tores no
corpo O arftaUaA K_rpr»«a4»
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Hoje no
ESPORTE MENOR

Senhor dos Passos reunião de beldades
O Correio da Manhã, em colabora-

çSo com a Prefeitura rie Bananal e
com o apoio dos clubes do Rio e da-
quela cidade do interior de Sao
Paulo, realizarão no próximo dia
29. naquela cidade, um desfile ' <
elegância, com um grande

cido Luiz, Miss da Associação Atlé-
tica Banco do Brasil — Maria Bea-
triz Góes Eodrigues, Miss do Clube
des Tatuis — Mirtes Petrone. miss
do Clube Leblon — Stella Maris,
Miss América — Wilma da Silva, I

número Soberana das rainhas dos clubes
dc'moças que ínr.im candidatas a
"Miss Distrito Federal", e as ral-
nhas doss clubes amadoristas do
"Esporte Menor".

HOJE NO SENHOR DOS PASSOS

A diretoria do Senhor dos Passos
P. C. num gesto simpático, colocou
a sua sede da Rua República do Li-
bano, 60, à nossa disposição, para
uma reunião com as integrantes da
delegação, que, no momento, está
na fase de preparação.

Assim, na noite de hoje as repre-
eentantes da beleza dos clubes ama-
donstas, estarão reunidas, às 20 ho-
ras, num primeiro contato quando
Berá realizado um ensaio de passa-
rela drigido por d. Dinah.

MISSES E RAINHAS UNIDAS

Para a noite de hoje, o
da. Manhã espera contar com todas
as misses, soberanas, rainhas e con-
vidadas especiais que se comprome-
teram a íazer parte da delegação
que irá a Bananal. Esperamos reu-
nir as seguintes'beldade,

amadoristas do "Esporte Menor",
rainha do Oríeão Portugal do Rio
de Janeiro — Iracema Glória da
Conceição, rainha da União Cultural
Brasileira dos Homens de Côr — Ar-
lete Cabral, rainha do Esporte Clu-
be Shangai — Maria da Glória, rai-
nha do Humaitá Atlético Clube —
Neuda Alves, rainha da Associação
dos Servidores do Hospital dos Ser-
vidores do Estado — Marly Pimen
tel, rainha do Grêmio Recreativo
Correio da Manha — Olímpia de
Carvalho, rainha dn TercsApnlis
Atlético Clube — " ezinha L.
Souza, rainha ."ação dos
Suboüciais da Ar • Jacy Au-
gusla, miss Elcga. a Renascença
Clube — e as srtas. Neuza Pinhei-
ro Machado, Maria de Lourdes Mo-
racs Gouvêa, e Iara Fátima da Mot-
ta Lopes.

Além das beldades acima mencio-
Correio I nadas, deverão também comparecer

á sede do Senhor dos Passos F. O.,
as cantoras Neila Garça e Elizabete
de Andrade, que também seguirão
no dia 29 incorporadas à delegação
do Correio da Manhã, para a cidade
de Bananal.

utO DA MANHA, Têrça-Feira, 11 de Agosto de 1959

CITADO
ALMIR

POR JOGO
VIOLENTO

Caderno
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Olímpia, Elizabete e Neuda
Novamente unidas no Senhor dos Passos

III OLIMPÍADA nacional de surdos
De 1.° a 5 de outubro sua realização

Vários casos de indisciplina se
verificaram em joges disputados
sáhgrin e domingo passados, pela
4a. rodada do turno do campeo-
nato carioca de futebol.

Dent-e os profssionais, Zózi-
mo (Bangu) e Sabará (Portu-
guêsa), íoram citados na súmula
do árbitro por agressão e atitu-
de inconveniente. Juvaldo, da
Portuguesa, está acusado de re-
clamações; Quarentinha. do Bo-
taíogo e Robson, do Olaria, por
jogo violento, bem como Almir,
do Vasco, e Wilson Santos, do
América.

Calazans. do Amirica, e Valdc-
mar, do Vasco, estão ac-sados de
reclamação.

2.°
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A vitória de Antônio Carlos de Carvalho na derradeira prova da Temporada Rio x Sao

Paulo foi sensacional. Na foto, vemo-lo no sato decisivo, com "Shazan , quando ultra-

passou lm,90. À direita, Darcy Stockler, o meUvor dentre os paulistas, no seu Amok .

Embora ainda faltem três meses,
já é grande a expectativa, entre os
simpatizantes do esporte amadonsta,
pela realização da III Olimpíada Na-
cional de Surdos, organizada pelo _.  _1_ _ «._..«
INES do Ministério de Educação Centre os surdos do Brasil.
Cultura, sob o patrocínio do Correio
da Manhã,

Vários motivos íazem com quc

tltuirá grande atração para os des-
portistas, nSo só do Rio como de và-
rios Estados, pois muitas delegações
estaduais deverão participar da Ollm-
piada, que já se tornou tradicional

DESFILE DE ABERTURA
A III Olimpíada Nacional de Sur-

:«'Hwr_rs^is«sâ^rtsfcMd"
CENTRO CÍVICO LEOPOLDINENSE

Diretoria aumenla patrimônio do clube

BELA ATUAÇÃO DE ANTÔNIO CARLOS
Encerrou temporada hípica Rio-S. Paulo

Máquina gravadora
Motivo dc atração para os visitantes

DISTINGUIDO 0 "CORREIO DA MANHA"
Rainha da ASHSE festejou aniversário

Conforme vem acontecendo, rece-
bemos todas as sextas-feiras, comi-
tivas constituídas de rainhas e dlre-
tores ile clubes, que nos visitam.
Ainda na última sexta-feira entre os
visitantes se encontrava tambcm a
rainha da Associação dos Servidores
do HSE srta. Neuda Alves de Oll-
velra, que se fazia acompanhar pe-
la secretária da referida Associação,
Nizete de Lima.

A presença de Neuda entre os vi-
sltantet foi, para nós, motivo tlc or-
gulho e satisfação, pois naquele dia
festejava ela o seu aniversário na-
tallclo. Velo comemorar a data no
Correio da Manhã.

REUNIÃO DO CONSELHO DE
BENEMÉRITOS

inaugurada no mês dc setembro, em
data a ser marcada. O programa de
jogos e festividades que assinalará o
reinicio de nossas atividades espor-
tivas está sendo caprichosamnte ela-
borado pelo Departamento Esportivo
e será, no devido tempo, distribuído
aos associados.

Ao ensejo desta comunicação a Di-
Iramos a presença da cantora Eli- retoria deixa registrado seu sincero
z?bctc de Andrade, candidata ao ti-jagradecimento a todos que colabo-
tulo de rainha de Diversões e Dan-'rBram na campanha do Titulo, ins-
ças Corações Tijucanos; srta. Lour-|tltulda pelo Departamento Esportivo
i]es Freire da Costa, candidata aoe que visou a obtenção de fundas
lltulo de rainha da primavera dolpara o custeio das obras.
Orfcão Portugal do Rio de Janeiro;
Olímpia de Carvalho, rainha do Tc-

As obras da praça de esports estao
cm fase final de acabamento e sua
conclusão que eslá prevista para o |
decorrer do mês de agosto, importa- j gerá Instalado solenemente, cm reu-
rá cm considerável aumento no pa- |njao marcada para às 21 horas do d,a
trimônlo do Clube, já tão enrique- 7 de agosto, o Conselho de Bcneme-
cido nesta nova fase da vida cecclcn- !ritos do Clube, novo c importante ov-
se. A nova quadra, que recebeu re- ig.-,0 da Administração, criado pelo rc-
forma completa em suas instalações, cem-aprovado Estatuto. Ncsla reu
com a construção de vestiários, ar- nj;-,n 0 Conselho dc Beneméritos ele
quibancada, bar, substituição de tô- gerá cs seus presidente c viec-presi-
da a rede elétrica e nova pavimenta- Mente para o periodo 1959-1961. O Con-
ção do piso, deverá ser oficialmente |selho de Beneméritos c constituído

OUTROS VISITANTES

Intrc o! quc nos visitaram,

rcsópolis Atlético Clube, além de dl-
retores das referidas agremiações.

Toda a comitiva percorrercu as
nossas instalações, tendo ficado im-
picssionados com o trabalho reali-
zado no Departamento de Gravura.

BANANAL. A VISTA
As rainhas' e mais a cantora EU-

zabetc, estío incluídas na delega-
ção que o Correto da Monhfl levará,
no próximo dia 29, à cidade de Ba-

regis- nanai.

REUNIÃO DO
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo, eleito na
Assembléia Geral do dia 15 de ju-
lho, está convocado pelo seu presiden-
te para se reunir, às 20 horas, do
próximo dia 19 de agosto, para apre-
ciar o Relatório da Diretoria Admi-
nlstratlva eleger os seus presidente
e ylce-presidente, a Comissão Fiscal
os presidente e vice-presidente da Di-
retoria Administrativa para o periodo
1959-1961.

pios sóeclcs: grande-benemerito, be-
neméritos c pelos presidentes do Con-
selho Deliberativo c da Diretoria, em
exercício.

Ultrapassou, com folga, l,90ni, o ginele carioca
— Vitória absoluta da Sociedade Hípica Brasi-
leira sobre a Paulista — Brilhou a "Escolinha

do Hermes" — Resultados de domingo e con-
tagem definitiva

Estava reservado para o desfile eqüestre final da Temporada
Hípica Brasileira x Hípica Paulista, um espetáculo há multo não
visto em nossas pistas, dada a sua grandiosidade social e técnica, o

que arrebatou e levou ao máximo de entusiasmo, como justo pre-
mio aos seus esforços, os seus promotores que, assim, tiveram uma
oportunidade da prestar magnífico trabalho de reconstituiçao ao
hipismo carioca. ., . .

Foi um grande espetáculo e no qual, ficou evidenciado o quanto
se poderá conseguir desde que haja a manifestaçêo firme e positiva
de realizar. Os ailausos das pessoas pressníes no domingo, e que
aoresentou um segundo espetáculo pouco visto em pistas eqüestres,
sem lugar vazio, forem o recibo aposto no documento da velha
dívida. ,

Se na arena da disputa técnica surgiu um vencedor, fora da
balaustratía que contorna a pista, c:a. a vitória do esperte sem
distinção d* cores. Está de parabéns a Sociedade Hioica Brasileira c
também a Sociedade Hípica aPulista que, com uma luridia caravana
social assinalou sua Ilustre presença.

DE t/M TACO Á OUTRO.

RETORNA QUERELOS
Viajam Mário ¦ Rapisarda

John Panton yenceu o Campeonato Aberto da Alemanha
HERIDAN

Noticias d» Alemanha Informam que venceu o Cemptonslo Aberto
do pais, o profissional escocês John Panton com o «core excelente
dn 267 tacadas — 13 abaixo do par. Jogando nos links do Rsmidtn, o«
par-70, o Campeonato Aberto da Alemanha teve como vencedor em
1958 ao argentino Fidel de Luca que êste ano, contudo, nio logrou elas.
¦Ificarse entre os 15 primeiro. O argentino J. J. Querelos - proflsslo.
nal radicado no Brasil — empatou no 12" lugar com Dave Thomas. Am-
bos somaram 282 e fizeram |us ao prêmio de 25 mareoi.

Com o segundo escore do torneio, chegaram empatados, três jogado-
res- Hnrrv Weelman, Florv Van Donck e Ken Bousfleld. Marcaram 271
e r'eceberí>m Í00 msreos i'e prêmio A classificação dos quinze primei.
ros com respccllvos escores e lucros financeiros, foi a seguinte:

duplas, principalmente de J. C. I
iGrant que acertou tacadas de sran-
! de valor.
I Passando os primeiros 18 buracos
í). com a vantagem de 2 acima. \Val-|
1 ter Ratto e nihl Osward prossrgul-

ram rs 18 buracos complementarei,
pressionando bem a •!. C. Grant e
K. L. Whlmpcnny. Ficaram 4 arl-
ma no buraco 20, perderam 1 vanta-
gem no 22 e em alternativas que
nunca os deixaram "doivn", Ratto e
Osward rhegaram ao buraco 13 (o 31

acima e 5 a Jogar1» _ Jihn Panton - fi5-70-0t-fiR TAÇA FUNDADORES - No lta- ,„ , ,,
_ 2fi7 - 2.0(10 marcos; ! nhanga terminou a disputa da Taça ^^Ye*'porUnlo). Perderam os

,o, -Harry W.etman - «-6MHI Fundador., «om a Ina, em 36 b, ra- ,t ™ 
^P^^ 

™' 
\ LWr.|

_ 271 - 600 n«rco5; Ken Boiistielc CO entre ¦• *«Pl« «*«" «*»» dle,„ „, r>rant%, c0„q„|S,a„di. o 16
_ M.70..84-M - 271 - 600 murcos; Itlb Osward ei J. C. Oram - R. I.. ficaram outra ttl 4 acima.

50. Krte Brown - 71-65-676!) - 272 Wh mpeiuiy. V.n«»m o. doUr prl- £»^"pwm dois buraco, a se-
- 200 marcos; meiro. pelos e.corf. de ( dn» - 2 fmaJo..,osP, 

» 
„5I „„„„m de

««, Ma\ Faulkner — 66-70-67-70 —
J73 _ 10 marcos;

7". - Dai Uces — 68-71-69-67 —
37S —. 150 marres;

8" — hld Scott — 69-69-70-68 - 376
100 marre*;

r. - Bernard Hunt - 60-69-69-69
276 — 100 marp.:s;

10". — Peter AHis — 70-67-73-67 —
J79 — 75 marcos;

11°. — Scbasllan Mljucl 
75.72-88-86 281 — 30 marcos; ;

ia°. — Dave Thomas — 70-71-72-69 ,
282 23 marco,; Juan J<wí Querc;

jo, — 71-71-69-71 282 — 23 marcos;
li0 — Angel Miguel — 7171-11-701

m. 283 — srm prêmio;
13°. ~ Aifcnso Ansellnl — 

73-72-70-69 — 284 — aem prêmio.
FATOS T. PERSONALIDADES — No

prcHimi dia 29 do corrente cs pro-
tljslonai, do CUvca Ooit t.ui.i Rapisar-
da e M*no González cstar.10 emt,.ir-1
r.md^ para a Colômbia. ondr conr-
prilrAo no Campeonato Abcito El Ro-
tie\>. Os Jogos devem durar tida a;
la. quinzena dc ícíembro e ctn.^
t.Hâo cem a presença de destacados'
prof.s^lMJls r «tnadorr? daquela zo-
na, inclusive cem o defensor do ti-
tulo. o argentino Oawíldo De Vi-
cento. O total de prêmios ao« pro-
flsilona!» chegar*, mal» o», men?». a
8.000 ddlare». sendo de un» 1.000 dí-
Urei o corre»pondente ao primfiio
lugar. O camro do Club Campestre
El Rodeo posiul par-72.

Informaç*'» européia, conUm quf
o protlstionall dn lUnhmtA — J. J.
Quereloi — tol consld.ido par» dlspu-
Ur ¦> Campeonato Aberto d» Sul«a
* o d» r.ipanh». Entretanto, como
ambos o» torneios srtàa dl»n>"J<tos
era irUmbro e outubro, cad» um,
tMp**Utam»ntf. Querelo, ¦ - Sk hi
dolt mesn t tanto na Europa — nlo
pndeti neles competir Prepara-s*.
allis, para o tetirno ao llrasil o que
der» teontfcet li pelo dt» 14 dtitt
mês.

A MtdâVha Men»»! do G*te» ao.t
que eilara marcada p*r» **t» fim-
rte-»em«Ba, íol adiada para o prúil-
r~> mê». defldo »« chu»as de Uba-

•> t dcmtniro ultime».

.1 Jogar, em partida que nüo contou
rom um ,6 buraco vencido em "ho.
gey": cada dupla que levava o me-
lhor. o fazia em par ou em "blrdle".

Campo bastante longe devido kl
chuvas e ao fato rir terem Jogado nas
saídas de tris. nftn perturbou, con-

rem Jogad"1 up", Walter Ratto e WM Osward
ganhavam definitivamente a Taç»
Fundadores de 1959.

Note-se que os vencedorrs são gol-
flstas habituai, dos "links" dn Gávea
(toif, onde, aliás, Walter Ratto é ca-

bons de ambas as pltlo.
__vj «was*".1 '¦ *<*»._. V______sV
ísrsp'"- ^5^,. %mm\mT*m\W_______m__ê__**j| \ ¦ n ^Qvk

mmmmX' '\ .lk tf*¦ -; 11." "1. 1 Ir':Jí WTTsi%M- SÉteJL ¦,'" \W__W

KM m

^^^w^H'' iSH_Ébuy_t_9W -t-t ^

CTi^Bíi ," •'' VK^ ^mm\ mW
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D»vc Thomti: ganhou n» França, íoi 12.° na Alemanha

«mpatado com Querelos • virá ao Braill em outubro

NO FLAMENGO:
DIRETORIA QUER,
0 TÉCNICO wm

O Flamengo, segundo o scirdl-
retor ds futebol, teve oporluni-
dade de declarar, através do mi-
crofone de várias emissoras, na
noite de sábado, que continua à pro-
cura de um zagueiro central. Sa-
bc-se agora quc a contratação de
Edson nSo passou de despista-
mento, pois o homem visado era
outro. Contudo, parece torem fra-
cassado os entendimentos em tõr-
no dêst" nome desconhecido.

Estranho nisso tudo é que no
mesmo dia em quc o sr Geraldo
Serafim Cardoso declarava que
o Flamengo continuava em busi a
de um nome para a zaga central,
o técnico Jaime de Almeida, mo-
mentos depois, dizia qui nfio pre-
rifava absolutamente de reforços
e que Milton Copolilo era o ti-
tular.

— Se querem ou nSo contratar
um. zagueiro. nSo é problema
meu, mas da diretoria.

BOLERO SERÁ MANTIDO
O Flamengo inicia esta tarde seu

treinamento, visando o encontro
com o SSo CristóvSo, domingo. Em
principio, Jaime de Almeida pen-
sa em manter a mesma equipe qu«
enfrentou o Canto do Ri°. Inclu-
slv». com Bolero, que. ao que pa-
rece. correspondeu à expectativa
do treinador.

PASCUAL..,
(Cnntlnuaçán da t* pigl

Yonekura com 3 ganchos conse-
cutlvos da esquerda no queixo.

Rv ROUND
Perez se abaixa e atinge n quei-

xo de Yonekura com rápidos «o-
co, da esquerda. Yonekura conse-
gue atingir Perez no queixo.

9" ROUND
Yonekura atinge Perez com uma

forte direita no corpo e continua
o ataque com 3 diretos no rosto
du CãiíipC&u.

109 ROUND
Perez atinge Yonekura com uma

forte esquerda no rosta. O tapo-
nés parece abalado. O argentino
mantém a ofensiva ma, Yonekura
se esforça para levá-lo ao corpo a
corpo.

110 ROUND
Perez aperta Yonekura cm bus-

ca de uma declsío mas falha re-
pelldas vezes. Yonekura olha para
seu canto, aparentemente em .bus.
ca de Instruções.

12í> ROUND
Perez trata agora dc luUr a

curta dlstáncl». variando rie estl-
lo, da esquerda e da direita. O
campeio coloca uma curla esquer-
d» no queixo de Yonekurs mas
náo consegue abalá-ln

130 ROUND
O campeio coloca um gancho ria

esquerda no nipônico e uma
direta no corpo. Yonekura começa
nov?mente a sancrar pela ferida
no olho direito. Perez coloca a se-
guir um gancho da esquerda em
seu corpo pouco antes de soar a
campainha.

14" ROUND
O campeáo, com rápido Jogo de

pernas, atinge vários soco, em
Yonekura. com a esquerda e a di-
relta, na cabeça e no corpo.

13" ROUND
Perez continua levando vanta-

gem no último round e acerta vá-
rio, soco, em Yonekura.

Finda a peleji. o arbitre e o,
juiíe, dáo a vitória a Perez por
pontos, unanimemente.

DESAFIO
T6QU10. 10 - Apó* a lula de

hoje. em que derrotou o campeio
Japoné» Ktnil Yonekura. conser-
vando ieu título mundial dos pe-
io» mosca». P»«cual Perei declarou:"Yonekura e um grande lutador.
Tenso qu» tem muito futuro"

l'tin Kocl. manager de Perez,
diiae:"Para mim. Perez g_mhou ::
rounds e empatou 3. Penso qut
quando Yonekura tiver malcr ex-
pertencia será um crande pugt-
luta".

O campeio dot pe»t moscas do
Extremo Oriente, éadao Ytolu, do

APRECIAÇÃO TÉCNICA

Na apreciação técnica, ante a
disparidade dos números, bem
pouco ou quase nada poderemos
voltar a comentar. Já havíamos
adiantado a vitória da Socicda-
de Hipica Brasileira 21 horas
antes do término da temporada.
Depois do dominso. outros nú-
meros vieram ampliar aquela
contarem, para equidistar a:nda
mais o valor-pêso dos cavaleiros
da Hípica Brasileira, um punha-
cio de jovens representantes cie
uma gcra-.ào que, com a sua
apurada e irrefreável cavalgada
para o futuro, consolida a ra-
cional questão da renovação de
valores. Dos 813,28 pontos obti-
dos pela Sociedade Hípica Brasi-
leira, 159,51 íoram conquistados
pelos garotos da "Escolinha do
Hermes"! No mais, Antônio Car-
los de Carvalho, deu uma res-
posta cabal àqueles que esboça-
vam a sua detratação. Despediu-
se transpondo <ns varas a 1.90
mts., para conquistar uma vitó-
ria de gala. tornando rlcsneces-
sários outros comentários.
• Acima dos ruidosos festins dn
Vitória, a Hipica do Rio propor-
cionou umn valiofa lição à sua
irmã dc São Paulo, que precisa,
quanto antes, realizar uma rer.o-
vaçBo de valores para quo as
suas gloriosas tradições não vc-
nham a sofrer um longo c la-
mentávcl "Interniezzo". Já vi-
mos um Carlos Alberto Santos
demonstrar que São Paulo pnrle
realizar essa renovação. Nada
mais há a esperar para que ela
seia incrementada.

Diz um conhecido ''slogan" que
São Paulo não pode parar. En-
tão é o caso dc tocar para a
frente, renovando a sua turma
de cavaleiros.

A ETAPA DERRADEIRA

Duas foram as provas realizadas
na tarde-noite de domingo. A pri-
meira foi a "Prova Conselho Deli-
berativo dn Sociedade Hlpicn Brasi-
leira", tipo cooperação entre tr's
cavaleiros c saltada sóbre obstá-
culos na altura de 1 30 mts. Verifl-
rou-se o seminte resultado: Vence-
dora a Equipe composta pelos se-
guintes cavaleiros c cavalos: Anto-
nio Carlos de Carvalho, montando
"Shnran": Geraldo Gonçalves do
Sá, em "Portcrto" e Gerson Montei-
ro, pilotando 

"Xoriú", com o tem-
po 1'5"2'5 (S.H. Brasileira).

2." lugar: Equipe composta por
Geraldo ünnsalvcs de Sá, com "Cor-
tário"; Hermes rie Vasconcellos Fl-
lho, com "Titânio" c AntônioEduar-

j do Alegria r.imócs, sobre "Gulli-
I ver", com o tempo dc 1'6"1|S S.H.
I Brasileira!.
I 3.» lu?ar: Equipe composta por

Darcy Stockler. com "Amok"; Arli-
ne Givaudnn. dirigindo "Ynn" e

! Carlos Alberto Santos, montando
"Inshala" com o tempo de 1'7".

4.» lugar: Eouipe Composta por

ginclo magnUlcamente com o seu
"Portcão", ambos afastados há dois
lonüos anos das pistas. Destaque-se,
também, um Hermes de Vasconcel-
los. pai. pela alta eficiência c nota-
vel capacidade com que se houve
na condução dos cavaleiros da So-
ciedade Hípica Brasileira a tão
grandiosa jornada.

CONTAGENS E VENCEDORES
-__• Pr :!edade Hipl-

pontos con-
Hipra Pau-

Sociedade campeã;
ca BrasMeira, com "13,'i
tra 127,76 da Sociedade
lista. . . „

Cavaleiro campeão: Antônio Car-
los rie Carvalho, com 141.28 ponto:,
scuido, por Geraldo Sá, com 70
pontos, ambos ria Hipica Brasileira
(Rio»-

Campeão entre os .íuniores: Her-
mes dc Vasconcellos Filho com
53,48, da S.H.B.

Cavalo campeão: "Sputinik". de
Antônio Carlos dc Carvalho, com 90
pontos.

Melhor amazona: Arlinc Gibauelan,
da S.H.P.
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Gilberto Azambuja perturbou-so c acabou lançando seu
cavalo — "Desacato" — sôbrc a.s varas

POU BÀRLAVENTO

DE PIMENTEL DUARTE
a Regala do Papai

"Osprey IV" vitorioso na eliminatória pam, o Brasileiro e no Campeonato

Carioca dc Snipes — "Alegria", vencedor da "Moore McCormac" — Bn-
lhou "Macushla" nn "Pôslo Seis"

FIGUEIRA BARBOSA

"VENDAYA1ZINH0",

venceu com mérito

Ko Bêbado, em
Dia do Papai, os pingüins íoram pa-
r.i a água a fim de disputar a resata
do Papai, patrocinada pelos cronis-
tas espechlúados de iatismn desta
cidade do "O Globo", "Jornal do 1
Brasil" e deste matutino. Ao leme j
dos barcos estiveram os papais ícll- ,
zcs. e na píoa a garotada cuja ale-
prla eslá tomndo conta da vela me-
tropolitann. _

CALMARIA E MARÉ - Uma forte
calmaria unida à violenta maré de
enchente, tornaram a reoata uma pro-
va de paciência para as tripulações.
As tripulações foram divididas em
tres categorias, haseando-sc para
tanto no conhecimento dc cada vele.
jador papal. Já que alguns velejavam
pela primeira ve?.

A partida foi dada com dezesseis
pingüins, entrando os barcos numa
dificil pcrn.a de cnntravcnlo para a
montagem da primeira rr.atca. O
vento fraco contra, mal dava para
que os concorrentes vencessem a ma--
ré contrária ao rumo. Até bem pou-
cos metros da marra de contravento,
dificil era de se prever o melhor co-
locado, e a situ.ç'm só se definiu

comemorado ao ¦•Calypso^e aáudio 
^TJ-dorgJD».versários, ^guind^ 

o^emporar

I fraco chegiram os barcos ao Tosto
PELA PDF — A VI, riii."iido Macusliala" no montar 1

vivier e "Pingo",
Henrique Belchior.

OFICIALIZADA
: pe;;

regata do Papal, corou-sr dc
òxito. Em tidas as camada» lati
a rcaliraçáo foi comentaria e. assln,
o Departamento dc Turismo e Cc : ¦_
mes da Prefeitura rio Distrito le.
deral. houve por bem oficializar css.
renlização latista, conservando, coiv
tudo, o patrocinio rios cronistas espe
clallzadoa, ."OSFREY IV" BRILHOU DUPLA.
MENTE - As eliminatórias dc Snipe| PeriKW

plenul marca na liderança tornou-se bicam-
- do Troféu I.ichtnlng". pois oh-

teve o mesmo rcsultario 110 ano pas-
sario.

N,t chegada. "Mamshala" entrou
dlstar.clado rios demnis, tendo fntn
parle de sua tripulação Alexandra
Levi como timoneiro, e os trlpulan-
tes C''Cil Thiré e Alberto l.evl Em
segundo rhrgnu "Temporal" rie .losé

c nprts "lliirnran" rie José
Amauri

sra. Li?.clotle Flcisher. com "Pom-; 
quando o "Peicr Pan". de Virtor De-

pariour": Aldemar Henrique de ('ar- maison e slm funa Vivienne, mon-
valho, com "Dardo'' e Luiz Felipe f,nu cm primclro. Seguiu-o no cncal-
Dick. rom "Tilsit" com o tempo' ço n ..Finrcnzina". dc Mauro Joppert
de l'fl", je seu filho Jorge Joppert e. em ter.

Já entrara a noite quando, sob os j ceiro. "Vcndavalzlnho", de José Luiz
acordes dn fanfarra da Policia Mill-1 Pimentel Duarte e seu filho Josc
tar do Distrito Federal e realizaria! Cândido.
em homenagem á Imprensa. Sócio-1 DECISÃO NA EMPOPADA - Na
dade Hípica Paulista c ao Público, \ empoparia, o "Vcndavalzinho" apro-
conforme se anunciou, foi dado ini- ; veitou-se bem da situação, e gradati-
cio á segunda prova, a final ria vãmente foi escapulindo, por sota-
temporada. Era a "Prova Sociedade i vento, dos dois lideres. Enquanto is-
Hípica Brasileira", programada era ] jn, ésles empenhavnm-sc em
percurso ti
culos na altura tíe l.ao mis. i_incDida,
passagens íoram necessárias para se os três primeiros barcos foram, »--
chegar a um vencedor e foi êle. f.\m, f? aproximando da chegada,
após renhido duelo com Darcy guando percebera 11. ent-io. que u
Stockler, o melhor paulista ria "sea- (,arco fa pimentel Duarte havia con-
son". o jovem Antônio Carlos rio. jtesvttdn c::cekn,e rendimento, t co-
Carvalho, ún.co a ultrapassar, com j mandivB a regata,
zero falta, as varas na altura de , COLOCAÇÕES FINAIS - O tiro de
1.90 mts . o que féz ao montar o,vit(jrja foi dado. então, para "Venda-
magnífico animal de Lulú Nolasco. | valzinho". entrando em aegundo
-Shazan". Darcy derrubou o muro, -fiorenzina" que. Inclusive, foi o prl-
neste alto percurso mas. em qut]mciro na categoria B. Em terceiro
pese a sua capacidade dc veterano j ((.era]) e «egundo da Categoria A,
e notável cavaleiro, foi um adver-|che)raria „ n__tT na primeira marca,
sário digno do seugrande vencedor. \ 0 «pf|ír pan". O quarto lugar coube

para o Campeonato Brasileiro, que selGorgulho O "^njeo" com
realizará cm Porto Alegre, em come- Farias desistiu dn competição
ços de outubro, ainda náo cstlo ter-1 .
minadas, contudo cncoi i.'amm no ~
"Osprey IV". dc Axel e Erik 8ch- |
mldt um vencedor de rnérltos.

A segunda regata realizou-se no
sábado, encontrando nos dois Irmãos
os vencedores, tendo o seu percurso,
encurtado devido á calmaria. Em se-
gundo "GlavltSo" de GastSo Blum,
e após "Feitiço li" de Augusto Bsr-
roso.

Na manhã rie domingo, reanzou-ic
a terceira regata. Mais um.i vez. com-
pletando a série 'rie três vitórias en,
três regatas, o "Osprey IV" venrru.
"Peltiano". rie Roberto Pelicano,
"Irerê", de Gil de Souza R_imos, se-
guir-se-lam nas colocacf.es.

A quarta regata íol realtnda * lar-
de, r como outra atração teríamos j outra ,itrrnat|va. uma vez. que pre-
a decisão do certame metropolitano; ,pndí viajar para a Europ» no dia 2%
de 1959. pois o "Osprey IV". depcn-j,j0 corrente mê«. para importantes
dendo do resulUdn que alcinçasse, | conferências. (L*PH

EISENHOWER NÃO
COMPARECERÁ

GETTYSBURGH, 9 — O secretário
de Imnrcnsa da Ca'a Rranca, sr. Ja-
ines Hagerty. rieciainu hoje que o
presidente Elscnhniver, decidiu ran-
rebr sua visil« « Chicago, a 27 da
agosto, para inauguração dos Joca
Pan-Americanos. Explicou o sr. Ha-
gerty. quc o chefe rio Exerutlvo la-
mentava profundamente ter de to-
mar rr,«a decisão, porém não tinha

IMIlllil |11\ÍKI imiiiwn **'" t IO, CSl* I» HII|»«.ltJS« * nau v-í. -¦•• •

ipo potência sóbre obstá-! na0 pnrerenrio tomar conhecimento
altura dc 1.50 mts. Cinco (!as manobras de "Vcndavalzinho".

poderia ser n novo rampeão. F. A\rl
e Erik Schmidt, vrncer.im o ca;n-
peonato, ao conquistarem o prlmelto
pftsto da regata. Nesta regata, as co-
locações seguintes pertr-.ceram a
"Xsréu II". de Galeno Gomes F.«.
•Tclicano" e "Feitiço II".

"ALEGRIA" VENCEU A "MOORE
MCCORMACK" — Treze stars
ram a
morro da Viúva, p
tradicional Taça Moore McCormtck
Partindo dali. oa iates montaram umijCadas

PELOS CLUBES E ENTIDADES
.. seleção bianietra rie (uver.i». que

está se prep.irar.do para intervir noi
III Jogos Olímpicos de Chicago, en-
frentará. hoje. ás 2lh 30m, a seleção
das Fó;;as Anr.adas. O jogo »«t»

riha"de parüdáV.a altura do! T..rrar_n para o campo do riumlnen-
» Viúva para a disnufa ^a se. sendo rohrndo o preço unleo do

40 cruzeiros para gerais e arq.ilhsn-

marc» em águas do Rio YC. k bola
do Hospital no Saco de São Francis-

- O Superior Tribunal de Juitlç»
Desportiva da CBD. está com reunião

c finalmente atingiram a chegada marc»d* para a próxima quinta-feira,
iituada em mesmo local da partida devendo ser apreciados 01 reeu ¦

"AI-XCRIA" VENCEU BEM - Com |
quase cinco minutos de vantagem, o

, Enro lona. Helga Campos e Hermes
| de Vasconcellos Pilho, íoram as ou-
i trás grandes figuras desta prova.
í aue marcou com a sua realizarão

uma fase áurea para o hipismo bra-
sileiro Será justo mencionar a era-
ta surpresa de Geraldo Si. ressur-

Alegria" de Samuel Rubens Israel e
Alberto Ravazzano cruzou vitorio»*-
mente a met» d* chegada. Em se-"jrundo entrou "Malabar". segui
se-lhe "Lady". ¦'Savonara1

Japi" de«aflou o \ercedor da lu-
ta deita no.te dará um combate.
Yoaolt* derrotou Perez em fe»e-
relro ultimo em 10 round» mi< o
titulo do argentino nlo citava em
jígo

Esta fot o única derrota de Pe-
rtt tm suas SO pelejas proflsslo-
nais. tC.P.l.).

o .
ao "A)uz", de Pedro Ajuz e seu fl-)
lho Alex. que conseguiram o primei-.
ro r.a Categoria C. rolocaçío excep
cional, pois (01 o último late a cru-t--;,--- ,.Lad>... "Sayonar»" e "Pino.
zar a partida, fazendo-o mesmo MO ^ ,„.. A'„ VUnnt, sinl5„.
a!Ro?er8toaBueno 

e Edn. Marl,. en- "MACU8HALA» VITORIOSO NA
tusiasta da classe e um dos repor- j-PÔSTO SEIS - --A r«iU do Pt«
sáveis pelo seu lançamento em águas VI, da clssie L_gh:ntr,g. parece n*o
gusnabannss. levariam o "Kon Tlki"'ler encontrado éste ar.o •»«»»"
á quir.U co.ociçio (geri!) t terceira receptividade em relaç-o aos ano
na A "Batuta", de Orfeu Musacchlo anteriorei Somente cinco barcos ie
c seu filho Roberto, chegariam em apreser.Uram para a pertda e 1 re-
sexto e segundo da B. O Urceiro lu-igaU. disputada toda em ver.toi fra-
gar r.a categoria B. ficou de posse do: cos. nto teve condições das melho-
¦ Baraço". de Carlos Cslro e seu ft-ires. ,.*..,.„ _,.¦
lho Carlos Raul. O segundo e tereei- Desde a partida o -Mtcuahala" de
ro lugar na categoria C ficariam com I Alesandrt Levi, dcmlr.ou os seus »d-

referente» it penalidades spllcada*
pelo órgão da Federação Paulista de
Futebol, aos jogadorei Glno, do São
Paulo e Olavo, do Coríntians e ao
apitador Elias Assad Sirr.lo

ultimo modelo -1 HP- 7,5 ampères Miro peimonenfe

é melhor
•0C COMERCIAI

E INDUSTRIAI LASEC
ft* C«*««*w, 71 *? f***v 434WO e 23-2101

fínitüsão...
irinilBuação a 1 * ptiinn

- e Héln S»«t'i •
LeA-idaa; raí»j»r« Cani-io, An-
toninho. J'lo Carioi t Nilo

ASPIRANTES - Vairo. íxt.

OLARIA X BONSLXEISO

LOCAL - n-it Biríri
RETÍDA - Cri ».1_».«1
JVIZ — Ar.14r.io Viug

1 « Tempo — Bir.i-.eeMO. Iil
(Rohe-jn. de ptesltl. H*ílo e Ar-
toff ¦

rtNAI. — 3 x 1 iL'_;i». ísburi •
Ger*Mi

OIARIA — Ar-"-, -.".o; M-rUO.
Jforberti e Marre!"-" H»--'iie •
Jcrie. Saul. Jtbvtn. Lv.t. Rsbfoa
e Pa *:-•

BOSSVCISSO - U %U:i Ja-
car* tv»g»*o t "¦''¦"' KfjtmM e
Brssdâetsnh». Ge-s^s. Aítoff
V*:ter. fito- t H* ;"»

AfT^KSTtS - 1 x 1.
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rKENIU UKirKUIiilR
HYPERIO MANTEVE SUA INVENCIBILIDADE
O filho de Amphis foi o vencedor do prêm
corredor de grandes qualidades — Arlechin
longe — Zarmi, em forte atropelada, ro

Resultados de anteontem na Gávea
Hypérlo foi o vencedor do "Antônio Prado". O filho de Ampfc

que ainda não encontrou a derrota nas três vêzei em que foi is ptstí
revelou suas qualidades ao firmar-se como um dos melhores nome;
da atual geração. Venceu bem, após acompanhar de perto o traln
movido por Épico para, na reta de chegada, assumir a vanguarda c
escorar o ataque de Arlechlno, que se fêi perigoso no melo da reta.
Mas, Hypérlo, chamado aos brios, foi crescendo no terreno para cru-
¦zar o espelho, já acomodado por seu piloto. Mais distância tlvessr
e maior teria sido a diferença que o separava de Arlecehlno, pois
enquanto êste filho de Radar, esmorecia nos metros finais, Hvperl
continuava em sua toada, sem dar mostras de cansaço.

Cumpre salientar na vitória de Hypérlo o fato de ter sido est
a primeira vei que aborda o milha. Animal de velocidade, portj
dor do recorde dos mil e trezentos metros, o defensor do stud Vali
da Boa Espeança não sentiu o aumento da distância. Portou-se bem,
como todo corredor de qualidades, multo embora nao tenha agar-
rado o terreno encharcado. Na verdade, Hypérlo patinou na pri-
melra parte do percurso, tanto que não conseguiu tomar a dianteira

todos sabem que o seu forte é a velocidade. Na reta, também, ao
Iniciar sua arrancada sôbre o ponteiro, voltou a patinar, obrigando
seu piloto a Instigá-lo. Mas, uma vez na vanguarda, seguiu célere
em direção ao espelho, registrando a boa marca de 100" numa raia
Impraticável. . „ , .

Com esta vitória, a terceira de sua curta campanha, Hypêrit
assumiu h liderança da turma, posto que divide eom Valmy, qut
está afastado das lides. Ambos possuem as mesmas característica:

vêm dominando os adversários eom autoridade. Desta forma, t

grande a expectativa em torno de um encontro dos dois quand
então ficará decidido qual o verdadeiro lider nesta primeira etc

pa da geração
Arlechlno, o segundo colocado, correu multo, revelando im

lhoras acentuadas nestes últimos tempos. Chegou a ameaçar a pc
sição de Hypérlo, porém esmoreceu na hora decisiva, em face do
esforço maior. Mas deixou longe Zopo, que foi o terceiro coloca

do e que o iiavla despertado no compromisso anterior.
A seguir, apresentamos os resultados das carreiras realizadas

anteontem na Gávea:

CoL — Animais — Jóqueis — Peso

io "Antônio Prado", demonstrando ser um
o formou a dupla e Zopo terminou em terceiro
nquistou o segundo triunfo nas pistas —

*wp*>íí?5í-í>

VENCEDOR
Poules - Katelos

DUPLAS
Poulei-Katelos

7K>7 1." PAREÔ — 1.800 metros
ítjt 21.000,00, 14.000,00. 7.000,00 e

— A.P. - Prêmios: Cr$ 70.000,00,
3.500,00.

l.o Numantino, J. G. Silva .... 53 31.558 49,00
2<> Rebate, A. Reis 52 4.478 343,00
30 Ylra-Ylrn, A. Ricardo 58 27.731 55,00
4.°Xanto, J. Marc mt 58 38.044 4O.C0
5.o Jacnpú, L. Rlgoni 50 46.105 33,00
O.oRanieri, A. Mercai 51 8.661 177,00
1." Obediente, J. Santos 53 20.177 76,00
8.o Açoriano, E. Castillo 56 16.562 93,00

103.316

1.8G
18.6E
14.78
23.28

3.01!
10.57
14.150

1.92'-
16.93.
6.16U

111.282

139.00
47,00
60,00
38,00

:'D4.00
84,00
62,00
;o,oo
52.00

1.00
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Diferenças: 2 corpos c vArios corpos. Tempo: 118"3/5.
Vencedor: (3) 49,00. Dupla: (12) 47,00. Placés: (3) 26,00, (2i 85,00

: (6) 25,00.
Movimenta rí" nnroo_ CrS 3.761.700.00.
NUMANTINO — m„ c, 4 anos, R. G. do Sul, por Cadlr e Nutria. Pro-

prietário: Renato Bonaparte de Freitas. Treinador: Arthur Araújo. Cria-
dor: Oswaldo Aranha.

758 2.o PAREÔ — 1.600 metros — A.P. — Prêmios: Cr$ 100.000,00,
30.000,00, 20.000,00 e 10.000,00. — (Prova Especial).

l.o Pernot, J. G. Silva ,51 77.731
2.» Martlnlc, G. Queiroz  54 66.762
3.» Renal. A. Ricardo  52 38.163
4.0 Cotoxó, D. P. Silva  60 13.827
5.o Hallfax, J. Portilho  52 12.183
6." Tapuia, O. Ulloa  58 40.100

25,00 22 5.653
30,00 23 23.088
52,00 24 38.292

142,00 33 5.344
162,00 34 37.083
49,00 44 26.723

192,00
47.00
28,00

203,00
29,00
41,00

V:.-' •¦¦:¦:>:_,¦:...";..:. • ¦ ¦:.*¦ '¦'¦'mi-m...'^.?:..-
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Não correu: Crown Prince.
Diferenças: 3 corpos e 3 corpos. Tempo: 102"l/5.
Vencedor: (7) 25.00. Dupla: (24) 28.00. Placís: (7) 15,00 e (2) 18,00.
Movimento do pAreo: Cr$ 4.551.160,00.
PERNOT — m., a.. 5 anos, D. Federal, por Blnckamor e Rose Pourpre.

Proprietário: F. M. Mac Dowcll da Costa. Treinador; Comélio Ferreira.
Criador: Abelardo Accettn.

7KU 3° PAREÔ — 1.200 metros — A.P.
i t)tJ 24.000,00, 16.000,00, 8.000,00 e 4.000.00.

Prêmios: Cr$ 80.000,00.

l.o Kilarney. D. V. Silva .... 55
2.0 Frater, W. Andrade 55
:í.o Zangado, A. Marcai 55
4.o Zé Curiboca, J. Tinoco .. 55
5.o Grisbl, A. Ricardo 55
ll.o Exaltado, II. Cunl a 55
7,o Armendarlz. E. Casilllo .... 85
n.o Vagalume, J. Ramus 55
ü.o Esteio, J. Portilho 55
O." Engeltado, A. G. Silva ... 85'l.o Glvenchy, B. Alves 55

39.277
3.347
20.148
99.117
27.761

61,00
714,00
91,00
24,00
86.00

(Kilarney i
18.281 131.00
8.766 273,00

74.441 32,00
(Gnsbii

3.42B 697.00

AipR_tt_uaTM|)SH^|_K hriftúi«*jgj
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n
12
13
14
22
23
24
33
34
44

1.937 050,00
36.094 35,00
14.164 89.00
5.399 233,00

16.796 75,00
52.712 24,00
14.347 B8.00
7.1511 176.00
8.6P6 146,00
I.OBH 1 162,00

158.297

¦¦:-'>t\^-.<lC.^M_ .<

¦-•j^___\_W^__\__\í\____\'" ¦•*'.'. '''A>''

_tt^9_W---_^!mKm \M 2. fô'3£iá
MksMí

NSo correu: Labcr,
Diferenças: 3 corpos e 3 courpos. Tempo: 77"4/5.
Vencedor: (1) 61.00. Dupla: (13) 89.00. Plni-fs; (1) 31,00, (7i 177,00 e

i 41,00.
Movimento do páreo: Cr$ 5779.9oo.00.
KILARNEY — m.. «.. 3 anos. R. G. do Sul, por Town Crler e Sprlng.

mprlrtiirlo: Tina Parcto. Treinador: Domingos Fcrre'ra. Criador: Je-
¦ >nymo Mérclo da Silveira.

i 4.o PAREÔ — 1.000 metros — A.P. — Prêmios: Cr$ 85O0O.00,
28.800,00, 17.000,00, 8.500.00 e 4.250.00.

l.a Glenmore, A. Ricardo  55
2,o Epsom. 3. Tinoco  51
3.» Laço. A. (',. Silva 
4.o Ptolomeu, M. Henrique ...
5.» Zombctelro, .1. Marchant ..
6 o Pflisjatidu, \V. Andrade ...
7.» Monja Branco. D. Moreno
R.o Lovd. O. Ulloa «o Foolish. E. Castillo 
io Enlevo, F. G. Silva 

.l.o MoJ\i, M. Cunha

852
616
652
62ti
474
470
133
672
296
174

.577

30.00
132,00
30,00
19.00

186.00
113,00
561.00
112,00
189.00

1.067,00
900.00

11
12
13
14
22
23
24
33
34
41

19.195
35.183
18.265
52.643

3.315
B.098

14.193
1 108

10.77H
7.734

71.00
39.00
74,00
26.00

409.00
168.00
95,00

.223.00
126.00
175.00

170.466
Ml .890
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N5n correram Bom de Bico e Capiblancj
D:fer*nç»s: cabíça e víno» corpo*.' Tempo: S3"l/3.
Vencedor: (12! 30.00. Dupla: |24) 95 00. PUcís: <12i 24.00 e |5, 41.00.
Movimento do pkrto: Cr$ 3 577.(WOO.
GLENMORE — m. c. 3 unos, Paraná, por Guívcuru t Vaillanre.
prlítino: Phllipe Guedon. Trein»der: Gonçalino FelJ*. Crtídor: Ha-

. Char.tecler 8, A.

(*_ •• TARSO - I.PCO metre» — AP. - Prtmloi: Cr$ IS 0C0.00.
Ul J3.WP.00. 17.000,00, t 500.00 t 4 Í3000.

tarmt. L. Rlfonl  M t» 0*5 Tt.» ! 11 «030 231.00
o declara. O. ÜiJ»a  &S 100.525 11.00 12 17.»9 Jl 00« Mlltonla. A. i• i-.t:  SJ 33 ÍJT ÍCÍO 13 31 T(S7 44.00'» lolf. H VaieoncalW  iJ tO.MJ iKtt.OO ! 14 43.0» Koo"Praça Onre. O Moura . . 5< at 4."5 33 00 ' a S.7». 240 00Pamcna. J. Port o iCIecUrai 13 15 tT. «S00Pont» Negra. A ¦ .:rdt? M 1» 95: tOt.00 24 !».4<r 7JO0:• tracaba. C. rirrio .... St « 1*S :47.(» 33 4.«í* "ül.OOVttty, 3. Tinoco  « i 7K? ni_oo • ?« s».»- 7«.aoImbuída. A, G. S.l\»  JS tMiltoníal 44 3Ttr XtQ

.» K» t.t 3 X»n:e. « 4 tT3 5®00
1T4 .MC

rra rs$ j
Nio etfttrin- Tuniritt Ptri Rranca e Ma»U
Dlf*r»rn*i: p*<rUi t 1 < dt <••.-• nx> Tempo «"!'>
VaRC*d->r. |J) n.t». Dvpít. Ali H.0G. Pl»e*â. ti, 1».«. tll UM «

UM.

Endymion, Lohengrin, Rivoli, Chaval» Verdugo» Madagas-
car e Verbo, os mais credenciados - Vm handicap especial
na milha» a atração da sabatina - Programas organizados

para sábado e domingo
Esta semana, teremos a disputa do grande prêmio "Dr. Fron-

in", prova tradicional do turfe carioca e segunda da temporada In-
3rnadonal. Reuniu um campo numeroso, composto na maioria,
le animais que1 tomaram parte no "Brasil", exceção feita aos que
cuparam os primeiros postos. Assim, encontramos En&ymlon, RI-
oli, Chaval a Lohengrin contra Verdugo, Madagascar e Verbo, que
leram da esfera de handicap.

Na sabatina, a atração é a disputa de um handicap especial
i milha, que apresenta um campo Interessante e equilibrado.
mali, vencedor na tarde do "Brasil", volta a enfrentar Crown
ince a Tuyuty, enquanto latasta, Ajax e Xadrez aparecerem com

¦jumas credenciais.
As demais carreiras estão bem formada, sendo que as elimins-

rias da nova geração despertam o interesse. A seguir, apresen-
nos os programas organizados para sábado e domingo:

5» páreo — às 15.40 horas — 1.300
i metros — Cr$ 50.000,00 — (Pista dc
! Grama).

Col. Ks
— 1 Cordilha 

Rígida 
Ué 

— 4 Charmainc 
5 Insígnia 
fi Atalia 

— J .Tacoará 
Melusina 
Itajubá 

- 10 Galga 
11 Tcndresse 
12 Clava 

CORRIDA DE SÁBADO

a páreo — s 13,40 horas 1.600
•ros — Cr$ 60.000,00.

Col. Ks.
Parbleu 56
Bambolê 58
Boomerang . 58
Ibirapuitan 58
Garrafão 58

fi Decurião 58
7 Castor 58
3 Titan 10 58
9 Gato Lindo 53" Emok 52

2" páreo — às 14.10 horas — 1.400
metros — CrS 80.000,00.

Col. Ks.

S
11
r_

3
7

10
1
O

í)
4
fi
5

" Temível . ...
fi Xadrez 

4 — 7 Crown Prince
Cotoxó 
Vilão " latasta 

54
56
56
56
51
12

8° páreo — às 12.20 horas — 1.300
metros — Cr$ 85.000.00 — (Bctting).

Col

3" páreo — às 14.40 horas
metros — CrÇ 80.000,00.

1.400

Col. Ks.
1 — 1 Zé Catimba  10

2 Esteio
,2 — 3 Torpedelro 

4 Grisbi 
— 5 Zangado 

Farseur 
Imauado 

— 8 Callipus 
9 Pampo 

10 Neapolitan Prince

1 — 1 Guerrilha 1
2 Vandale 4

2—3 Myrica
4 Gostosinha 3

3 — 5 Glória Carioca 5

4" páreo — às 15.10 horas — 1.600
metros — CrS 50.000.00.

Col. Ks.

6" páreo — às 16.10 horas — 1.300
1 metros — CrS 50.000.CU — (Pista de
-Grama) — (Bettingj:

Col. Ks.
— 1 Undalo 

White Face 
Fogareiro 

— 4 .laracatiá 
Hivam 
Boulevard d'Or 
Commodore 
Wineihou 
Expresso do Sul....

10 Gandulo 
11 Souvenir " Brother . ...'_..—

_ 3

fi 54
10 52

60
60
60
60

11 54
58

12 54
52
52
50

— 1 Pcgassus . ...
2 Lucho Gatica

— 3 Laço 
4 Dublin 

— 5 Luar do Scriã
Enlevo 
Zorü 

— 8 Kili 
9 Foolish . ..." Volteio . ...

Ks.
55
55
55
55
55
55
55
55
35
55

CORRIDA DE DOMINGO
I I" pareô — às 13.40 horas 1.600
metros — CrS 80.000,00.

Col. Ks.
1 — 1 Qucbrafogo 4 55

;2 — 2 Tio Godoy 3 55
3 Zcn 5 55

3 — 4 Zulú 6 55
5 Ronzcdov 2 55
fi Zco 7 55
7 Guerrilheiro 1 55

1.600

4

2" páreo — às 14.10 horas

Hvncrt" "-'•• - '•"•>i(V, sAa_uro p«Ja sra. Júlio Capua

Movimento do páreo: CrS 5.320.740,00.
ZARMI — f.. c., 3 anos, São Paulo, por Swallow Tail e Quilha.

Proprietário: Stud Gondarem. Treinador: Claudemiro Pereira. Criador:
A. J. Peixoto de Castro.

w/if) 6.o PAREÔ — 1.200 metros — A.P. — Prêmios: Cr$ 80.000-00,
ÍD/W 24.000,00, 16.000,00, 8.000,00 e 4.000.00.

1.° Myricaria, E. Castillo 55
2.» Guerrilha. L. Riponi 55
3.° Myrica, A. Marcai 55
4.° Nicole, J. Ramos 55
5.° Glória Carioca, J. Tinoco 55
6." Palomita. H. VasconccUcs.. 55
7.° Gostosinha, J. Lopes 55
8.° Vandale, D. Moreno 55
9." Malta, A. Ricardo 55

10.° Salgada, D. P. Silva 55
ll.o Miss Boneca, A. Reis 55
12.o pena Branca, A. G. Silva .. 55

19.777
57.357
44.782
2.2562
39.457
12.614
11.366
4.640

40.441

105,00
36,00
46,00
92,00
53,00

164,00
182,00
450,00

51,00
(Faloiuita)

(Gostosinha)
7.643 271,00

260.603

11
12
13
14
22
23
24
33
34
44

17.613
7.548

31.245
41.786

927
6.797
6.861

12.OCO
34.589
7.260

166.686

75,00
176,00
42,00
32,00

1.430.00
195,00
193,00
110,00
38.00

183,00

Não correram: Teimosa e Be Gay.
Diferenças: 1/2 corpo e vários corpos. Tempo: 79"l/5.
Vencedor: (3) 105,00. Dupla: (14) 32,00. Placés: (3) 34,00, (9) 19,00

c (2) 22.00. ,
Movimento do páreo: CrS 5.072.680,00.
MYRICARIA — f„ c„ 3 anos, Paraná, por Corrcgidcr e Tupiara.

Proprietário: Carlos J. Pereira e Roberto Kebala. Treinador: Almiro Paim
Filho. Criador: Fazenda Santa Angela.

763 7.° PAREÔ — 1.600 metros — G.L. — Prêmios: CrS 200.000,00
60.000,00, 40.000,00 e 20.000,00. — (Prêmio Antônio Prado).

l.o Hypcrio, L. Diaz 56 109.572 19,00
2.o Arlecchino, L. Rigoni .... 55 40.493 52,00
3,o Zôpo. J. Marcham 55 27.393 76,00
4.o Épico, M. Henrique 55 7.148 292,00
5,o Dix, O. Ulloa 55 45.704 46.00
6.° Expresso, J. Tinoco 55 9.521 219,00
7.o Lucho Gatica, E. Castillo .. 55 6.294 332,00
8° Shcrif, H. Vasconcellos .. 55 11.062 189,00
O.0 Festinho, J. Portilho 55 5.577 375,00

262.764

14.523
44.370
34.918
42.008
12.868
16.562
6.102

17.354
4.365

193.061

106,00
35,00
44,00
37,00

119,00
93,00

252,00
88,00

352,00

vHK Jm ¦ * ^.w—^*a a t_\t\» .' '. *^» ___[*** 9.*»»sx. _t_yA M^._.3Mfc. 49 1 X... II (j jt, í *>^VíL •( ^T& ? ¦ 't % ^*"

§HH_P||§Í^^
Não correu: Monleliostll.
Diferenças: 2 corpos e vários corpos. Tempo: 100".
Vencedor: (1) 19.00. Dupla: (14) 37,00. Placés: (1) 13,00, (7) 14.00 e

(4) 19,00.
Movimento do páreo: CrS 5.248.860.00.
HYPERIO — m.. a„ 3 anos, Rio de Janeiro, por Amphis e Zabaglione.

Proprietário: Stud Vale da Boa Esperança. Treinador: Miguel Gil. Cria-
dor: Horas Vale da Boa Esperança S. A^

>yn i j.« pareô
. U-t 15.000,00,

1.300 metros — A.P. — Prêmios: Crf 50.000.00.
10.000.00, 5.000,00 e 2.500.00.

l.o Pinhelrana. L. Rigoni 64 61976 39.00
2.° Tio Luiz, J. Portilho .... 54 (Pinhelrana)
3.o Ile rie Franco, A. G. Silva 50 52.751 46.0o
4.o Long Lcrs. P. Tavares .. 56 50.804 47,00
5.° Elu. O. Ulloa 50 86.947 28.00
B.o Tento, ,T. Ramos 52 7.416 324.00
7.o Vesta. E. Castillo 56 (Pinhelrana)
B.« Helvéttco, L. Santos 51 14.862 163.00
fl.o Desplante. .1. G. Silva ... 57 12.420 193,00

10.o Javelln, L. Silva 54 7.161 335,00
ll.o Snnan, J. Silva 52 7.768 309,00

11
12
13
14
22
23
M
33
34
41

9.327
56.14R
29.143
27.154
14.443
21.288
36.391
4.221

18.622
8.987

224.729

192.00
32,00
61.00
66.00

124,00
M.00
50.00

432.00
96.00

200,00

84"2/5.
Placés: (41 19.00 ( (5l 17.00.

301.926
Nâo correram: Sclpião e Janczur.
Diferenças: 1 corpo e focinho. Tempo:
Vencedor: (4) 39.00. Dupla: (221 124.00.
Movimento do páreo: CrS 6.073.830.00.
PINHEIRANA — f., c.. 6 anos. Pernambuco, por Mossoró e

Princess. Proprietário: Arthur Herman I.undgrcn. Treinador: Paul
gado. Criador: Arthur Herman Lundgren.

Movimento dc «postas  CrS 41.366.220.00
Concursos  CrS 1.2«4.085.no

Garter
o Mor-

Total  CrS 42 630.305.00

RESULTADO DOS CONCURSOS
IWlo de 6 pontos — 13 vencedores Cr$ «308.00
Bolo de 7 pontes — não teve vencedor CrS 231.449.00
Bettir.g simples — 75 vencedores CrS 863.00
Betttng duplo — 38 vencedores CrS 10.239.00

RESOLUÇÕES DA C. C,
A Comissão de Corridas em aua

reunião de ontem tomou as seguintes
| resoluções:
i a) — notificação por indocilidade

na. partida: Jumicia. Javelín, Clecla-
ra. Pont* Ncera. Guerrilha. Petelc-

ieo. Dom Secundo e Bambolé lla.i
;notificviçioi e Sanam (Ia. e úttima
-notiflcttcAoi;
i b> — permitir novamente as ir.j-
icnçAes de Nauta. AiTevlla e Feitor,
sendo oi dois últimos a titulo pre-
cario:

c) — proibir de correr o* animais
Garganta, Paranol ibalda ::a parti.
da) e Be Gav (baldai;

I d) — suspender, por tnfração do
I artigo I«B do Código (prejudicar os
competidor*» \ os seguintes profissio-
mais: ali o dia 21 át as&rto: A. G.
Silva (Peru Branca'. H. Cunha
tExaltado) e O. Moura (Praça Orje»;
ai* o dia I* d» «t_ >'. • P. Tavare»

It Intrometido». L. Santo» (Ksrte:..:. K¦£..-•-'. (Guarda'-. _\t » i_» n át
U&ste: G. <?ueire* IMarttóle)) t 3.
G. SUva (Penou:

• e» — jnuitor. por tr.íraçio do ar-
.egn HO dn CM_f_> idtmo de Unha),
íot seruirte* profissional»- tm Ct% ..
;'..«0.co Jc*el Tinoco (DSdler • r*
iCunboea!. tn C$ 1.000.» A. Ho4t-

^cker (Qulteria). O. Ulloa iVolpil. 3.
! G. Silva (Numantir.oi e D. P. Silva'
(Kilarney); em Cr| fiO-i.OO L. Rigoni

!(Cloche DOn e A. Reu (Rebate);
l f) — suspender até 14 de setem-
I bro o aortndiz Antônio de Souia Lei-
ite Filho e estender até o dia 30 de
; egésto a punicio Impotía ao aprtndix
Germano Queiroz (alínea "d" desta
rescluçãoi. ambos de acordo e«m o
artigo 65 do Código de Corridas t
por lnfraçio do artigo í • do Regu-
lamento Interno da Escola:

g) — tomar sem efeito as multas
Impostas ao jóquei Juan Mar--»rt
e ao tratador Bertuelo B. Carvalho,
constantes ds» altneas "i" e "J" das
resoluções do dia 3 dt agftito cor-
rente.

h» — multar em Crt 5OC.60 o L-at»-
dor Gor.çaliho Feíjó iMis» Baneea).
por Infração *» alínea *f" do artlfo
(4 do Código ftUo ter apresentado a
blusa do pncpnetArto de rua penuo-
nirat;

i» — ordenar o pagamento dos I
prêmios das eomdas de 2>. it át }u- _
lho p. passado, L" • 2 d» *fft*t.*> tot. '¦¦
rente:

Ji — as puBtçte* r--¦•»-•»< dat.
alínea» -d" e "t" deftat rt*o!uçAesj
eôwente entrar»» «tr. ngsr a p*r--..7 i. c..t .. _:¦ carreai* r»«

Esperteza
Nicole .
Palomita" Salgada .

8 35
55
55

6 55

— 1 Tio Luiz ...." Pinheirana .
— 2 Compatriota .

3 Portaló . ...
— 4 Mabú 

Tento 
Vovô Cariri

— 7 Baecarat . .
R 8 Tio Carlos
9 Nababo . ...

7
9
1
2
8
6
3
5

10
4

7o páreo — ás 16.45 horas — 1.600
metros — Cr? 100.0C0.C0 — (Pista dc metros — Cr$ 80.000,00.
Grama) — (Handicap Especial) —
(Betting).

Col Ks.
- 1 Ismail  13

Ajax  10
Faz Assim  12

— 4 Ranai  4" Love Affair  7
" Mister Bagé  9

— 5 Tuâuty  2

— l Zalaca " Zcugma 
— 1 Irlsh Rose . ...

3 Zunlnga 
— 4 Fineza 

5 Intruja 
50Í4 — 6 Apollonia . ...
54 " 7inga 

54 (Continua nn

51 !
50
5l!

Col Ks.
... 6 55
.. 8
.. 7
.. 3

53
55
55
55
55
55

fin.
... 1 53
página).
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Produto da mais pura espuma do látex, LATEXPLUMA é
uma lídima conquista da ciência, a serviço do conforto,
Dez milhões de microcélulas por decimetro cúbico, inter-
comunicáveis, permitem a aufo-ventilaçõo da peça —
eis o segredo do LATEXPLUMA... O segredo esfá na sua
extrema porosidade... na sua auto-ventilação... na sua
extraordinária elasticidade! t por isso que a simples
fumaça de um cigarro atravessa-o tão facilmente.

MACIO
omolda-se imediatamente á* formas do

corpo que sustenta, voltando, inconfinenti,
à primeira posição.»

POROSO HIGIÊNICO SILENCIOSO
permeável oo ar, mantém-se de acordo

com a temperatura ambiente. Nfio absorve
nem gera pó, não mela, não mofa — isento
de rufdos e vibrações».

DURÁVEL PERFEITO ECONÔMICO
insensível ao uso eonttnuo, conserva por

tempo indeterminedo suas característicos de
maciez, porosidode e elasficidode, mantendo '

sempre nova o forma original dos moveu
estofados.

LATEXPLUMA
- um produto de qualidade garantida

¦ 
i B^f^ < w1® wê fü m
rm L%2H Imam bbb I

Pcra meores dttolh»» consultem a P.rtHi S. A. • R. Prti Jobootõo, 24 . Bonsuceito • TeL 30-9820 - Rio de Janeiro *
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REALISMO
A capacidade de importa-

ção -oi fortemente reduzida
pela queda das exportações e
pelas pesadas amortizações dos
empréstimos e financiamentos.
Daí, a ameaça que pesa sobre
o desenvolvimento industrial
do país: diminuição do poder
de compra externo de bens de
capital, matérias-primas e
combustíveis indispensáveis ao
aceleramento do processo.

j^ara o problema anual das
amortizações de empréstimos e
financiamentos, uma só solu-
ção se apresenta: renovação
dos compromissos alongando-
se os prazos de pagamento.
Para as exportações — cujo
valor caiu em 16% nos três
últimos anos — é preciso uma
reformulação da política de
comércio exterior, objetivando
dois pontos básicos*, a concen-
tração da pauta exportadora e
a diversificação dos mercados
consumidores. Os recém-em-
possados ministros do Exterior
• da Fazenda manifestaram
propósitos no sentido de am-
pliar a área de comércio ex-
terno. A manutenção de um
sistema cambial baseado em
taxas múltiplas, tanto para
exportação como para impor-
tação, é fonte de desestimulo
à ampliação das nossas ven-
das externas, principalmente

quando se considera que as ta-
xas de exportação (bonifica-
ções) são fixadas arbitrária-
mente e não permitem contem-
plaras variações internas do
custo de produção resultantes
da progressão do processo in-
flacionário. Quando há reajus-
tamentos das taxas, o ganho
adicional em cruzeiros é absol-
vido pela alta dos preços inter-
nos. Mesmo que íôsse adotado
um critério flexível de remu-
neração em cruzeiros ao ex-
portador, o benefício seria fa-
tor de estímulo a curto prazo.
O contínuo aumento dos eus-
tos internos de produção rà-
pidamente impediria a concor-
rência no mercado internacio-
nal.

A continuada propensão in-
terna para importar decorre
do estágio de crescimento eco-
nômico do país. Contingenciar
a capacidade de importação
pela limitação das exportações
é condenar o ritmo de expan-
são da economia. A expansão
das exportações depende de
medidas substantivas de po-
lítica econômica. Contenção
da inflação e taxas de câmbio
realistas. Manipulações cam-
biais e artifícios momentâneos
nada solucionam. Postergam e
agravam o problema.

Recolhimento quinzenal
do imposto ad-valorem

Brasil reconquistará posições
no mercado de café da Itália

CÂMBIO E MERCADOS

O sr. Múcio Torres Carrilho, di-
retor da Hecebedoria d0 Distrito Fe-
deral, comunica aos contribuintes em
geral que, os prazos para o recolhi-
mento Quinzenal do Imposto ad-va-
lorem com as respectivas multas de
mora, quando recolhido fora do pra-j
zo normal, previsto no Regulamento
do Imposto do Consumo. - vigorar
no período de maio de 1959 a abril
de 1960. estão publicadas, em tabelas
quinzenais até abril de 1960, no
••Diário Oficial" de l."de agosto cor-
rente, constando das mesmas a se-
qüência das multas que variam de
10% mínima até 50%, conforme o
caso. Esclarece ainda o mesmo diretor
que, quando as datas de pagamento
coincidirem com domingo ou feriado,
prevalecerá o dia útil subseqüente.

TABELA

16/10 em diante,
Ia. SETEMBRO — Normal 16 a

30/9» 10% 1 a 20/10; 20% 21 a 30/10;
50% 31/10 em diante.

2a. SETEMBRO — Normal 1 a
15/10; 10% 16/10 a 4/11; 20% 5 a
14/11; 50% 15/11 em diante.

Ia OUTUBRO — Normal 16 a
31/10; 10% 1 a 20/11; 20% 21 a 30/11;
50% 1/12 em diante.

2a. OUTUBRO — Normal 1 a 15/11:
10% 16/11 a 5/12; 20% 6 a 15/12; 50%
15/12 em diante.

Ia. NOVEMBRO — Normal 16 a
30/11; 10% 1 a 20/12; 20% 21 a 30/12:
50% 31/12 em diante.

2a. NOVEMBRO — Normal 1 a
15/12; 10% 16/12 a 4/1; 20% 5 a 14/1;

15/1 em diante.
oSíal" caomaprPaUZoSÍCada 

"° "DÍárl°| 5°ía. 
DEZEMBRO - Normal 16 a

° 
Prazos %Vo recolhimento Quin- 31/12: 10% 1 a 20/1; 20% 21 a 30/1;

ze-nal do imposto ad-valorem e com 50% 31/i_em_djante.
as respectivas multas de mora, quan-

TRIESTE, 10. O sr. Renato Costa I, O sr. Costa Lima acrescentou que
Lima. presidente do Instituto Brasl- 

'nao 
entra nas Intenções do Instituto

-. i leiro do C-íé, chegou sábado à noite' Brasileiro do Café criar outros arma-

•nl3- lA^or^-lo%°5ílíi 30/9- 50% a esta cidade e no domingo de ma-;zéns de caie brasileiro, na Itália ou

Í/W em diante Inha ofereceu uma recepção em honra'na Europa, porque o de Trieste, com

2a AGOSTO 
'- 

Normal 1 a 15/9;(das autoridades triestinas. O prefeito c Seu teto de 100.000 sacas, que será

10%'l6/9 a 5/10; 20% 6 a 15/10; 50%!panamara, comissário-geral do go- atingido êste més (70.000 sacas Já
vêrno italiano, o sr. Mário Franchile, chegaram), constituirá a cabeça de

prefeito da cidade e numerosas ou- ponte do aumento da venda de café

trás personalidades compareceram, brasiliero para o Oriente e países da

Depois da recepção, o sr. Costa Lima corUna de ferro e, em geral, para
deu uma entrevista à imprensa na todos os paises que pretendem fazer

qual inicialmente exprimiu o pesar!do café uma bebida popular. A êsse

da sra. Sara Kubitschek por não po-1 propósito exprimiu o desejo de que
der vir a Trieste em face de com- as taxas que oneram o café sejam

promissos anteriores assumidos. De-1 diminuídas a fim de espalhar o seu

pois de ter agradecido às autoridades j uso e tirar proveito de um consumo

triestinas pelo seu auxílio na consti-; maior.
tulçSo, nesta cidade, de um armazém) por outro lado. o sr. Costa Lima

de café brasileiro, o sr. Costa Lima excluiu categoricamente que o Brasil

declarou qut estava convencido de tenha a intenção de fazer uma guer-

que daqui a 12 meses o Brasil estará ra de preços e precisou que o seu

em condições de reconquistar as po-jpals se apresta, mesmo, para propor
sições que unha antes na Itália (70 Um acordo internacional sobre o preço

por cento do café), partindo do nivel|do café a fim de obter um nível

atingido no ano passado, com 24 por constante de preços. Declarou, tar.

cento do café consumido na Itália.
do recolhido fora dos prazos normais,
a vigorar no período de maio da
1959 a abril de 1960.

Ia. MAIO — Normal 16 a 31/5;
10% 1 a 20/6; 20% 21 a 30/6; 50%
31/7 em diante.
16 2a. MIAIO — Normal 1 a 15/6;
10% 16/6 a 5/7; 20% 6 a 15/7; 50%
16/7 em diante.

ia JUNHO — Normal 16 a 30/6;
10%1 a 20/7; 20% 21 a 30/7; 50%
31/7 em diante.

2a. JUNHO — Normal 1 a 15/; 10%
16/7 a 4/8; 20% 5 a 14/8; 50% 15/8
em diante.

Ia JULHO — Normal 16 a 31/7:
107» 1 a 20/8; 20% 21 a 30/8; 50%
31/8 em diante.

2a JULHO — Normal 1 a 15/8;
10%* 16/8 a 4/9; 20% 5 a 14/9; 50%
15/9 em diante. _____

Melhores perspectivas para
o algodão brasileiro

A safra de algodão do pais será
tste ano mais favorável que a pre-
cedente. Estima-se que o período
algodoeiro de 1959|60 (março a fe-
contra pouco mais de 260 mil na
safra de 1958|59. Em face dêsse ra-
zoável aumento na presente colhei-
ta, esperam-se maiores folgas nos
verelro) produza de 340 a 860 mil
toneladas de algodão em pluma,
disponíveis para o consumo Interno,
como 

'tambein 
podem as exportações

da fibra ser mais do que duplicadas
era relação a 1958. Segundo estudo
de "Conjuntura Econômica" as ex-

|-t.-i itit, u*-.J »-»*- ui^uu»** •«.»¦» jy-uinu vi»

1958 totalizaram 40 mil toneladas
aguardando-se para a safra que se
Inicia fste ano um contingente que
oscilará entre 80 e 100 mil tonela-
das, dependendo a realização dêsse
limite máximo elas colheitas nordes-
tinas, que começarão a entrar no
mercado a partir de dezembro pró-
ximo. Dal, espera-se uma receita de
divisas, com o produto, também du-
pllcada. As estatísticas do Mlnisté-
rio da Fazenda mostram que as
vendas externas de algodão em plu-
ma em 1958 perfizeram um valor da

do cerca de 240 mil toneladas, das

quais 180 mil provenientes do Esta-
do de São Paulo. Na safra anterior,
essa região proporcionou somente
quantitativos que giraram cm redor
de 190 mil toneladas, participando o
Estado bandeirante com cerca de
150 mil. O Norte também, êste ano,

vista de terem sido favoráveis, as
condições climáticas na irea, o que
não ocorreu em 1958. Assim, adml-
te-se uma safra nordestina de 120
mil toneladas, podendo até atingir
130 mil. A precedente foi de apenas
70 mil toneladas. Como se vê, o
aumento das colheitas presentes es-
tá distribuído em quantidades mais
ou menos Iguais a (50 a 55 mil to-
neladas) entre as duas grandes re-

giões produtoras do pais.
Conquanto o mercado Internado-

nal do algodão não se apresente
tranqüilo, devido is perspectivas de
aumento dos excedentes mundiais e
a permanente tendência da queda
das cotações do produto nas princi-
pais bolsas do mundo, reina no

pais algum otimismo com relação
ás vendas externas. Isso resulta do

ordem de 25 milhões de dólares, -ato de. meses atrás ter 
^J"-**

ftste ano. devido às maiores dlspo- do o algodão em pluma no mercado

nlbilidades exportáveis, acredita-se livraide câmbio ****"*»

que a receita em dólares alcance | mente, os resíduos de algodáo.

EMBARQUES DE CAFÉ
PARA PROPAGANDA
NOS ESTADOS UNIDOS
NOVA YORK, 10 — O embat-

xador da Costa Rica nos Estados
Unidos, Manuel Escalarite, in-
formou que seu governo, estava
agora em condições de enviar os
embarques de café que represen-
tavam sua contribuição ao pro-
grama destinado a fomentar o con-
sumo do produto.

Segundo Andres Uribe, presi-
,„„ „.,.. v, .,-,..-. ............  dente interino do Escritório Pan-
apresentará colheitas superiores, em American.** de Café, Costa Rica é

 o quinto pais que se comprome-
te firmemente a armazenar café
para vendê-lo nos Estados Unidos
e com seu produto intensificar a
campanha de propaganda para
aumento do consumo de café nos
Estados Unidos e Canadá.

Quatro paises anunciam au-
mento do consumo de café nos Es-
tados Unidos e Canadá.

Quatro países anunciaram an-
teriormente sua intenção de con-
tribuir para o fundo especial,
cujo estabelecimento encareceu à
junta diretora do acordo cafeeiro
Latino Americano por resolução
de 25 de março último. São eles,
o Brasil, Colômbia, El Salvador
e México.

O primeiro embarque de café
chegou a Nova York procedente
da Colômbia no dia 27 de julho
último, e o gerente-geral da Fe-
deração Nacional de Caíeeicul-
tores colobianos, Arturo Gomez
Jara Millo, separou mil sacos do
referido embarque como contri-
buição da Colômbia.

Está em caminho outra parte
da contribuição brasileira espe-
rando-se que chegue à Nova York
a 19 deste mês. (UPI)

2a. DEZEMBRO — Normal 1 a
15/1; 10% 16/1 a 4/2; 20% 5 a 14/2;
50% 15/2 em diante.

Ia. JANEIRO (1960) — Normal 16
a 31/1; 10% 1 a 20/2; 20% 21 a 1/3;
50% 2/3 em diante.

2a. JANEIRO — Normal 1 a 15/2;
10% 16/2 a 6/3; 20% 7 a 16/3; 50%
17/3 em diante.

Ia FEVEREIRO — Normal 16 a
29/2; 10% 1 a 20/3; 20% 2t a 30/3,
50% 31/3 em diante.

2a. FEVEREIRO — Normal 1 a 15/3;
10% 16/3 a 4/4; 20% 5 a 16/4; 50%
17/4 em diante.

Ia. MARÇO — Normal 16 a 31/3;
10% 1 a 20/4; 207o 21 a 30/3; 50%
31/3 em diante.

2a. MARÇO — Normal 1 a 15/4;
10% 16/4 a 5/5;, 20% 6 a 15/5; 50%
15/5 em diante.

Ia. ABRIL — Normal 16 a 30/4;
10% 1 a 20/5; 20% 21 a 30/5; 50%
31/5 em diante.
2a ABRIL — Normal 1 a 15/5: 10%
16/5 a 4/6; 20% 5 a 14/6; 50% 15/'
em diante.

Obs.: Os domingos e feriados, pre-
valecerá o dia útil subseqüente.

bém, que se prevê para dentro de

70 dias aproximadamente o começo
da segunda fase de expansão do ar-
mazém de Trieste para o Oriente e

paises da cortina de ferro.
O sr. Costa Lima concluiu formu-

lando votos para a realização de
acordos para a elaboração de uma

publicidade vasta e unificada para a

propagação do consumo do café.
O armazém de Trieste já está em

„, atividade, embora ainda não tenham
ei começado as entregas do produto. Já

n,ltuwrdrMinistério"dâ"s" Re- foram feitos pedidos de 5.000 sacas:

£nfi« V-^rim*T declarou, em!1.000 para Trieste, 3.000 para Gênova

C&«^SSKSrtSSfftfi Al- e 1.000 Para o resto da Itália, inclusl-

fândeíis e chefes^das demais ^^^m*» da sua entre-
....r..Jsa, o sr. Costa Lima

disse que vinte comissários de café

ACORDO DE COMÉRCIO
COM A TCHECO-
ESLOVÁQUIA

i

O diretor das Rendas Adua-
neiras, tendo em vista o. oficio
do Departamento Político

O mercado de cambio livre esteve, ontem, completamente paralisado,
sem procura e sem oferta de letras de cobertura

Os Bancos sacaram para remessas a CrJ 154.50 por dólar e a ^r*
150,5o! regrando a librai CrÇ 434,00 e a 

ÇrS 
422,00, respecUvamente.

Assim se manteveve e fechou estaclonârlo.

a CrS 40,95 e CrS 39,85; o franco sufço a CrS 35,85 e CrS 34,to, respecu

vãmente.em ,_$£ a^^^f^S
d? Tesouro Nacional fecharam estáveis, sem alternativas

llpe- da Prefeitura (Lei 820), planos A e B, regularam mais Armes •mmmMmã
?eáren?.aPsr$de2C5rS0:575500 fcrtW» 

"iVwilft 
S.VW

Crt 10 W Fechou a Bôfsa assim com boas perspectivai, uma vez que

^no?ava haver interesse mais animador de licitantes na compra e ven-

da dos mesmos. fc , ..

Santos permaneceram inalterados e paralisados.
CAFÉ' - NOVA YORK, 10 - O café Santos «B» entrega futura fe-

notou que «tava ausente a 
^°™ JOSMrrarar» colombianos

SASrWTÍ^Ç&^Sg^ O-, cano COATE-
PEC" cotou-se a 43,5 '*^*ffl^£t^& hoje o tipo

BahM aJSJVS%£¦__ «e dólar a libra-pêso, b.l-a de 22

gg-Sfe^-JK'-**^ • -
junho último, foi prorrogado,
pelo período de seis meses, a
ímrtir de 1 de julho lindo, o
Acordo de Comércio, firmado
entre o Brasil e a Tcheco-Eslo-
váquia, em 17 de maio de 1950.

Italianos bem como o prefeito dc

Trieste serão convidados para visitar

o Brasil e que atualmente está cm

estudos a criação de um consulado
em Trieste, (FP)

" 
açúcar'- Êsse mercado funcionou ontem 

çm 
posiçã^ estável m

Sraedm- SffiTlÃE S- «—^ o arcado perma-
neceu estável o Inalterado. -rnl-ut(, reculou ontem calmo e lnnl-

ALGODÃO - O m«eado deste produto "8™J* ™ 
Existência 5.443

terado. Entradas 262 fardos de São rawo. ->»""• 
otacôeg e 0 mer-

fidos. Em Pernambuco não houve modU^«|°0npa^XtÍnuou para.
cado fechou estável. A Bolsai de A'«oa»° JS? SSo pamo regulou ain.
Usada e «i^M "^S^dítt 

York fechou estável,

a 8 pontos.

com
da firme
baixa parcial de 6

VIDA COMERCIAL

LEILÃO DE CÂMBIO
Movimento do leilão de promessa de venda de cambio

no mês de julho de 1959

MONTANTE DAS DIVISAS

ESPÉCIE DE [Oferecidas] Licitadas!
DIVISAS I

Sobras I Min. I Max. TOTAL
EM Cr$

USS USA 120 d/
Geral 
Especial 

USS ARG. pto,
Geral
Especial 

USS IUG. pto
uerai 
Especial 

USS H D.A.. pto.
Geral 
Especial 

USS RP.R. Pto.
Geral 
Especial 

USS TURQ. pto
Geral 
Especial 

USS URUG. pto.
Geral I
Especial 

KRS. SW pto
Geral 
Especial ....

£ JAP. pto.
Geral  120.000-00
Especial | 3.200-00|

ACORDO
INTERBANCÁRIO
COM A TCHECO-
ESLOVÁQUIA

BO milhões, mesmo que sa considere
• rcduçío que se vem operando nas
cotações Internacionais da pluma.

O consumo de algodão pela Indús-
tria de flaçSo e tecelagem nacional
em 1950 e calculado aproximada-
mente em 240 mil toneladas, cerca
de dez mil a mais que no ano pss-
sado, quando, segundo se estima, o
total absorvido pelo mercado Inter-
no oscilou em torno de 230 mil to-
neladas.

A análise das estimativas da pro-
duçSo do algodio em pluma mostra
quo na safra em curso a regiSome*
ritllonal do pais lançará no merca-

CENTRO
DE ABASTECIMENTO
EM BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE, 10 — O pro- .

jcto para construção do Centro de caráter de Pr«$»"C»0 para js 
ne

Abastecimento de Belo Horizonte Redações visando «.eliminação dos
que vinha sendo desenvolvido pela últimos pontos d,e.d]scorfcS.n"acen:
CASEMG. ncaba de sofrer uma pau- tre as ditas entidades esta ais do
sa após n elaboração de estudos a Brasil e da Tchcc°-Esl0^5u.1*:(loll
respeito de sua entrega ao gover-' Estiveram presentes, pela delega-
nador do Estado. _ que. tomando çfio daquele pais os srs. «owsw.
conhecimento do propósito da co- presidente rio Banco da Tcheco-ts
missão executiva do Armeiéns e St-!lováquia, harel NovnK e
los no sentido de construir centro
do abastecimento em todo o Brasil,
a CASEMG se encontra na expeeta-
tiva do qualquer atitude do orgâo
em relação ao problema. (Asp.).

5.192.000
88.000

892.000
44.000

ÜOU.UUU
12.000

236.000
4.000

352.000
8.000

348.000
12.000

444.000
12.000

1.160.000
40.000

5.192.000
88.000

43.000

15.000

156Í01 165,30'847.891.200,00
300,00 340,00 27.638.200,00

849.000 120,00 120,00
44.000! —

1.160.000
20.000

79.200-OOi
3.200-00|

UUUiVUl'1
12.000! —

221.000 151,00'
4.000! — 

'

I
::2.ooo' —

8.000, —
I

348.000! —
12.0001 —

444.000| -
12.000' -

160,00'

20.0001
30,00
51,43

5.160.000,00

2.283.000,00

38,00
51,72

43.965.500,00
1.034.400,00

Falências & Concordatas
FALÊNCIAS REQUERIDAS - PIN*

TO RIBEIRO - Ayres Pereira do

Amaral dizendo-se credor da impor-
tância de Cr$ 165.000,00. requçreu no

Jufco da 16." Vara'Cível, a decreta-

ç5o da falência do negociante supra,
estabelecido à rua Barbosa da SUva,
l°JOSÉ 

TAVARES VEIGA E DIA-
MANTINO MARTINS RAIMUNDO -

Dizendo-se credor, de Çr$ 
•••¦••¦••.*

100.000,00. Olavo Pimentel de Almel-
da requercu no Juízo da 18." Vara
Cível, a decretação da falência dos
negociantes supras, estabelecido à
rua Bulhões de Carvalho, 140, e rua
T)in- dn Rocha, 27.

COMESTÍVEIS YES LTDA.. - No
Tiítzo da 2.* Vara Civel. Frigorífico
Serrano S/Á., credor da Importóncia
de CrS 3.467,00, requereu rt decreta-

ç?o da firma ComestíveisJes, esta-
beleeida à rua Sfio José. >2

DESPACHOS EM FALÊNCIAS E

CONCORDATAS - M.» Vara Civel _

AUTORIZAÇÃO
PARA FABRICAR
VINHOS COMPOSTOS

O diretor das Rendas Internas,
nos termos do art. 269 das Nor-

mas Gerais do Regulamento do

Imposto de Consumo, aprovado

pelo decreto n. 45.422, de 12 de

fevereiro de 1959, e para efeito

de pagamento do imposto, com
redução de 507c, sobre os pro-
dutos do inciso 3 dn alínea ....

__,.,„ T.mA XXVIII da Tabela "B", do refe-

L^rdfmXK^asVKrido Regulamento, concedeu à
ee do pedido de fls 73 devendo ser ^ comércio de Bebidas
ap97va?a S^wS.xSS1!SpKt. Ltda. estabelecida -

dito de Otto sprenger, o Juiz man-
dou ouvir o impugnado e o dr. cura
dor das Massas. ._.„_.. -nVT7F

1.» Vara Civel — ARANHA GOETZE
& CIA _ Na lmpugnaçao de crédito
de Erõthidcs Demetrio Correia, o

Juiz designou o dia 17 próximo para
audiência. _._..-, «Tr>.

4.» Vara Civel - FABRICA MO-
RAIS GENEROSO TUGANI - O Juiz
homologou por sentença a ação.

5» Vara Civel — CONFECÇÕES
BERWOLD LTDA. -O Juiz n°m=°"
os credores Fábrica de Tecidos Ca-
xambu Ltda. e S/A. CotonlflcIo Gá-
vea, para informarem o crédito ao

T» Vam" Civel - K.M. LEUBA -

A«:-dVara-.._ÇKLel - SOÇ. PRgD.

CIO DÉ CAMISAS ROSÁRIO LTDA

40.800-00 448,00
1.150,

450.00 35.541.600,00
1,595,| 4.572.000,00

Sem Umlte de
oferta

C^SA BICICLETAS GOOD STAR Ll- CIO DB 
^-ados" DeVèntranhe-s,

MITADA - O Juiz cia 14.' Vara Cl- 
£ 

preparndos 
autos de cré

V?22mW%ÍmWflV& dC TCCÍd0' P°VeX
A. BRASIL & CIA. - Deferido o S/A. 

^^ _ ^ostr-a DE

^Va^Civei - ARAMENS NA* MADEmAS -AFA" LTDA - Prós-

CIONAIS - Na lmpugnaçao dc cré-l siga-se.

EXECUTIVOS REQUERIDOS
t,* VALOR

AUTOR CrS

Ltda

O presidente do BNDE, almirante
Lúcio Meira, recebeu, ontem, em
audiência especial os representantes
da delegação da República Popular
da Tcheco-Eslováquia, que veio ne-
gociar com o BNDE um acordo in-
terbancário de compras. '

A entrevista marca o reinicio das
negociações entre o BNDE c o Ban-
co da Tcheco-Eslováquia que se
achavam suspensas por motivos ja
noticiados.

REUNIÃO PREPARATÓRIA

A reunião efetuada ontem teve o

Pecck c

DE 254 MILHÕES
0 VALOR DO MA1E
EXPORTADO NO
PRIMEIRO SEMESTRE
No primeiro semestre dtite ano o

Brasil exportou 28.691.103 quilos de
mate. no valor de Cr$ 253.428.193,60.
O consumo Interno foi de 14.731.013
quilo*, aumentando 954.853 quilos em
rclaç.lo a lcusl período de 1958. O
valor da- vendas, nr-te mercado, foi
de CrS 176.228.188 20. superando em

mais o adido comercial da legação
sr. Oto Hlavacck.

Uma nova reunião foi marcada
para o dia de amanhã Já com a
presença dos novos representantes
do Departamento de Operações In
ternacionais do BNDE.

AUMENTO DO CONSUMO
DE ARROZ
NO NORDESTE
RECIFE, 10 — O CODENO pro-

moveu, ontem, uma reunião entre
produtores de arroz do Maranhão c
dirigentes de associações comerciais
do Recife, visando incrementar o
consumo de arroz no Nordeste, cujo
consumo atualmente é inferior em
cerca de 30 por cento com relação
a outras regiões do pais. ijssüsa 120 d/

Esperam os técnicos asshnau- /crt,Uzantcs
raentar o consumo ' per capita ac -nscticidas ..
arroz do Maranhão, Estado que US3 AnG pt0
produz cm grande quantidade e ex-| Fertilizantes
porta (com dificuldades) para o
Sul.

US$ CHI. pto.
Geral 

LS$ ESP. pto.
Geral 
Especial 

USS FINL pto.
Geral 
Especial 

USS HUNG. pto
Geral 

USS ISR pto.
Geral 

USS NOR pto.
Geral 
Especial

USS FOL pto.
Geral 
Especial 

USS TCH pto.
Geral 
Especial 

KRS DAN pto.
Geral 

£ ISL. pto
Geral 

75.373,61

[309.985,52
29.300

|307.606,10
500,00

41.611,00

! 263.600,00

1 278.101.60
I 1.000,00

I
I 40.496,00]

2.000,00)

49.085,931
725,00

1.282,63

22.930,00

120,00

120,00

120,00

120,00
266,00! 280,00!

120,001 120,00
269,00' 269,00

8.044.656,80

37.198.262,40
7.907.800,00

36.912.732.00
134.500,00

Pereira Ltda Mundex Imp.
serena j_.iu". .rn«n TJprrir

Exp. 70.930,00
130.333.00

MeireuST."..;;;; w-mo-
lis Ortcga 26.000,00

............ Cond. Antônio Melo Bt 740 
tencourt BB.o"í,*u

S/A S*vilan RcpÜzky 138.297,20

em
Presidente Prudente, estado de
São Paulo, autorização para ia-
bricar vinhos compostos: Quina-
do, tipo meio doce; Vermute, tin-
to, doce; Vermute, branco, seco;
Vinho composto com ferroquina
e Vermute, branco, meio doce,
cujas fórmulas íoram arquiva-
das no Instituto de Fermentação
do Ministério da Agricultura.

120,00' 120,00! 4.993.320,00

I2OO0' 120,00! 31.632.000,00
|

120,001 120.00* 33.372.192,00
269,00' 269,00' 269.000.00

^ffio^uva rr:..::::::::::;: ffl^SuK
araecs%rar".:::::::::::::: S8S£*c "*#*?
Adm. Fluminense S/A. ,

Banco Mercantil Niterói S/A.  
^y^™ .'.'.::'.'.'.'.'.". ™-«>.M

Casa Ramalho Torres Imp. Ltda. ... Mountt^g-™}^**,*6rto „ •>, -nnno

José C. Rios ¦•••  r y silva Adubos e Colas
Ind. Adubos Fertillmar S.A  w'albe?t Passos '- ""¦"' ™'!-  -• B jKayer  «.Mg

37.000,00
99.584.00
82.815,00

120,00
269,00"

120,00'
269,00

120.001 120,00'
269,00' 269,00'

5.939.520,00
538.000,00

5.890.311.60
195.025,00

17,38' 17,38' 22.296.344,60

336,00| 336,00! 7.704.480.00

SUBTOTAL - Cr» 1.172.114.044,40

I

Inseticidas
USS CHI. pto. I

360.000
360.000'

12.000Í
12.000

309.000
300.000Í

Os recifenses não apreciam muito I Fertilizantes
o produto maranhense, talvez pela
aparência Inferior ao gaúcho e pc-
ottenez do grão. Entretanto acre-
ditam os técnicos do CODENO que,
com alguma publicidade, possa o
produto «er adquirido em grande
quantidade pela população menos
abastada, tendo em vista sua gran-
do versatilidade culinária, alto ren-
dimento c baixo preço. (Asp.).

iUS$ RD.A. pto.
Fertilizantes .
Inseticidas ...

ü.SS URUG. pto
Inseticidas ...

SW KRS. pio.
Inseticidas ...

£ JAP. pto
Fertilizantes .
Inseticidas ...

Financiamento de CrS 65 milhões pelo
BNDE para compra de navios na

240.000] 10.000

120.000' —
24.000! —

|
28.000' —

20.000!

1,600-00
1.600-00!

8.000

1.200-00

_ 81,08
60.000' 81,08

12.000' —
12.0001 —

230.000' 81,08
|

120.000' —
24.000' —

28.000' —

15.000 15,68

81,08' 25.108.920,00
81,08 24.406.800,00

I

81,08 810.800,00

João Amadeu Vasconcelos
A. Souza Paes Rádios lelcvis.io .... 

M.ím,m
Antônio pais Loureiro v?rAnia Noronha 33.500.00
Agostinho S/A.. «O 

Çamlzeiro" 
.... 

YJrKÍn^^ 
Noronha^ ^ mQQ

Irmã
Unho S/A. "U uaim""" •••• ' •"""ciiva
Martincli Margotc  Alies Sina

MULTIPLIQUE
SUAS

RESERVAS

EXTENSI0N1STAS
ENSINAM A CONSERVAR
A IERRA

CAFÉ NOS PORTOS
DE EXPORTAÇÃO

15,68:

I
«0-00 227.024 227,024'

1.600-OOj — | — I

78.400.00

272.428.80

SUBTOTAL — Cr? 50.039.632.80

Sem Umlte de
Oferta

KRS DAN~~
Inseticidas ,

No dia 21 de julho passado, foram
negociadas, com o exterior. 137.960
sacas de <-afe, sendo 51.955 em San-

FLORIANÓPOLIS. <Do correspon- tos. 15.240 no Rio, 4.421 em Vitória,

dente) — Na eXecuçSo do programa 52.923 em Paranaguá, 3.266 em An-

1958/59 da ACARESC, os extcnsionls- Rra dos Reis, 155 em Salvador c...

taa rurais conseguiram que agncul- 10 00O cm Niterói.
tores dc Santa Catarina trabalhas-
sem 641 hectares dc terras obedecen-

do às práticas eonscrvacloniMas, c
construíssem 40 esterq»eiras. que es-
tiio produzindo adubo orgânico dc
primeira qualidade para as lavouras.

O trabalho da ACARESC, na cons-
trução de cstcrquclras, tem ofereci-
do alguns aspectos curiosos. HA três
ano! atrás, um colono alemão do Va-; cm Angra dos Reis c
le do Itaj.il queria vender a sua pc- j tcról.
quena propriedade, porque as terras; Até „ data cm referência foram
estavam esgotadas. O cxtcn-lonista,! embarcadas. da safra 1.061.150 sacai,
durante uma visita, sugeriu-lhe 1uc!tendo 987.399 para o exterior, e ven-
construísse uma esterqueira. para i d|daJ no m.s 2.761.786, havendo um
produzir adubo e melhorar o solo.| Wo de 4,---.ioo sacas.
Devido A falta de ircuisu-, uma nr-l
ma particular, interessada cm pro-[ 
dutos agrícolas, financiou a constru-!
çáo, feita sob a orlcntaçSo do agro-
nomo.

Naquela mesma data foram despa-
chadãs 80.824 sacas, aendo 48.224 em
Santos, 16.600 no Rio e 16.000 em
Paranaguá.

Alndn no mesmo dia os embarques
para o exterior atingiram a 81.330
sacas, sendo 30.43B em Santos. 31.644
no lllo. 8.500 cm Paranaguá. 3.760

7.000 em Ni-

tví HBrsfi l*Q

FUNDO BRASILEIRO
DE PARTICIPAÇÕES

INDUSTRIAIS E COMERCIAI»

InRrcssc no maior Fundo de ln-
vestimentos do Brasil e torne-s»
sócio de 80 das mais prósperas
r sólidas empresas do pais. Seu
dinheiro c investido, n.lo cm-
prestado. Desde o Inicio, o Fun-
do proporcionou um lucro mêdlo
luperlor a 25 % ao ano. V. podt
ainda retirar seu dinheiro, In-
clur.lv- os lucros, quando quiser.

1

da AGARESC, O agricultor não mais
pretende vender as terras, porque —
pccimdo a sua expresf.lo — "estão

I Rua 7 de Setcm-
1 bro, 67 - térreo - J

Tel. 22-7751 «
I

CRISCINCO I UM
INVISTIMINTO Dl OUAUDADI

266.000 11,74' 11,74' 312.284,001 (j* ^'"^leo naReúnlao Anual produzindo cem *>or cento**

Foi assinado, ontem, no Ban-
co Nacional do Descnvolvimen-
to Econômico, o contrato de su-
plcmcntação de crédito à emprè-
sa de navegação L. FiRueiredo
S|A, no valor aproximado de 65
milhões do cruzeiros; com ésse
novo crédito a contribuição íi-

mil toneladas cada um, construi-
dos em estaleiros da Polônia.

As condições dc pagamento,
em que a compra será emnft
(oram consideradas pelo BmJL
como excepcionais e a analise
do mercado demonstra que a en-
trada cm tráfego das embarca-

PARA lMrORTAÇAO Dr FRCTA

USS URUG. pto.
Fjpeclal 800.000' — 800.000! _ | —

TOTAL GERAL - Cr$ 1.223.103.677,20

MOVIMENTO MARÍTIMO
NAVIOS ESPERADOS Armazém 18 — Herv-J. nac. 4 Euiná

,, . i ImportaçSo.
¦¦** -"¦-¦ LiLeXCÍ2r!8° 1 CUuTilernLd:! Cais de Slo Cristóvão: Armazím 22

cr$ 19.763.272.10 .s do primeiro se- nãnícfriTdo BNDE."para compra ções ora financiadas representarn; • 
^ s„triere, Aug-istus. Al- - AnX.olAonCiSt^-^S- 

ÀnS°n*e imestre dr 1958. que foram de Cr» 5* „,{.*?« nn Polônia por Ml 1,4* da carga total que sera; „ „,.„ _ Alamalti ArKentlna Star.l Armazém 23 - BarbajaAfn.^nacJ
lM.465.flXi.10. Smprtsi «e fkvlía MaiIde transportada em cabo. agemi no

De acordo com dado. fornecido., |5o milhões de cruzeiros e 1 ml- P8-**. .SÍJ^III^ÍLÍijK^ «nuals
pelo INM. no período > Argentina|iháo e quinhentos mil dólares, ff ¦ 1 J% 4*"íKS2S «»™ frot»
nos comorou •-•«"•-• —"— "*-• ._--.2— .—.- j- -..- Ae nnva
62.870 303.10\

10.816 400 quilos (Cri
• Uruguai 11.070.011

quilos (Cr» U4.H0.733.10» e Chile
1.663 833.20 quilos (Cr$ 73.803 665.20).

As diferenças nas rtfras referentes
«ru trís palies que s*o também cha-
mados de mercados tradicionais, ex-
pllcam-sr pelo tipo de erva Impor-
tada. rnquanto a Argentina Importa

João Baptista Pinheiro, e pela
firma L. Figueiredo o sr Leo-
poldo Figueiredo, seu diretor.
ACRtSCIMO DE 10 MIL TO-

NELADAS
O aval e o financiamento con-

•ómente erva cancheads. Isto e. ma-^^jjdo, pçj,, BNDE se destinam•Mrla-prtma. os outros dois suprem- à compra de dois navios de 5
• - no mercado nacional de matéria- -S^
prima t de erva industrializada.

Outros países. Inclusive Alemanha.
fnflattrra. Portugal, "franca. Áustria.
Estados Unido». Itália. Canadá. Su*-
ela. Sulca. Cuba Síria México, etc.
Importaram 143.657 quilos (Orl ...
1.3*4 437,30'..

O Parani aparece como maior ex-
portador, com 17.037 0*7 quilos (Cr$
169 "J 665.30*'. contribuindo ainda pa-
r» o consumo tnterno eom UM íSJ
«pitle* (Cr$ 54 1*5» 564.40

Assinaram o contrato dc su-1 dc nova tonelagcm para
plcmcntação, pelo BNDE o pre-1nacional.
sidente Lúcio Meira e o Diretor j Os navios adquiridos sao do

2 culnd. lm-
nac. 2 guind

PRORROGADO 0 AJUSTE
COMERCIAL
ENTRE 0 BRASIL
E A ESPANHA

tipo cargueiro com três superes-
trutura e adequados ao trans-
porte de carga çciada e de pou-
co volume. Terão quatro porões,
estando também previsto no con-
vés principal um compartimento
frigorífico isolado e outro -

provisões secas.
Sc**undo pretende a proponen-

te, os navios cruxarão a rota
Rio de Janciro-Bclém.
PARTE DO PROGRAMA DE

METAS
A encomenda realizada por L

Nordtjcrnan. Umguay :14/8 - Alcor. (tulnd. Impnrtaelo P.Min - Arajon.

Brasil Cabo San Roque. Iní- Ru,"<Ív*;^0/r,a(çnS° ¦™n-..*:*JC!I!
Loneo Curs« - Cargueiros: 10/8 — - Mnjf Alexsnder. Ini

General Walter: 11'8 - Cabo Orange.: portacío: Siderúrgica \
Atlanta. Santos. Shcfjeld, Lekaven.j importação.
Mormacteal, Uurango. Mikinay. Asyn-| cais do Caju: P. Mad. — Uranla,

a- 12'8 — Mormacheed. Loide Bra-|naCi j Puind. importaçüo: Armazém
31 — 21 de Abril, nac. 2 guind. impor»H. K Maru: 13/8 — Bouca. Nora.

Navios ei Trigo: 10'8 — Vallent Ex-
piorar: 11/8 — Rio Quequen; 13/8 —
Les Eclaireus.

Navios FrígorUlcos: 12 8 — Rio
SanUago; 13 8 — Rio Mendota.

Navios Tanques: 12/8 .— Mato Gros-
para | So. Nueva Andalucia.

Entradas do dia 8 8S9: Longo Cur-
so — 4; Cabotagem — I; Peq. Cabo-
taf-m — 3.

Entradas do dia 1/6'59: Longo Cur-
so - 6: Cabotagem — 4; Peq. Cabo-
tagem — 1.

NAVIOS ATRACADOS
Cais da Gamboa: P. Maui — Axel

Figueiredo S A e financiada pelo dyk. sueco, importação. ArgenUna
BNDE contribuirá para que se-j Maru, Ja. 1 guind taportaçío. K**';or

ja realiada a parte da meta n.o I * W* *-?>** importado. Kotor

taçío; Armaifm 32 — Max. nac. 2
guind ImportaçSo: Arma-ém 32 —
Norma. nac. ImportaçSo: Arma-ém J2

Netuno 2 o. nac. 1 guind. importa-
çio; Armarem 33 — Edson. nac. 2
guind, ImportaçSo: Armazém 33 —
Ludmar. nac. 2 guind. ImportaçSo.

Vapores de Longo Curso Aguar-
dando AtracaçSo: 30.7 — Inverfleld.
(Carvoeirol. •

Vapores de Cabotagem aguardando
atracaçSo: Nenhum .

Vapores de peq Cabotagem Aguar-
dando atracaçSo: Anil. Eva. 8/8 e 9/
respecUvamente.

Em Aditamento — Entr do dia
7/859: Longo Curso — 0; Cabo-a*

0; Peq. Cabotaçem — 1.

««, nl<* i matem 1 — Yapeyu. arç. 2 guind. Imp.
Cabotagem que, npoTtt.l0. Arr„arím 3 - Lorador.

prevê a encomen-1
Tendo em vista o oficio do

Ã exportãçio d* Santa catartnt foi Departamento Econômico e S^lmirtoneíadas^de nàv*iof"càrguei-
_i ».t« 016 quitas tCr$ 43ttJ-S7Mi mercia! co Ministério das RÇ- ros aifm d- 3 navios com ca-,
• para o mercado interno entrou com laçôos Exteriores, declarou o di-: paridade para 500 passageiros! IUiom».
S.su.tw quilos tcr$ ra tK4*«.90). reter das Rendas Aduaneiras, em J3L1' urn 

*^ |-I.'°'d*i

11. referente
como se sabe prevê a encomen-,^ p^, Vmporuç.o; Annaiem 4 -
da até dezembro de 1960. de 2001 straat Mosambique. hol. imporUçlo.

Anasaím 6 — HeMos. hol. 5 guir.d
I ImportaçSo: Arma-em 6 — Mount:

llb. ImportaçSo; Armazíra I
Panamá, nar 3 guind. Impor-:

Mato Grosso exr rt-u tsçlo: rrUtor. — rtast. poi.5.460.6»-circular" aos inspetores das Al-{ "T" 
aquisição realliada por L.I2S5 aSSSmTmTmSíànm a WBtrt- fándefas e chefes das demais re-'Figueiredo foi das úlUmas a íç- j£^"r/Tgutnd tmporUçSo:

fcuiu par» o pobsuioo tntemo com partições
MU tv, qutW «Cri « »M XJJ*C>. * ..* K..

Grande d- Sul. qut produs '
aduaneira*; do
conhecimento e

P**k« rem aprovadas antes da criação têm iT— vago: Armaz*m u
-ú"5 do CEICON pois ie pretende t«tn. pan. trrportaçlc

troca de.qU(, ^ 19^1 ~>»«a n n*t<

Trarei* 
'¦

Arma-'
Holl-

AS CHUVAS TÊM
PREJUDICADO OS
CRIADORES DO SUL

transferencio de numerário

• Travellcrs* Cheques
em libras e dólares

© Câmbio livre para o
exterior, inclusive remessas
para Portugal

H^í»*s

Ru-

í1 
*J *?. t£^*£T^àmma\ Ncú», 

*daUda5"d« 
«" de jullvd*. 

^^, 
r^ 

r«V , d 
*a": ultimo, foi protTogado por mais'com o desen^i

Lr eZlZ7' r^LÍ »itxULt »i» meses, a contar de 1 de,dústria de construção naval, que,IVtSí.»M,í*t. £\ mismam a tm* Julho findo, o Ajuste Coraernsl«foi parta do programa do ir. Lô-Umatí-n 1
ec?Y. firmado entre o Rrastl e a Espa- c:o Meira quando no MmuUriOi msmé

ter,»-..-.- Ir.UrtW tparrftu
• 6«rr» t-aQos «Crf W 4*0 TW.9C1. nha. a J« de Julho de 1953. ida Viação.

CCASSV-BOI. BCS.II Al cor.»-
Armatfm IJ - tantes chuvai que vèrn 

f"-^3nesta regii» v**" prelud:csndo grsr.-
demente oi cnadores d« cerdeires.

. pr*recd<--*e urr,« reduçlo p«rs menoi
tmpórtírçie. Arm-ietn ISida meUde. deriío so enfraqueci-nea-

. nac S guind. tr-portaçJo; to das evtlf.at . .... __.,...
Rio fjpibe-lb». n«e Os esjrpos de paalatltmjmmSr*-

LT-.perttcie: Annu"m 17 -,ram-ta «Ugsses era cctsseçuaacts em
Ijg&aa-n. ese. « g-:*i. t-Bportsca*"*.'.etniraa. (Aj*I

possa O país se li- Rio OUpoque, nac 4 guind. Impor- *>«

ss*>a^>ssiis>H^is'^is'^is'^I^BnHãnMHs'^HHK^w*^Eg1H

& SOUTH AMERICA LIMITED
Rir de Janeira AlfAr.deg». 29TÜ
<:,,, da Rua da QuiUoda)

». 21301



2." Caderno
CORREIO DA MANHA, Tèrça-Feira, 11 de Agosto de 1939

VIDA COMERCIAL
CÂMBIO OFICIAL

O mercado de câmbio oficial fun-
donou ontem, em condições estáveis

com o Banco do Brasil comprando le-
tra» de cobertura a CrS 51,6191 sobre
Londres e a CrÇ 18,36 sobre Nova
York.

Aquele banco para cobranças ven-
cida» em geral para remessas e quo-
taa autorizada» declarou vender li-
bras à vista para entrega pronta a Cr$
83,1993 e dólares a Cr$ 13.92.

Fechou Inalterado

Foram afixadas as seguintes taxas:
Vend. Comp.

L_bra 53.1993 51,6191
Dólar  18.92 18,36
I_)ra  0.0305 0,0296
Peso uruguaio .. .. 1.7985 1,7403
Franco francês .. .. 0.0386 0,0374
Franco belga  0,3791 0,3677
Marco  4,5238 4,3380
Escudo  0,6660 0.6444
Franco suíço  4,3894 4,2577

Coroas suecas .. .. 3,6591 3,5490
Coroas dinamarquesas 2,7470 2.6651
Coroas tchecas .. .. 2,6278 2,5500
Florim  5,0119 4,6617

Schiling  0,7335 0,7114
OURO FINO

O Banco do Brasil nü.xou para
compra do ouro fino 1.000/1.000, o

preço de Cr$ 20,8176 por grama.

BANCO DO BRASIL

CAMBIO LIVRE

Vend. Comp.

Dólar argentino
Dólar convênio .
Dólar chileno .

138,30
153,50
153,50

135,00
135,00
150,00

(NOTA — As cotações de câmbio
livre, na 4.1 página, na seçáo Câmbio
e Mercados).

97 Idem 
351 Cia. D. Santos 
Letras Hipotecárias
160 Bco. Prefeitura 

11 Idem 
8 Apls. Unif. Extrav. ..

OFERTAS
Vend

Cr$
Apólices da União:

Uniformizadas 5% .. 540.00
Div. im nom 5Tó .. 540,00
Div. Emissões CrÇ

1.000 por z'.„ port. 725.00
Idem, antigas 700,00
Idem cautelas .. .. 730.00
Obras do Porto, 5 720,00
Pecuárias c/ sem. .. 748,00
Reajustamento Econ.

de CrÇ 3.000,00. 5 %
port 725,00

Trat. da Bolívia 3Tó —
Obrigações:

Reaparelhamento Eco-
nômico CrS 1.000. 600.00

Idem Ex/ Juros .. .. 500,00
Grau 1, 7 % a im-
posto 810,00

610,00
95,00

620,00
630.00
300,00

Comp
CrJ

530.00
535.00

720,00
690,00
720,00
700,00
740,00

Idem, nom —
Petropolitana  110.00
São Pedro  120.00

Cias. diversas:
Amo S/A pref. ex/
div 1.000,00

K Exposição Modas,
S.A. pref  800.00

A Sensação Modas,
pref 1 000.00

Aços Especiais lta-
bira 1.000,00

A?ro Pecuária Sta
Helena —

Asberit S/A
Brasileira de Energia

200.001 PAUTA — Preço: Estado de Mina»
120,00 Gerais:

Caré comum  39,60
Café fino  48,35

Estado do Rio:
920,00 Café comum  N/c.

Café a termo — Não funcionou on-
item.

453,50

CÂMARA SINDICAL
Mídia» cambiais fixadas cm 6 dc agosto de 1959

MERCADOS
PAÍSES

DólarAmérica do Norte -
Alemanha — Marco
Argentina — Peso
Áustria — Schiling
Bélgica — Franco belga
Canadá — Dólar
Chile — Peso 
Dinamarca — Coroa
Espanha — Peseta
França — Franco .
Holanda — Florim .
Inglaterra — Libra
Itália - Lira 
Peru — Sol 
Portugal — Escudo
Suécia — Coroa ...
Suiça — Franco ..
Uruguai — Dólar

—ciai | Livre | Moedas

18,92 154,52 154.204,5257 36,94 37,97
1,95 1.35
6,01 —

'¦' 0,3792 —
160,99 —

.••••• 0,1310
""••""" 2,7485 22,60 -

2.65
0,0386 0,3162 0,32

41.00 —
53,1993 434,20 435.00

0.2431 0,2516
5,00

5,44 5.42
''.; 3.6591 29,90 —

—¦ 35.80 —
15.50 16,00

BONIFICAÇÕES
labela d. Bonificações afixadas pelo Banco do Brasil, de acordo com

a instrução da SUMOC n.° 185 de 29/6/1959.

MOEDAS I.» Categoria 2.» Categoria

Dólar 
Dólar convc-nlo 
Libra 
Libra convênio 
Franco suíço 
Coroa sueca 
Marco 
Florim 
Franco francês 
Franco belga 
Coroa dinamarquesa
Áustria 

57,64 «1,64
57,64 81,64
161,392 228,392
161,392 228,392
13,1809 19.0748
11,1489 15,7911
13,7280 19.4381
15,1684 21,4842
0,1267 0,1654
1,1528 1.8328
0,0922 0,1306
2.2169 3,1400

720,00
300,00

550.00

825,00
745,00

980,00

990,00

480,00

480,00

250,00
390.00
490,00
195,00

83,00
80.00
85,00

Câmbio no Estrangeiro
NOVA YORK, 10.
Abertura - Nova York, sobre

Montreal livre por Ç 10440 comp.
1.0444 vend. Rio de Janeiro livre

por CrÇ 0.65 comp. e 0.66 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.19 comp.
c 1.20 vend. Montevidéu livre por
p. 9.37 comp. c 9.62 vend. Berna
livre por F. 23.19 comp. e 23.20
vend. Estocolmo livre por Kr. 19.JJ
comp. e 10.34 vend. Madrid livre por
dia por P. n/c Lisboa livre por
Esc. 3.51 comp. e 3.52 vend. Amster-
dam livre por Gr. 26.48 comp. c 26.49
vend. Londres oficial por £ 2.811.1
comp. e 2.8116 vend. Paris livre pnr
F 20.39 comp. e 20.40 vend. Bel
Bica livre por F. 2.0025 comp. e

0035 vend. Alemanha Ocidental por
M. 23.90 comp. e 23.91 vend.

NOVA YORK, 10.
Fechamento - Nova York sôDre:

Montreal livre por S 1.0444 comp.
a 1.0447 vend. Rio de Janeiro livre
por CrÇ 0.63 comp. e 0.66 vend.
Buenos Aires livre por P. 1.16 comp

1 17 vend. Montevidéu livre por
P. 9.37 comp. e 9.62 vend. Berna
livre por P. 23.17 comp. e 23.18
vend Estocolmo livre por Kr. 19
comp. e 19.34 vend. Madrid taxa
média por P. n/c Lisboa livre por
Esc. 3.51 comp. e 3.52 vend. Amster-
dam livre por Gr. 20.46 comp. c 26.47
vend. Londres oficial por £ 2.8103
comp. e 2.8111 vend. Paris livre por
F. 20.39 comp. e 20.40 vend.. Bél-
glcn livre por F. 2.0025 comp. c

0035 vend. Alemanha Ocidental por
M- 23.90 comp. c 23.90 vend.

LONDRES, 10.
ABERTURA - Londres, ft vista

por £ sobre Nova York, por 2.8113
comp. e 2.8110 vend. Alemanha Oci-
dental por M. 11.7600 comp. c 11.7615
vend Amsterdam por F. 10.6170
comp c 10.6190 vend. Bruxelas por
F. 140.370 comp. e 140.400 vend.
Roma por F, 1.74480 comp. e 1.74500
vend. Paris por F. 13.7840 comp.
e 13.7830 vend. Copenhague por Kr.
19.3660 cninp. c 19.3635 vend. Esto-
colmo por Kr. 14.5100 comp. c 14.5120
vend. Canadá por S 2.6925 comp- c
2.6935 vend. Oslo por Kr. 20.0100
comp. e 20.11120 vend. Lisboa por F*
cudo 80.15 comp. c 80.25 vend. Berna
por F. 12.1275 comp. c 12.1293 vend
Montevidéu por P. 29.10 comp. c
J9.50 vend. Buenos Aires por P.
833.00 comp. e 236.00 vend. Rio dc
Janeiro por Crí 420.00 comp. e 435.00
vend. Praga por Kr. 20.00 comp. c
20.25 vend. Madrid oficial por P.
167.00 comp. e 169.00 vend. Viena
por Sch. 72.53 comp. e 72.56 vend.

LONDRES, 10.
FECHAMENTO - Londres * vista

por £ sobre Nova York por 2.8112
comp. c 2.8114 vend. Alemanha Orl-
dental por M. 11.7600 comp. c 11.7618
vend. Amsterdam por P. 10.6160
comp. c 10.6205 vend. Bruxelas por
P. HO.350 comp. c i 10.330 vend.
Roma por L. 1.74450 comp. e 1.74475
vend. Pari* por F. 13.7825 comp.
• 13.7050 vend. Copenhague por K-
19.3680 comp. e 19.3705 vend. Esto-
colmo por Kr. 14.5400 comp. e 14.5120
vend. Canadá por S 2.6925 comp. c
J.693*. vend. Oslo por Kr. 20.0110
comp- c 20.0120 vend. Lisboa por Es-
cudo 80.15 comp. e 80.25 vend. Berna
por F. 12.1290 comp. e 12 1305 vrnri
Montevidéu por P. 29.10 comp. e
Sl.50 vend. Buenos Alrc» por P
133.00 comp. e 236.00 vend. Rio dr
Janeiro por CrÇ 420.00 comp. c 435.00
vend. Praga por Kr. 20.00 comp. t
ao.25 vend. Madrid oflclnl por P.
167.00 comp. í 169.00 vend. Viena
por Sch 72.52 comp. e 72 54 vend

BUENOS AIRES, 10.
Fechamento:
Sobre Londres * vista por £:

Taxa dc compra (P) — 238.01.
Taxa de venda (P) - 238.34.
Sôbrc Nova York a vista por

dólares:
Taxa de compra (P) — 8.474.00.
Taxa dc venda (P) — 8.480.00.
MONTEVIDÉU, 10.
Sobre Londres a vista por £.
Taxa de compra (P) — 29.65.
Taxa de venda (P) — 29.80.
Sôbrc Nova York à vista por

dólares:
Taxa de compra (Pl — 1.0o3.00
Taxa de venda (P) - 1.058.00

100

22,00

950,00

950,00

950.00

450,00

455,00

192,00
620,00

818.00

195.00
175,00

Elétrica
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira
Brasileira

220.00
225,00
300.00

700.00
1 (100.00

590.00
533.00
30.00

205,00

Sfock Exchange
de Londres

LONDRES, 10.
Compradores:
Plano B:
Estaduais i

Rio dc Janeiro, 1937, 7 %.. 48.0.0
Títulos diversos:
Bank of London & South
América  1.18.3

Cables & Wirelcss Ltd, or-
dinárlas, ex-eapitalisation 0.14.9

Ocean Wilson & Co. (Hol-
dlng), ordinárias  0.5.1 .i

Imperial Chemical Indus-
tries Ltd  1-18.7

Lloyd's Bank Ltd. ("A
Shares  2.10.6

Rio Flotir Mills & Grana-
ries Ltd  1.12.6

São Paulo Raílway, Co. Ltd.
(ações de 10/.), ex-Capita-
lisntion  0.1.7'b

City ot São Paulo Impro-
vements and Frcchnnld .. 0.7.3
Títulos estrangeiros:

Consols, 2 1/2 %  52.17.6
Emp. de Guerra Britânico

2 1/2 >:,'. 1928/47  66.11.3
Shell Trnnsport Trading .. 7.9.9
Canndinn Eagle Ail  4.11.3
Royal Dutch Petroleum ... 16.3.1%

Bolsa de Valores
E N D A S

CORREIO DA MANHA S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

Firam convidados os srs. Acionis-
ta- a »e reunirem em Afsrmblêia Oe-
MlE-.traordmirla.no dia 20 df ajtos-
to ds 1939, Aj 15 hora», na sede »o-
Cia) A At. Oome» Freire, 471. 4e. »n-
dar, a fim ú* tomarem conhcclmen-
to » deliberarem -obre o seguinte;

»t Aumenlo dn Caplt»! Social;
bt Assunto» Oer»Lv
Rio d» Janetro, 10 de igôsto de

1939.
CORREIO DA MANHA S. A.
AUNIO DK SALLKS — Direittr-G--
r.nte. <¦»»

V
UNIÃO

19 Tintado da Bolívia
Nom 

5 D. Emls. pt
23 Idem 
86 Idem - Emp. Antl.-os .

321 Reajustamento 
Obrigações:

50 Grau 1-7 % pt. S/ Imp.
660 Guerra CrS 1.000 ....

«9 Idem Cr3 5.000 
Estaduais — Apólices

19 Minas - Populares ....
18 Minas - Rec, Econ. 2.»

série 
82 Idem 3.» serie 
26 Minas 1934 pt, 1 » sêrle
17 Idem 2» série 
13 Idem 3* sp'rlc 
10 S. Paulo 

Municipais do 11 rederal
71 Lei 820 do Planu A ..
21 Idem 

2.516 Idem 
.37 Idem IV R 

lt.mcos — AçOc»
Th> Brasil 

115 Idem 
200 Pnrlugufs do Brasil
port

110 Prefeitura dn D F. ..
Cnmp.1nl1l.1s — Açor*

1.000 N. América Nom
10 Asbcrlt 

500 Brasileira dc Energia
Elétrica pt

19 Brasileira dc Fósforos
(191 

1.000 Hr.isileira de GA» Ord.
574 Brahma Ord

2.600 Idem Pref
606 Idem 
501 Idem 

50 Idem 
200 n. Santos Nom

33 Eletromar - Ind Elc.rl-
ca Brasileira 

32S F. e L, de M. G<\ ;is ..
10 Imobiliária Gurinbem .

170 Mesbla pt
Win !de>n 
930 Motorista Unlío Com,

Importadora 
tto b Mineira pt
70 idem 

100 Idem 
200 Mannesmann Ord ....

50 Idem Pref
1.700 Willvs Overland Ord.

C Div
Debenlure»-

! Fetiobri» Cr3 KM ....
1PO Irirm CrJ 1 000 

Grau 1. 7 TÓ  750,00
Grau 1, 5 %. nom. .. 570,00
Grau 1, 6  800,00 —
Ferroviárias  770.00 —
Emp. 1939, 7 % .. .. 750.00 -

De Guerra, 6 %:
De CrS 5.000,00 .. .. 3.550,00 3.500.00
Dc CrS 1.000,00 .. .. 720,00 700.00

Letras:
Tesouro Nacional,

port. 9 1/2 % (360
dias)  —

Idem, 8 1/2 % (180
dias)  —
Estaduais:

Energia e Transporte,
1.» série  510.00

Energia e Transporte,
2.» série  510,00

Est. do Rio Grande
do Sul, Rod  820,00

Minas, CrS 1 000,00.
5 %, ant. nom —

 410,00
Idem, decreto 1.777 .. 500,00
Idem, Popular, 5 % 200.00
Minas, de CrS 200,00.

5 % port. 1.» série . 80,00
Idem 2.» série .... 87,00
Idem 4.» série .. .. 87.00
Paraná, 7  800,00
Pernambuco, 5 % .. 24,00
Recup. Econômica, l.a
série —

Recup. Econômica. 2.»
série —

Recuper. Econômica.
de CrÇ 1.000,00, 7 %.
port, 3.a série ... —
Municipais:

Rio, 1.000,00, 8 % .. 480.00
Rio - Rodoviários de

CrS 200,00 8 % .. 260,00
Rio Elet, 2.» série .. 500,00
São Paulo de CrÇ

200,00 5 % port. .. 195.00
Idem, 6 To unficadas —
Idem, uniformizadas,

8  820,00
São Paulo, 4.0 Cente-
nário  410,00

São Paulo, Ferrovia-
rias —

Dec. 1.535, 8 % .. .. —
Dec. 2.097. 7 %.. .. —
Dec 1.948. 7 %.. .. 177,00
Dec, 1.550, i % .,
Dec. 1931 port. .,
Emp. 1917 port  135,00
Let 800, 5 % port. ., —
Lei 820, Plano A .. 630,00
Lei 820, Plano B .. —

inn Idem, cm cautelas .. — —
Niterói, CrÇ 600,00,

port. 5  120,00 —
Niterói, Cr$ 200,00,

%, port  60.00 —
Pref. Ouque de Ca-
xias  900,00 —

Nova Friburgo .. .. 180.0(1 —
Pref. de Petrópolis .. 600,00 —
Pref. de Belo Hori-

innte CrS 1.000.00 300.00 200,00
Pref Juiz de Fora.. 300.00 —
*••-- G do Sul Rod 8% 840,00 -

Bancos (AçOes)t
Americano de Crédito
Aliança do Rio de

Janeiro .- .. 500,00 450,00
Andrade Arnaud .... 1.000,00 800,00
Borges, S/A  800,00
Boavista
Brasil S/A ,, .,
Comércio S/A. nom.
Comércio, port .. .. 340,00

Bco. Com. e Ind S.
Paulo - direitos .... — 100,00

Comercial e Industrial
do Brasil  271,00 269,00

da Capital - 80.00
Comércio de Café .. — 200,00
Casa Bancária Santa
Cruz  200.00 —

Casa Bancária "A
Compcnsadora" .. 1.000,00 —

Cidade do Rio de Ja-
neiro - 200.00

Crédito Mercantil . . 250.00 -
Crédito Pessoal pret — 105.00
Crédito Pessoal, ord. 150.00
Crédito Real de Mi-
nas

Irmãos Guimarães .
Lar Brasileiro .. .
Lavoura de Minas Ge

rals, ord  290.00
Idem, pret  280.00
Lowndcs S. —
Moscoso Castro ,. .. J10.00
Moreira Salles .... —
Idem port —
Mauá S  200,00
Mercantil do Rio de
Janeiro  320.00

Mercantil da Metrô-
polc  150,00

950,00
400,00

de Gás ..
de Meias
de Vidres 2 000.00
de Roupas —

de Ferro
(Brasferro)

Brasileira de Fósforos
Campos Salles S/A ..
C. Brahma, ord
C. Brahma pref
Carb. Minas de Butia
Carioca Industrial ..
Casa da Borracha S/A
Cigarros Souza Cruz,
port

Cimento Aratu .. ..
Cimento Portland Pa-
raiso  180,00

Construtora Gover-
nador —

Construtora Sampaio 1.100,00 —
Concreto Redimix .. — 550.00
Partes beneficiárias —
Docas Sanios, nom. .. —
Docas Santos port. .. —
Distribuidor» de Co-

mestiveis "Disco" . 1.050,00
Docas da Bahia, nom. —
Eletromar Ind. Elé-
trica  — 1.130.00

Editora Civiliz ação
Brasileira — 260,00

Ferro Brasileiro .... 400,00 350,00
<_d. Brasileira de
Roupas 1.000,00 —

Lojas Americanas ... 2.300,00 2.200,01
Força e Luz de Mi-

nas Gerais  270,00 200,00
F. e Luz de Niterói — 145.00
Lab. Moura Brasil
Jne Material do Bra
sil

Força e Luz do Pa-
raná  210.00

Fab Nacional de Mo-
tores. ord  205,00 200,00

Força e Luz Nordes-
te do Brasil .. .. 220,00 —

Gávea S/A Veículos e
Máquinas — 1.100,00

Harkson, Ind. e Com.,
Kibon ord  480,00 —

Idem pref  150,00 —
Hotéis Palace - 1.100,00
Hidrelétrica do São

Francisco 1.000,00
Industrial Sul Mi-
neira  210.00

Industrial Cataguazes - 200,00
Ipiranga - Cia Brasi-

leira de Petróleo . 1.300.00 1. "63,00

Moinho Fluminense . 800.00 650,00
400,00 Marvin S/A  2J0.0U

Manutaí. Brinquedos
625.00 Estrela  850,00 800.00
195,00 Moinho Fluminense . 800,00 650,00

Mesbla S/A  210,00 208,00
Obras Industriais ord. - 2.450,00"c~ rr-' — 2.400,00
Parafusos Santa Rosa - 120,uu
nom 1.500,00 —

Pneus Gcnaral pref.. 805,00 —
Paulista de Força e
Luz  280,00 260,00

Petróleo Brasileiro S,

EM SANTOS
SANTOS, 10.

Posição — Firme.
I Santos, tipo 4. por 10 quilos

1 500 00 Estilo Santos, CrS'72500 
TiP° 4, por 10 quilos, Estilo' ! Santos Riado, CrS

2O5.00(T'P° 4. Ç°r 10 quilos - sem
o.,qqqp descrição, CrS  413.50
290.00.En,radas •

_ I Embarques
l.uou.uu Sairam 29733 sacas_ sendo 21.594
! jnnnrvPara os Estados Unidos c 8.144 parai.4uu,uu Europa Foram retiradas do esto-

_ jque 32 sacas.
580.00
580.00

26.00
192.00

1.000.00

VENDAS — Na abertura, 250 sa-
cas; no fechamento 28.750 sacas.

NA ABERTURA — Mercado ape-
nas estável, com alta de 3 e baixa de
9 a 22 pontos.

NO FECHAMENTO - Mercado
acessível, com baixa de 12 a 33 pon-
tos.

DISPONÍVEL
Posição — Firme.
Tipo 66,66
Tipo 63.33
Tino 58,56

A Ç Ü C A R
48 O mercado de açúcar esteve, on-

tem, inal'--3do e em posiçfo está-
vel.

TÊKMO
Contrato B

MESES Abert.
Agosto, 1959  381.90
Setembro, 1<J5S . . . 381.90

, _,„»„! Dezembro. 1959 . . . 381.90

2.100I0 l:iS{-^0'. •..: SIS
,„,. Maio, 1960  381.90
150,00 Jujho, 1060 381,90

_  VENDAS - Não houve.
1.000 no; posjçã0 _ paralisada.

COTAÇÕES POR 60 QUILOS
4:i.504 Branco cristal  650.00 a 680,00
62.483 Mascavinho  450,00 a 480.00

1.740.005

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 10.

Posição — Estável.
COTAÇÕES PUH 60 QUILOS -

Cristais, CrS 700,00 e Demerara, CrÇ
690,00.

Entradas — Ontem: 3.702; desde 1°
de setembro, 8.553.877.

Exportação: 5.060.
Existência: 1.674.410.
Consumo: 4.000

Fech.
381,90
381,90
381.901
381,9(1
381,90;
381.901
381.90

Contrato C
35.00! MESES Abert.

950,00; Agosto 483,00
950,00 Setembro, 1959 . . 483,00

Dezembro, 1959 . . 477,00
Janeiro, 1960. . . 473,00
Março, 1960 .... 472,00
Maio, 1960 473,00
Julho, 1960 473,00

ALGODÃO
Em posição calma e sem alteração

nos preços regulou ontem, esse mer-
Içado.

COTAÇÕES POR 10 QUILOS
Em cruzeiros

Fech. Entrega próxima:
489,00 Fibra longa:
483,00 Seridó. tipo 3/4  900.00 a 950,00
477,00 ; Fibra média

EM PERNAMBUCO
RECIFE, 10.

Mercado — Estável.
COTAÇÕES POR 80 QUILOS -

Matas, tipo 5, CrS 940.00 — Sertões
tipo 5, compradores, CrS 1.040.00.

Entradas — Desde ontem em fardos
de 60 quilos, 650; de 1" de setembro,
259.838.

Exportação: Nada.
Existência: 3.C83.
Consumo: 700.

NOVA YORK,
Am Futuras:
Entg. cm:

MESES
Outubro, 1959. . .
Dezembro. 1959 . .
Março, 1960 . . .
Maio. 1960 ....
Julho, 1960 ....
Outubro, 1960. . .
Ap. Midgs. Uplsd.

TRIGO
CHICAGO. 10.
Fechamento:

MESES Hoje Ant.
Setembro, 1959 . . 1.89.87 1.89.50
Dezembro, 1959 . . 1.95,62 1.95.37

473,00
472,00
373,00
473,00

Sertões, tipo 3'4  755,00 a 800,00 , Dezembro 1959
Ceará, tipo 3/4  740.00 a 780.00 1 Mal.ço, 1960.

VENDAS — Na abertura não hou-
ve; no fechamento, não houve.

Posição — Na abertura, paralisa-
da; no fechamento, paralisada.

Fibra curta:
Matas, tipo 3/4  700,00 a 710.00
Paulista, tipo  720.00 a 730,00

FM SAO PAULO
S. PAULO, 10

NA ABERTURA — Mercado ape-
"as estável, com baixa de 2 a 5 pon-
tos.

NA INTERMEDIÁRIA - Mercado
apenas estável com baixa de 4 pon-
tos.

NO FECHAMENTO - Mercado
estável parcial de 6 a 8 pontos.

CACAU
NOVA YORK, 10.

MESES
33.23
31.60
30.98

Maio, 1960 . . 30.80
."ulbo, 1960. . 30.69

I ESCUDOS. DÓLARES, CHE- ¦
I í QUES DE VIAGEM Oü I
I MOEDA. LIRAS, PESOS, fV.S. SEMPRE ENCON-

TRARÁ NO I

I BANCO
Abert. Int Frrh |j iTAI Q-BlIUÃ32.21 32.20 32.17 II II""» ¦"•¦»"

32.23 32.19 AV. PRES. VARGAS, 411
N c. 32.54 _
N/c. 32,68 \Vsi£l*>
N/C. 32.28 fí m/* \<íp
N/C. 30,28 fl **»/n \P r~ 332° !(d.|d)z IV ri /

! - REMESSAS PARA O flMUNDO INTEIRO I
«eles : 23-5S55 - 23-5854 I

3SSI' .-, . -- feWÊSm

32.25
32.58
32.71
32.71
30.24

Setembro 1959
Abert. Ferh

33.15/33.20
31.48/31,50
3091
30.80
30.68

NOVA YORK, 10.
CONTRATO NOVO

MESES
600.00 Setembro, 1950

Dezembro, 1959
Março, 1960 .
Maio. 1960 . .

200.00 Julho, 1960 . .

1 600,00

— 170,00

550,00
625,00
610,00

MESES Abert. Fech
Agosto. 1959 .... N/c. N/c.
Outubro. 1959 . . . Nc. N/c.
Dezembro, 1959. . . N/c. N/c.

•B" Março, 1960 .... N/c. N/c.
Abert Fech Maio, 1960  N-C N/c.

35,95 35.80 Julho, 1960  N/C, N/c.
34,70 34.60 VENDAS - Na abertura, não hou-
33.76 33.52 ve; no fechamento, não houve
32.65 32.55 Posição — Na abertura, paralisada;
31,75 31,67 ino fechamento, paralisada.

VENDAS — Na abertura. 1 con-
trato; no fechamento, 137 contra-
tos.

NA ABERTURA — Merendo apenas
estável, com baixa de 5 a 10 ponto".

NO FECHAMENTO - Mercado
apenas estável com baixa de 17 a 25
pontos.

AFLUXO DE CAPITAIS
NA FRANÇA
PARIS — O Ministério de Finança»

informou que o afluxo de ouro a
moedas estrangeiras na França des-

| de a desvalorização do franco da
dezembro passado ató hoje, supera
um bilhão de dólares. O afluxo é
devido em sua maioria a Investimen-
tos exteriores em compras de açfiea
francesas na Bolsa de Valores. Acres-
centou que a economia não está
mais ameaçada pcla falta de ouro a
dólares .embora o mercado franrê*
ter.ha permanecido aberto ás merca-
dorias estrangeiras. (ANSA)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

EDITAL N.o 3 (Tí??r)
OBRA: Conclusão da ponte s/Rio Doce

LOCALIDADE: Itapina

150.00 —

1.100,00
1.650,00 1.600.00

310.00
330,00

O Diretor-Geral do Departamento
dc Estradas de Rodagem do Estado
do Espirito Santo, neste Edital dc-
nominado DER, x>rna público, para
conhecimento dos Interessados, que
fará realizar às 14 (quatorze) horas
do dia 15 (quinze) do mês de outu-
bro dc 1959, na sede do DER, à Hua
Gracindo Neves, n°. 352, nesta Capi-
tal, sob a presidência do engenhei-
ro Arthur Carlos Osrhardt Santos,
Concorrência Pública para execução
de trabalhos rodpovtérlos adiante des-A. Petrobrás pre. 120,00 115.00 _

Ref. Petróleo União. 'critos mediante as condições seguin- 'propriedade, capaz rie
pref 3.200,00 3.100,00L volume de serviço no

Refinaria de Mangui- | . 
propostas

nhos 1 800.00. - ~ PRO^OalAb
Sid Nacional 230,00 —
S! ' Belgo Mineira .. 2.000,00 1.980,001 1

cia depende de prova de capacidade
técnica e financeira;

7. Para a prova de capacidade
técnica será exigido:

a — a firma dc engenheiros res-
ponsável tenha executado ou fiscali-
zado serviços de obra de arte es-
pecial no valor Igual ou superior a
CrS 1.000.000,00 (um milhão dc cru-
zeiroí);

b — que a firma possua equipa-
mento mecânico disponível de sua

produzir o
prazo esti-

pulado.
§ 1." — A prova dc serviço exe-

Poderá apresentar proposta toda cmado _T& {cUa mc(llante aprescn.

porcíohEl ao prazo previsto para
conclusão.

V - PRAZOS

15. O prazo para assinatura do
contrato será de 30 (trinta) dias
consecutivos após a convocação pa-
ra esse fim expedida pelo DER, sob
pena de perda da caução inicial;

16. O prazo para inicio dos tra-
balhos fica fixado em 60 (sessenta)
dias, contatos da data da expedi-
ção da primeira ordem de serviço,
a qual deverá ser expeilida dentro
dc- 30 (trinta) dias d, assinatura do
respectivo contrato

17. Prazo máximo para apresenta-
Idem Novas 1.970,00 1.930,00. c qualquer firma, individual ou so- certificado ou atestado de^Sat-,r-i on r/  1 cnnnn „i»i „,,„ ,.i;.fp... r,„ rrpnri ,-Appp «sta. , lrtVu u« rnipin-anu ™ p"""™ ul-,aaia

caiba Indenização de qualquer cs-
pécie.

S único — Em caso de anulação,
os concorrentes terão o direito de le-
vantar a caução e receber a documen»
tação que acompanhar a respectiva
proposta, mediante prévio requeri-
mento.

27, Cnnsiderar-se-ão concluídos o»
serviços definidos neste Kaiial quar.»
do tiverem sido retirados todas aa
fôrmas e escoramentos e revestida a
pista de rolamento, e fór entregu»
pelo Contratante à Fiscalização, eo-
munlcação escrita dessa •conclusão,
devendo o DER. dentro de 60 (ses-
sentai dias seguintes àquele, proceder
o recebimento provisório da obra ra-
tificado mediante termo.

, ,,  , .,,,,,.  28. Após o recebimento provisório
çã'o"do' proJeto"déTlnltivò"contado da permanecerá a obra em estágio da

Idem C/ 80 % .. .. — 1.600,00 ciai, que satisfaça as condições esta
Sider. Mannesmann, bnlecldas neste Edital.
ord 1.400,00 1.300.001 , _ N5o £Crâo t0madas em consl

Sider. Mannesmann,
pref 1.400,00 1.300,00

300.00
720,00
725.00
705 00
725,00

825,00
700.00

3.500,00

200,00

950.00
950,00
85,00
85.00
87,00

195,00

625.00
628.00
630.00
610,00

1.580.00
1.600,00

300,00
320,00

590.00
730,00

210.00

Pneus General Ord. . 1.000,00
Sul Mineira Eletrici-
dade,'ord

Idem Pref
Suerdlck - Cigarros e

Cigarrilhas
S, A. Marwin .. ..
S. A. White Martins .
Sllva Araújo Roussel
Tel. de Minas Gerais,
ord

Ultragás, pnf
Idem, preferenciais ..
Unidos S/A - Imob.

de Ad. c Serv. Pú-
blicos

Sudetro ord.
Vale do Rio Doce,

160,00

420,00
3.200,00 2.100,00

270,00 240,00

220.0C

220.00
220.00

310,00

380.00 -

325.00

400,00

320.00

120.00
200,00

1.000,00

110,0"-

Com. Ind de Minas
Nacional de Mina» ..
Oliveira itoxo 
Prefeitura do D. Fe-
deral

Predial do Rio dé Ja-
neiro

Português do Brasil.
nom
Português port
Regional
Ribeiro Junqueira ...
Real Unido
Solto Maior ....
Comércio de Café
Opernç("es Mercanti».

Cia de Sesuroí:
Argos Fluminense ,.
Confiança
Internacional
Globo"Mundial"
Previdente 
Rio de Janeiro (Ge-
raiM

Sul América - Vida ..
Sul América Marltl-

mo» e Acidente» ..
Cia. de Tecido»;

.América Fabril .. ..
IfízS. Brasil lndustri»l ...."'•'"' Cometa
255*22 Corcovado
!2"™ Confiança Industrial .
h!,rr. Industrial dc Cata-
512*221 *"••>*"
5tS'22 Manu fatura Flumi-«"•M; nense

. .....^Dona Izabel  250.00
••""•"SlNova América, nom. 630.00
, £2'22l'«"em. port1.500.00;prc>»rM50 Industrial . 210.00

209 00'
210.00

350,00
210.00

300,00

350,00

- 305.00

1 000,00

200,00

deração propostas apresentadas por
consórcios ou grupos de firmas.

2. A proposta e a documentação
150,00! exigida serio entregues ao Presiden-
100,00Jto da Concorrência acima referido, na

hora e local fixado para a Concor-
rência, em envelopes separados, íe-
chados e lacrados, contendo em cx-
terna e fronteira os dlzeres:

"Departamento de Estradas de Ro-
160.00.(iagcm uo Estado do Espirito Santo"
140,001 concorrência Pública — Edital n°.
140,0ü

1.200,00
220,00 -

280.00
1.200,00

5.500 nn
900,00

nom
Vale do Rio Doce,

port  600.00

600.00 —

103.00

30.00

220.00
100.00

120,00 —

2.200.00
240.00

1.450,00
200,00

1.300,00
1 250,00 1.200.00

650,00
2.000,00 1.500,00

1.5O0.M

250.00 220.0C
130.00 -
95,00 —

140.00 —
2.10.00 -

200.0C

130.00

620.00
soo.nn
200.00

Valéria 1» (ex-dlv) . 248.00
Valéria 2.»  239,00
Valéria 3.»  243.00
Valéria 4.»  112.00
Wlllys Ovcrland, por-

tador 
Idem nom

Transportes)
E. F e Minas Sâo Je-
rônimo

Idem, pref
F. C, Jardim Bota-

nico, Int
Frota Carloca
Panair do Brasil ....
Paulista E. Ferro ..
Motorista União Co-

mcrcial c Imp —
Serviços Aéreos Cru-

zclro do Sul  5.000,00
Debfntures:

Brasileira de Roupa»
série 7A —

Brasília —
Cotoniílclo Gávea .. 190,00
Docas de Santos .. 98.00
F e L. do Nordeste

do Brasil  400.00
Hotéis Palace  570.00
Lar Brasileiro 2» sé-
rie  128.00

Lar Brasileiro 3» série 520 nn
Petróleo Brasileiro, S.

(Petrobrás)  610.00
C. Brahma — 4
Sul Mineira Eii-tr .. —

Letras hipotecárias:
Banro da Prefeitura . 625,00
Colonização — Banco

do Brasil  700.00
Sociedades Civis:

Tcrezopoüs Golf Club 20.000.00
Club de Regatas do

Flamenpo 15 090.00
Soe, Hípica Brasileira 80 000

o primeiro com o subtítulo
I 
"Proposta" c o segundo com o sub-

800 OO! titulo "Documentaçáo".
3. Conterá a proposta:
a _ Nome da proponente, residên-

cia ou sede características e identl-
flcação (individual ou social);

b — Declaração expressa dc acei-
taçáo das condições dêste Edital;

c — Executar as obras de acordo
cem as "Normas para Construç&o de
Obras de Arte Especiais" do DER e
"Normas Brasileiras da ABNT";

d — Conterá o preço GLOBAL pro-
posto para cxecuç&o das obras e os
preces unitftrlcs previstos para acres-

550.00
228,00
219,00
223,00
102,00

102,00
102.00

entidade ou órgão de serviço públi-
co federal, estadual ou municipal,
relativamente a serviços direta e
regularmente contratados com o ór-
gão — ou entidade referida;

§ 2.» — A prova de equlpamcn-
to mecânico será feita mediante re-
lação circunstanciada, contendo In-
dlcação de marca, espécie, estado
de conservação relativamente a ca-
da unidade e indicação de local em
que se encontra para efeito de ins-
peção pelo DER,

8. Para prova de capacidade fi-
nanceira será exigida a apresenta-
ção rie carta por estabelecimento
bancário, que tenha agência cm Vi-
tória, em a qual se declare que a
firma — tem idoneidade financeira
para a execução dos serviços da pre-
sente concorrência.

III _ CAUÇÃO

29,00
28.00

9. A participação na concorrência
pública depende de prévio depósito
de caução, na 'Tesouraria do DER,
no valor de Cr? 50.000,00 (clnqüen-
ta mil cruzeiros), cm moeda corren-
te do pais ou em títulos da divida

projeto; pública estadual, representados pelo
e — Indicará os prazos dc Inicio e respectivo valor nominal.

de execução total da obra cm dias; 5 único — A caução será de-
volvida a requerimento do Intcres-
sado, depois de homologada a con-

220.00 consecutivos;
| f — Anteprojeto, para co.icortcnte

200 00 q,le sc Interessar tm apresentar va-

da aprovação do contrato de
empreitada, 45 (quarenta c cinco)
dias consecutivos.

18. O prazo máximo para conclusão
dos serviços será de 750 (setecentos
e clncocnta) dias consecutivos a con-
tar da data da aprovação do con-
trato de empreitada pelo Conselho
Executivo, (órgão competente).

19. A prorrogação dos prazos fica-
rá a exclusivo critério do Diretor-
Geral do DER, c somente será apll-
cada nos seguintes casos:

a — Falta de elementos técnicos
para execução dos trabalhos quando
o fornecimento dêlcs couber ao DER;

b — Período excepcional de chuvas;
c — Atraso na desapropriação das

propriedades atingidas pelos traba-
lhos;

d — Ordem escrita do DER para
paralisar ou restringir os trabalhos
110 interesse da administração,

VI — PAGAMENTOS
20. Os pagamentos serão feitos cm

parcelas mínimas ric CrS 500.000,00
(quinhentos mil cruzeiros) c deverão
corresponder a serviços já executados
conforme as previsões que serão fel-
tas pelo DER por ocasião da assina-
tura do contrato tomando-se por base
os programas dc serviço e o orça-
mento da obra com bases nos preços
unitários da concorrência.

VII — CONTRATO
21. A adjudicação dos se-viços será

efetuaria mediante contraio dc cm-
preitada assinado no DER, observan-
do as condições estipuladas neste
Edital c os que constam da respectiva

observação pelo prazo ric 12 (doze)
meses, durante o qual ficará a contra-
tante obrigada a reparos ou substl-
tuições parciais ou totais da estru-
tura, que, a Juízo e sem ônus para
o DER. sc fizer necessários.

29. Findo o estágio de observaçSo,
requererá o contratante, por escrito,
A Diretoria-Geral do DER, o recebi-
mento definitivo da obra, o qual
não eximirá aquela da responsabilt-
dade estabelecida cm Lei.

30. Os Interessados que tiverem
dúvidas de caráter técnico ou legal
na interpretação dêste Edital serão
atendidos para esclarecimentos duran-
te o expediente na Divisão de Es-
tudos, Projeto c Construção do DER.

31. Os proponentes devem incluir
a declaração do peso total do cimento
Portland comum computado o volume
total da obra, do volume total do
concreto c peso total da ferragem
necessária a conclusão dos serviços.

32. As fundações da obra deverão
implantar-se em terreno compatível
com as taxas dc trabalho adotadas
no respectivo memorial de cálculos,
náo cabendo A contratante qualquer
indenização relativa n acréscimos de-
correntes dc Interpretações errônea»
das sondagens as quais serão efetua-
das pelo proponente c passarão a fa-
zer parte do anteprojeto da obro,
quando de 8Ug apresentação.

33. Pcrmltlr-sc-á reajustamento d«
preços unitários dos serviços sempre
que os acréscimos dos preços uni-
tários do cimento e dos salários fo-
rem superiores a 10rÁ (dez por cento)
dos preços que vigorarem na época
da apresentação da proposta, desde

coerência pública pelo Conselho
Executivo do DER, exceção feito ao
vencedor da concorrência.

10 O vencedor da concorrência

rlante do projeto oficial;
_ I g — ConstruçSo' da estrutura da

|obra, inclusive o escoramento, drena-
gem da pista, cem guarda-corpo, pa-

1.010.00 vimento da pista com 12 cm (doze reforçará n caução com outra dc CrS
1.000,00 centímetros) de espessura média c,150.000,00 (cento e cinqüenta mil

- guarda-rodas de acordo com o pro-95,00 ]et0 padrão aprovado pelo DER, para
i estradas dc Ia. classe;

h — A Juízo do presidente da Con-
oorréncia, poderá ser exigido o reco-

_ (nhecimento da firma do signatário ou
500,00| responsável pcla propotta por tn.be-

lião desta Capital.
4. A proposta será apresentada:

Em papel tipo almaço ou car

minuta á disposição dos interessados! que o proponente apresente Jun-
dn DER. I lamente com a proposta global ns

5 Único — O selo proporcional de- composições de preços unitário» de
pelo I"vido no Contr.ito será pago

contratante de acordo com a Lei.
todos os serviços com a indicação
dos respectivos coeficientes.

34. O DER fornecerá 00 propo-
nente vencedor, tória o ferragem qua
se encontra estocada 110 canteiro da

560,00

600.00
200,00
100.00

620,00

60.000

VIII - MULTAS
22. O Contrato estabelecerá mui-

,tas, Aplicáveis n critério do Diretor- serviço na orasião rio Inicio do» ira-
cruzeiros), para efeito da assinatura Gpral dn DER nos SPKUtn.cs casos: |balhos ric construção mediante o rc-
dc- contrato de empreitada em moeda 1 _ por dia que exceder ao prazo cibo que deverá ser passado em três
corrente do pais ou títulos da divi- Ide conclusão dós serviços CrS 3.000,00:vias pelo referido vencedor e pelo
da nública federal renresentados! (três mil cruzeiros); preço constante da composição apre-1 ticui.ii. in> * cniac-os _ _ Quand0 os sprv,çns nAo tive- sentada P*'" mcimo. A ferragem a

rem o andamento previsto, sendo tcl-i mais que Iftr necessária psra o em-
será ta trimestralmente a verificação com prego na obra, será fornecida pelo
dos exceção do 1» t-lmcstrc; quando cmpceilc-iro.

não forem executados de acordo com 33 Os Interessados poder.10 «dqul-
o projeto c as normas técnicas e es- rir no DF.lt copias hclmr.ráflcas d»s
peclflcações vigentes nn DEU; quan- plantas referentes ao projeto O»""
do os trabalhos dc fiscalização dos:mediante o pagamento de CrS 50.0<)
srrvlços forem dificultados: quand" o (cinqüenta cruze ros 1 por metro qua-
Contrato fór transferido a terreiros rirndo cie papel copia,
no todo ou em parle, sem prévia auto-1 36. Admitlr-sc-á a variante do
-iznçâo do Dlrrlro-Geral da DKR; va- projeto oficial, sem ônus para o DEU
rlávels de CrS 3.000.00 (três mllrin valor dos serviços dc cálculo es-

a CrS 20.000,00 (vinte mil trutural e projeto.
conforme a gravidade. ^ DIRETORIA-GERAL DO DER-ES,

:,, ,... "Normas- para o- concursos \b[mcn,0 
" "definitivo'"da 'obra 

pcloj "- I"» 3I d* Mho.de 1959. - DIDO

pelo respectivo valor nominal;
5 1." — A c.iuçâo Inicial

reforçada, durante a execução
trabalhos, mediante dcduç.Vi das
n.edições ou avaliações, ou qualquer

Is, datilografada, em linguagem Cia- pagamento por serviços executados,
ra. sem cmendrs. razuras ou entre- rte forma a completar com a caução

inicial o valor de 5% (cinco por cen-linhas;
b — com sclagem 11a forma da lei;
c — conterá os desenhes e menró-

to) dos serviços executados;
| 2." — A caução inicial e os

ria Justificativas do anteprojeto d» ¦ respectivos reforços serão levanta- [cruzelrosl
obra organizados na forma constan- jcios M (5es,,enta) _iias após ao rece-jeruzeirosi

Mercadorias
CAFÉ
ontem, firme e Imite-Funcionou

rado.
COTAÇÕES POK Í0 «JCILOS

Tipo 2
Tiio 3
Tipo -1
TI- < B
T • >'.
Ti pi 7
T.po 8

416.00
436.00
426(»
416.00
4M.0O
396 .CO
386.00

I
-1V.1V1

1.980.O.
1.990.00
2.0O0.ÍX.
1.300.00
1.300.00

102,00

«Í.KI
«00.00

COMPANHIA IMOBILIÁRIA PAYSANDÚ
Ata da Anembléla Geral minada a
Ordinária, realizada tm 15 cumrntot

de projetos dc estrutura do DER.
I 5. Acompanhará a propost? a se-
'guinte documentação:
| a — Carteira de identidede do res-
poasável pela firma c slsmatárn da

! proposta;
I b — Carteira prolizslonal devida»
J mente registrada no CREA do enge-
nheiro responsável pela firma na exe-

icwçfto da obra. bem cemo certidão
dc reglítro da firma r prava de qui-
taçáo dc ambos com o CREA;

c — Prcva de quitação dc imposto
ide renda, impp*pst>i sindical, de loca-
j lizaçáo e drmals Impostos e taxas de-
(ridas para o legal funcionamento cl-"nl e coraercial do proponente (fe-
] deral, esiadual e municipal 1;

d — Prova de cumprimento da Le

DER.
11. Em caso de rescisão de con- 23.

IX — RESCISÃO FONTES DE FARIA I1RITO — Dl-
O Contrato estabelecerá Resrl-: rctc.r-Ccral do DER. 36050

são independentemente de Interpela-
trato e interrupção dos serviços não ç,.0 Judicial, sem que n Contratante
serão devolvidos a caução inicial e tenha direito a indenização de qual-
os seus reforços, a menos que » res- «uer espécie quand.->:

,, . a — Nao cumprir quaisquer das
cisão e paralisação dos serviços de- ob"rlgacot., cs„pv,|adas-.
corra de acordo com o DER ou de n _ Náo recolher multas Impostas
falência da firma; dentro do p-azo determinado;

c — Falir ou falecer lesta última
IV - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, aplicável 

J 
«nn« '"^'í."*,1': .

FORMA DE EXECUÇÃO E ANDA- cc°lrofi ^ todor ol) em parte
MENTO prévia autorização do DI-etor-Geral

d" DER.
21. Estabelecerá também o Con12 De*tin»-sc a obra a transpor

o Rín Doce e as Iinh3s E F. Vitória-

PRODUÇÃO DE AÇO
NO REINO UNIDO
Lr.NDRF.S — Segundo «e Informa

da Iron and Steel Rord. a produção
rie ligntes de aço fundido em »brll

,rr* foi igu.il a 20.139.Of0 tonelada», e-n
fJIiiconfronto com 1B 860.000 o mé» »n-

terior e 21 2Ot.(0O no mesmo mé» da
1958. A produção de giiza em abril

Retatórlo, Parecer. Ba-
de maio de 1959 ; lanço e conta de Lucros e Perdas —

trato, a modalidade rie resclsáo por foi de 12.027.000 tonelada», em eom-
mútuo acordo «tendida a conve* j paraçâo com 11.5OI.O"0 em março •

Minas na Vila de Itapina. Deverá »erpnjéncta ,j0_ ,trv|ços e a dispombili- 13 -ja oco rm abril rie 195S (ANSA)
em conrrtto armado, com 8,30rn (oito nade; de recurso» financeiros.
n.etro» e trinta centímetros) de largu- X - PROCESSO DF. JULGAMENTO,
-» »m tan«»nt. t „_t_m_r na col. DA CONCORRÊNCIA
a Vn\nn * Pa,a.m" 

"V'* 25. A comissão especial de concor--de lOO.OOm (cem metrosl. Tendo¦ rtncii de »crviço» e obra» compe-
,um» parte Já executada de acordo t_.a..ificado de capacidade téc-l(.errl 0 proJeto pa„r3o aprovíMo pclo; a _ verificar se as propostas »len-l

¦^Sx-Í?* «íl'!?.?! ÍZ~ í--laç&5 Civil. Comercial e Trabalhis- I
ta Tu-entea (contrato social, lei dos:
Dois Terços, etc):

BwT^ r. f.T-v .Am*x -K 
^W/ " "^K^mÍmIM ""

TT"!-"' i''i-VifÔ *a/ «.---» - HffHRHHB-siS v
**<¦»^*y¦ jjyisy*y My- -' ¦¦"•"'"H"*"'t___BPÍBt^^*I dry '" * i8 fPNMpfM
3iM_____Bty3K**jf*is>_ «»-*¦•¦

v b 
'-/• 

»_r^*?^_1* !¦• Iruc!, «*" ! • i-L. E-3SI^7C»€V*7/.7Z//Z

Examinar a documentação qur
no» térir*)» dêste

foram postos em discussão e apro-
No dia quinze de maio de mil nove-;vado» por unanimidade, nSo tendo

cento» e cinqüenta t nove. ái doze,votado os acionistas legalmente im- nica e financeira; 1 'con-tante 
do 1- e 3' tre- dem a» condições estabelecidas neste

hora», reunido» na »ede da Compa--pedidos — Procedeu-se, em se-ruiri». f - Relação do equipamento rrecí-l , 
"" co"*-"nle 0° e j ire

nhla Imobiliária Payssandu á Rua à eleição do» membros do Conselho nico de propriedade da proponente c,os em vlgàs «n»nua» construído b _•
Araújo Porto Mtftt número «eten- Fiscal para o exercício corrente, sen- que jcr4 ap.ic.ad0 na Mffuej0 do»;,6bre ,e"«n° «*co 1 parte do S* _ ,rornp,r.ha
ta. »al» trezentos e dote. acionistas do apurado o teguinte resultado uná- |erv{og. trecho na margem e.«querdj do rio __<_,tai-
em número letal, representando a mrr.e. membros efetives: Fabnclo ' Certificad o d e d-nósi' ode rai_. constituído de um encontro F.7 • 3| c - Vcrific.r * «elagem da pro-
totalidade do capital, conforme ae,Paulo B.gue.ra Bandeira, Aéclo Bos- f - cer.ir.caao de dcp&i.o de cau- 

COntinua lá posta e a documentação;
verifica no "livro de presença de luet Bajueira Sampaio e Jayme Ca- Ç*o, , (cot. > \ao.- oe si». continua ja v» _ Uf _ propo,u, q,„-,-ionísta". foi aberta a -*»«io pelo'*»e» Sampaio: juplentes: Orlando h — Programa de trabalho com dl»- ;concretado». tudo executado de nJo MU,flIírfm a, (_cig»nria» dês"e
Presidente da «ociedade Doutor Au- Francisco Caaae». Edfar Come» Cere- erimlnsçáo da produçio média men- acordo com o referido pro;eto apro- É'd|la| no íoa0 ou tm parte, e at
Itujto V. Coraino c_ue -aiumlu a Pre-jJa e Afassiz de Souza Gonçalves, to- |aI; )vailo pe|0 DER_ A parte a executar QUf ftierem acompanhar de documen-
.1JI 1_ J_ A ¦¦¦,.. k.111. at— ¦- I 1. Ana *..*¦*¦*.-! m ~r.-.*. + *-*t< !"f ('l í .*. . aja. .11, aI — Prera de que 01 mporjárels será conititulda do 2* trecho com taçio deficiente ou Incompleta

c^vld;u^7r"»ec'«arírõ'jcJÔ Auruíto P,«'ííi" CÕrslnòrüni": ff* »™. rotar-m na» última. elri-|um lance de 12Sm. (cento e Tinte e '-^^'^íi"^"* '
Jayme Martin» Sampaio que nlmemente aprovado, foram fixado» Çoes; ,cinco metro») do 4.» trecho eom,", . . concorrente» nre*en

I 1». - A docuraecUçio poderá ter ,2S5m. fduzento» e cinqüenta e cln-

CONUNUA
MELHORANDO
A BALANÇA
COMERCIAL SUECA

dade com
tuto». t
acionista
.-<•-.;; e ocupou o seu lugar à me- o» honorário» de vinte mil cruteiro».
sa — Dando mlclo ao» trabalhe* de- mental» para os diretores e qui- apresentada em cr.jinal ou jwr fo-!co metro»)

ESTOCOLMO — Tal como r.o* m«-
se» interiores, o comércio exterior
di Suécia, em rr.ai". caract»ri*ou-»a
por uma ba;»nç» bem mal» favorável
que r.p» rr.ese* corrr-pondente» do ano
p»»sado. A balança comercial d*

»» propoíta» »ceita»jmal0 de IM9 arui^u um "superí-rU''
de a COo 000 de coroa», «m comp»-
raçüo c<->m um "déficit" de .. ..

d-. nio

— Rubrica
resen

tante» do» concorrente» pretente» »o
ato-.

f"_ Lavrar aU clrcmrtancuda dai-«»«« •"* «« »br" • <-• *¦«* ™rtfiar.ie
curou o Bennor rretioerue que ».- n .«¦ «™-?™ •'r'",,£",'"»C ,oc<-í,u deridameníe autenticada, di- cut»do do $• trecho, bem como o'concorrência. «-Ia e eolhêr »s atai-, em maia oe juai
rando o. «1"«J* d* ««^.^^Í^SSí.^SSwn N*?dÍ ™ i n*-6* ¦• *-** *»¦« íatmsaado: emento parimenucaT. »uen-' "««urw do. representante» do. con-; A. ImpcrUet** tm m.le, caíram
bllcado» no "Diário Oficial e no. cal, ne.te exerricio — Nada mal» _,„„,_„., .....^ a-aoamento. panmen.açao e auen-. . n-ejente» ao »to- Air* taa om «00 d- riro»* em eom-
Correia d» ManHi, do* dias dota havendo a tratar foi tu.pensa a ks- •*• *** Cada documento «tari •«-; UTt,e*it0 de fuarfa-coípo» que ainda ""^ 

|t--atóiar o nUUrto aera! d» LI. !1 1 ím »»Mô T Zl
quatro e chvo, e ctee*. tels * »et«'tlo pSr» 1-vrstura d» prc.-cnt.- ata Me na form» d. lei: inâo |ortm extcut_.do, oo* uerhot'r*n~Tr^i* ,^ emiti* p^rtetr mdl- P"iíin! """ l.°?.!f 

1 Tam é*do corrente, ret-peclívament». a a.-- Reaberta a ttzttSo foi esta ltda. I I». _ a Juíio do pre-r deste da,. wj ™™£r'^ t™™..Ara<» vantaVoia *"<i"'^o ""¦>- • cura ee mato oa
-embWL estava reuaWa para deli- aprovada per unanimidade e as»ma- ccncorrtecia. poder* *et permitida a '^^ 

„!*A„, . ..„ „ma,,iaAam \ h- PaS^SiaSJnto AtActScW- "tM ,0' 6f I 0U.»'« 000. A» enx.r-
herar »*bre a» ccat*. da Diretoria da por todo, o. Pr«*r,'r-- R« de r(v_ur.a*çí0 d, talha* forma!* re- . ll ?*, "**** "rio «x""U,t!o- 

,^7 £"* ílendTda, .» eo irtçto •**«•• ™*''"m P*r> " «««••«».
referente» ao exercido>m«r*»do ,m Janeiro, li de maio de ISfit. Auru*- documentação no pr.ro de íe •<**-* tom " Nor™* 

/*"'"*. dí.te wVui e o crtlerio d. jJ»a- em eorf.partcir, cm 922 V*> «O 6*
trinta e "»*«»•»-«»* *£»£ 

^L^^àlcl^rc^U^ Í^jT- * ««««• • =««'"» hora», ficando « e^edíieaç*, vigente, do DER. >^to £, vífor na r>paru-r.erú, Sa- coroa, em abril e tT, v*. «« ern
SSS «e5^«*«^n£ SEl5*£5?*i£r!^« ll- »ut m*,e*m~U trazuferKi. a «ber- " «"*¦-*** «f tdiUU t t pro- rteíval dt lMtdat dt Rodagem.tefiid* *_'íe _
o Relatório da Diretoria, o Parecer »a Cor-tno d* Aaevedo Teixeira — mr» d* t*da. a» propeata* apreten
do Conselho Ftwat. o Balanço e t Marta Helena Corttr-o de Araújo — utias, ao término déit* pr*«>.
d»-*p«-*í*tr*çio d* centa d* Lucro» e. Milton Fontenelie de Araújo — Ar-
Perda». 3* pub.u-ade-» !*• "Dtirto Ofl-,thur Martin» 5*n<pa!-p _ J«)4o Atl-
rtal* e r.o cerrei» éa Masttt dc* di*»,fu»to Pereira Cetaíns.
•- 1 * tret» do cerres?» ee* — T«-i

n PHOVA DK CAPACIDADE

: >'< apresentada
U A twoponenle spretentarl

jPMpama detalhado i, produçio _ t__rt o ^^ ^ tnu,_ , _
maotti media do» trabalho», d* mo- #ncU> __ ttmrtrúttieia admtnl»- ;?»*> '«»»

ç» twtMfrtsal do* S pnnseírea rr,et«*
J° „- D-SPpSICflES GERAI» 'do 

,-0 .tual lmpcrU em SM.«« VA
Executivo do R . A, ^^^ ten(j_, fl<io d< , m,m otfí

p«rifl*ío no ano p****-
Ktaí'. S A Far"-c.r»;-o B* eeatatrta- \i* * tatttartt • *sd*-r.enio pro-jtratívs, *em qs« »« concerrent** do. (
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CORREIO DA MANHA, Têrça-Feira, 11 de Agosto de 1959 2.° Caderno

VIDA COMERCIAL
NOVA FÁBRICA ! Relação das disponibilidades
DE GORDURA DE COCO
Mais uma fábrica de gordura de

coco acaba de ser instalada no Rio.
Trata-se da in'lúst>ria de Gordura
de Coco Dnnorte, que receberá di-
retamente do Norte do pais, toda a
matéria-prima. Instalada no mais
avançado molde técnico, a nova in-
dústria suprirá não só o mercado
consumidor carioca, como também
de outras regiões do país. A indús-
tria e Comércio Dunorte S.A., fabn-
cantes da gordura Dunorte, faz par-
te de forte gniDo industrial do Nor-
te do Brasil, que compreende além
desta indústria, as firmas Moraes
S|A. Indústria e Comércio, de Par-
raíba, Piauí, firma que a 55 anos
mantém uma célere atividade comer-
ciai como a maior produtora nano-
nal de óleo industrializado de ba-
baçu e completando o grupo a Em-
presa Moraes de Navegação Costei-
ra S|A. a qual estará incumbida —

do transporte regular da matéria-
prima para o fabrico da gordura de
coco Dunorte.

AUMENTO
DAS EXPORTAÇÕES
ESPANHOLAS
Seguindo o aspecto comercial da

questão, espera-se um, aumento das
«xportaçOcs espanholas, principal-
mente no que se refere aos agros.
uma das bases do comércio exterior
espanhol. A qualidade da laranja
espanhola — sua denominação, nos
mercados será provavelmente a de
"Spanian" — e não c de "València",

como até a safra pissada estava re-
conhecida como superior à de ou-
tros países exportadores. Sem em-
bargo, os preços fizeram com que
alguns mercados se inclinassem pela
de Israel ou norte-americana. Ago-
ra, segundo a opinião expressada
por círculos comerciais de Paris, a
so manter a qualidade e se tornar
mais baratas nos mercados exterio-
res, aumentará notavelmente a pro-
cura. Isto mesmo pode-se aplicar
para' outros produtos espanhóis,
cuja qualidade c excelente^ ^

TOTÃMÍRICA
Eu, abaixo assinado, torno públl-

co haver perdido a apólice n? ..
807.245, emitida pela "SUL AMÉ-
RICA", COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS VIDA, sôbre a minha
vida, pelo que já me dirigi a essa
Companhia solicitando a emissão de
uma segunda via, que anulará, pa-
ra todo. os efeitos, a anterior.

Rlo de Janeiro, 6 de agosto de
195? — sí) JOâê PAUSTJNQ COS-
TA.  .. 5"°

de "divisas"
divididas em lotes para o leilão do dia

13 de agosto de 1959
IUGOSLÁVIA

CATEGORIA GERAL - US$
PRONTO

10 certificados de 5.000
10 certificados de 5.000

10 certificados de 5.000
10 certificados de 5.000
10 certificado* de 5.000
10 certificados de 5.000

certificados de 1.000

147.000

50.000
50.000

50.000
50.000
50.000
50.000

7.000

3.000

CATEGORIA ESPECIAL - *E

2 certificados de £ 400
800

800

Total. 800

too ooo EXCLUSIVAMENTE PARA CO-
BERTURA DE IMPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DESTINADOS
A AGRICULTURA (Categoria
Especial)

UKGENTINA
ARGENTINA

47.000 'especIAL - FERTILIZANTES US$
3.000 - PRONTO

Total .... 147.000 3 certificados de 1.000 3.000

CATEGORIA Sg&gM. - USS 3.000 
 

-- 
^

3 certificados de 1.000

RESENHA AMADORISTA
Conforme era previsto, o Vasco da, 11, e t|10. 2°1 Mannela M. Banchi

Gama venceu a 6a. Competição "Qual- (Botafogo). 11" 210.
quer Classe", promovida pela Fe- Arremesso do disco: Io)
deração Metropolitana de Atletismo Caldeira (Vasco)
Êste foi o sexto sucesso vascalno emlMarlnela M. Biachi), 20.2a ¦•:¦¦¦ ,

Zélia M.
metros. 2o)

Números do Campeonato
Carioca de Futebol

o
dos.

Fluminense, sem pontos perdi-
lidera o Campeonato Carioca de

Futebol (divisão extra de profissio-
naisi. Mais de 8 milhões já foram
arrecadados (25 jogos). Quarentinha

Total.

Total.
'3.000 , INSETICIDAS E SE^LHANTES -

RF.P POP. ROMENA
CATEGORIA GERAL - USS 88.000

PRONTO
certificados de 5.000 50.00010

50.000

certificados
certificados
certificados
certificados

de
de
de
de

1.000
1.000
l.OOO
1.000

10.000
10.000
10.000
8.000

38.000

Total  ™m

CATEGORIA ESPECIAL - USS
2.C00 - PRONTO

2 certificados de 1,000 2.000

URSS 3.000 - PRONTO
3 certificados de 3.000 3.000

Total 3.00O

RDA
FERTILIZANTES - US$ RDA 30.000

PRONTO
certilicados de 1.000 10.000
certificados de 1.000 10.000
certificados de 1.000 10.000

10
10
10

Total.

Total.

30.000

6.000

URUGUAI
INSETICIDAS E SEMELHANTES -

USS URUG. 7.000 - PRONTO
7 certificados de 1.000 7.000

Total. 2.000

RAD
CATEGORIA GERAL -USS

59.000 - PRONTO
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

10
10
10
10
10

9

de
de
de
de
de
dc

l.OOO
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Total.

RDA

10.000
10 ooo
10.000
10.000
10.000
9.000

59.000

59.000

Total.

SWED.

7.000

KRS.
INSETICIDAS E SEMELHANTES -

SWED KRS 5.000 - PRONTO
1 certificado de 5.000 5.000

Total. 5.000

CATEGORIA ESPECIAL - USS RDA
1.000 - PRONTO

1 certificado de 1.000 
_ 

¦-¦"10

000Total. 1.

COROAS SUECAS
CATEGORIA GERAL - 290.000 -

PRONTO
4 certificados de 25.000 100.000

100.000

5 certificados de 10.000 50.000

50.000

BANCO
PROLAR S. Â.

DEPÓSITOS
DESCONTOS

Expediente ininterrupto
de 9 às 17 horas

R. SETE, 99
43328

certificados
certificados
certificados

dê 8.000 50 "0"
de 5.000 50.000
de 50000 40.000

CHILE
FERTILIZANTES - USS CHILE

60.000 — PRONTO

6 certificados de 5.000 30.000

certificados d*
certificados de
certificados de

l.OOO
1.000
1.000

10.000
10.000
10.000
30.000

Total  60-"00

INSETICIDAS E SEMELHANTES -

NSETICIDAS E SEMELHANTES -

USS RDA 6.000 - PRONTO
USS RDA - PRONTO

certificados de 1.000 6.000
certificados de 1.000 0.000
certificados de 1.000 10.000
certificados de 1.000 10.000

6
10
10
10

competições de tal categoria, na pre- I
sente temporada. Vários atletas con- i
vocados para os Jogos Pan-America- j
nos de Chicago estiveram presentes,
como Adhemar Ferreira da Silva,
que conseguiu a melhor performance
dentre os mesmos, com 7 metros no
salto em distância. ,

Ressalte-se outrossim, a vitória de
José dos Santos Primo sôbre Ulis-
ses Laurlndo dos Santos, nos 800
metros livres, o que não estava nas
cogitações. Hugo Faria Lobão, sal-
tou 1,60 para a categoria de aspiran-
tes e Wilma dos Santos, do Vasco,
com 11" e IMO nos 75 metros, ca-

, tegoria juvenil feminina, também
| brilhou na competição de anteontem,

Levando-se em conta o tempo chu-
voso e as condições da pista do Ma-
racanã, a 6a. "Qualquer Classe" foi
de um modo geral, boa. Merece real-
ce a atuação dos atletas botafoguen-
ses, que outorgaram à suas cores um
significativo segundo lugar.

AS PROVAS — Homens, Qualquer
Classe — 800 metros livres: Io) Joséé
dos Santos Primo (Vasco) 1,58" c
4|10; 2°) Sebastião Mendes (Flâmen-
go), 2,2" e 2|10.

400 metros com barreiras: Io) Max
Harlindo (Vasco) 58" 5|10. 2o) Anto-
nio Néri de Morais (Fluminense), 59"
e 510.

Rcvez di> 4vl00 metros: Io) Flumi-
nense (Joe Satow, Srancisco Kadlec,
Afonso Silva e Jorge Machado de
Barros), 43" e 9|10. 2ã) Vasco da
Gama, com 45" e II10.

Arremesso do martelo: Io) Valter
Rodrigues (Vasco), 51.74 metros. 2n)
Valter Kppcr (Flamengo), 50,54 me-
tros.

Salto cm distância: Io) Adhemar
Ferreira da Silva (Vasco), 7 metros.
2° Antônio Neves dos Santos (Flumi-
nense, 6,77 metros.

Salto com vara: Io) Nilson Cruz
(Vasco, 3,40 metros. 2o) José Luis
Almeida (Fluminense, 3,40 metros.

MOÇA QUALQUER CLASSE — 200
metros rasos: Io) Zélia Anaise (Flu-
minense), 28» 9|10. 2") Cirene Tei-
xeira (Botafogo 29" 3110.

Salto em altura: 1° Aladir Correia
(Flamengo), 1,35 metros. 2o) Nilsa
M. Rodrigues (Flamengo), 1,35 me-
tros.

ASPIRANTES - 300 metros rasos:
1" Raimundo da Silva (Vasco),
e 2;10. 2o) Ronaldo P. Braga
minense, 40" 4110.

Revê", dc 4x100 metros: Io)
co da Gama (Afonso Moreira, Tcrén-
rio Santos, Allton Duarte, Raimun-
dn F. da Silva), 48". 2o) Botafogo,
51" e 6110. _ .

Salto cm altura: 1») Hugo Faria
Lobáo (Botafogo), 1,60 metros) 2o)
Teréncio Santos (Vasco da Goma,
1,60 metros.

Arremesso do peto: l») Edson Tor-
Lopes (Fluminense), 12,95 me-

CLASSIFICAÇÕES — Qualquer
Classe: 1°) Vasco da Gama, 103 pon-
tos 2») Fluminense, 63. 3°) Flamen-
go. 41. 4) Botafogo, 22.

Aspirantes: Io) Vasco da Gama. 48
pontos. 2°) Botafogo, 41. 3o) Flumi-
nense, 21.

Juvenil Feminino: 1) Vasco da Ga-
ma. 27 pontos. 2°) Botafogo, 25.

CONTAGEM GEKAL DOS PONTOS
— Io) Vasco da Gama. 178 pontos.
2°) Botafogo. 88. 3o) Fluminense, 84.
4) Flamengo, 4.1.

1 — Nair (Madureira), marcou. Con-
tra o Fluminense — 1 — Bira (Canto
do Rlo), não marcou. Contra o Bon-
sucesso — 2 — Medeiros (S. Cns-
tóvão) marcou e Robson (Olaria),

NATAÇÃO

victo. Devido âs chuvas, os demais
encontros — Vasco x Centro Israeli-
ta e Sírio x América, foram adiados.

BOLICHE — Sábado último foi efe- . ., . 
tuada a 10a. rodada do Torneio de com 6 tentos, lidera o pelotão de ar- marcou. Total — 5 penalidades mâ
Boliche patrocinado pela Casa Suíça, tilheiros. seguido de Almir (Vasco),'ximas, das quais. 2 não convertidas
com o prélio CG.D. 1909 4 x Holan- com 5 tentos. Botafogo é o quadro em tentos. ARTILHEIROS — 1 tento
deses 0. 1909: Carlos, Heinz, Haams,jqUe mais tentos ma-cou, 12. São — Fernando (Canto do Riol; Jair
Hansen, Valter e Ingo. Holandeses: Cristóvão e Madureira, marcaram Francisco (Fluminense): Décio Este-
Kraav, Hecsink, Gondsz. Poi, Daan!apenas 2 tentos, cada. No certame ves e Nilton (Bangu);-Henrique, Dida
e Waal. Outros jogos disputados à l^e aspirantes, a liderança está ocupa- e Adalberto (Flamengo); Tlço. Sidney
semana passada: Americanos 3 x da pelo Fluminense, Vasco e Bota- e Ronaldo (Portirguèsa); Medeiros e

fogo. O tricolor das Laranjeiras U- Zé Luiz (São Cristóvão): Zé Henri-
dera o campeonato de juvenis. Bo- que e Nair (Madureira): Jorge e
tafogo x América, é o principal car- Robson (Olaria); Hélio (Bonsucesso);
taz da próxima rodada. Nilo e Calazans (América). 2 tentos

Roberto. Pacoti e Rubens (Vasco);
JOGOS EFETUADOS — la. rodada: Zagal0i pauulirio e Garrincha (Bo-

17-7 -¦ Vasco da Gama 2 x Fla-|ta{ogo). zequlnha (Canto do Rlo);

30.000
Total  30.000

140.000

Total  290.000

CATEGORIA ESPECIAL -SWED.
KRS. 10.000 - PRONTO

2 certificados de 5.000 10,000
Total  '"-OOO

JAPÃO 8/ £ . 
*._

CATEGORIA GERAL - Z ti JAPÃO

JAPÃO •

FERTILIZANTES - £ «' JAPÃO —
PRONTO

1 certificado de £ 400 400

Total. 400

INSETICIDAS E SEMELHANTES -
£ 8/ JAPÃO - PRONTO

1 certificado de £ 400 400

39'
(Flu-

Vas-

tros. 2°) Sebastião Alves (Botafogo),
1,60 metros.

JUVENIL FEMININO — 75 metros
rasos: Io) VUma dos Santos (Vasco),

Vinte e cinco provas foram reali-
zadas domingo passado, na pislina do
Vasro dn Gama, como eliminatórias
para o II Concurso Oficial da tem-
porada oficial da Federação Metro-
polltana de Natação, que será reali- !
zado domingo vindouro, dia 16. Cou-
be ao Vasco classificar maior nume-
ro de nadadores (58. seguido do Flu-
minense (36). A grande figura da
competição foi n vascaína Heloísa
Lobato, assinalando novo recorde de
classe, com o tempo de 41" 9|10 para
os 50 metros, meninas Infantis. A
antiga marca, 42 segundos cravados,
obtida em 28.2J59, estava em seu po-
der.

Classificação — 1) Vasco da Gama
58 nadadores; 2o) Fluminense, 34;
3°) Guanabara, 31; 4o) Icarai, 16.

FUTEBOL DE SALÃO — Devido ao
mau tempo, apenas dois prélios foram
realizados anteontem, pelo Cam-
peonato Infanti-Juvenil de Futebol
de Salão, cm sua 6a. Rodada do Re-
turno. Ambos os prélios, - referentes
à série "B", foram disputados no gi-
násio dn A. A. Vila Isabel e apre-
sentaram os seguintes resultados:
Atlética Carioca 1 x GLEIP 1 e Vila
Isabel 2 x Imperial 2. Os jogos adia-
dor serão realizados possivelmente no
próximo domingo.

COLOCAÇÕES: Série "A" — Io)
Portuguesa, 1 ponto perdido. 2o)
América, 5. 3o) Paula Matos, 8. 4o)
Vasco da Gama, 10. 5o) Tijuca, 14.
6") São Cristóvão, 15. 7°) Internado-
nal, 19.

Série "B" — 1°) A. A. Carioca, 4
2") Imperial, 7. 3o) Vila Isabel, 9.
4°) GREIP e Raio de oi, 10. 6o) Ma-
durelra T.C., 16.

VOLIBOL — Pelo campeonato de
Volihol Juvenil Masculino, foram
efetuad?s domingo último os seguin-
tes prélios:

Ginásio do Tü"ca: Tijuca 2 x Bo-
tafogo 1 (8x15. 15x9 e 15x12.

Juizes: Glênio Guimarães e Virgi-
lio Gerg.

O Tiiuca formou com Sérgio, Celso,
Sérgio Ribeiro, Paulo Antônio e
Abel. _, ,

Na Gávea: Flamengo 2 1 Flumlnen-
se 1 (15x2, 14x16 e 15x7)

Embora faltando dois compromis-
sos a cumprir, o Flamengo já é o
campeão de 1959, estando ainda in-

Austro-Brasileiros 1 e 1909 3 X Sul-
ços 1.

Classificação: Io) Austro-Brasilel-
ros. 16 pontos em 5 jogos. 2o) Ame-
ricanos, 13 pontos em 4 jogos. 3o)
CG.D. 1909, 9 pontos em 5 jogos.
4 Suíços, 4 pontos em 3 jogos. 5°)'
Holandeses 0 pontos em 3 jogos. [mengo 2; 18-7 — Botafogo 2 x Por- valdo (Fluminense); Luís e Jaburu

TIRO — Em seqüência ao Campeo- Ituguésa 0; 19-7 — Bonsucesso 2 x S. | (Olaria): Artoff e Geraldo (Bonsu-
nato Carioca de Tiro ao Alvo, foi jCristóvão 1; Bangu 0 x Olaria 0;]CCSSO); Antoninho (América). 3 ten-
realizada domingo, no "stand" das Canto do Rio 3 x Madureira 2; Flu-Uos _ Mitucs (Bangu); Fscurinho
Laranjeiras, a prova de silhuetas | minense 1 x America 0. 2a. rodada: (Fluminense); Babá (Flamengo); 425-7 — Vasco da Gama 6 x S. Cns-;t(.ntns _ Lujs Carlos (Flamengo); 5

tóvão 0; 26-7 — Madureira 0 x Por-;tentos _ Almir (Vasco da Gama);
tuguêsa 0; Flumincn.se 1 x Bonsu- I- tentos — Quarentinha (Botafogo.,
cesso 0; Olaria 3 x Flamengo 3: Amé* BALANÇO DE TENTOS — Foram
rica o x Canto do Rio 0; Bangu 0 xj assinalados até agora, 69 tentos, con-
Botafogo 0; 3a. rodada: 1-8 — Ame-1 f„rnle discriminação abaixo: Tento*
rica 1 x Madureira 0; Botafogo 6 X|pró _ s.-ln Cristóvão — 2; Madurei-
Bonsucesso 0; 2-8 — Vasco da Gama
2 X Olaria 0; Portuguesa 3 x S. Crls-
tóvão 1; Fluminense 4 x Canto do
Rio 0; Bangu 3 x Flamengo 1. 4a. ro-
dada: 8-8 — Botafogo 4 x Madurei-
ra 0; Bangu 2 x Portuguesa 1; Fia-
mengo 3 x Canto do Rio 0; 9-8 —
Olaria 3 x Bonsucesso 3; América 3 x
Vasco dn Gama 1. ARRECADAÇÕES
la rodada — 3.500.165,00; 2a. rodada |
—'1.677.228,00; 3a. rodada — 
1.518.962,00: 4a. rodada — 1399.292.00.
Total - 8.095.647,00. JUIZES QUE|TÍtulãrês7I.O) — Fluminense, 0; 2»)
ATUARAM — 1 vez - Wilson Lopes' Botafogo, 1; 3o) — Bangu, 2; 4»)
de Souza e Cláudio Magalhães; 21 vasco c América, 3; 6") — Fia-
vezes — Gama Malchcr: 3 vezes — mengo, 4; 7.») — Portuguesa, Olaria,
Eunápio de Queiroz, Amilcar Ferreira Canlo do Rj0 e Bonsucesso, 5; 11 •)
c Jorge Pais Leme; 4 vezes — Frede- _ S5o Cristóvão, 6; 12») — Madu-
rico Lopes, José Gomes Sobrinho e reira, 7. Aspirantes: 1«) —Flumlnen-
Antônio Viug. GOLEIROS VAZADOS SP| vasco e Rotafogo, 0; 4°) — Bangu,
1 vez. — Milton (América) e Ari 2; 5") — Portuguesa, Madureira e
(América); 2 vezes — Ubirnjara Bonsucesso, 5; 8.°) — Canto do Rlo,
(Bangu) e José (Vasco); 3 vezes — Flamengo, América e São Cristóvão.
Barbosa (Vasco) e Mauro (Flamengo); fi; ]2o) _ olaria, 7. Juvenis: 1°) —
5 vezes — João Reis (Portuguesa) e Fluminense, 0; 2°) — Vasco.' Fia-
Fernando Flamengo); 8 vfzfs — Al- meng0, Bangu e Madureira. 1; 6.°)
berto (Madureira) e Antoninho (Ola- _ Botafogo e América, 2; 8") — Ola-
ria); 9 vêzei — Ari Jório (Canto do ria. Sao Cristóvão, Bonsucesso e Por-
Rio(; 11 vêzes — Pichau (S. Crls- tuguêsa, 3. TAÇA EFICIÊNCIA: 1°)
tóvão) e Zé Maria (Bonsucesso). JO- _ Fluminense, 60 pontos: 2") — Bo-
GADORES EXPULSOS (1 vez, cada) tafogo, 56: 3») — Vasco da Gama, 50;- Uo Flamengo: Joubcrt; do Amé-!4o, _ Bangu, 48; 5") — Flamengo,
rica: Hilton; do Bangu: Zózimo; d.-\!3j. -.„) _ olaria. 28; 7») — América,
Portuguesa: Sabará. PENALIDADES^-- $0) _ portuguesa, 23; 9o) —

de |MÁXIMAS (contra) — Contra o Amé-1Bonsiicesso, 21; 10°> — Madureira,

olímpicas, distância de 25 metros, fiii
tiros. Foi vencedor, Adauri C Ro-
cha (Fluminense), com 579 pontos,
contra 569 pontos de Amauri Rocha
(Fluminense) e Paulo Bandeira (Flu-
minense )e Silvino Ferreira (Fia-
mengo), 566 pontos.

Coletivamente o Fluminense obteve
27 pontos. Flamengo 3 e Clube Ca-
rioca de Tiro 2.

HIPISMO — Sábado e domingo fo-
ram realizadas as últimas etapas do
confronto interestadual Rio-São Pau-
lo, entre a Sociedade Hípica Brasi-
leira e a Sociedade Hípica Paulista.
Eis os resultados:

SÁBADO: Prova "Cia. Hotéis
Otlion" (Percurso de caça, obstáculos
de 1.30 m. Vencedor: Geraldo Sá
(SHR, com "Portenho", cm 1'27".

Prova "Sociedade Hípica Psinlls-
ta" — (Percurso: de 2 saltos triplos,
nn altura de 1,40 metros. Vencedor:
Darci Stockler (SH, com "Egípcio",

na 4a. passagem, na altura de 1,90
.metros.

DOMINGO: Prova "Conselho De-
llberatlvo da SHB" (Percurso nor-
mal, com obstáculos na altura do
1,30 metros, "cooperação de 3 cava-
leiros". Vencedores: Antônio Carlos,
com "Shazan"; Geraldo Sá,
"Portenho"; Gerson Monteiro,
"Xodó". , ...

ARCO E FLEXA — Foi realizada
domingo, no "stand" do Clube Muni-
cipal, a disputa da prova "Dia do
Papai". A competição foi desdobra-
da nas distâncias de 30. 25 e 20 me-
tros. com "handicap", em 2 séries dc
3 flechas.

O primeiro lugar coube a Irene
Max, com 240 pontos.

pro
ra — 2; Canto do Rio — 3; Portu-
guêsa — 4; América — 4; Bonsucesso
— 5; Bangu — 5; Olaria — 6; Flu-
minense — 6: Flamengo — 9; Vasco
da Gama — 11; Botafogo — 12. Ten-
tos contra — São Cristóvão — 11;
Bonsucesso — 11; Canto do Rlo — 9;
Flamengo — 8; Olaria — 8; Madu-
reira — 8; Portuguesa — 5; Vasco
da Gama — 5; América — 2: Bangu

2; Botafogo 0; Fluminense — 0.
COLOCAÇÕES (Pontos perdidos) —

com
com

FUTEBOL NOS ESTADOS

Total. 400

30.000
certificados
certificados
certificados

PRONTO
400
400
400

10.000
10.000
10.000

30.000

Total. 30.000

FUNDO CRESCINCO
RUA 7 DE SEUMIRO, 67- LOJA - fONE, 23-7731 - (IO DE JANEIRO

DE5DI C INICIO DO FUNDO

títulos e ações

U. 8. A.
FERTILIZANTES - US$ 90.000 -

— 120 DIAS
certificados de 5.00012 60.000

60.000

certificados de
certificados de
certificados de

1.000
1.000
1.000

10.000
10.000
10.000

30.000

Total  B0.000

INSETICIDAS E
US$ 90.000 •

12 certificados

SEMELHANTES —
- A 120 DIAS

de 5.000 60.000

certificados
certificados
certificados

de
de
de

1.000
l.OOO
1.000

APÓLICES DE MINAS
Compra-Sp apólices de Minas, hem

•orno coupoíis de Juros. Paga-se bem
— Tratar com DARC*LO A nua San-
ta Luzia 799, li, 1202. Fone 52-9531.

17356 94

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
Negociamos — BARROCA OU HOR-

HE. Carmo 27. sl. 604. Tcl. 52-6211.

CLUBE DOS CAKARAS
- BARROCA ou HOR-
Sl. 604 Tcl. 52-6211.

47197 94

CLUB MONTE LÍBANO
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27. sl. 604. Tel. 52-6211.
47197 94

GRAJAU' TÊNIS CLUB
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl. 604. Tel. 52-6211.
47197 94

Negociamos ¦
NE. Carmo 27,

AUTOMÓVEL CLUB DO BRASIL
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl. 604. Tel. 52-6211.
47197 94

60.000
10.000
10.000
10.000
-I

30.000

CONVÊNIO DE FRUTAS
USS RURUGUAI 200.000 - PRONTO

NOTA — Sem limete de oferta de
11 a 13 de agosto — Fartilizantcs. in-
lnsetlctdadns c semelhantes: USS Es

panha, USS Finlândia, USS
UF$ Noruega, USS
Dan.

Total  00000

Israel,
Polônia, Krs.

GÁVEA COLF & COUNTRY CLUB

FIRMEZA
DA COTAÇÃO

CLUB DE REGATAS DO FLAMENGO nA prerj»
Negociamos — BARROCA ou HOR- l/H rUJLIf-i

Negociamos
NE. Carmo 27,

BARROCA ou HOR-
li. 604. Tel. 52-6211.

47197 94

Negorl
NE. Carmo 27 sl. 604. Tel. 52-6211.

SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA
Negociam»» — BARROCA ou HOR-

KK. Carmo 27, li. 604 Tel. 52-6211.
47197 94

IATE CLUB JARDIM GUANABARA
BARROCA ou HOR-

«I 604 Tcl. 52-6211.
471D7 94

SEGURADORES E BANQUEIROS
- BARROCA ou HOR-
¦1 604 Tel. 52-6211.

47197 94

Negociam is
Kl". Carmn 27

Negociam-'.*
NK. C.irmo 27

CLUB REGATAS VASCO DA GAMA
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl. 604. Tel. 52-6211.
47197 94~ 

JOCKEY ÕÍB BRASILEIRO"
Negociamos — BARROCA ou HOR-

NE. Carmo 27, sl. 604 Tel. 52-6211.
47197 94

LAGOINHAT ClUBB 
~

Negociamos -
NE. Carmo 27,

MADRI. — As perspectivas
Plano eipanhol de estabilização
nómlca centram a atenção dos
culos financeiros de Zurique,
que além dos benefícios quc

do
eco-
cir-
por-
pode

contribuir para a Espanha, c possi-
vel que sirva de modelo pnra outros

países, enquanto se comecem a co-
nhecer as primeiras ocnscnüécias.
As primeiras medidas — fixação de

- .novo tipo de câmbio — entraram

j praticamente em vigof no dia 20 de

julho, porque é multo cedo para fa-
- BARROCA ou HOR- ,1r de repPrcussf,es. Sem embarco, os
li, 604. Tel. «•«•¦¦ 

primeiros indícios foram favoráveis.
_ _ _~ Assim, «empre que ie fixa um novo sport _. -

RESULTADOS DE DOMINGO:

CAMPEONATO PAULISTA:
Em Piracicaba: XV local 3 x Ju-

ventus, 5; Em S5o José do Rio Pre-
to: Ferroviário 2 x América — 11
Em Ribeirão Preto: Comercial — 2
x Portuguesa Santista — 1: No Pa-
caembu: Corlntians — 3 x Portuguê-
«a de Desporto 1; Em Campinas:
Santos 3 x Ponte Preta — 2; Em
Bauru: Noroeste — 0 SSo Paulo

0; Em Taubaté: Taubaté — x 0
Botafogo — 0.

Segunda Divisão.
Em Judiai: Paulista — 5 X Sal-

tense — 0. . '.

CAMPEONATO MINEIRO:
ZONA CENTRO
Em Belo Horizonte: Renascença

2 x Sete de Setembro 1; Em Ube-
raba: Cruzeiro — 2 x Uberaba — 2,

ZONA METARLÚRGICA — Em Ba-
rão de Cocai: Vila Nova 2 x Meta-
lurzina, 0; Em Sabará: Siderúrgica
_ 5 x Meridional — 0.

ZONA "SERTÃO" — Em Lagoa
Santa: Bela Vista - 0 x Áurea - 0
Em Curvelo: Guarani 1 — Curvelo

li Em Pedro Leopoldo: Democrata
1 x Pedro Leopoldo 1.

CAMPEONATO AMAZONENSE
Em Manaus: Santos — 3 x Lahor
0; Nacional — 4 x América — li S.
Ralmendo — 2 x Fast Club —• 1. |

CAMPEONATO PARAENSE — Em
Belém: Combatentes — 1 x Bele-
ne,nse — 1, Paissandu — 4 x Júlio
César — 0; Tuna Luso — 5 x Pinhei-
rense — 0.

CAMPEONATO PERNAMBUCA-
NO — Em Recife: Santa Cruz — 3
x Ferroviário — 1.

CAMPEONATO PIAUIENSE - Em
Terczlna: Fluminense — 4 x Fin-
mengo — 2.

CAMPEONATO BAIANO - Em
Salvador: Vitória — 1 x Gallcía -
0.

CAMPEONATO CAPIXABA - Em
Vitória: Vitória — 2 x Rio Branco
"campeonato 

SUL-MINEIRO -
Em Varginha: Botafogo — 5 x

Juventu.H (Elól Mcndc.-) — 2.
CAMPEONATO NORTE-1'ARANA-

ENSE — Em Londrina: Londrina —
3 x Comercial — 1: Em Apticarana:
Mandaguarl — 3 x Gera — 0; Em
Rolâmüa: Nacional — 0 x Arapon-
gas — 0.

CAMPEONATO MATOGROSSEN-
SE — Em Cuiabá: Dom Bos<-o — 3
x Santo Antônio — 1.

CAMPEONATO .TUIZDEFORANO
— Em Juiz dc Fora: Tupi — 4 X

seguida
Alberto Cafaro com 210 e
Leandro, com 205.

Rubens (Vasco)
na trave. Contra o Canto doGlamber ; rica — 1

A CORRIDA DE DOMINGO
(Continuação da 3a página)

30 páreo — às 14.40 horas — 1.800
metros — Cr$ 60.000,00.

Col. Ks.

— 1 Rami 6
2 Terpslcore 9

— 3 Minha Negrinha 2
4 Vovó Benedita 8

6" páreo — às 16,10 horas — 1.200
metros — CrS 70.000,00 — (Betting).

Col. Ks.
1 — 1 Bomboleto (•)  4 56

3 -

leo ria Gama — 0.
CAMPEONATO GOIANENSE -

Em Goiânia: Atlético — 4 x Ferro-
'viário — 0.

AMISTOSOS — Em Curitiba:
Curitiba — 3 x Palmeiras São Pau-
lo) 1; Em Sorocaba: São Benot lo-
,.^1 — 4 x Aparecida — 2; Em Po-
ços de Caldas: Jabaquara (S. Pau-
lo) — 2 x Caldense — 0; Em Ca-
clioeira do Sul: Juventus — 0 x Ca-
chocira — 0: Em Montes Claros:
Atlético Mineiro — 5 x Seleção lo-
cal — 1; Em Barreiro: América Ml-
neiro — 4 x Comercial local — li
Em S. Luís do Maranhão: Júlio Ce-
sar — 3 x Maranhão — 2; Em Na-
tal: América — 2 x CR. Brasil — 2
(ontem) ABC — 1 x CR. Brasil —

0 (hoje); Em Rio Grande: Rio Gran-
de — 2 x Rio Grandense — 2; Em
Petrópolis: (Juvenil) Cascntinha —
3 x Dona Isabel — 2; Serrano — 2
Metropolitano — 0. (Asp).

Jouvence ,
Kovidara ,
Beiçudinlia
Enssia . .
Urupanan

56
50
58
50
58 1
5K
52'3

ao!

(•) Ex-Cervantes.
Lebreu 8
Wonderful 5

2 — 4 Tio Rainha 14

cobrou (20; 11.») — Canto do Rio, 18: 12°>
Rio — _ são Cristóvão, 4. PRÓXIMOS

' JOGOS: — Completando a 4a. ro-
Iriada, pelejarão amanhã à tarde, em
I Álvaro Chaves, São Cristóvão e Flu-
Iminense. Pela 5a. rodada, estío pro-

tfraniados os seguintes prélios: iá-
hado (dia 15) — No Maracani —
Fluminense x Portuguesa (à noite);
domingo (dia 16) — No Maracanã —
Botafogo x América; em Teixeira de
Castro — Vasco x Bonsucesso; em
Figueira de Melo — São CriítóvSo x
Flamengo, em Conselheiro Galvão —
Madureira x Olaria; local 1 nr de-
slgnado — Bangu x Canto do Rio.

4" páreo — às 15.10 horas
metros — Cr$ 50.000,00.

7
10
12
3
5
4

3 — 7 Dom Calto 2

Jack Fruit
Califfo . .,
Cascador .
Cochito . ,
Elias . ...
Udo

5 Retruco 
fi Chlmbolê 
7 Don Alex 
8-Xacá 
ü Tunquelen 

10 Duraziuto 
11 Passatempo 

1.300 4 - 12 Fujikura 
13 Carrousscl 
14 Habilidoso " .limbo 

7" páreo — Grande Prêmio
tor Frontin" — (2» Prova da
porada Internacional) — às 16,45 ho-
ras - 2.400 metros - Cr$ 400.000,00
— (Bctting).

Col. Ks-

Col Ks,

Malim
Rafai 

10 Campi . ...
11 Gudrum • • •¦
12 Galeón d'Or

8
11
9
6
1

3
9

13
1

11
6

15
7

12
2

10 56

'Dou-
Tem-

8" páreo — às 15.40 horas —
metros — Cr$ 70.000,00.

1.200

RIO DE JANEIRO COUNTRY CLUBI^ d

CLUB COMERCIAL
NCROrlanv-s — BARROCA ot.'NE. 

Carmo 27. li, 604 Tel. 52-6211

Negociam .'s
NS. Carmo 27,

- HAHROCA ou
li, 604 Tel. S2-62I

47197

I rta. i^aruiti *\t* »i* o*'^ *•*¦' *•*• «--¦• i »

,},r' Cadeiras Perpétuas (Maracanã)'; %

me cria

„"! produz-se uma dlfcrcça entre o pre-
'ço de venda e o de compra, devido

reservas dos financistas.
c sinal

M

TIJUCA TÊNIS CLUB
Negociamos

NE. Carmo

Negociamos — BARROCA ou HOR-
NK. Csrmo 27. ti. 604 Tel. 52-6211.

47197 94

naturais
esta diferença se mantém

.,. qur a operaçdo começa mal. No
_ BARROCA ou HOR-í(,15n dg| p„fta5i » jo de julho, ha-

li. 604. Tcl. 52-6211. ,.a um(| d|fertnç, de quarenta cen-j
i_"|tavos na colação de venda e a dc |

BOTAFOGO FUTEBOL E REGATAS:^r» Ani^TTS^ffir.;

AMERICA F. CLUB
NegocUm-s — BARROCA cu HOR-

Nl!. C-rmo 57. sl 604 Tf!. 53-6211.
47197 «4

IATE CLUB DO RIO DE JANEIRO
NefccU-a-l — BARROCA cu HOR-

NT. Carmo 27. il. 804 Tel. 52-6211.
47197 04

Negociam s — BARROCA ou HOR-
NE. Carmo 27. li. 604. Tel. 52-6211.

47197 94

ITANHANGA' GOLF CLUB —¦

. LEME TÊNIS CLUB
Negociam'! — BARROCA ru HOR-

NE. Cirwo Í7. li. 604 Tel. 52-6211.
47197 M

PETRÓPOLISC. CLUB
Negociamos — BARROCA cu HOR-

NF. Carmo Í7. «1 604. Tel. 52-6311.
47197 94

Negociam'¦
Ni. Carmo 17

- BARROCA cu HOR-
»1 $04 Tel. 52-6311.

47197 94

MAISON DE FRANCE
- BARROCA cu HOR-
il «04 Tel. 52-Í311.

Negociamos
NE. Cirmo 37

CLUB DOS MARIMBAS
m.*fc*4arrr->t

Nl. Carmo 27
- BMtROCA ou HOR-
li. 604. Tel. S3-6311.

47197 94

TERESÓPOLIS G. C.
Negociam'» — BARROCA ru HOR

Csrtao :7. 1! 604 Tel.NF.
cu
5J-6311.

47197 94

A. A. DO GRAJAU'
Nfg-cSa»*! — BARROCA 't: HOR-

Ni. Círtno 37. il «04 Tf! SJ-ÍJU.
47197 94

SÍRIO e libanês
Ncg-VUrn» — BAP.IOCA ru HOR-

NK. Cartno V. li «04. Tel. J3-BU.
47197 94

diferença foi só de quatro centavos
Ino mercado de Zurique.
| Esta evolução favorável na Bolsa

dr Zurique coincide cnm as noticias,

que M rfcebem de Nova York. Paris
I Tíncer. Com efflto, nessas três
cidade» .a cotação da peseta no mer-

,c»do livre eiti acima do tipo oficial..
Em Nova York. a cotação do merca-

'do 
livre * de 59.50 contra 60 da ofi-j

'cia! 
e em Paris * Tlnger. s diffrtn-,

1 
çj e de uma» duas pesetai febre o ti-

po oficial.

I Atrlbui-ie. em geral, à forte df-
: manda de moeda espanho;». por cotn-

jcldir estas datas com 11 da tfmpo-
irada turística. A industria do tuni-;
imo na Espanha preparar-»f-â em
ífral pir» receber um maior con-
tmgente de turl«t*i. que agon lt
v»em beneficiado» pelas medida» do

govírno eipar.hol e que hio de prr.-
porcionar um» bo» fonte de renda
par» a Eip»*>na. (SC)

CAMPEONATO GAÚCHO - Em,
Pórto Alrgre: Floriano — 1 X In-
ternacion.il — 0: Em Caxias do Sul
Almoró — 3 x Flamengo — 0.

CAMPEONATO GAÜCHO (fcgun-
da Divisão) — Em Cruz Alta: Rio-
grandense — 3 x Elite — 2: Em Hu:
S Luis — 1 x Força c Luz — 1

CAMPEONATO ESTADUAL CATA-
RINENSE. ZONA LESTE — Em Fio-
rlanópoliJ- Paula Ramos — 4 x —
Marcillo Dias — 1; Em Briuqucv
Carlos Henaus — 2 x Paisanrtu — 1;
Ém Itajaí: Figuelrensc — 1 x Bar-
reso — 1.

ZONA NORTE — Em Joinvile- Ca-
xlas — !) x Seleto — 0; Em Jara-
guA do Sul: Baeptndl — 0 x Amírl-
ca — 0; Em Blumenil: Vasco Vtr-
<íe — 1 x Paln:flra» — 1.

ZONA SUL — Em Crescluma: Co-
merciàrio — 1 x Herrlllo Luz — 0.
Em TubarSo- Atlético Operário -

S x Ferroviário — 2. ZONA OESTE
— Em Lagfi: Internacional — J x
Indepfndfntf — 2: Em Caçador»
Caçadorense — 2 x Juventus — 2:
Em JoJcaba: Comercial — 3 x Vaj-

Aconteceu na Califórnia
A PARTIDA TERMINOU
EM CONFLITO
SAN DIEGO Califórnia. l*> - Um:

encontro de futebol entre o» mirl-;
nheiro» do dfstróltr braitleiro "Pará" 

j
e membro» d» romunldade portufuf- ]
ia d» S»n Dlfgo. efetuado ontem.;
terminou em rururu.

Algum»» te*temunhu dt»*er»m que;
tudo começou quando um brmietro
acusou um do» Jofbdorei do qu»dr<*

BARJ HORNE

VENDAS DE CAFÉ
DA COSIA DO MARFIM
PARIS — O fundo de ts-taolU-a*

elo do »'* da ¦'» do Marfim tn!*,
^_- _ _.—*r~ •..,-- «-«ume* de hiver cometido um» Ia!.1 vena» 101 merraoo, ««f-»-;*u „0;tn,s. „,,„ ^ & »- -».

ESPECIALISTAS

NO RIO: EM SAO PAULO:
Ri» do Carmo. 27. sala 60-i Rua Bai Vista, 203. saia 101

Teh. S2-6211 * 32-0127 tels. 37*6743^ 33 7477

.ciou'feiro* — »erundo tafermam fen-

.tn governamental* — de SO 000 to-

jnelid*» de café d* »u« lueciit.
O» expedidore» poderio nefoeiar a
vetíd» de tal* reienra». e a* *-*-t»»*e«

M mercede lerls íelUi — wrur.de.
foi eipUcado — de modo ¦ nio p*r*

iturt"*r e merf»d« em *i Atuilmes*
te. m rcr.-r»*í»J rto eotKluSdd á
mm d* tt ceai* -C- iad T" ' ne*
tete* '--«.i »?—«•»- que •- --•
temas* fonm eíetuidu veryí*» es

íteUl dt 1 tCS tsselida* <ANSA)

ta violenta.
piBÍSflro» * ' ;• foram i* vta* de g
fato Ot dfir.al* Jofadore» correram
en lu-tüio de »*u retpertiv-» etna-
paiihtiro e em wffuldi • toreidi tn- J' -.¦¦;-:< ¦. o |T*mtao e ¦ r—t* m •»>--•

i nliicu.
• Joe Scel**. diretor do Departimen-
to dt Se.--f »;:-.• «rr -. da Cd*3e. C «•»
que e*rc* d» «*• homen» cfccfiram i
¦ssiar luUnda »o r«ik> tempo.

O R***ru ífTTr'.—-• tara » enectda
!di peHeta JftrAins do* 'ofl^ere•,
'que 

pirtJíflstr-*--: dâ brí|* icfjett fe-
irsaestei de frn-.dad*. (LT1. |

Suspenso
Eunápio

de Queiroz
O sr. ícaro França, responden-

dn pela presidência da Federa-
ção Metropolitana de Futebol,
apreciando o caso do adiamento
do jogo Fluminense x São Cris-
tóvão para a tarde de amanhã,
deridiu suspender os árbitros Eu-
napio dc Queiroz e Antônio Sam-
paio do Nascimento por .10 dias.
"nd-reíerenrium" do Tribunal de
Justiça Desportiva.

O ato do diriRcntc da entida-
dc. publicado cm Boletim Oficial,
ontem, esta assim redigido:

"Esta presidência, tomando co-
nlicclmrnto através das súmulas
apresentadas pelos árbitros srs.
Antônio Sampaio do Nascimento
e Eunápio dc Queiroz, designados
para arbitrarem os jogos "Flumi-
nense F. C. x S. Cristóvão F. R.".
marcados para o dia 9 próximo
passado, e verificando nue o adia-
mento dos referidos jogos não
obedereu às determinaçócs conti-
das nn art. 17 e «eus parágrafos
do negul.imento de Campeonatos
e Torneios, verificando mnis que
constitui transgressão disciplinar,
na forma das alínea» "d" e "i" do
art. 8.° do Regulamento do De-
parlamento rie Arbitro» combina-
do com o art. lil" do Código Dra-
sileiro dc Futebol, o não cumpri-
mento daquele citado artigo do
Regulamento de Campeonatos e
Torneios, resolve, dentro da prer-
rogatlva quf lhe c dada pelo art.
4f>. aliena "h", do Estatuto dn Fr-
deração, "ad-rcfcfrndum" rio
Egrégio Tribunal dc Justiça Des-
portiva, e sem prejuízo de puni-
ção maior que poija ser aplicada
àqueles referidos árbitro» face ao
que dispõe o art. 24.1 do Código
Brasileiro df Futebol, puni-lo»
com a suspensão preventiva df .10
(trintal dia», a partir da prfsente
data. ficando oi mrsmoi, em con-
leqüèncla. afastado» doi quadro»
i que pertencem durante o cita-
do período. Publlque-if t enca-
minhe-»e o próefíso ao Cnlfndo
Tribunal de Justiça Desportiva,
na forma da alínea *h" do art.
40. Já referida na prfsente dtcí-
lio Ri" de Janeiro, 10 de ago»-
to de 19J9 — <•» lt*rn Brallf
França, vice-preiidente no exer-
ciclo da preildéncla."

Hfur. A ESCOLHA
DOS ÁRBITROS

Devido * penalidadt arbead*
ao* árbitro» Eur.apto d» Queiroz
e Antônio Sampal" do Nascimen-
to. Flumir.enie e SSo CnltévSo.
foram convidado* pela pre»id#ncia
da entidade ru*n»birin» pir» e»-
colherem o» «pltidore» que diri-
glrlo immhí è Urde. no cimpo
in tricolor, i* pele*»* de «pt-
nntt* * preflsiio**»!»

O •*« e»t* marcado pira 4i 11
hora».

COXVOCADO O AWHTllAL

O preiidect» do S*n Criltóvic.
tr Clívi» Monteiro Fia», t fin*.
d» debater o t**o do «dumento
da pele.)* entre alvee * trteol*»-
re*. *a!tcito*i e cfctere * enove-
t*ttc do CsRMlha A-fc!t*il p»r*
e*U urd». * pirtir da* >1 Sarai
e 30 eusuis*.

Col Ks. |

— 1 Lohengrin ." Canavial .
" Madagascar

— 2 Endymion .
Gramófono
Afortunado

— 5 Rivoll . ...
fi Chaval . ..
7 Mnrtinic .

— 8 Verbo . ..." Vcrdtigo .'' Xadrez . .

5
12

3
7
2
6
9

10
8

11
1
¦1

- I Fortunata 13 56
2 Ony Vou lã 58!
.1 Etchika 56
4 Lundia 1" 51

— 5 Claride 12 56
fi Xnira 16 56

Bugatti 56
Dacnc 14 56

— 9 Urville 56
10 Eagle Red 56
11 Lys Blanc 56" Lihônia 56

- 12 Bcnguatira 56
13 Lesny 56
14 Densidade 56
15 Laika 56" Brumo 17 55

8n páreo
metros CrS

is 17.26 horas
eo.oon.oo

1.800
— (Betting).

Col Ks.
 12 5R
 fi
 2
 11

1 _ 1 Verbete.
2 Vaivém
.1 Chiinti

'2 — 4 Kubclik
I 5 Mv Own  1

6 VmI  H
.3 — 7 Diabo Louro

8 Janjak

H1PN0T15M0 NO
FUTEBOL

LONDRES, 9 — Certos clubes brf-
tânicos de futebol recorreram »o
hlpnotlsmo para ganhar »ua» par-
tidas.

Henry Blylhe, famoso hipnotiza-
rior de Torquay. foi contratado por
unia equipe escocesa da 1.» Divirto,
cujo nome não foi revelado, par»
devolver a confiança em il a um
dos principais jogadores.

Os sócios do novo clube "Glauces-

ter City" também utilizam o talen-
to do sr. Blythe na esperança d*
vencer o seu primeiro JÓgo, que *e
realizará dentro de 15 dia». (FP)

9 Bnracchine
in Cósmico .
11 Macon . .
12 Colygny .

" Knrovin .
" Ichabó . .

10
1

14
5
8
7
4
9

OLEODUTO
BOMU-AFAM
(NIGÉRIA)

A reunião de quinta-feira
Montarias oficiais e forfaits

GÊNOVA — Tem-se como imlnen-
te o Inicio dos trabalhos na Nlgé-
ria Oriental da construção de um
oleoduto p.ira o transporte do óleo
cru dc Bomu a Afan e dal, «ucessi-
vãmente ,a Port ílarcourt, na costa
O oleoduto »frá íiibtfrrftnto e me-
rilrá cerca de 22 quilômetros. Cu»ta-
rá mais de 125 mllhfiei df cruzflro»,
prevendo-sf que os trabalhos poss»m
ser terminados em umas dez «ema-
nas. (ANSA)

1* páreo — ás 13.50 horas
metros - Cr$ J0.0"0,00.

— 1.200 2 — 3 Xerem, J. Marchant  58

Wjsmtz, J. G
Rubmisa. A.
Mister X. P.
TorquemHda,

Silva —
Rn»
Fontoura.

1. Vieira.

4 Paranoá. L. Diaz
Ks. I 5 Zé Carlos. J. Tinoco.

, 58 3 <— 6 Martincz, L. Rigoni..

Brotber. L. Santos..
Balonês, J. Santos..
Almei, J. Barros....
Sinistro, A. Marca!
Smalah, A. G

w\
60!
60
601
58!
60'
60 I

í canzoniere. A. Amaral..." R. Tocantins, W, Andrari'-
Dart. H. Lima
Luncro. M Henrique. .. .

" Touareg. {") J. G. Silva.

56
56
5G
56
56
56
56
36

2- páreo — às 14.15 horas
metros - Cr$ 50.^00.00.

Silva  54

1 200

(*] Ex-Dollar.
(**) Ex-Diorito.

8' páreo às 17.20 horas I 110
metros — CrS 50.000,00 — (Bettingl.

Ks.

— 1 Jujubá, J. Graça 60
2 Mirza. C. Paranhns 38

— 3 G LollObrlglda, A. Ricardo 53
4 Luzitana, J. Silva 54

— 5 Prosa. P. Fontoura 60
fi Ellftf. G Queno» 58;
7 Tvphoons'» Dauíhtcr. XX. 50'

— 8 .Tiitlanrila. A. G. Silva... 54 4
9 Lazanha, L. Santos 30;

Ks
— 1 Iskanrifr. P Tavarei  56

2 Equivoco. L. Santo*  60
— 3 Canotter, J. Tmor  56

4 Crvstal, A Ricardo  58

3- páreo — às 14.40 horas
metros — Cr$ 50 000.00.

— 1 Quilérla.
— 2 Sicillana,

3 Srstrosa. J.
La Mororha.

H
L.

— 4
5

- ' Vovó Thereza
Clocbe d' Or.
Violeta, NSo

Lima
Tantos
Silva ...

H Cunha
A R';«

L Rigoni
correrá

1.400 j

KS. ;

.. 54 !

.. 52;

.. 50

.. 52'

.. 50
36
50

3 — 5 Pamahyba, L. Rigoni 60
fi Lalo. .1 Santos 60

Hivam. .1 narros 32
Chileno. J G Salva 56
Gurtrum. A Rfl» 30

10 T. thr Scconri. P. Fontoura 50

APROVEITAMENTO
DAS JAZIDAS DE FERRO
DE NIMBA (LIBÉRIA)
MONROVIA — O preiidfntf Tub-

man anunciou que o governo da LI-
béria aprovou um novo projeto p»«
ra o aproveitamento das Jazidas ri*
ferro da» montanhas de Nimba,
¦•¦prfffntBdo pfla Llhfrinn Amtnran
Swfdlsh Mlnfral Company t pfli
Bethlehem Stffl Corpor»tton do»
Estado» Unidos. O prf*identf rifei»-
rou que o» documento» prflimlnarf»
peparado» f apresfntarin» »o govír-
no pfla» du«» Ibcifdadfs foram
arfltos em principio AcrrdIU-»»
que a» montanha» df Nimb.1. n»
Provínrla Cfntral da Llhfri», contf-
nham um» das mal» rica» Jaild»» d*
ferro rio mundo. (ANSA)

ÍURFE EM CIDADE
JARDIM

INVESTIMENTOS
ESTRANGEIROS
NA GRÉCIA

4- páreo — i* 15.10 horas —
metro* - Crí 72.0O0.0O.

1 »10

Ks.

1 — 1 Encouraçado. J. Marchant
J2 — 2 Tuptniquim, L Rtg-nl

3 Castor. N»o correrá 
13 — 4 BtcSo. A. Rtotrio

3 Sauterne. I. Santos
4 — B Arajou. NSo correrá

7 Oiiintl. A. G. Silva

MAC.AVAH E HEtRELSE VENCE-
RAM AS MELHORES CARREIRAS

S. PAULO — Foram o» «fgulntf»
o» resultados da reunISo df domlng"
em Cidade Jardim: • ATENAS - Secundo d»di» forne.

l.n j 400 _ Promissora (J Alveil cldo» pelo Mlni«t*flo df Oiirdfn»-
e Xarapa (L B. Goneilven. P*>n-!cj0 Econômica, o» capital* Impo-*».

ita 20.00. dupl* MJ» M£>: plicêi:L do oUrlor „o» oltlmn» clr.co

i\i2r«í^- ve&vk. Gon..-rnum "í as-s^t30!,.,...., . vi„k- /n rr.ir-, Pont. ¦ tm. do« qual» 20 mlihftei para Ir-
» outro»

• cur-
3 o l 500 —' Prémln Rodolfo

e 11.00. Tempo: 91 "8/10.
2 " l 600 — Odl»scl* (L. B. Gon
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2." Caderno

MARINHA
CIRCULAR VISANDO A DISCIPLINAR A
APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

CORREIO DA MANHA, Térça-Feira, 11 de Agosto de 195»

8§«!&íí¥&* * * •'¦-V:>:^.' .¦¦„¦"¦-¦¦ ^B-'-.:.'.::"'-'-':: ¦:¦ -^''\_____s7m ''- ¦"¦¦¦¦ "'¦¦'':

AUMENTO
DA PRODUÇÃO
DE ALUMÍNIO

'ATOS RELIGIOSOS

O embaixador John Moors Cabot, em palestra com o
ministro Matoso Maia

O Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, almirante Jorge da Silva
Leite, expediu circular determinan-
do que nenhuma alteração das plan-
ta* e planos dos próprios nacionais e
das instalações terrestres da Marinha
Brasileira ou dos por cia utilizados,
bem como aquisição ou instalação dc
equipamentos elétricos, sejam exe-
cutados sem a prévia aprovação téc-
nica da Diretoria dc Engenharia da
Marinha que, cm todos os casos, ve-
rificari a necessidade c convcnién-
cia da obra, alteração ou instalação
pretendida: e, ainda, sem o prévio
destaque de crtdito pela Secretaria
Gorai da Marinha, na verba própria.
A circular expedida visa disciplinar
a aplicação de recursos financeiros
• atribui à Diretoria dc Engenharia
¦ elaboração de instruções comple-
mentares necessárias para o cum-
primento c fiscalização das normas
por ela estabelecida.

¦+ — O diretor-geral do ressoai
fér. introdudir as seguintes altera-
ções no Calendário para Exames do
2o Semestre do corrente ano: dias 10
e 11 do setembro, ás 13 horas —
Parle IV, prova prática dos exames
para promoção das especialidades de
sinaleiros, telegrafistas c escreveu-
tes; dias 8 c fl dc outubro, às 13 ho-
ras, testes de seleção para especiali-
dação, para marinheiros dos ramos
gerais dc convés c máquinas e tai-
feiros sem especialidade; dia 10 dc
outubro às D horas, continuação dos
testes pnra marinheiros dos ramos
gerais de máquinas c convés; dia 9
de outubro, às 13 horas, provas cs-
crltas (Partes I, II c III), dos exa-
r-irt de habilitação para promoção
para os l°s sargentos, dc convés e
ifiáoulnas; e, finalmente no dia 10
de outubro, às oito horas, provas es-
crltas (Partes I, II c III), dos exames
de habilitação para promoção, dos
cabos, Ias c 2as. classes especializa-
dos, readmitidos, c taifclros dc la.
e 2a. classes.

ÁREAS INTERDITADAS A
NAVEGAÇÃO

. Amnnhii. dia 12. das 19,31 às 21.30,
• área delimitada p:los slinhamcn-
tos ponta dc Santa Cruz — Ilha Ca-
Barras c Ponta dp Sinta Cruz. — Ilha
do Pai, num raio dc 5 milhas, por
niotlvo rie tiro reul rie suncrflcic.
No (lia ia. das 13.30 às 15,30 noras,
a área delimitada rntre os mcririia-
nos que passam pcla ponta do Maris-
co e pelo pontal de Scrnambetlha. na
distância dc 7 12 milhas do litoral,
por motivo dc tiro real dc artilha-
ria de costa. Das 11.00 às 16,00 horas
ri área delimitada pelos paralelos 24»
03 e 21» 10' S o pelos meridiano; 46°
Jfi'W t 46» 22'W. por motivo de exer-
clelo dc tiro real da 3a. Bateria, dc
Obuscs de Costa c, ainda, das 1930
hs 21,30 horas, a área compreendida
pelos meridianos do pontal dc Ser-
n.-imbltlba e Po.ita rio Marisco, numa
distância ric B milhas rio litoral, por
motivo dc tiro real de artilharia dc
cost?.

+ — O ministro Mntoso Mala as-
ilnnu ontem aviso di-pensando o ca-
pltào-de-corvcla ihtendente Mareio
de Albuquerque Sudano rias funções
que exerce na comissão (iscai dc
construção de navios na Europa, a
fim rie atender n cumprimento dc
dispositivos legais para acesso na
¦ua carreira

? — Será realizada hoie, às 10.30
horas, nova reunião ria clinica clrúr-
gira do Hospital Ccntfnl ria Marinha,
íoh a direção dn capltão-de-ma, e-
guerra dr. Geraldo Ilarrnso. Da or-
dem do dia consta: a) resumo esta-
tlsllco da semana — Cabelo; b> ra-
dlograflns da semana (rrsos operados
e vari7cs esnt.iceanasl — dr. Torres;
ti aor?sentaçSo clc nos: 1 — esteno-
ie eontênlta do piloro — apresen-
? -"'o ri" oito casos — dr. Campeio;
I _ tumor rin colo descendente, dr.
T«"*rlo! 3 -- hipertensão portal e
cirmse nlennlica — drs. Dirroso e
Abolm e dl temas — delsccncla post-
oper.itórln — rir. Aboliu.

.+. — n,i tlireloria-genil regional
dos Correios c Telégrafos rio Mio
Grande do Sul. em Porto Alevre, es-
tara A disposição d0 publico inte-
restado em fllatella n carlmbn co-
memorttlvo rin 2 Cnncressn BCasIlet-
rn rie Medicina Militar, nara s-r
npftstn em selos, folhas, blocos, qua-
dras e pBpéis avulsos

— Foram designados o brigadeiro
dr Orlovaldo Brnitrr Carvalho Ll-
ma, o ten.-cel. rir. Hnney Ribeiro
de Soura e n can. rir. Frisou Bran-
d.lo Guimarães nnra represenlar-m
o Servido de SaúHe ria Aeronáutica
nn 2" (""nrresso Brasileiro rie Merii-
cln* Militar, nue se realirarà rie 21
a 30 rie agiSstn, em Porto Ale»rc,

4e _ Acham-se a dlSDOsIÇko, no
Departamento de Asslstênch social
d» Diretoria do Pessoal, * Rua Acre
jl _ 50 anriar ,os certificados do Se-
furo rie Vida cm Grupo, rio seguin-
te pessoal: Orlando Fr.inen de Ca'-
tro, Orlando José Thnm.v. Orlando
T.ope» Branoão. Orlando Ollvelri Ll-
m», Orlando Silva Arauio, Orlando
de Souza Oliveira. Orlando rie Souza
Santos, Orlando Vidor da Silva. Or-
léclo ria Conceição. Oscar Coelho de
AraUjo. Oscar Salcedo. Oscar rios
Santos Oliveira. Oseas Arcanjo Teles,
Osmar Dias d» Silva. Osmar Fstani"-
Uu da Rosa. Om.T Ferreira. O"
mar Maroues Osmar Paiva. 0<mar
Rest»lle Dorrée. Osmar rie Souza
Mello. Oívvaldlr Vieira, OsvaWo Bal-
hino dos Santo*. Osvaldo Blzelle.
O«va'do Carlos tt., Racha, Osvaldo
Fernandes de Olncir». Osvaldo Cas-
par de Menezes. Osvaldo ,to:e Go-
mts. Osvaldo Lessa de Amorim. 0«-
valdo de Uma Camurça. Osvaldo
Monteiro de Mendonçv Osvaldo Pe-
drr» Mercedes. Oswaldo Pires dc
rreitas. Oswaldo de Souza. Olafillo
Gomes da Sllva. e Otaviano Carnei-
ro Filho. ,.,.

.+. — Ma II de at*»tn de 1X3: —
t aprisionado o hrlíue argentino
Tatairones" c represado o patacho

a Santos após ter estado em locolida-
des do litoral paulista para exame
das condições de vida das populações
litorâneas, por parte de uma comis-
são de técnicos, do governo estadual
de São Paulo, subordinada à Secre-
taria do Trabalho, Indústria c Co-
mércio. — As corvetas "Purus" e

Ipiranga", do 3.» Distrito Naval sus-
penderfo hoje de Recife para uma
pequena viagem de adaptação com
aprendizes do Escola dc Agrendizes
Marinheiros de Pernambuco, regres-
sando, no mesmo dia, ao local de
partida. — O monitor "Pamaiba",
da Flotilha de Mato Grosso 16.» Dis-
trito Naval), permanece estacionado
em Porto Murtinho para assistência
ás populações ribeirinhas atingidas
pela cheia do Rio Paraguai. — O na-
vio tanque "Roza" chegou a Rio
Gronde, procedente de Montevidéu,
em viagem de regresso após ter leva-
do álcool pernambucano para o Uru-
guai. — O navio escola "Custódio de
Mello" encontra-se em viagem de
instrução com os guardas-marlnha
de 1958, navegando entre Recife e
Manaus, onde deverá chegar no dia
21. — O transporte "Ari Parreiras"
suspenderá para Belém, no dia 21,
para uma comissão programada pela
força de Transportes, ao norte do
pais. com esclas em Salvador, Reci-
fe, Natal c Fortaleza. — O regresso
do navio hidrográfico "Sirius" para
sua área de trabalhos no Pará, está
6endo programado para os primeiros
dias de setembro, com uma estadia
dc 3 meses. O navio ficará .sediado
cm Belém, e operando na região de
Sallnópolis. — O navio hidrográfico"Taurus "encontra-se em viagem de
Recife para Salvador, em regresso
para o Rio, após trabalhos realizados
em Tutóia, no Maranhão. — O navio
hidrográfico "Canopus" está operan-
do no trecho de costa entre o cabo
de São Tome e a foz do Rio Doce,
para construção da carta 1400. — O
navio-escola "Almirante Saldanha",
empregado cm pesquisas oceanográfi-
cas, continua em Salvador de onde
suspenderá para o costa norte para
realização de estações oceanográficas.— O rebocador "Guarani" regressou
para Natal, com suas próprias má-
quinas, escoltado pclo caça submari-
no "Piraquê" do Esquadrão de Caça
Submarinos, sediado cm Natal. O"Guarani", miuiiüo cm viagem, entre
Natal e Fortaleza, sofreu uma ava-
ria que o forçou a fundear nas pro-
xlmldades do cabo Calcanhar. O 3.»
Distrito Naval havia providenciado
a saida dc unia Corveta par? socer-
ro ,0 que não foi necessário em face
do reparo provisório feito pcla guar-nlção do navio. — O contratorpedei-
ro "Araguaia" permanece em Santos
a deposição do Capitão dos Portos
do Estado de São Paulo.

NO TRIBUNAL MARÍTIMO
Na sessão de hoje, o T. M. julgaráos seguintes processos: N.» 3055 — en-

calhe, asila aberta c submersão par-
ciai do navio mercante holandês"Altair", ao largo do porto de Vitó-
ria, cm abril de 1956. A Procuradoria
acusou o comandante Pleter Kop. de
responsável pclo acidente; N.« 2695 —
colisão do vapor "Afonso Arinos"
com pedra submersa, em Currolinho,
rio Sáo Francisco. S.lo representados
110 processo o prático Eduardo Ma-
nocl rios Santos e o pllôto-fluvlalJoão Bispo dos Santos; N.» 2350 —
avarias sofridas pela chata "CN 43",
produzidas pelo héllce do navio ame-
ricano "Mormactidc", no porto do
Rio dc Janeiro. Relataram ésses pro-ressos os juizes Francisco Rocha, Sloll
Gonçalves c Carlos de Miranda.

As aplicações industriais do
alumínio compreendem utonsi-
lios diversos, numerosas ligas
aproveitadas em indústrias civis
e militares. É ainda o alumínio
largamente empregado na indús-
tria metalúrgica, particicuiar-
mente ne automobilística c na
de transportes aéreos.

De acó'do com estatísticas do
Ministério da Fazenda (SEEF),
importamos em 1957 do Canadá
e Estamos Unidos e em menor
quantidade de mercados euro-
peus 12.692 toneladas, no valor
de CrS 603.344.0(0,00.

Detêm os municípios de Ouro
Preto e Poços de Caldas, em
Minas Gerais, pode-se dizer a
totalidade da produção nacional
da bauxita, minério do qual sc
extrai o alumínio, pois segundo
estatísticas do Ministério da
Agricultura (SEP), a produção
paulista desse minério, em 1957,
foi apenas de 108 toneladas con-
tra 63 442 da produção do sub-
solo moruanhès. Em compensa-
ção, a fabricação do alumínio
em São Paulo supera a de Minas
Gerais. Naquele ano, foi de 6.790
toneladas contra 2.095 dc íabri-
cação mineira. Desde anos an-
teriores à Segunda Guerra Mun-
dial, grupos de capitalistas e in-
dustriais bandeirantes vêm se
interessando pela fabricação de
alumínio e aperfeiçoando insta-
lações p^ra tal fim.

Sondagens efetuadas pela Di-
visão de Fomento da Produção
Mineral, do Ministério da Agri-
cultura, revelaram que a jazida
de bauxita do "Retiro Branco",
em Poços de Caldas, contém de-
pósitos de até 15 metros de es-
pessura, com minério de ótima
qualidade.

Roberto da Motta
Cunha Freire

(Falecimento)
Lígia Sales Abreu Motta, Maria

Luiza da Motta Cunha Freire, Wilson
Sales Abreu e família, Nícia Sales
Monteiro de Souza e família, comu-
nicam o falecimento de seu inesque-
cível - ROBERTO - e convidam para
o seu sepultamento hoje, terça-feira,
às 16 horas, saindo o féretro da cape-
la principal do cemitério de Sâo João
Batista. 61431

ELENA REAL DE AZUA
SOARES DE SAMPAIO

(MISSA DE 7.° DIA)

Álvaro Soares de Sampaio, Bento Soares de Sampaio e família,

João Soares de Sampaio, Alberto Soares de Sampaio e família, Octa-

vio Rodrigues Lima e senhora, viúva Eduardo Soares de Sampaio e

família, Maria Helena Soares de Sampaio, Ezequiel Real de Azua e

família (ausente), Mercedes Horteloup e família (ausentes), na im-

possibilidade de manifestarem pessoalmente seus sinceros agrade-

cimentos, vêm por meio deste, externar a sua profunda e eterna gra-
tidão a todos os que enviaram telegramas, coroas e flores e compare-
ceram ao sepultamento de sua qurida esposa, cunhada, irmã e tia

ELENA REAL DE AZUA SOARES DE SAMPAIO, e convidam para a

missa de 7.° dia que será celebrada no altar-mor da Igreja da Can-

delária, às 11 horas de hoje, terça-feira, dia 11. 59709

59"Fraqueza
dos Estado?
Unidos
WASHINGTON, 10 — A Ru-

mania possui hoje mais divisões
na ativa do que os Estados Uni-
dos, declarou domingo na tele-
visão o general Arthur Trudeau,
chefe do Serviço de Pesquisas do
Exército.

O general Trudeau defendeu a
idéia de que é essa fraqueza dos
Estados Unidos em matéria de
exército "convencional" que tor-
na possível a eventualidade de
uma guerra atômica."Se nos pusermos ou nos man-
tivermos em posição de inferiori-
dade quanto à capacidade de ia-
zer frente ao desvio soviético no
plano dos métodos dc guerra
convencionais, provavelmente não
teremos outro leeurao cenão a
guerra atômica", disse éle.

O general Brucc Clarkc, co-
mandante-chefe do Exército nor-
te-americano "continental" (isto
é estacionado nos Estados Uni-
dos), apoiou o ponto de vista do
general Trudeau. A União Sovie-
tica, disse êle possui, com 175 di-
visões, o maior exército conven-
cional da história. (UPI)

ANTONIA FERNANDES GRAÇA
(CALICÓ)

- FALECIMENTO -

José de Oliveira Graça e família, Jayme
de Oliveira Graça e família, Lúcio A. Teixeira
e Silva e família, Albano Rigato e senhora,
Dr. Waldyr Laperriere e família e Oswaldo
Riedel e família, comunicam o falecimento
de sua querida mãe, sogra, avó e bisavó ocor-
rido ontem, dia 10, e convidam seus parentes
e amigos para o sepultamento às 15 horas de

hoje, saindo o féretro da Capela Real Grande-
za para o Cemitério de São João Batista.

-JUUSíl

R. A. HUMMEL
A Companhia Nacional de Cimento Portland ("Mauá")

comunica o falecimento do seu ex-gerente Sr. R. A. HUM-
MEL, ocorrido nos Estados Unidos, no dia 6 do corrente, e
convida os seus amigos para a missa que fará realizar na
"Christ Church", à Rua Real Grandeza, 99, no dia 13 do cor-
rente, às 11 horas.  65955

Ministro Alfredo Octávio de Mavigniei

61432

COOPERAÇÃO
TÉCNICA EM FAVOR
DOS OLEAGINOSOS
Encerrou-se, sob a presidência do

sr. Wandcrbilt Duarte de Barros, di-
retor-geral do Departamento Nado-
nal da Produção Vegetal, represen-
tante do Ministério da Agricultura.

III Reunião tíe Cooperação Técni-
ca, no setor dc óleos vegetais. Com

MERCADO DO COBRE

•Poluca". pelo bruue "Imperial Pe
dro''. n» Putatonia. !M7 - O Ci-
plljn-tenente Hi* d.< "Forte de Cejm-I
fim desembarca em Cuniiü com o-ts
marinheiro», por doie p*r»su»u>*.
rom Inaudita bravura, rende-os ma-
tando um t fennd.i quatro.

XO PIS II '• RESULTADO "OS
EXAMES AO tIOKM

O comandante do Centro de Tnstru
cio de Oficiai* para a Rewrva da
Marinha eomunl.-.i a<« Interessado»
que r.o prvVvtrro du 17. *» 13 horas,
na Rua Aer* lt. sede » DP-.V. stri
dado t conhecer o resultado do exa-
ma d* admtsalo a »s»t Centro. Ú1U-
mamaott realtwdo

+ — Reçuereram * obtiveram per.
mlaaâo t»r» contrair matrimínio, cs
terumtw militares- tenente» Henri-
qu* da Costa Corria. Hun»b*r*e Tct-
x»lr» eU »pifr. sttvio de Almetdo
OuTwViarrmtoS' BUldo R!be;ro de
S»««süa. t*r»«l Cauet dos Ssntn».
Mntjar» Fenwodes da Silva. Ivan)!-
do M#1ra T*rr»s. Jcho Mm» dos San-
V+- cabos A!ottU> do* Reu Serrav»-
te. JeJIo Batista de» Santo» e o t»»-
fWr« MauHcto Rodn«ue» de Treiu»

— foram xt^tiuúcst ontrm. ter.
„jt#neti, r*!« mtnwtn» Wsttoto

Mala. *>• adtdos n»\tis fr»ne#s * tt««
Uano. • *oc*rr«*ad« <te» MffW da
HoUinda • o #s»«tx»d©í de» Estadas
UftMM.

nortM*vrAC*o t»í v»vm»
— A correu ~S*U»Sm refresaevj

*udt

LONDRES (BNS) - O cobre, um
dos metais mais sensíveis quanto a
cotações, perdeu no mercado londri-
no do dia 29 o que havia alcança-
do durante a semana, baixando para
225 libras 7 xelins e 6 pence por to-
nelada. O final da greve de mineiros
no México e o aoúrdo para prolongar

o contrato de trabalho da Indústria
do alumínio dos Estados Unidos {o-
ram os fatores que mais afetaram

1 essa queda de preços.
Em editorial, comenta o "finan-

ciai Times" a situação e dir. que él
possível, agora, ter uma idéia mais!
clara da posição do cobre no mer-i
cado. Segundo o editorial, o efeito1
imediato da decisão da Plielps Dod-
ge, dos Estados Unidos, e da Rho- jdeslan Selcction Trust de redurlrem
iui produção dc cobre, foi a eleva-
cão do preço do metal. "As conver-
sações na indústria do cobre tím. I' sem dúvida, uma Importante influén-
cia sdbre o preço disse produto, mas
as do aço tem importância inda
maior sob certos aspectos, dada a
influência que podem ter no mer-
cado do cobre e na economia norte-

: americana em geral. A Comissão Na-
rional de Salário» do Sindicato dos

Mineiros, usinas siderúrgicas e fun-,
Idlçôes reunir-sc-So na segunda-feira!
.próxima a fim de decidir qiuis serjo

a» providências a tomar no litiglo
dentro da Indústria cuperlfera. A:
estagnação das negociações foi em!
srande parte devida à situação de

, ponto morto a que chegaram as ne-i
Igociaçóes do «ço. mas alguns setores j' oneririos da Indústria do cobre es-

Uo ficando impacientes. Com os en-'
tendimentos cm ponto tão delicado.
pode-sc diier, com relativa sejuran-
ça. que só um» longa * ampla sus-
pensío da atividade da Indústria es-
taduPidcnse do cobre poderia talvei
afetar de forma sensível o» preços,

Iji que a» duponibilldades do mine-
ral sio grandes.

"A redução anunciada pela Phelps
Dod(e e pela Rhodesun Selcction
Trust eleva-se. ao todo, a 40.000 to-
neladas anuais. Esta semana, as mi-
nas Gaspe. do Canada, anunciaram,
um» reduçlo da produçío. da ordem
d» 3 500 toneladas anuãü * i pss-,
stvel que haja certas reduçAes por
parta da Anglo-American. Contra ?»•;
sas medidas restritivas, estin es te-j
maúss per certo número de produ-

'tores par» ln<"re:cer.tsr a produçio.
S*n greves m ulterlorcs reduções
na jjreduçlo. « etntando com uxa
elevação no consumo, estima-se que
o excedente d* met»l em prüwtptos
do ano virdviuro ftcari 4 velta d« .
KS Pt» tonelada» anuais, o aumento'do í<sn!un-o de cobre indicado pelos

tndlce» twdmtce» gerais deve »er
suflcje.-ite para que a» coxoir.Ma» d*
min»» de cobre desfrutem d* raioivei
proipendad» maa. r.as atuai» eteran»-

tância». o retftmo a preço» d* 1«9 li-
ílsras por tonelada poderá »*r ho-

to \

AIDA DA SILVA NOGUEIRA
7.» DIA

Annibal Nogueira Júnior, senhora e filhos; Rita Sylyia
Nogueira; Viúva Abigail Lopes e filhos e Viúva Áurea An-
drade convidam seus demais parentes e amigos para a
missa de 7." dia, que mandam rezar pelo eterno repouso
de sua muito querida mãe, sogra, avó, irmã e tia AlüA,
na 3.» feira, dia 11. às 10 horas, no Altar-Mor da Catedral
Metropolitana (à Praça 15 de Novembro). 19807

EGiL HARBITZ
Jusl H. Kohmann e Senhora comu-

nica o seu falecimento e convida para
o sepultamento no Cemitério da Gam-
boa, hoje, às 11 horas. 10629

Dr. Diomedes Wallerstein Pacca
Lydia de Carvalho Pacca, André Lydio, José Aloysius, Paulo

Roberto Renato Mianone e senhora, Vva. Dr. Clorimundo de Melo
ca, no setor ac oicos vegciais. <_om ROUtriu, i\euuiu m ..... . \. p, A|(.„J„
a presença dc delegado.» dc todos os e família, Vva. J. M. Raposo de Medeiros (ausente), Ur. Altreao

ST a&pífdo SjípiTdol Câmara e família, Vva. Francisco de Paula Júnior, convidam os

slr, instituto dc óleos c outras demais parentes e amigos para a missa de 7.° dia, que fazem
instituições interessadas. íoram de- 

ce|ebr(Jr pQr Q|ma de seu querido espÔSO, pai, SOgrO, irmÕO, tÍ0

e cunhado, DIOMEDES, às 9 horas do dia 13, quinta-feira, no

altar-mor da Catedral Metropolitana, Rua 1.° de Março, es-

quina de 7 de Setembro. 14676

(7.° DIA)

Leogilda Ponce de Mavignier, Alfredo Octávio de Mavignier Fi-

lho, senhora e filhos, Célia Ponce de Mavignier, Sílvia Maria e Luiz

Augusto de Mayignier Mueller agradecem as manifestações de pesar
recebidas por ocasião do falecimento de seu saudoso e boníssimo es-

poso, pai, sogro e avô, e convidam os amigos e demais parentes para
a missa de 7.° dia que farão celebrar quinta-feira, dia 13, às 9Vi, no

altar-mor da Igreja de N. S. do Carmo, à Rua 1.° de Março, agrade-

cendo antecipadamente aos que comparecerem a êsse ato de pieda-
. 59960

de crista.

phi ll 1 I I ETC A II¥allcslAu

batidas e aprovadas as conclusões rc-
ferentes aoa oleaginosos, cerosos c
rcíinosos de maior interísse para a
economia nacional.

Das referidas conclusões consta a
elaboraçflo de um Plano dc Trabalho
a «er efetuada por uma Comissão
Central constituída de diretores dos
órgãos interessados.

Haverá em cada região agronòmi-
ca uma Comissão Integrada pelo dl-
retor do Instituto Agronômico Re-
glonal, chefes das Inspetorias da
Defesa Sanitária Vesetal c do Fo-
mento Agrícola c de um represen
t.-.r.tc da Secretaria de
ou órgão estadual correspondente, uut, \is,,\j usjv.u,,jv w» .»..- „...._ ,^— # . .
para organizar o piano Técnico e terça-feira, dia 11, às 11 horas, na Igreja de São Francjsco
Orçamentário das oleaginosa*". Ce-! - . . '. ..„_ - teta
rosas e Resinosas, a scr remetido á
Comissão Central.

Os especalistas do Instituto dc
óleos e do Centro dc Cooperação
Técnica trabalharão em regime de
mútua colaboração com a Comissão
Central e Comissões Regionais, pro-
pcrrionando-llies » necessária assis-
tíncia técnica.

PROF. MILITIN0 ROSA
(MISSA DE 7.° DIA)

A "Cuicia da Farmácia" convida os homens dc Farmácia cm
'Ag7,cuiu.rá 

geral, parentes e amigos do Prof. MILITINO ROSA, para a missa

que, pelo descanso de sua alma boníssima, mondam rezar ho|e,
terça-feira, dia 11, às 11 horas, na Igreja de São Francisco
de Paula, desde já agradecemos aos que comparecerem a este
ato de fé cristã. 4916

JEAN
DE MOULLIAC

-FALECIMENTO-
A diretoria e funcionários da Aliança da Bahia Capita-

lização, S. A. cumprem o doloroso dever de comunicar o
falecimento do seu Procurador-Geral e estimado amigo,
JEAN VALLETEAU DE MOULLIAC e convidam para o sepulta-
mento que terá lugar no Cemitério Sao João Batista, saindo
o féretro da Capela Real Grandeza, hoje, têrça-leira, dia 11,
às 10 horas. 59961

NOVO LABORATÓRIO DE
H1DR0DINÂMICA NÁUTICA

Maria Maciel Luz
(FALECIDA EM NATAL)

(MISSA DE 7.° DIA)
José Maciel l.ui. esposa e filhas, Joanlta Magalhães da Silveira e

(llhos Jurandv Maciel I.u/, Francisco Maciel de Uma, Julio Maciel de
Ilmae Francisca Maciel de l.lma, convidam seus parentes e amigos para
assisUrem á missa em sufrágiit da alma de sua mie, sogra, avó e irmi,
sexta-feira. II dn corrrnfV, às ll horas, na Capela de SanU Teresinha

novo La- (Túnel Novo). Antecipadamente agradecem a todos que comparecerem

José da Rocha Leão I "ara °Cemilérí0 Sã0 João Baliria-
LONDRLS iBNi) — O .. ~- (Jui.n .-«.",. ,...«*.,..

boratório de Hidrodinàmica Náutica a ésse ato de piedade eristi
do Depirt;r\ento de Pesquisas Clen-
lificas e Industriais, tm Feltham.
Middlese\ (Gri-Bretanhal, ser*
inaugurado pelo Duque de Edimbur-
fo no próximo dia 19 de outubro.

O novo Laboratório è um prolonga-
mento da DivisJo Niutica do Labo-
ratório Nacional de Física. Com-
preende um tanque de provas de
cerca de 400 metros de comprtmen-
to. 15 metros de largura e * S me-
tros de profundidade; um túnel com
13 metros de dlimetro e uma bacia
de manobras de 930 metros quadra-
dos. ;ur,Urr'nto com oficina» para
construção dc modelos de hcUces e
de carcaças, laboratório de vibração.
t Instrumentos para provas e call-
bra gem.

Para a Indústria r.aval ............

S&^.53? £*£•£; • convidam o$ seus parentes e amigos para assista i

VISCONDE
JEAN VALLETEAU

DE MOULLIAC
CAVALHEIRO DA ORDEM DA LEGIÃO DE HONRA DA FRANÇA

-FALECIMENTO-
Sua família cumpre o doloroso dever de comunicar o

seu falecimento ocorrido mm, e convida seus amigos
para o sepultamento, que se re?l»7aré5 hoje, terça-feira, dia
11, às 10 horas, saindo o féretro da tswk Real Grandeza,

59710
u

(Corretor de Navios)
(MISSA OE 7.° DIA)

Perminia Maydana da Rocha Leão, José Walter de Souza
e senhora, Oscar Rabello Leile, Roberto Maydana Costa,
agradecem sensibilizados as manifestações de pesar rece-
bidas por ocasião do falecimento de seu inesquecível espô-

brtumea so, enteado, pai adotivo e padrinho JOSÉ DA ROCHA LEÃO,

Fernando Ribeiro MARIA ANTONIETA VILLAR RIBEIRO
, 'TONY)

de Souza missa de ? da
"" ss família* ó\e llumhrrlo R h" ro (ao«en'.e), (mt Inst Vlllaf Itihflm,

José Vieira de Snuia c .Tosella ,,r j.va„drn Mudart da Fon«eci (au.entf). Drs Arnaud Bailar (ausente),
dr SOUZI, convidam aos drmais F.dmar Vlllar de Queiro;. Walter OUcn. Joio MeOMcal. Vlllar. AlireM
narente-i e amigos dr FERNAN- Ribeiro. Fernando Menescal Vlllar. Alulllo RiMIro (ausente), \\,^ Mini.-
nil RIRl-IRnI DE SOUZA para tro Waldemar I alrlo e Dr. Abel Ribf.ro Filho ainda profundam*»!»DO RIBMKO Ut, *"_*¦* pa" "«.unudot rom o laleclmento dr ,u* querida e.pàta. mie. av*. WffJ,
assistirem a missa de ,.° dia que r " 

umX f nt„rtia„ nn a. «. em Fort»l<-»a. convidam o. dem.n
mandarão celebrar pcla alma de „,„• , im(K„, p,,» aittttlrem a ml»»a ae :• a,». n»e. em |nt»oÇVt
seu querido filho * esposo, as 3.00 Jj^ JUJ bon|„)ma ,|mj, mandam r»l»hrar amanhi. quarta-feira, dia 13,
horas do dia li do corrente, na it , horl, f 3» minuto», no altar-mor da lireja da Sanünima Trm-

mm realistica po»»l>tl. e com uma
fitltlidade nulrora ImpcMtvei. at con-
dicftei d» ruvefaçio que rto er.fren-
¦iíis pílí~ ii*»n» w> mar. O prln-
cical objetivo dai p«*qui*at * pro-
;eur naviej que poasam rr.a-.ter al-
ta» velocidade» eTi mar rtvélt?, »em
aualeuer perito « com u« tnlwmo
de de«mf4rtf.

O pjperintendertt da Wvtrfo Siu-
tica do Laboratiíino National 6* Ti-
tica. t o dr. r. H. Todd. qu« pai-
ttrii nc^e ano* ws» Eítada» Vr.tdf»
corro diretor lecnito 4* Tarxjue «t
rrova» Da*'Kt Tajter, *m Waffitni-
ten

'^' r*,v"'w# » —"j" r--- ato de fé crUU. a família enlu-
dia que em intenção de sua boníssima alma tada agradece o comparecimento.

celebrada amanhã, quarta-feira dia 12, às 8,30

Matriz de Santa Mónira, à rua ^de. a Rua Senador Veriuetro n. Mt.
José Linhares, no Leblon A este,

St3. CATARINA
AORAOKO ORAO AUTA.HÇAD»

- /. U C. M«J

missa de 7°
será
no altar-mor da Catedral Metropolitana (Praça 15)

Antecipadamente aoradecem a todos que comparecerem
a êsse ato de fé cristã. 9S76

Raymundo Ramagem Soares -«3
]• ANIVERSÁRIO

Vl*va Jatiaa Brawa íeare» » familia cenvlía iffli parrale, e amií"«.
¦ara anâ»ur.m a mim *? \* aair»r»iri» éa fileelmeata «»'f»'"''"
UttUtl .*»*•«. q«e fari e»l»»rar Watt. -.-¦, -,-is. «ia lt, »\»'f »•"*•
aa a«ar-«i-»r «a t»rej* Ua raai» *»*rtol«. em Capacaaaaa A»»^»»*^
¦esta ainíftfB "'"

João da Costa Ribeiro
E

Risoleta ila Costa Ril>eiro
SERVIÇO MILITAR
ESPANHOL
MADRI. iSHi - O Boletim oficial

da» Cirse» eípanhola» publica uma
retíCcaçâo ao projeto d» Lei »4brt

serviço mil;ta,' do» efpaníiàt» re-
no ettraníCsro. ern v.rtude

qual ot Cftnrjlc» pnderlo. txeep.
rlnnatr.er.te. refulartzar a tituací"
daquele» etpanhòt» que, estando cwr..
prttr,átaot no alifUn-.er.te. provem
te- saído da trpar.ri» lejateent» «— -—  -- -
,"rn» -.nitreir, tt p*man*nc»a «»• sondo-w de onUmóo ogrodecidoi oo» que cofnporfcertm o etsa
s.nuada fera da pitru por moUto
dt trata'--.;.

As fomílias de JOÃO e RISOLETA DA COSTA RIBEIRO

convidam seus parentes e omigos puro assistirem a musa qu«

por olmo dos saudosos extintos mondam rezar omanhó. quorta-
feira, dia 12 dc agosto, às 10,30 horos, no olfor-mor da Igreja

de São Francisco de Poulo (Lcrgo de Sóo Francisco, confts-

oto de fé e pitdode crist6. 59711



8 CORREIO DA MANHA, Têrça-Feira, 11 _c Agosto de 1959 2.° Caderno

GUERRA
QUALIFICADO DE "BATALHÃO DA LEI, DA ORDEM E DA LIBERDADE" 0 BÍL

DE GUARDAS AO SER HOMENAGEADO ONTEM PELO S.T.M.

AVISO AOS AVIADORES

"Batalhão da Lei, da Ordem e da Liberdade", foi como qualificou,
ontem, o ministro vice-presidente do Superior Tribunal Militar, gen. dt
Exército Tristão de Alencar Ararlpe, to saudar c Batalhão de Guardas,
na ocasião em que esta tradicional Unidade, retribuía aquela alta Cór-
to de Justiça a homenagem que lhe foi prestada por ocasião do trans-
curso da sua data natalieio, com o tnvlo de uma Mensagem, qut ficou
consignada nt história da própria Unidade, por ser a primeira vez que
tão alto e significativo gesto é levado a tftito.

.anexa. 03 intei-_s_ados poderão tí-
l.itar os edifícios e escolher os apar-
| tamentos que desejarem, até o dia
; 26 de agosto de 19S9; Os associados
rque servem fora da guarnição do
j Distrito Federal e que r.ao puderem
I comparecer, dever&o designar um
.representante com plenos podêres
: para a escolha dot, apartamentos;

A retribuição daquela homenagem serviços prestados durante a sua ad-1 No dia 26 de agosto de 19S9, às H
ministração I horas, seri iniciada a chamada do

"PRÊMIOS PARA SARGENTOS" ! candidato n- 1 e seguidamente até
Acham-se abertas na Biblioteca do,o n- 100. Nos dias tubieqüente» ou-

Exército as msciiçõe- para o "Pre- troa 100 até completar o número de
mio Franklin Dória", destinado a se- • apartamentos a escolher.
lecionar o melhor trabalho escrito,1 O nSo atendimento do associado
de natureza cultural, assinado por;ou seu representante à chamada.
sar-entos das Forças Armadas. O seri considerado como nâo havendo
valor do prêmio é de vinte mil cru-, interês-e na licitação em causa por
piros parte do mesmo. Os que nSo res-
Os trabalhos concorrentes poderão ponderem à chamada mas que

«r -t« nualàuer eènero literário, de-! comparecerem à C.H.I. no dia apra-
tmrio ™_me.er-4 a julgamento sob'2-00 »«&° atendidos no final da
p_._d.nimo. p-ir umi comissão'jul-, ^tribuiç.o desse dia; Quando o

C^arT' e^o-^a^c-m. | KSL_H*-« ,_^._«*___
Proença

consistiu na formatura em uniíorme
de gala do Batalhão, que após ser
passado em revista pelo ministro pre-
sidente do Tribunal, almirante Otávio
de Medeiros, prestou a devida con-
tinência desfilando em seguida em
honra da mais alta Corte ae Justiça
Especializada do Pais. Encerrada essa
cerimônia militar propriamente dita,
o presidente e os ministros do Tribu-
nai recepcionaram no salão nobre do
Edifício o comandante e oficiais do
Batalhão, vendo-se presentes além
daqueles magistrados, numerosos jul-
tes, promotores e demais serventuá-
lios do Tribunal c das Auditoria, de
Guerra e da Procuradoria Geral. Em
nome do Batalhão saudou o Tribunal
o comandante paulo Queiroz, dizendo
da gratidão de seus comandados pela
lembrança do Tribunal. A seguir,
disse da vida de trabalho, de dedica-
ção e lealdade ao regime e as auto-
ridades da parte de sua unidade. Re
íeriu-s. ao passado do Batalh&o pon»
do em relevo as campanhas cm que
tem participado c, mais uma vez, res-
taltou o gesto do Tribunal e em par
ticular de seu vice-presidente 6audan-
do o Batalhão do Imperador na sua
data maior coisa aliás que pela pri-
meira vez aconteceu.

Em nome do Tribunal, agradeceu
as palavras do comandante Queiroz,
o ministro Tristão de Alencar Ara
ripe, cuja oração constituiu um hino
ao passado e as tradições do Batalhão,
que deveria chamar-se; Batalhão da
Guarda e não como o é tratado atual-
mente. Relembrou o histórico do Ba-
talhão desde o século passado até
nossos dias para por ílm dizer que o
comandante nada tinha que agrade-
cer pois entende que o Batalhão é da
Lei, da Legalidade e da Liberdade
portanto, merece muito mais. Suas
palavras foram cobertas por demora-
da salva de palmas. Por fim, seguiu-
se a recepção aos oficiais com a pre-
senca de tndn representação jurídica
do Tribunal e da Justiça Militar.

.» A •-LAVO B-LAC»
A a "Olavo Bilac", recém-decla-
rada pelo c.PO.R. do Rio de Janeiro
vai ser apresentada hoje, ás 1. horas,
ao minisuo aa Guerra, em uniforme
4.» com espada. Os novos aspirantes
deverão se reunir no pátio interno
do Ministério da Guerra.
ELEITA A CHAPA "UNIÃO, ORDEM

E PROGRESSO"
Saiu vencedora a chapa "União. Or-

dem e Progresso", nas eleições reall.
-r.uds saoauo último para renovação
da diretoria do clube de Subtcnentes
• Sargentos do Exércio. A posse verl-
lieur-.e-a na data de 14 de setembro
com grandes solenidades e presença
do ministro da Guerra e demais ou»
tros altos chefes militares.

FRAGMENTO DE GRANADA
COMO LEMBRANÇA

O embaixador dr. Silvio Rangel de
Castro acaba de fazer oferta ao Ml-
nistério da Guerra de um fragmento
de -ranada lembrança da primeira
guerra mundial, por êle colhido no
campo de batalha de Mezlèrcs, no pia-
nai to do Somme, na França.

O embaixador Rangel de castro, na
p.imavera de 1918, acompanhou o an-
tigo ministro do Brasil na França, dr.
olinto Magalhães, e os adidos mill-
tar e naval brasileiros, na visita reall-
zada no "front" pouco antes da vi-
tória dos Aliados.>.} marechal Lott mandou _,,ra_r.rr-
a valiosa oferta e determinou que essa
relíquia da guerra 1914-1918 fosse an
caminhada a Escola de Estado-Maior,
onde devera permanecer em expo
siçAo.
VISITA DE CADETES AMERICANOS

A convite do Ministério da Guerra,
«ncontram-so entro nós, em viagem
de estudos, os seguintes cadetes da
Academia Militar de West Polnt: ca.
detes Moward Graves, Richard O
Culllm. Joscph G. B.oocks, John
J. Kilkennym Wn, N. Reno, James B,
Royce, Kcrnid D. McGlnpis, John F
Votam, David A. Hastings, Richard
B. Regan e Richard Angstadt, A pre»
¦ença dos jovens cadetes nos círculos
armados e em particular nos meios
educacionais, foi muito de alegria,
principalmente sabendo-se que são
eles alunos também do Curso de Lln-
gua Portuguesa quc o nosso Exército
mantém na Academia Militar de West
Polnt.

? O Hospital Central do Exército
com o seu dlretor-geral A frente, gen.
Generoso do Oliveira ponce, homens»
geou, ontem, o seu antigo eubdlretor,
hoje a pedido na reserva, general mé-
dico dr. Waldcmnr Crisóstomo, oíc-
reeondo-lhe um almoço do qual par-tlclpou todo o corpo clinico e adml-
nlstratlvo daquele respeitável nosoro-
mio. Saudou-o o próprio dlretor-ge-
tal, tendo o homenageado agradecido.
Também, o funcionalismo civil e mi-
Utar, bem como as Irmãs de caridade
ali destacadas Igualmente homenagea-
ram o general dr. Crisóstomo, que
agradecido abraçou n todos nessa pio-
Va de carinho c amizade.

]tino da Silva — Nilson de Queiroz.Coube — Arnaldo de Mesquita Bit-
jtencourt — Santos Flavio de Siáo —.
lOtto Junqueira Viana — José Luch- a r)j,.ptni-Ía r!p Rotas Arrea»; di-smger Bulcão - Aristóteles Rcriz A U"-lona üe hous Aéreas ai

Gilberto Squeff - E.elmar Pa- vulgou ontem a noite as seguintes
; tury Monteiro — Dromedes Osório informaçõe:;:
iLatari — Olintho tíe Scuza — Ante- Amapá (AP) — Rádio Amapá.
jnro de Miranda Lima — Rubens de transmissão na freqüência de

'Martins — Asdrubal Palmeiro Esco-i1™5530 na freqüência <-- 3-0»
bar — Agnaldo Cleto Antunes — quilociclos. inoperantes.
Miguel Cardoso de Souza Filho —! Porto Aleprc (RS) — Corrigir
Daniel Cristóvão -- Lco Nascimento nos MP-R-221 e 222. de 9 de ju-
rt-^T,^01/0»^0,* 

~ 
K_,.l":lh_ de 1959, a freqüência do n-no Francisco de Miranda — Nelson _• . , _ ' „./¦,_„_ on-Alves Santiago - Jo&o Carlos Li_boa diofarol de prefixo Q, para 30a

Besouchet — João Bueno Fonseca — qullociclos.
Rafael Corrêa Antunes — Paulo Ani- Recije (PE) — Pista 15/33 im-
bal de Oliveira — Paulo Andrade de: n-aticável
Sn^_Jsn°r.^_Í0r__» fi,r_,Iho .7' «'o dc Janeiro - Campo dosoaomo da oura. Moraes Neto — ig- <.„„_.. ,nn *..._. Ju» „„,.nacio Loyola de Freitas Virgolino - AJonSOS (DF) — Luzes-de-obs-
José de Azevedo Amaral — Ergberto taculo, próximos da cabeceira 08,
Geraldo Fernandes Abes Cy.ino — restabelecidas.
Alfredo de Alencar Aranha - José Aracaju (SE) — Pista 11/29de Sá Oliveira — Antônio Gurgel de nrati-ávp] mm cautela devido hn.Amorim - Sio Pery de Carvalho -I £ 

*"'C^Jf1™"L„ acuao n°-
Raimundo de Oliveira Pantoja _. mens em seiviço.
Thiago Torres - Carlos dos Santos Presidente Prudente (SP) —-'
Gomes — Carlos Lisboa de Carvalho 1 Radiofarol prefixo DN, freqüén-Renato Maia — André Leon Fleu- cia de 255 quilociclos, operando,ry Nazareth — José Libanio Ferrei-'normalmente
ra Praga - Victor Marques dos San-i ""ISÍrSÍ, 

r«./.,,. . or, «„; 
'

tos - Domingos dos Santos - He-! . Foz do -0«?Ç«. (PK) — Aero-
raldo Saníord de Barros — Jairo aromo praücavc

Guaira (PR)

AVIAÇÃO__»

PILOTOS AMERICANOS AGRACIADOS PELA FAB PÁRA EVACUAÇÃO
DE FERIDOS

dos Santos — Antônio Augusto Go-: Guaira (PR) — Acródromo
diferença no ato da escolha. O nãojmes Tinoco — Josias Soares Fernan- ' 

praticável.cumprimento dessa exigência, no 1 des, — Victor Torquato de Souza —.- a Ilcon da Cunha Cavalcanti — Os* Onerarional„„„„„ nr»,iiP- |*>- -=»_»i-u-, _¦ __--_.__o _o esco-|ear ds Azevedo Lima — Noel Peixo»! Y ,«"-..n-t...ii,..-.o i'i'i-"e^,mer _ seu apartament0 aeTer4 f-.jto Eepellet - Albano da Azevedo; do "Vanguard '
zer a declaração do próprio punho,! Falcão — Floriano de Andrade e Sil-j WEYBRIDGE — O novo aviãode que não possui outro imóvel. jva 

— José Qumtiliano de Castro e "Vanguard" (turbo-hílice) para pas-Relação dos associados que concor-1 Silra — Oscar Gonçalves Bastos —! sageiros poderá trazer um lucro derem à licitação dos apartamentos,!«enrique Fernandes Vieira — Alta- U milhões 800 mil libras esterlinas

V» A-x.-d.-_r\ an.,iinnn T1P. _u__i.-im.m_ __ssa e.igencia, no
™£?vPHvftrT,s: - A dlrecio ato- nS° »"4 considerada a escolha
___2?S^^_M,¥r-^_«_^t^iK _o associado; o associado ao esco-

Flagrantes colhidos quando o ministro F. A. Corrêa
dc Mello condecorava o major Joseph Robcrts (à esquer-
da) e o brigadeiro Reinaldo dc Carvalho colocando o
"brevet" da FAB no cap. Ralph Haymaker (à direita).

grande-

executiva do 2.»
ro de Medicina .Militar avisa que as
reservas de passageiu aéreas e de
hospedagem em Porto Alegre estão
completamente esgotadas. Para a
consUtuiçao de novos grupos, soUcl- organizada de acordo
ta àquela direção o comparecimento _e antigüidade: Ernesto
dos interessados a rua Rodrigo'Silva, _ustota - Ernesto Buarque de Gus-
.0-1.- andar, ale sexta-ieira, dia 14, mfto _,... puho _ Aivaro Moura —
impreterivelniente.

Fica também adiado até aquela oa-
ta o prazo para novas in.cnções.

CLUBE MILI-AK
DEPARTAMENTO RECREATIVO —

Divisão de Excursões — Excursão a
Petrópolls — Encerrar-se-ão a 15 do
corrente as inscrições para a excur-
suo a Petrópolis. Do programa consta
o seguinte: visita á Catedral de Pe-
trópolis; Chácara dos Ingleses; Mu-
seu Imperial; Bairro Quitandinha _
ao Hotel; passeio pela cidade, etc.

Divisão de Festas — "Estreantes de
1958" — Continuam abertas, até o
dia 19 dp corrente, as inscrições pa-
xa o baile das estreantes de 1959.

CAIXA MUTUARIA — Assembléia
Extraordinária — Convocação — De
ordem do general presidente do Clu-
be Militar, são convocados os sócio»
efetivos da Caixa Mutuária para se
reunirem em assembléia extraordiná
ria, às 15 horas d0 dia 13 de agosto
corrente, no Salão Sena Madureira,
da sede social do Clube (7.» andar),
a lim de discutir e aprovar as n.odi-
ficaçóes a serem Introduzidas no Re-
gulamento em vigor, inclusive au-
mento de pecúlio e de limite <ie ida-
dc. Caso não haja "quorum" na íiora
marcada, a sessão será declarada
aberta uma hora depois com qual-
quer número dc sócios presentes.

CAMPEONATO DE ESGRLMA DA
DIVISÃO BLINDADA — Prosseguin-
do no cumprimento da programação
daa Competições Militares do corren-
te ano, a Divisão Blindada vem de
efetuar, nos dias 6, 7 e S de agosto,
o teu Campeonato de Esgrlma,

Nai magníficas Instalações da Et
EFE desenrolaram-se os diferentea
assaltos, soo a orientação do cap.
Hélio Vieira, instutor do Curso de
Mestre D'Arm,-is.

Individualmente, deve-se destacar
a atuação dos majores Rocha e Ney,
do l.o BCC e do 2." ten. Calomino.

Antônio José Fernandes — Joaquim
Ferreira de Aguiar — Hélio Vellozo
Pedron — João Manoel Sinch Bro-
chado — Gil Bolmann — Pedro
Santana de Oliveira — Abilio Lopes
de Abreu — Amadeu Bahia Fernan-
des de Barros — Cyrilo Aquino de
Campos — Odilon Moreira da Costa
Júnior — Carlos de Mesquita Cal-
das — José Quirlno dos Santos —
Ramiro Moutinho — Bernardino
Dantas — Henrique Leopoldo Piei-
ferktor — Henrique Rubem Costa
Veloso — Benjamin Manoel Ama-
rante — Edgard Bonecaze RibeiroRenato Moreira da Fonseca —
Francisco Janone Neto — Joio dt
Costa Palmeira — José França —
Fábio de Castro — Joaquim Ferreira
de Mello — Genaro Ferrari — Di-
lermanlo de Assit — Gregório Ignes
Ardcns de Souza — Aurino de Sou-
za Guerreiro — Sebastião Alves Ap-
paricio — Oscar Filgueiras — José
Martins Galhardo — José Machado
Filho — Oséas Nogueira Mota —
Apparlcio Gonçalvei Roma — José
Vieira Sobrinho — Rogério Francls-
ro de Magalhães Gomes — Ricardo
Teixeira da Costa — Benedito Al-
ves do Nascimento Filho — Ulisses
Rodrigues Nunes — Eugênio Fontes
Casaes — Humberto Alves Amorim

Vespaslano Rodrigues Corrêa —
Walter Prestes — Carlos Silveira
Elraa — JoSo Alberto Dtle Coutlnho

Rodolpho Figueiredo de Souza —
Joio Saleiro Pitão — Carlos Baptit*
ta Braga — Hlldebrando Santana de
Figueiredo — Luiz GOnzagt Marquei

Jo&o Couto Tellee Pire» — Ro»
berto Baptisti Martins — Haurillo
Meirelet Aires — Alcides Azevedo —
Mario Luiz de Lima Lages — Ine-
phane Alves de Carvalho — Joaquim
Cardoso da 811veira — Mario Ramos

Hélio da Rocha Lopes Sampaio
Leonino de Jorge — Luiz Pinto

de Souza — Hamilton Hey — Ma-
rio José Barbosa — Bento de Souza

do R Rec Mec, pela excelente formai Lima — Ariovaldo Corrêa Pinto
apresentada. I Odilon Luiz dos Santos — Maurício

Resultados alcançados: Individual jcté de Assis Jatahy — José Severi-— Florete — 1.» lugar: maj. Rocha.Ino Lopes de Queiroz Filho — Afonso
do 1." BCC; 2." — 2.» ten. Calomino,!de Moura Castro -- César Gomes
do R Rec Mec; 3." — maj. Ney, do das Neves — Arlindo Pinto de Fi-
I.* BCC !guei.-_o —. ArchiSes Vieira Bits —

Espada — 1° lugar: maj. Ney, do
1.» BCC; 2.° — 2.» ten. qalomino, do
R Rec Mec; 3.» — 1.» ten. Canro-
bert, do 1.» BIB.

Sabre — 1° lugar: maj. Ney. do
_.«• BCC; 2.» — maj. Rocha, do l.«
BCC; 3." — 2.0 ten. Calomino, do
R Rec. Mec.

Conjunto do Campeonato de Es-
grtma — l.o lugar-. l.« BCC, com 30
pontos; 2° — R Rec Mec, com 18
pontos; 3.° — B Mnt, com 9,5 pontos.

C.H.I DO CLUBE MILITAR
NORMAS A SEREM OBSERVADAS

NA LICITAÇÃO DOS APARTAMEN-
TOS DA CARTEIRA — Poderão can-
dldatar-ss a esta licitação de
apartamentos os associados Já
contemplados, cuja ordem de anti

Odyr Pontes Vieira — Ernani No-
gueira Zaina — Adherbal de Cam-
pos Silva — Miguel Floriano Peixoto
de Abreu — Floriano Tenorio de Cer-
queira — Flaminio Deodoro Nunes

Moacyr Morato de Andrade — Ni-
lo de Queiroz Lima — Ayrton de
Souza Severo — Mario Eurico Alva-
ro — Aristomendes Roía — Alfredo
Lemot de Vila Flor — José Franola.
co Pereira das Neves — Antônio Fi
lizola — Augusto Ftgundes de Li-
ma — Augusto Hosaaat Fernandes

José Caminha Tovsr — Wagner
Otelo de Araújo — Tito de Assis

Auripedes Tavares de Mello —
Benjamin Constant Magalhães de
Almeida — Joaquim Antônio Gon
çalves — Francisco Santos de Olivei-
ra — Vicente Laurentlno da Silva

a ordem'-' Toledo Cabral — Celson
Gomes Ramos — Ivo Leite Salles

des Gonçalves de Queiroz — Anto
nio Vaz — Deolindo Ferreira Souto!dos Santos Júnior — João de Sou-'za Moraes — José Azeneu de Lacer-
da — Samuel Barreira — Waldo Vi-eira do Nascimento — JoSo Vieira
Nunes — Ivan Franklin Corrêa —
Francisco Bastos Jorge — Sady Fia-lho Fagundes — Sady Earle deAlencar — Hélio Cavalcante de Al-buquerque — João de Deus Cruz —
Pedro Buzatto Costa — José Leoncio
Pessoa de Andrade — Sérgio Wilson
Joppert — Jacob César Ribas —
Raul de Miranda Leal — Ângelo
Francisco Notare — Bianor Briand
Soares — Zenon Silva — Dalmo Pi-
mentel Marinho — Murilo Rodrigues
Campeio — Raymundo QuariguasyFrota — Boaventura Ferreira da
Silva Neto — Menelau de Paiva Al-
res da Cunha — Vasco Simas Wilts-
hire — Pedro Romeiro Viana — Fran-
cisco Ctrvalho de Brito — João Luiz
Filgueiras — Fernando Carlos Catta
Preta Baumeier — Júlio Alfredo
Guimarães — Herbert Lima CasparyOsmarino Sampaio Nlemyer —
Paulo Amâncio Cavalcanti — Osmar
Ramo» Pinheiro — Paulo de Andra-i
de — Álvaro Esteves Caldas — Jav-
ma de Paiva Bello -- Carlos Xavier
de Almeida — Amaury Hippert Ver-
dini — Nelson Augusto de Vascon-
cela» Coelho — Adalberto Massa —
José Poggi Obino — Irto Cardem-
beíg — Henrique Cordeiro Oeste —
Caetano Amaral de Lara — Heitor
de Carvalho França — Leonidas Pi-
Te» Gonçalves — Marcelo Augusto
Romero dt Rosa — José de OUveira
Plmentel — Carlos Alves de Souza
Ferreira — Acoris de AlbuquerqueJo&o Carlos Ribeiro — Murilo Ro»
drlgues de Souza — Nelson Baeta
dt Faria — Leopoldino Guerra da
Cunha — Octavio Ribeiro Nicoli de
Andrade — Afonso Ribeiro — Anto-
nio Joaquim Cardoso da Silva —
Lauro Garcia Carneiro — Ruy Ca-
valcanti Baptista — Raul Rego Mon-
teiro Porto — Agilberto Atilo Maia
Filho — Oswaldo Vieira Peniche —
Luiz Gonzaga Pimentel — Olarlco
Xavier Airoza — Jorge Domingos:
Antônio Mario Franco de Castro —'
Paulo de Mendonça Ramos — Carlos
Americano Frelr» — JeR_a_í_n AS=!
drade dos Santos — Mareio Teixei-
ra de Carvalho — Francisco de Ca.*-
tro Borgej Machado — Adauto Es-
meraldo — Frederico Paoll Pradel —
Ernani Tavares de Lucena — JYtn-
cisco Labanct — Sinval Serira Mar-
tins — Sinvtl 8enr_ Martins - - Luiz
Vlctorlno de Olveira — Vicente Ge-
raldo da Coita Oliveira — José Ma-
ria Marquei Gtlv&o — Marcos Cha—
pire — Luiz Guerra Borges — Alcyr
Maurido — Antônio Mendes da Sil»
va — Benedlcto Costa — Jefferson
Basto» — Lucas Rodrigues dos San»
tos — Orlando Eduardo da Silva —
Jo&o da Coita Mauro — Arthur da
Rocha Aguiar — Buxy Cleeio No-
gueira — Wilson Camargo — Hen-
rique Adolpho de Andrade Maciel —
José Chaves da Costa — Francisco
de Faria Soares e Francisco das Cha-

nas ro-Barreto I num período de sete anos
PrarJc"í tas européias.

Esse cálculo, revelado por um no-
vo estudo feito pela firma constru-
tora, a Vickers-Armstrong, baseia-
se num custo anual de operação dc
962 mil libras e no transcurso de
2.500 horas de uso. (BNS)

BASE AÉREA
DE BRASÍLIA
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LONDRES. 10 — Urfi "Comet-4" d»
Real Força Aérea. especialmente
equipado para a retirada de feridos,
partira do Reino Unido no próximo
dia 22 c;m destino ao Brasil.

No "Comet" viajará um grupo ds
.médicas da Real Força Aérea, presidi-
do pelo general-de-dlvisão G. A. M.
Knight, subdiretor-geral do Corpo
Médico da RAF, que assistirA ao II
Congresso Brasileiro de Medicina Mt-
litar. Serão realizadas demonstrações
dos equipamentos, entre os quais fi-
guram um pulmão de aço e um apa-
reiho para limpar a garganta de um
enfermo r.o caso de ser preciso apü-
car a respiração artificial.

As modificações mais importantes
efetuadas no interior do "Comet" são
a supressão de várias poltronas, s.ibs-
tituidas por mracas, e uma arm.içá.
para os que não possam mover-sc.

Além do sr. O. A. M. Knight, as*
sistirão ao Congresso como delegados
cs tenentes-coronéis J. M. C. Cooke
e W. E. Hassen. O grupo qne reall-
zará as demonstrações será, formado
pelos comandantes E. J. McGulr- e
A. J. Morrlfield. os oficiais enícrmer-

Dois oficiais da força Aérea dos, ronáutica, empenhando-se grande-, ros tenentes M. Wood c K, N. Wyatt,
EE UU foram agraciados ontem pelo, mente pu:; o êxito dos contactos quatro enfermeiros — C. R. Dow-

! .--vêrnó brasileira, ao terminarem j da Chefia com a FAB". ney, sargento W. Emcry, cabo J. F.
sua mis:.™ no Brasil. 1 Os agraclr.dos, que reriressarão aos Fairweather, e o soldado de pnmcr-

Reunindo em seu gabinete o che- __._?_. no próximo dia 14. pronun- ra classe c- J- H;lrr-". O encarre»
I íe do Estado-Maior, oficiais-generais,, c;arami ein português, palavras de ^^o do pulmão de aço será o cabo
oficiais ds Gabinete c do Estado- j agradecimentos, pela honra com que J- T- Murray.
Maior c pessoas gradas, perante ol{orar. distinguido-, prometendo ron-' O Congresío estudara a cooperação
ministro F. A. Corrêa de Mello de tlnuar em seu pais desenvolvendo entre as três armas do ponto de vis-
improviso enalteceu os serviços pres- esforços cm prol ds mais estreitas ta médico, e passará em revista 01
tados pelos agraciados. Incumbindo'relações entre os governos e os po-; progressos realizados nesse tetor.
coroncl-uviador Ayrton Studard de j vos dos EE.UU. c do Brasil. (BNSl
preceder 1 leitura da» citações, nas'
quais se verifica que o major-aviador
Jo-cph A. Roberts, durante os três
anos em que serviu como chefe do
Suprimento da Seção Aeronáutica da
Comissão Militar Mista Bra_i'-EE.
UU. prestou constante assistência aos
órgãos dc suprimento da FAB, for-
necendo diversas informações para
a solução de complexos problemas
relacionados com a sua especialidade
e empenhou-se na realização do Tro-
grania de Assistência Militar, não
medindo ecforços para que essa as-
.istênci;-. se fizesre com o máximo
de eficiência. „

O próprio ministro da Aeronáutica'.he colocou 110 peito a medalha de
prata d. Mrrito Sar.tos-Dumont.
Coube ao major-brlgadeiro Reinaldo
de Carvalr.o, proceder a entrería do"brevet" de piloto "honoris causa" j
du FAB ao capitão-aviador Ralph W..
Haymaker, que durante cerca dc doisj
anos, como ajudante de ordens do I
chefe da Scçao, "manteve estreita j
ligação con, as autoridades da Ac-,
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guldade 6 ã constante da relação,— Abilio Vadas — Francisco Faus-.gns Ferreira.

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO
GABINETE ida Silva, da D. P. A., por ter tidojD.

1. 11 n nrv.nriTn r-AMTAl 'transferido para a F. C. Ex.. ser_!59,
Q«f.i.iiAr°??™"AGòaTODíi__to' P»r» a F"enda VadMiti; 2«sfEDERAL, 10 DE AGOSTO DE 1959|t -^ujx Alon|0 de Andr_de, doBOLETIM INTERNO H* 180

Para conhecimento desta Diretoria
e demais órgãos do Exército, publico
o seguinte:

APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
ADMINISTRAÇÃO — 2.» ten. José

Orlandlno da Costa e Souza, da D.
P. A., por conclusão de férias. (Pu-
bllcado novamente por ter saldo com
Incorreção no Rol. Int. 11° 176, de 5
de tgósto dc 59. dela D. P. A.l;
2." ten. Htl-Cbrando de Andrade Fa

E. C. F., por conclusão de trânsito
e recolher-se à sua Unidade de des-
tino; Carmelo Pereira da Silva, D. R.
2a. C. R., por término de trânsito
e seguir destino: Francisco Rodrigues
Leite, do E. M. E., por ter sido cias-
sificado no E. M. E.

PROMOÇÃO — Ao posto de major,

p. A. n." 177. de 6 de tgósto dc
relativo i entrada em gozo de

Com a presença de altas auto-
ridades da FAB, foi íestivamen-
te comemorado o transcurso do
1- aniversário de criação do
Destacamento dc Bas* Acrea
de Brasília, tendo o maj. av,
Francisco de Assis Lopes, co-
mandante, baixado expressiva
ordem do dia, lida perante a tro-
pa e cerca de 150 convidados.

Em i"guida, os diretores da
NOVACAP foram agraciados
com a Medalha dc Prata do Mc-
rito Santos-Dumont, pela coopc-...i,:«..j qüe (üüi prestado .» FAB;
alunos da modelar Escola de Ae»
ronáutica dos Afonsos executa-
ram acrobacias na cama elásti-
ca; aviões da Esquadrilha do

Fumaça realizavam arriscadas
evoluções nos céus da nova ca-
pitai; inaugurou-se o rancho da»
praças, com capacidade para 500,
onde foi oferecido um almoço,
almoço.

Os convidados visitaram, de-
pessoas, onde íol oferecido um
cidade, inclusive o edifício-séde
do Ministério da Aeronáutica.

Na foto o brigadeiro Armando
Ararlbola, comandante da 4n.
Zona Aérea condecorando a viú-
va do ilustre engenheiro Bernar-
do Sayão.

Aniversário do Acroclubc
de Franca
FRANCA. 10 — No próximo dia

30. o Aeroclubc desta cidade co-
memorará o seu XX aniversário dc

BASE AÉREA DE PEASE. Nova
Hampshlre. 10 — Um enermp bom-
bardeiro "B-52" caiu, hnje, a 24 kms.
desta base aérea, localizada no su-
deste do Estado de Nova Hampshlre,
mas seus nove tripulantes consegui-
ram saltar dc pára-quedas c chegar
à terra ilesos. (UPI)

NOVO TELEGUIADO DA NATO — A Força Aérea dos Estados
Unidos acaba de anunciar o emprego de um novo foguete teleguiado, o
"Mace", de raio de ação superior a mil quilômetros. A nova arma, a
ser colocada em serviço em substituição aos foguete, do tipo "Mtta*
dor", já fiz ptrte do arsenal da NATO, ttndo tido enviada part at ba*
sts aliadas na Alemanha Ocidental. O "Mace", capaz da transportar uma
carga nuclear, é aparelhado com equipamento "Atran", qut Iht propor,
ciont orientação ao alvo por controlo rtmoto. Na foto, um "Mace", lan-
çado, do Interior da um hangar blindado, no campo dt provas do Novo
México. (Foto USIS).

CARGUEIROS TURBO-HÉilCE NA AMÉRICA LATINA
O comerei, aéreo entre a América

Latina e os EE.UU. receberá enor-
me Incentivo com a entrega dc uma
frota de 12 "vagões voadores", a tur-
bo-hélice, quc a "Pan American World
Airways" acaba de encomendar.

Ao anunciai- ontem a compra dc
mais de 60 milhões de dólares, a com-

rican" sáo "Lockheed, 207", com qua-
tro turbinas "Alllson", de 8.500 ca-
paios cada uma. (A entrega das no-
vas unidades »stá prevista para prin-
ciplos de 19621.

APÓS A ATERRISAGEM
o avião "embicou"

Ontem, vim avião do "I/yde Aéreo''
(DC-4) sofreu ligeiro acidente 110 Ae-
roporto Santos Dumont, ocasionando
susto aos passageiros.

Côrca das 14,30 hs., a aeronave pre-
fixo "PP-AXQ". procedente de Forta-
leza com 44 passageiros, após sc co-

As aeronaves prestarão serviço em,
todas as rotas mundiais da compa-
nhla, mas a incorporação à frota da muniear com a torre dP controle do

panhia destacou quc o baixo cuslo companhia ÍP'r> tsp«el„l significado asropo..., ntorrlaaou normalmente.
Ipara a América Latina, onde a avia* Quando, porém (na altura da Escol»
Içâo cresce de importância a cada dia, Naval), preparava-se para acompa-
I tendo em vista o desenvolvimento do nhar 110 final da pista a curva, para
comércio internacional. (No decorrer:o pátio dc manobra, a blquilha en-

Idos últimos 10 anos, o movimento dc colheu repentinamente, ocasionando
carga aérea entre os EE.UU. - a Amé- p 

"emblcamcnto"
rica Latina aumentou de tal modo que Em conseqüência, os passageiros,
a "PAA" transportou, em 1933, um ] tripulantes e os que assistiram á opor-

15 horas, no salão do honra do Es
tado-Malor do Exército n cerimônia dc
entrega dc Espadas aos novos gene-
rals rccém-promovldos. A solenidade
será presidida pelo respectivo chefe,
gen. Floriano de Lima Brayner, na
pretenç.-i dn oficialidade amigos e ca-
miradas dos novos chefes militares,
que sâo os seguintes: generais José
pinheiro do Ulhôa Cintra, Floriano da
Silva Machado, Ramiro Correta Jú-
nior. Rafael de Souza Aguiar, Orlan-
do Gomes Ramagem, Armando Noro-
nha e Álvaro Alves da Silva Bragt.

UNIFORME DO DIA F, PARA
CERIMÔNIAS

Foi marcado o 5o uniformo para,,. 
¦manhã, dia 12. A secretariada Guer- <" 

Jn£o 
°e Cu.lt ba em gozo

ra marcou também o 3° uniforme, rtrl,,! Fre_d.rlco Neto dos Reis Pi

o cap. Edelberto Nunes Vianna e
transferi-lo para a Reserva de lt. 'responder pelas funções de chefe da
Classe no posto a que é promovido, !S_»D3-D. P. A., acumulativamcntc
nos termos dos artigos 12, letra "a"jcom a de chefe da D3-D. P. A., o
c 13 da Lei n.° 2.370, de 9 de dezem-|ten.-cel. vet. Jacyr dt Motta Gui-
bro de 1954, com os vencimentos in- marSes. ambos desta D. P. A.

INFANTARIA — Cap. Josc Miguel, tegrais da citada Lei 2B8. observados! DISPENSA DO SERVIÇO - Con-
da D. P. A., por conclusão de fé-!05 artigos 53 e 291 da Lei n.« 1.316, cedo quinze dias de dispensa do se.
rias; gens. de divisão R/l, Naylo Jor- de 2o de janeiro de 1DJ1 e 1° da Lei

licença especial do maj. vet. Mozart fundação, ocasião em que várias so-
Moacyr Moreira da Silva, desta Di- ilenldades serão realizadas, estando
retoria. Iprevista a vinda dos alunos da Es-

ALTERAÇÃO DE FUNÇÕES — Em'c°la de Pára-quedistas de SSo Pau-
virtude de haver sido tornado sem l0; bem como _e aviões da FAB.
efeito a entrada em gozo de licença I Também será realizada a coroa-
especial do maj. vet. Mozart Moacyr
Moreira da Silva, fica sem efeito a
alteração de funções publicada nn n "
2 do item I do B. I.-D. P. A.. n.° 177
de d de agosto de 1959, que mandou

rias, da D. P. A., por término de
Realiza-te amanha, dia 12, às (crl-- e estar pronto para o sc-vtço.

ção da "Rainha da Asa", já estando
em organização o respectivo con-
curso. |Asp.)

Homenagem ao brig.
Henrique Fleiuss
Oj amidos e admiradores rio ma-

jor-brigadeiro Henrique Fleiuss.
presidente do Conselho Nacional rio
Petróleo, aproveitando o ensejo rio
transcurso rie sua data natallcla

total de 4,154.545 kg...), renda, passaram por um susto, Poit*
"O desenvolvimento dos .ervlços de COs «^indoa depois chegavam Junto
,»~» _-, ~»,_h- «»».» .»_,„„,-! ao avião os primeiros socorros que,

[carga em grande escala — segundo
declarou-nos o sr. Juan T. Trlppe,
presidente da "Pan American" — per-
mitlrà também manter fontes de tra-
balho para muitos operários especla-

llizadc. que, do contrário, seriam des-
| locados pelo impacto tecnológico da
cia do Jato."

As características dos transportes

felizmente, não foram precisos. Em
seguida, a porta íol aberta e tod)t
desceram ilesos.

SAIU DA PISTA
E MERGULHOU NA ÁGUA

... carga , t„rhn.héi,rr .dqS. todos passageiros ô tripulantes
permitem que aterrissem em pistas; "aluru
de apenas 1.200 mts. c tua constru- jul...
çáo especial facilita o carregamento, HONG-KONG, 10 - Um avião ri«
do aparelho diretamente de um ca- transporte tallandís que tinha a bJr-
mlnhão, acrescentou o sr. Trlppt. do 24 passageiros e membros da tri-

Destacou ainda o presidente da pulação tatu dtpltta e mergulhou de
"Pan Am" que a companhia, com 0 _arl. no mar' h"J« rip """'V1' f|fp0J*
objetivo de ampliar serviços carguel-, «>- hn"r "t-rrado no acródromo de
ros, enquanto aguarda a nova fro- (Hong-Kong.
ta, hdaptarà para o transpirte de1 Os passageiros apenas tom-raro um
mercadorias muitos dos aparelho» banlwP°rque, felizmente, orosrnpre*
"DC-7C" que emprega atualment. em «nt.. P-Uca profundidade em .1 lt*
serviços rie passageiros. (O "DC-7C" <"" da P1*1"- naa Proximidades <U
tém suficiente raio rie ação para rea. r(,str'- Enquanto p avião permanecia
Uzar extensos vôos tem esealaa). Inclinado, de fuselagem para o tr. os

I passageiros saíram d.i carllnga, um a
nm, sem o menor ferimento e npe-
nns um pouen molh_dos. (FP)

ge da Cunha, por ter sido promovido n.o 2.283, de 9 de agosto dé 1954.
o gen, de brigada, transferido para I LICENÇA ESPECIAL — Torno tem
a Reserva e promovido a general ti-;«fptto o n.° 3 do item I do B. I
divisão; Alceu Juvino Marques, por
ter tido promovido ao posto atual,
com transferência paia a Reserva de
lt. Classe; gen. de brigada R/* Cris-
tovam Massa, por ter sido promovido
ao posto dc cel.. transfe-itlo para a'
Reserva de lt. Classe nesse posto ei
promovido na inatividade ao posto dc

Sr. Juan T. Trtpp.

de operação riésses aviões, especial-
víçÕ JMM^e.êonto ^mT-titt de Í9-9.!mandarão celebrar oficio religioso mente prrparatlcs para o transporte
ao major vet. Mozart Moacyr Mo-; em ação de graças, dia 1." de se- de mercadorias, permitira uma rerin-
relra da Silvt, de«tn D. P. A., a ; lembro, as 10 horas, na igreja da! ção de até 50';, no custo rios fretes.
contar de 4 de agosto de 1959. í Santa Cruz dos Militares. 1 Os novos cargueiros ria "Pnn Ame-

No gabinete do Ministro
O ministro F.A. Corna de Mello,

recebeu, ontem, cm seu gabinete;
O brigadeiro Armando Serr.i de Me-

NOTÍCIAS DA POLICIA MILITAR
TRANSFERÊNCIAS E CLASSIFICAÇÕES NA FAB

general de brigada: trns.-ceis. Djalma Corporação, atendendo a sugestão do GulmarSes dos Santos; e
uniformo para da sllva Cravo' d0 20° R- ' • P01' diretor do Serviço de Saúde da Po- servir adido no gabinete da
..__i. j. r»r,»»_ifer — ' "

liai .MU lilIIUMIU U O. UIIII.MIII., . , .

o coquetel oferecido pelo adldo'nlel.,cl: AI" Ex • ?0~ as,-"nlr ¦ °'~
ar d.i Embaixada dc Porfu__l. «f?„ d» Arquivo do Exército: Heitorparimuita

dia 14. das 1!) As 21 horas, „ . , ,
CinAstlro Portuguêl; e para a que o Por término de dftpensa e ..ir -
embaixador dr» Indonésia oferece dia
17. das 1!) As 21 horas, à rua prudente
de Morais 307.¦«_? Para Pouso Alegre, onde co-
manda t A.D.4. regressou, ontem, o
(en. Waldemar Pio dos Santos, vindo
a esta capital por motivo do recente
leleclmrnto de sua gcnltora.

? O ministro Henrique Lott rect-
beu, ontem, ps mars. Odllo Denys e

no Clube Silveira de Vasconecllos. do 23." P.. I
por término de dftpensa e regressa
â tua Unidade; majs. Túlio Madruga
do 3." B. C, por trr vindo ao Rio
com dlspcnst do serviço; Eloy Jacln-
tho de Moraes, do Q. G. R.-J, por
ter vindo - Ctpltal Federal em gozo
de férlit- Tude Xavle-Muller dó-0 8° BtUlMo, o capitão Neyl Hamil- D. Ana <
«.- R. I*; pordé„con «?*.?"" 

'.ôz. t« Neve, Sotres qut• p.ssou . ter* "Deferido"
de férias, no Rio; Francisco Ferían» vlr ?dldo a? Gabinete do cornando-
rio d« Frott Mattos, do 2» B. C. C. §«») ¦ ,a »un«ontr como elemento
L.. por ter sido concedido lo dias de d? 1,*açâ° '"'.! ,a PoUclâ, MillÍar>- °'

Lionrd..-Ãn,u-o;Vr,V,ini.t7o-píínTo'ct:dlspen,. psra desconto em fírl.t « S\r_"cn.e"_lme,. o nece Ario, 
'e^

tado. os gens. Nettor Souto de Oli- P«-.r de S de aeosto de J9 e con- PJ!? 'Sf. 
«Soílí d_ __rá_i fô-iveira. Floriano de Lima Brayner. ünutr nesta Ctpltal. STft?Ji_Li.ftí^_íSSt n.^15 ./1.

SS0.^ i.riUr",cy«eI Sr. ,«'*»«* -i ^ »"tor C-rJ» S _o°Ta4d^__mMd,_^f.
^\ 

d_r.v"i_Vv-_- -.«hi« i !¦_'"." do A"lar81 Pi,,r,1(a' d0 c- M- -• tenente Ângelo Ribeiro de Almel-Schllinge An-y da Ro<ha Nóbrega t t,n. j ,,or ,er jjdo julgado Incapaz d»- _ do BtttlhSo de Gutrdts ptn
2S?Wm dr__mr^^.tesuéíir tempôririâmente para o »erviçoP « . nud.-M.foi. onde-Jà »".^ tildoffuir a ílm de competir na Suécia. |cntrtdo em 120 dias de licença rara 0 ctplUo waltw Prado Melo: do Re-
DAVDT FAIlRlriO REdinK 1*1.ATI»;tratamento de saúde, t partir de 23 timento Mtrechtl Cttttno dt Ftrii
NA* DK QBNERAL DK KXÍRCITO |Jun. do corrente ano.

Por necessidade do serviço. (o-1 meida Coragem e monitor 3' sgt.
ram classificados, os seguintes Armando Zacarias Dia?.

A PMDF cuida da saúd* do "Cosme^ara o Batalhio de Serviços, ondcj oficiais superiores: ten.-cel.tv. Cl?ssificnndo necessidade serviço;
Dtmiâo" — O romandante-geral da.JA serve tdido, o 1° tenente Carlos Wsltcr Estanislau do Amaral, na ! 2" tens. Ints. Acyr Martins Barbosa

passar a Diretoria de Engenharia; maj. av. Ina base aérea d" Belém l.ennc Nu*
0 comando- Mélio Marlnckk, no Q.G. da 3a. ! nes de Matos t José Lucinno Ca-

!c líria MHita* e louvando-«e no ofe- gejal, o cap. J0A0 França Coelho. zona Aérea; maj av. Josc Laitano bral na base ;.érca dc Fortaleza;
reclmento do secretario de Saúde da Requerimento» — O corr.ando-gerôl Távcra e maj.-esp. Imetcorologia) Lúcio Valr-, Barroso e Lúcio Wan-!'" '" f; " nou « vacinação despachou os jeguintes requerimen- Thcocioro Rodrigues Teixeira. am* decü de Brito Gomes, na base aé- '.

de todos os (of: tenente-coronel farmacêutico rc- bos na Diretoria d- Rotas Aéreas; rei de Natal; Nebar Gulllcm Brito-:
formado Cllmtco dt Silvt — "Nada maj.-esp. laviSoi Jarbsj Monteiro j rei-, Gilson Gomes Ribeiro, Jona*

A vacinação seri realiiada nos pró- há que deferir, por tc- a Dirctorlt de Moras, na Escola de Especitllt- thag ria Rocha Ferreira e Paulo,
prios Quartéis da Policia Militar. de Intendênci» tomado as providên- tai e os majs.-esp. I fotografia 1 i Moura.. Silva, na base aorca deMovimentaçAo de Ofleitlj _ Por rias necessárias part o ptgtmento dt Milton Gomes da Silvt t (tráfego íPorto Aérea de Porto Alegre: Josehlnecessidade do serviço o comando- diferença de proventos. 1 partir de;.ereo» José Simões Henrique, am- Maurício de Carvalho e Joscli Car-
ge-al transferiu do Estado-Maior para Ij de jjnelro do corrente 1110"; e.'b0. no Estado-Ma|or. los Miguel na bate aérea de SSo

Dts.gnando necessidade serviço ! Paulo, Aloislo Dantas da Silva na

Primeiras cxpcriênelns
acrostnticas

O deputado Osmar Cunha enviou
ao ministro ria Aeronáutica mrnsa-
gem ao ensejo rins comemorações
rio _50.r> aniversário das primeiras ....
experiências acrostáticas efetuadas nezes, comandante da 1' Zona Ae-

;pcln parlre Bartolomeu de tiusmâo.rea; cel.-avi. Henrique rio Amaral
"fato histórico de mais alto tlgnlíl- Penna; deputado .los.'. Cândido de
cario para o nosso pais, que assina-1 Ferrar.; sr. Antenor Mayrlnk Veicn
Ia a primazia brasileira ria conquis- le o embaixador ria Argentina rir.
ta do ar", associando-se As homena-: Felipe A. Espil, e o artlrio teronau-
Kens prestadas pela FAB à memória' tiro militar argentino Guilherme V.
rio Inventor brasileiro. yalos Martlne/.

.intivariolict e antitiíica"Cosme e Damlão".

do corrente mo"; e,
de Andrade de Souza —

RECUPERAÇÃO
DO MARÉGRAFO
DE SANTA CRUZ

Ontem, no Superior Tribunal Mill* ARTILHARIA Mtj.**_,• **ae"* »•»»'_«•"*, "gotljando-se|Fr_nco Mo„„ __"_,. V. A
pelt promoção do colega convoctdo
ministro »enertl de Exército José
Dtudt Fabrlclo. ofercceram-lh» at pia-
tini» do novo posto, tendo o ministro
presidenta tlmirsi.tt Otávio da Me-
delro» o ttudado em teu nome • no
dc* demtls coletts. o ministro Dtult
Ftbrii-lo tp<.« «gradreer. foi cumpri

Arnaldo '
por ter'

vindo ao Rio rm « ¦ - ¦ dr dlspcnst (do terviço e regretsar A Unidtde noi
dia 9 do corrente. •

ENGENHARIA - Maj Erntstino
dt Anújo Pereira, do 1" Gpt. Eng.
por ter vindo a esta Capital a ter-
viço e por regressar A sede.

DENOMINAÇÃO
DE ESTAÇÕES
FERROVIÁRIAS

mentido pelo magistrado dtquele tlto1 SERVIÇO DE SA.DE — Medico» —'
Tribunal. jl» {ín. ífmberto Alexindrino da Stl-' O ministro da \l_Ç_o aprovou.

Por ter decido at funçoet dt vi. do _• B. E. Cmb., por te- tido através do Departamento Nacio-
adido militar junto » Embaixada dualta do H. C. E . contlnutdo em li- nai de £5tradaü de Ferro a deno-
Frtnca no Brasil, regressou dia 5 doicença para trttimtnto de stúde até rninaçáo de "Coronel Eurico-' à
-.-Sn-™-.-*"*" ° *'"• ABt0ta* fe2S_S!2,a__-_Í5^_^B^,Í-_r atual Parada de Toca.-tituada"noAnnrí Normand. , 1 • tenente Clodorolro Mortli dt Sou- ..„ ..n «____« _»,.__._- _,

Rtattta-t* na EacoU de sa_de __ _«• «-0 R- C. por ter tido . dt.. Km 559 ramal Paraopeba na
do Exército, no período de 4 a 17 dt *¦* dispensa ptrt desconto em féntt Estrada de rerro Centrai 00 Bra-
--•tembro vindouro, um -curso de!«»n< perreitsio de vir 4 Capim Fe» sil. Aprovou, ijrualmente, a deno
DitgnótUco • TriUmenta do c4ncer••j_*-«,•
que terá mintítrido r**lot médlcot do SERVIÇO DE VETERIN
fí^2L__*^tt,,««!»9 CtTrr«£l~ J,n,-C«1*- ?-âul 81,T« de S™" ÚM Km. 5J2 do meOTO rama!•rltnttç-o do pref. -#*> Pinheiro n. G. R. V.. poi ter ptisído p»»-a_iu. ii..t. O tefendo curto uri â Rrtcrva remo general de brrgidt:
def.tntdo aos médico» em g-r»l • tos Gentil d. Cunha Lopes, di Es. A.
cflcttlt tlunot <So 2 •r curso d» For-o.. per ter re*r-_tado de Jui- de Fo»n-tç»" dt OfscuW Médico», daquelt rt, aond# for. cor._ulin__ o C. Vet.
BMMtdBMnto 1 rui Monçorvo Ty dt ts. A. O.; cap. Jorg. Pinheiro
»m..,_ * ^«^f* S h.or*t,0J1' ,1J Borge». da Ei. S. A . por ter x-.ndoA» U hora» O <rwr.-r,darit* ds Etc-U.-
«?1. m-d. dr. Américo pereir*. to-
mou tMt» at provi_#rr_st» ptrt
íxlto d-q_«!e n,iv. Curto.

P»r t»r sido pA«»> A dtipottçieSiVg

monitor da Escola d-' Oficiais Espe-1 base aérea rie Salvador, Marcos Vi»
cilllítas t de infantaria de guarda | meio Vnle Dias, no destacamento de
.1 targt. Emerson Henrique Dias; bas,» aérea de Campo Grande; VI-
instrutor curso formaçüo sargentos: rente Mário Nogueira Ferreira no
ínf.ntaria 1- ten.-av. Jansen de Al- 'destecamento de base aérea de-——— ; Florianópolis; Ezio de tuna Freire '

Yai servir no E.-M. vn oVstacamento de base aérea de;
j '•-„  »_ Santo:; Antônio Haroldo de Souza1das torças Armadas pana na Escola de Especialistas dePor derreto do presidente da Re- A-rr.nAutlca. Aclndlno Simões da.

publica foi designado para servir no;romeca. n« Escola de Ofi-uii Es-!
-_ Estado-Maior das Torças Armadas ot pcci-llstas e tíe Infantaria de Guar- ;Rcall20U-5e no Departamento ten.-cel. av. Elser da Costa Felipe. _a; Edson Nogueira Aires na Esco-I

Oficiais-... indnr.» ila Prpparatória de Cadetes do Ari
,. . S -e Barbacena. Lan-s de Aguiar Gar-:

oficiais pára-quedistas cia no Hospital de Aer.niutiea de |
O brigadeiro Ernani Pedrosa Hard- Belém; Carlos Alberto dos Santos!

man. comandante da Guarnição dos I Beltrão, no Hospital de Aeronâuti- j
Afonsoi t o coronel Silvio Am*rlco ca de Canoas: Arthur Cario» Ban-
Santa Rosa. comandtnte do Núcleo' deira no Hospital tt AeronAutlca de
da Divisão Aeroterrestre acabam de Recife: Antônio Cario» Rodrigues
acertar a realização de competições Serra de Castro <¦ Paulo Battu \V|.
desportiva» entre os oficiai» das chrowskí no Núcleo de Parque dedua» fuaraiçóes. visando estreitar. Aeronáutica de Belém: Joseh Fer-ainda mai». o» laço» de camarada- ... t,..
gem que unem os componentes das re ia Guerra, w Núcleo fl> Par-
duts corporaçfte« al" "^ Aeronáutica de I-aró* San-

í At primeiras" competições serão ": rláv!0 Jo'*h -tartlns Francld-»
disputada» durante a.< comemorações Coíres da Silva t Olavo Duncan de

Ida "Semana de Caxias", compreen» Miranda R. dngue» no Parqu- de
1 dendo partida de tu.eboi. dia ii, no Aeronáutica de Recife; Artmi» Ta-
|__Udío tío BoUfogo t partida» de vares da Silva e Fernando Paulo

Com I autorização do ministro,TOllbol t basquete, dia ». no glni- G*r«'n; nc Parque de AeronAutíci
Amaral Peixoto, foi realizado noitio do Fiumineme. A fim d* haver dt s..o Paulo.

Nacional de Ponos. Rios e Canais.
I a segunda reuniSo da comissão de
I Concorrência Pública, autorizada
pelo titular da Viação, para a
execução de reparos e demais
serviços necessários à recupera-
çâo do Marégrafo de Santa Cruz,
no Estado do Rio.

OBRAS DE
SANEAMENTO
NO PARAÍBA

v.nti ^mfl^^mm^uZS^h Departamento Nacional de Obras!"1»1* »nterés»e em tomo da» pro- c,->r
— \esBart>Osa . * parida situada no H» Saneamento o itrmn ri« _i<?->» -•_• -0| Instituído Para o vencedor uniu A-rea t Soenon Pnhetre Bra

Souta da Vm. tia An —,.,--. ...... _>_ *»•"__•«_»•»»». u ii.iii<> _. _j_..»

VIVE SEM
BEBER ÁGUA

para o vencedor Zona A*rea t
1 conservai Umet-ta i-l" tref'u "C-t-TWj»ATl«_er P*uio Ri- n. Qrrarlel-Genertl da í» Tor.

cav.çir^.nu.We ^«V ?-.«*"-¦. «•"«»
ásua no Ettado da Paraiba.

ajuste
es-
de

rpm dispen*- do teniro e rtgrewar Um
dst I: 1 • ttn. Arnaldo Affonxi tíot°Rfl» SantAnn Filho, dt K». V. E .

ter rei.-.**-»* a tra Cai-iul
tent. Je** Cario» Nib-.).. dí CS

BELGR.-VDO. tugoslárta,
mctr.-_.cola de .0

s
9 —
anos.

t^t^t^^t^i^ja^ja^^^^i^^t^i^^^^mif^^^^i^^^^

Especialização nos EE. LT.

Ae-
t_r.

um vtlorr>«J» rer-.psrrhtrro des.p.r.- V;ço cap. ttp. com Jottph Ar-
eido no cumprimento do drver. que -n*ndo Moreira d* Fonnect do Quar-
nt tua curta, por-r- eficiente car- *ei-Ge-_-rii dt ía Zona part o

t piloto militar, deixo-a um Quurttl-Gentral da 4a Zor.a: I-
•en. tn!. Paulo Alves Saigado no

___fl_____n___H___MH3$%ítt_Í!i3--M^

3__«-?H--»^!^.-k-í*--L j.:V_ . J.5 -^_ajft£y --------->^--_»---»*-M

âaBHB^^H^EÍ-M-P-ff-»_MW-BO-r_B_y ____^______B

' - »----i!9_#_fr '*_3^i_s_*-4-_y^

^_-_^-__E^___l_-_8_-B:'' mVmWÍXnm KÍ^¦ -wPsf ^B ¦^^^Ê^^ÊHmr^mM

¦ skám^^^Smmm\mm\ ^R59Be% ffjl htt*^™ - é

lextmpto difniflrintt dt coragem t
!tmor à Bandeira dt FAB*. O coro- p..m,, a. a--oiForam designado» ptrt tfetuarem nel Ptulo Ribeiro foi o primeiro•'"•' de tua» espettalidadet, not ctdtte do» Afen*»»-. em t-rtudo» t

em Brí-sk» A F.B. nt no» campos esportivos, altamente

Um "Vanguard" em sua plataforma dr lançamento se-

(rundos antes da largada, em Cabo Canaveral, na Flórida

t: ^^It-tt^lii* ^Ü^^'^ *•*•*__ t-e-i-rw: *^» B»^« êle que nuncate tio _Kr_.!»rTT»T.t.-> c_» Mr:ra« tm »-_,„.,- *. w, »• r •»-» »._-- __» i_»_ _._ ...

Vjekoslav Muhina. rie Dujta Re-
sa. na Croac-.a. declarou hojf
qtse não b:be um jole de atua rsAF, pelo p-t» te st tttnaaac _t; dt_cípiíri»d« tendo «ido d-tUntuido* 
hâ »<¦-,»-.>« anna Arre«r*?n-nu !'** ,*r-s- Au^,1-t», __* Stntot Urra» com diploma» e mnialha» que o tor»

tíe (tbinete to n-.rn.tro da G_trrt o |Tt*»_-0 dt 'ri. e-.-.-'a-.t!

de Recife
para o Dep»V»i!o Ct-rtral dt Inten-
dtnrta, 3- »t'* Adi II n it Ol.ve ra
rre-.tt* <!t Ds"- torít <ie R.-.ras p_*_
t Esrott et EtptTr-li»-,»» dt Aer*»
nlutt* t r-bn Jc_« Batitt* *!f
Ol.vt.-j <sn Núcifo 6t Parque de
Aertniutica de l-»fAa Stnta r»'» t
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UNIFORMES MILITARKf
CASA MORAÍS ALVES

BANDEIRAS - ARTIGOS MILITARES
Vendo» o crédito

Rua Ur___eiono, 174-A — 43-6653

<r,

4159-
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Simplicidade da vida feudal
nas ilhas inglesas do Canal

INVESTIMENTOS
CANADENSES NA
INDÚSTRIA CHILENA

VENDAS DIVERSAS RÁDIOS E TELEVISÕES
77In rns-niRA PORTÁTIL - Ven-'ESTANTE aço desmontável 3 m. alt.|TELEVISÃO - Americana, tela l_ay-
MÁQ. COSTURA HUHiAijL Também 

so-;Ban- Verdadeiro cinema, nunca teve
do 1. Sing.r. tipo baby. ou 1 Elna. 1,68 comp. 30 cm ttrg lamoem 

^o , uco ^ _
e 1 caseador novo. Tel. 3i-7069.__ _ jra^ivros pari ^ 

gg : Vendo pw n m^ Ver Barata Kibe,_
r0 153, residência, tel! 57-3781.

37-7M9.
24055 89 22-6839.

LONDRES — Bele Lawrie — (BNS)
— Formando uma meia-lua côr de
esmeralda na costa francesa da Nor-
mandia, destacam-se as Ilhas do Ca-
nal, famosas pelo gado que vive no
solo fértil de duas dela?. Quando
auilherme o Conquistador, Duque
da Normandia, apoderou-se da coroa
inglesa em 1066. trouxe consigo a
propriedade dessas lindas ilhas —

Jersey, Guernsey, Aldcrney, Sark,
Herm, Jethou e Lihou, num total de
195 Km2 — aliás as únicas partes
de seu ducado ainda pretencentes à
Coroa britânica.

Jersey e Guernsey, recebem de
maneira geral, mais sol durante o
ano do que qualquer outra parte
do Reini Unido. Por toda parte
florescem esplêndidas samambalas,

trepadeiras agrestes e trevos raros,
• mesmo o solo mais árido é cober-
to por tojos e urzes.

C: habitantes sáo descendentes de
uma vigorosa raça de homens do
mar, de linhagem nórdica embora
hoje vivam em terra. Possuem uma
capacidade de recuperação várias
veies provada durante a II Guerra
Mundial, quando as ilhas foram
ocupadas pelos alem&es, sofrendo
terríveis pri-açõeí. Entretanto du-
rente os últimos 14 anos, a popula-
çSo dedicou-se com perseverança à
recuperação da agricultura e hor-
ticultura — »s principais atividades
econômicas — com a única diferen-
ça de que, antes de 1930, o famoso
gado Jersey e Guernsey lideravam
a lista de exportações daquelas duas
Ilhas. Colocam-se agora bem mais
«baixo na lista, tendo sido substl-
tuldo por tomates c batatas.

Todas as ilhas scfieram durante a
guerra, mas o caso cie Alderney foi
talvez o mais triste, pois seus habltan-
tes foram evacuados c. quando ces-
saram as hostilidades, apenas metade
deles retornou — encontrando devas-
tado o solo materno.

Entretanto, em 1959, indòmitos, e
com o auxilio do Governo inglês, os
ilhéus começaram a reconstruir c
restaurar em bas*: comunal. seu
principal meio Cc sub-istcr.cia — a
agricultura.

Aldcrney, SarK, Herm. Jethou c
Lihou são dependências de Guernsey

SANTIAGO DO CHILE
anunciado que as jazidas de cobre
de Paposo, que se encontram no
norte da província de Antofagasta,
fcrain cedidas a um consórcio cana-
dense do qual não se deu a conhe-
cer o nome. por uma soma de 550
milhões de pesos chilenos.

Os depósitos pertenciam anterior-
mente à Socied.id Latorre Prenafe-
tn.

Êste c o primeiro investimento ca-
nadense na Indústria chilena. Ini-
cialmente, o Consórcio empregará 3

ESPELHO 1.50x1.50 ms., m.
ótimo para boite. modista, etc; qua-

mi dros a óleo. estante para livros, ar-
1 .mários para talheres máquiqn de cos-

1 tura Elfk Portátil, 2 bonecas li

bu<to para vitrina, manequim 46. 2
balanças, colcha de vicunha, man-
teaux de pele e estola, perui-a de ca-
belo preto, relógio de mesa. Motivo
de mudança. Vende-se. Av. Copaca-
bana. 798, apto. 1202. 16038 89

aravilhosõ .EST. DE DES. KERN -- Vendo um;'formidável 
estojo Kern novo em;-———-——-

récem-importado da Suíça ci I HAülOVITROLA

TEI_EV_SAO Philco — Tela rotativa,
modelo 1960. Chegada agora. Tel:
42-5564. 14708 60

MESAS PARA TELEVISÃO — Desda
1.000.00 e armários embutidos, desde
4 500.00 o metro, dormitório» e «alai
de jantar c peças avulsas. Fábrica.
Av Suburbana 1.1S5 fundos. Tels: —

BURROUGHS — Vende-se máqut-
na de somar elétrica, em ótimo es-
tado de conservação quase nova por
CrS 42.500700. Ver e tratar A Av. Rio
Branco, 185 18" s| 1.810.

845 89

AI — Reforme seu
fazendo uma EstolaO FRIO ESTA"

casaco de pele,

Philips — de ai-
modelo 1959, totalmen

RADIO SPICA 1960 — Vendo dois!
--.., Rn: melhor oferta Av. Copacabana 1.05S 49.0433 . 34-5729, sr. RIBEIRO.- ' >0' _ Zelador. 18294 60 83214 60

£01113) iCV,t.àl«»->.w. -ww« *-* mrtmmm— ~ ' | M I _J li**
cerca de 30 peças, por um preço ita-.iaeliaaae,
muitíssimo mais baixo do que o da He automática, móvel em pau marfim.
praça. Tratar com o ar. Alberto Car
los pelo tel: 27-3391. 10623 89

FAQUEIRO DE CRISTOFLE — Ven-
dem-se e peças de talheres avulsas,
juntos ou separados. Ocasi5o. Rua do
Rosário 145 sobrado 2458 89

TAPETES PERSAS — Usados em bom
estado feito a mSo. Vende-se juntos
ou separados. Ocasião. Rua do Rosário,
145. sobrado. 2491 89

~.r. = »* «SH_^F5ãíS__ã_wa-^
a domicilio, dá orçamenta Rua 1

possui uma igreja
prisão com duas celas, nas quais
nenhum prisioneiro passou mais rie
dois dia."-. Conta ainda com uma
"Seignrune". onde vive n administra-
dora, Dam. of Sark. Sra. R.W.
Hathawy. Náo é permitido o tráfego
de carros na ilha constituindo as
bicicletas a solução inevitável para
o problema de transporte para a
maioria das pcssor.s.

Herm, Jethou c I-ihou situam-se
ao longo da costa leste da Guernsey.
Tanto Herm como Jethou sSo arren-
dadas, tendo e«ta última sido. certi'
ocasilo, residência do romancista
Compton Maekenzie, Um velho con-
vento adornava antigamente Lihou,

porém Oo alemães usaram-no como
alvo para exercícios do tiro durante
a II Guerra Mundial.

BANIDO O CULTIVO DO FUMO

Consórcio terão Inicio
com a exploração Setembi o.

se enedntram em |

de
155 — Tel: 43-5988.

14693 89

ção clc dois
atividades do
o quanto antes,

^^notòrlamente^ca'™ íi" |CONSULTÓRIO DENTÁRIO - .Ven-
IZ Zl^TZ£f8en£ das fe^tt M?Cra
jazidas puder ser iniciado, o mine- bQa conscrvaçj0- ver diariamente à
rio será exportado através do por-,rua __)ambina. 145. Telefonei 
tn de Taita. que se acha próximo das '46.2235 — Botafogo
jazidas. (ANSA) 1191)0 89

ESPORTAÇOES EM
ESCALA

GRANDE

As exportações desfas pequenas
Ilha» para a Grá-Bretanha perfa-
sem um total respeitável. Durante
o ano de 1958, a soma atingiu-17
ml-hfie» 558 mil libras esterlinas, a
maoria. proveniente da venda de
fruta» e legumes. A Grá-Bretanha
«nvia nara lá, entr" outras coisas,
maquinaria, veículos rodoviários e
aTlôes, totalizando as lmportaçóes
em 1858, a soma dc 27 milhões 120
mil 197 libras esterlinas.

Mais próximas da França que da
In g'la terra, as casas da ilha nâo
parecem Jamais haver perdido a
semelhança com as do continente
francês especialmente as fazendas,
construídas em granito de um marrou-
rosado cálldo, com Janelas de per-
«lanas verdes. O famoso gado Jersey,
a terceira exportação mais importan-
te da Ilha, c conhecido em todo o
mundo pela pureza da raça. Apre-
lenta côr castanho claro ou aclnzen-
tado, com características cervldeas,
lendo grandes produtores dc leite;
a produçfto média é de 3.180 litros
por ano, sendo excelente para a fa-
bricação de manteiga. Como cada
cfntimctro de pasto da ilha tem o
«eu valor, o g'ado é quase sempre
amarrado no locai de pastagem.

Dois outros produtos da ilha sSo
também bem conhecidos — hatata»
(Jersey Royal, famosas por amadu-
recebem cedo estarem livres de
doenças resistirem bem ao arma-
xenamento) e tomates. Existem pou-
cas florestas em Jersey ou em
Guernsey, íendo portanto natural
que as Ilhas importem grande quan-
tldade dc madeira para construç&o
assim eomo combustível, comprando
ainda um total apreciável de artigos
alimentícios na Grá-Bretanha.

SUPLÍCIOS DA GUERRA

Guernsey, que os antigos escrl-
tores normandos chamavam Greneiy,
ou Ilha verde, é também uma comu-
nldade agrícola. O gado da Ilha é
maior e mais resistente que o de
Jersey, apresentando manchas ama-
relas e brancas. Antes da II Gueira
Mundial era exportado em grande
quantidade, especialmente parn os
Estados Unidos. Embora a exporta-
eAo não tenha, cie modo algum, ces-
l»do, os tomates cultivados em es-
tula encabeçam agora a lista de ex-
portaçôes da ilha, seguidos de flores
¦ uvas. ,

E estranho pensar-te que o fumo
foi certa vez um próspero artigo dc ex.

portaçáo das Ilhas do Canal. Isso
sP deu cm princípios do século XVII,

quando Sir Waiter Ralci-.li, Gover-
nador dns Ilhas durante três anos,
Introduziu aquela planta. A Indústria,
entretanto teve sucesso demais. Tor-
nou-se rival do fumo cultivado na Vir-

ginla, c como a alfândega real lucras-
se multo mais com o fumo norte-
americano, o cultivo foi proibido em
1628.

Naqueles dias e até 1900. a exporta, j
ção das malharia florescia nas ilhas, j
Em 1788 Jersey exportava mil pares :

de meir.s tricotadas por semana; !
hoje em dia êsse artesanato é pra-
ticado apenas em pequena escala.

Durante muitos mos. os atrativos
dc Jersey. Guernsey, Alderney e Sark ,
foram conhecidos por milhares dc
visitantes cio resto dn Reino Unido.-:
deslumbrados por encontrar um eco ^
da França dentio da Grã-Bretanha, i

Do mesmn modo, as ilhas atraiam j
visitante do continente francês, igual- ,
mente intrigados ao descobrir quan-j
tas antigas tradições francesas ainda
s5n cultivadas ali. O francês ainda é I
a língua oficial cm Jersey c em todas

NOVA VARIANTE
ABERTA AO TRÁFEGO
Foi aberta ao tráfego cm 31 de

julho último a variante Joaquim
Murtinho — .laguariaiva, na Rede
cie Viação Paraná — Santa Catarina.
O novo percurso, de 31,8 km de ex-
tensão, implica, em relação ao tre-
cho antigo, uni encurtamento de
3,8 km.

Com a diminuição da rampa, de
2,srõ para 1,5%, verificou-se um au-
incuto de 2,5 vezes na capacidade
de tração daquele trecho, elevando
as composições que irão trafegar na
nova variante o seu índice de trans-
porte clc 150 para 375 toneladas.

A execução da referida variante
foi custeada através de empréstimo
concedido pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico, que
financiará ainda o seu prossegui-
mento além de .laguariaiva, até a
estação de Fábio Rogo, no trecho
Itararé — Jaguariaiva.

ANTIGÜIDADES — Compro objeto
ou móvel antigo. Torcelanas, cristais,
metais, quadros, tapetes, etc. Telefo- j na
nes 52-9517 e 52-9711. 246089 944.

custou Cr$ 50.000,00. vendo urgente,
motivo de viagem por Cr$ 18.000.00
ainda c| garantia. Ver na Av. Rio
Branco. 185 apto. 617 — (esq. Almi-
rante Barroso).

13507 60

RADIO TRANSITOR duas ondas an-
tena metal — Vendo dois urgente
36-4412. 18296 60

ALTA FIDELIDADE - c| 3 auto-
falantes, controle de graves e agudos
separados, 3 rotações, 2 agulhas per-
manentes, 4 faixas de onda amplia-
das. 2 móveis pau marfim — Custou
Cr$ 80.000,00 — Vendo urgente mo-
tivo de viagem por 25.000.00 - Ver

Rua Barata Ribeiro, 200 apto.
13508 60

SOFA-CAMA DE CASAL. Probel, su-
perluxo. totalmente novo, feito com
vulca-espuma e lindo tecido verde
com fio dourado, sem vinco central.
O que há demais moderno. Custou
Cr$ 18.000,00. vendo p/ CrÇ 8.500,00.
Alta-fidelidade em 2 móveis, de CrÇ
80.000,00 p/ Cr$ 25.000,00; etc. Ver ur-
gente, motivo de viagem, Rua Barata
Ribeiro. 200. apto. 944. 13504 89

ALUGO Juntas ou separadas 3 sa-
las frente Ed. S. Afonso, R. 7 Se

18276 89
de

COMPRO pratarias, faqueiros, bai- tembro, 52-5355.
xelas, candelabros bandejas prata _ —jj-j-— - 

pj_obel
velha, moedas Antigüidades, ob_e- de espuma, COm
tos de arte, etc. Tel. 58-8_52. braços f ma]aj de Vu,ncatex. tem

costura no centro e fio de ouro.
Custou 18.000,00 vendemos por ....
8.500,00. Tel: 57-3781.

26830 89

SRS. BARBEIROS — Máquina elé-
trlca para cortar cabelo marca "Os-

ter" modelo 22 c] 2 pentes.
42-3066. 58703 89

VENDE-SE — Objeto de arte, em
porcelana, bronze, marfim, cristal etc.
Rico serviço para jantar; outro para
chá e café. oalhas. lençóis, colchas
em Unho, renda e ricos bordados; fa-
queiro, bandejas, salvas, baixelas em
prata cristofle, etc. Pinturas, coleções
d livros e outros artigos. Tudo de
ocasião. Rua do Rosário 145 sobrado.

2457 89

TV Philco seventeener III porta-
ti! americana c/antena alça, for-
rada a couro, estreitíssima, nova
37-3082 c/4.» via. 16015 60
TV PHILCO 17 Seventeener III por-
tátll americana tipo maleta vendo
urgente 37-4210 Rua Santa Clara ..
292 lUXO. 16008 60
VITROLA stereofônica Grundlc por
tátil maleta couro branco vende-se
37-3082 urgente, alemã.

16013 60

ALTA FIDELIDADE. 1960, som este-
reofônlco, com 4 rotações, auto cen-
trai dos alto-falantes, som de órgfio,
c; 2 móveis caros, desde 80.000,00 —
Vendemos urgente por 18.000,00, pode
trazer técnico. Ver urgente A Av.
Atlântica 3308. apt. 1. térreo. Posto 5.

CONSERTOS DE RÁDIO
TRANSISTOR

0
Técnicos especializados, peças orl-

glnais para todas as marcas. Tele- ,
sistor - Barata Ribeiro 200, ti 225, Republica do Peru
— Copacabana. 4865 60

CONSERTOS DE RADIO E TV
Técnico experimentado conserta rá-

dio e TV a preços módicos — Tel.
42-7993 e 46-0765 Sr. BENNY.

2308 60

COMBINADO GRUNDIG
Alta-Fidelidade

Vendo, rádio com ondas curtas, mé-
dias longas e freqüência modulada,
toca-discos e gravador TM-8. em lin-
do móvel, estado nova. Vendo tam-
bém televisão portátil G.E.. 17 po-
legadas. Ver de 9 às 12 horas. Rua

72. apto. 603.
4936 60

TELEVISÃO CONSERTOS
I

FONE: 36-3017
Técnicos eitrangeiroi. Materials originais. NA SUA CASA, NO MESMO DIA.

GARANTIA DE TRÊS MESES"TÉCNICA ELETRÔNICA" - Firma Reg.
RUA GUIMARÉES NATAL, 2 — COPACABANA

18111 60

GRUNDIG TRANSISTOR — Vendo
um pequeno recebido agora da Ale-
manha — Funciona com pilhas de
lanterna. Fone: 47-1898.

10632 60

VENDE-SE HOJE — Ainda na em-
balagem, Contaflex 35 mm, Rolelflex,
Flash eletrônico, radio transistor de
bolso, Pick-up Hi-Fi ESL — Rainha
Elisabeth 316, apt. 102. Tel. 27-1831.

25689 89

PARTICULAR tendo recebido em
pagamento de divida, várias meròa-
dorlas, vende para desocupar luga:
o seguinte: geladeira 7 pés e melo
de 38.000,00 por 22.000,00. llquidiíica-
dor de 3.900,00 por 2.300,00, máquina
costura de 10.000,00 por 5.800,00, bar-
beadores de 3.400,00 por 2.500,00,
radiolas de 35.000,00 por 19.000,00,
rádios, etc 52-6203 — Oliveira. Tudo
novo, sem uso. 58740 89

ANÚNCIOS
URGENTE — Vende-se quarto esti-
lo "Mexicano" madeira de lei. todo
ou pelas avulsas; um fogão "Semer"
4 bocas, sem uso, gás de rua. Pre-
ço de ocasISo. Telefone 57-8714 ou
Rua Pompeu Loureiro 138 apto. 704.

10645 89

TERNOS USADOS
Compro a domicilio. Pago até

CrS 1.000,00. Tel. 22-4435.

COBERTOR Nylon Dacron — Ven
I dem-se dois de luxo. antlalérgicos,
ímaravilhosos. Tel: 22-3267.

14707 89

COMPRA-SE TUDO
Ca-ai Ilhas existem pessoas que falam i ob]Ctos ->e arte, cristais, etc.

o patols franco-normando, Dc fato, Bas completas — Paga-se bem.
as Ilhas cio Canal silo dos poucos lu- T-l., K9.Q711  R9-9517
gares onde o visitante encontra o me- ! I Blo . 0/ 31 I J_. J-J I I

lhor dc dois mundos. 2459

ALGUÉM LHE BEVE?
Promissórias, vales, duplicatas, tudo, enfim que represente

valor Rua 7 dc Setembro, 81 - 9.° andar, sala 904 — Telefone

52-6421. 14633

LAVA-SE TAPETES
CORTINAS

NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA — TINGE — CONSERTA

Riia Pedro Américo, 205

# ;* OFICINA FAMILIAR
FONE: 25^478 — ADÃO PINHEIRO

CARRINHO PARA BEBÊ — Vende-
se ótimo e forte carrinho em per-
feito estado, quase novo. Tratar pe-
lo tel: 25-4201. 1471_i 89
OPORTUNIDADE — Particular vende
belíssimas peças de opallna cristal,
prata e outros objtos. Telefones: ....
46-9399. 9884 89

FAMÍLIA que viaja urgente vende
um rádio super-alta-fidelidade, 1959,
Importado em pau-marflm. Custou
Cr$ 70.000,00. vende por 18.000,00.
Geladeiras, plano, espelhos, etc. Av.
N.S. de Copacabana 387 apto. 209.

26831 89

MWEOGRAFO — Vende-se um em
estado de conservação quase novo.
Ver e tratar Av. Rio Branco 185 18°
s| 1.810. 847 60
_UDIO-VITROI-Á_--"VendeTse^ em
bonito móvel, com rádio G-E, qua-
tro faixas de ondas curtas e longas
e toca-discos "Webster", automátl-
co, de três velocidades. Av. Delfim
Moreira 662, apart. 104 — Leblon.

2832 60

RAIOS X.
45-3554.

portátil, G. E. Vende-se.
5777 89

MAQUINA DE LAVAR ROUPA"EASY" — Vende-se nova, ame-
ricana legitima, por CrS 30.000,00
(vale CrÇ 70.000,00). Ver ã rua
Marechal Mascarenhas de Morais,
184 (Copacabana). Tel
37-6295. 11445 89

TELEVISÃO — Vendo Invictus de
21 poi., consolete, modelo 1959. por
apenas 38.000,00 e 27 polegadas por
apenas CrS 58.000,00 — 57-0555.

16061 60
SPICA 4 pilhas e Macco 2 faixas on
daa R. Rosário 168 s. 6. 14714 60

TELEVISÃO 17" — Nova, Crt 16.000,00
nitidez perfeita — Tel. 26-8682. Ver
Rua Mnl. Francisco de Moura 222
apto. 303 — Botafogo. 24035 60
VENDE-SE — Radio phlllipes com
toca disco — Tel. 37-4406.-

24036 60

ALTA FIDELIDADE R.C.A.
Modelo 60 — Quatro rotações — 16.000,00

Com garantia, recentemente Importada, controle eletrônico d'»!1"
gando totalmente quando termina o programa, 11 válvulas, várias onda»,
"pick-up" automático eletrínico, alta fidelidade. Vendo, urgente, por
preço multo Inferior ao custo aqui no nio. — Rua Barata Ribeiro
n. 312 — lei. 37-5432. t*829 í0

ALTA FIDELIDADE 1960
2 MÓVEIS PAU CETIM — 18.000,00

Sem uso, composta de duas originais consoletes, long-play,
4 (quatro) rotações e autocontrol, 11 válvulas com SW e LW,
som Maravilhoso. Traga técnico. Vendo urgente, atendo até
às 21 horas, à Av. N. S. de Cop-acabana, 1.126, apt0. 204 —
Tel. 27-5023. 1603960

___________________-__---_--_--__-H

VENDE-SE a particular mala-armá-
rio, pço. barato. Ver p/ manha. Alm.
Alexandrino 879 apt. 202. Sta. Tere-
sa. 828 89
MOBÍLIA de quarto imbuia maciça,
geladeira OE americana, portátil 81 Teí:
pfs. Vendo, Rua Gustavo Sampaio
876. Apto. 507 — Leme, 14688 89

SOFA-CAMA DE CASAL, Probel, pu-
perluxo, novo de vulca-espuma e ma
ravilhoso tecido verde sem dobra no
centro. O que há de mais moderno.
Pés com base de bronze. Custou CrS
18.000,00, vendo urgente, motivo de
viagem, por Cr$ 8.000,00. Alta-fideli-
dade último modelo, de Crt 65.000,00
por 18.000,00. Facilito o transporte.
Ver no Av. Rio Branco, 185. o apto.
617. 13503 89

VENDE-SE — Um aparelho elétrico
Esbeltex para massagem, em estado
de novo. Vendo urgente pela meta-
de do preço. Tel: 37-9364. Sr. Barros.

8632 89

TRANSSISTOR RADIO RCA 1960.
duas ondas antena de aço. Vendo
dois, urgente — 36-4412. _ 18293 89

APARELHO — Para massagem Es-
neltex. Vende-se um urgente, usado
em estado de novo por Cr$ 8.000,00.

23-62tíl! — Sr. Francisco.
8633 89

COMPRO — Televisão, rádios, grava-
dores, parados, mesmo defeituosos —
Tel. 26-8882. 24034 60

Ouro e Jóias
PLACA Platina brilhantes c| 1 gran-
de no centro, vendo 45.000 cruzeiros.
T. 27-2008 — CONSUELO. * 18157 76

TV - ANTENAS PERPÉTUAS
Instalamos antenas coletivas amplificadas para TV e Rádio em edi-

fíclos habitados ou ainda em construçSo, garantindo o perfeito fun-
cionamento para a duraçáo do prédio. Nosso lema: Imagens perfeitas
em todos canais e locais! Também executamos consertos perfeitos em
Televisores a domicilio. Trcços módicos. Orçamentos sem compromisso.
Melhores referências. 35 anos de prática em EletrOnlca. — ENGE-
NHARIA ELETRÔNICA A.CA. — WALTEPETER, Tel. 28-0152, sr.
WALTER. Recorte e guarde! <922 «0

COMPRO JÓIAS
Novas • usadas — Brilhantes, pia-

tina e ouro — Pagamos o real valor
— Ru* Ouvidor 169, si. 703. Tel...
43-2312 — Srs. ELSON ou RENE'.

9888 76
MVVVVVVVS/VVS<^^S--1N»-*^^^*^*-»»^*'^v*'***

Materiais de construção
CIMENTO MAUA" — Barbará —
Ferro "3116 a 1", 58-4555. 8 às 12 ho-
ras 862 79

TELEFONE — Cedo um comercial
da Estaçáo 43. Cartas para o n°....
10631 na portaria dêste Jornal.

10831 89

COFRES —*• Vende-se cofres prensas
arquivos e mais móveis dc aço.
Compramos cofres usados, Teófilo
Otoni 120 — Tel: 43-4548.

9885 89

TELEFONE HI-FI Siemens alemáo
em cores c| regulador son cigarra ..
37-3082 vendo barato. 16006 89

Diversos
fria Copacaba-

27391 74\

Compra e venda de
Indústrias e casas

SERINGALISTAS FAZEM
DOAÇÃO A PATRONATO
PÔRTO VELHO, ' — A classe

dos seringal tetas do Guaporé,
por Intermédio dc seu presiden-
te. sr. Raimundo Rodrigues Ri-
beiro, enviou no sr. Gutemberg
Vieira Sales, gerente do Banco
rie Crédito da Amazônia, nesta
Capital, autorização para que
descontasse da entrega da bor-
racha feita P'ir aqueles traba-
lhadores. um por cento, em fa-
vor do Patronato de "Maravi-
lha", no km. 3.- da BR-29. pn-
trocinado peo Instituto Osvaldo
Cruz.

Os dirigentes do Instituto Os-
valdo Cruz e o governador do
T.rritório cel. Paulo Nunes
Leal- planejam transformar a
Colônia de Maravilha num edu-
candário modelar. (Asp.)

DEPILATlON cora
na, tel. 36-4520

ATENCAOI_.Donn.su, cara 
njáache-|-e-uni t ,. ,. „ u l;,,t:ll.1i;,-1(.:; ,,r:.

-.BOTAFOGO — Cnfé e Bar — Vende-

VENDO ALG. LIVROS fr.
xo Kiefer, Ciral 37-2310.

edlç.

17204

lu-

89

VENDE-SE urgente "bureau" de
aço "Fiel", Upo Regência, côr cin-
xa — beige, próprio para escrito-
rios, 7 gavetas, serve também de co-
fre. Telefone 27-3875. 16019 89

/Modas e bordados

ESTRUTURA METÁLICA
Compra-se uma com vão de 15 metros por

35 metros de comprimento ou 12x42 metros.
Altura mínima: 5 metros. Aceito-se* propôs-
tas para medidas aproximadas. Tratar à Rua
Sâo José, 90, 7.° andar, com o Sr. Wahba ou
Sr. Aloysio— Fone: 22-9810.

SUPERALTA FIDELIDADE
16.000 — VÁRIOS ALTO-FALANTES - 16.000

Estereofónlca — 1960. Novidade no Brasil, móveis modernos, toca-
discos automáticos, com supercontrôle. Verdadeira maravilha eletrft-

nica, rádio possante e sem ruído ou seja chiado. Várias ondas. Ést»
aparelho tem sapatihas em metal dourado, rustou 80.000, vendemos
por CrJ 16.000,00. — Ver & Rua Barata Ribeiro, 153, residência.
Tel. 57-3781. Ainda com garantia do representante. Vendemos todos
os móveis por moUvo de viagem. 26828 60

HIPOTECAS E DINHEIRO
HIPOTECAS — Aplicam-se Cr$ —
8.000.000,00 cm uma ou mais parcelas.
SoluçSo rápida. Tratar com sr. Cou-
to. Av. Rio Branco, 151, 4.°, s| 406.

10849 02

12703 79

CHAPÉUS FRANCESES últimas cria-
çSes, alugam-se. Rua MartjuPs de
Abrantes, 126, apt. 1004. Tel: 45-5693.

11215 81
CASACO PETIT GRIS estrangeiro,
novo, comprido, tam. 44-46, vendo
8.000 cruzeiros. Tel. 27-21)08 — CON-
SÜELO. 18156 81

Fou o espalhado!- de «"»;"•¦"¦;;;• J-lfeitM, loja grande com ótima mora
nao conhece peca uma demonstração _, _ _ t ,„_,,,. TrB(„ „ p,..,.
pelo tel. 27-6436 — FRANCISCO
Preço Ci$ .100,00

Instrumentos
Músico

dia e bom contraio,
cie Botafogo n. 212

SAIS PINTO
- MIGUEL.

500
Tratar a Praia
Armazém. . ÍTRICOT FEITO A MAO

10623 90

cruzeiros 27-2008
18158 81

PIANOS — Novos estrangeiros — R.
Dois ile Dezembro 112 — CATETE.

840 75

Sócios e representantes
SÓCIO. Admito c 150 mil cruz., p/ .
clirctor-gereiUc cie Inst. Denef. ótimo j
pura nposcnt. ou reformado. 23-1290.
Costa. 851 77 

|

Achados e perdidos

— Vende-
se. para rcccin-nasoldo, 12 sapaos
casacos, manas e capuz. Modelos ex-
clusive* Gosto. Perfeição. Telefone
26-8048.' 16058 81

BAN-LON — Pcísoa rie regresso
vende original americano CrS 
1.800,00. Atendo a domicilio 57-3835

10647 81

Dt
ACORDEON HOHNER - Vendo mag-
nlfíci) Instrumento, sem uso, com 120
baixos c 8 registros, rreço único Cr. JrjIÀ
2S.ooo.oo - Tel. 36-1644. ^ n perdeu.se „o trajeto dc Bo
PIANO — Srliuartzinann novo, cordas;IBIOgO
cruzadas, cepo de metal, s podai--.'para Copacabana (Posto 4
moeno - 57-0355.

ESTIMAÇÃO
to dc

(Rua São Clemente)

MÓVEIS E DECORAÇÕES
ARTLUXO — Prac» 11 de Junho, 131
— Móveis clássicos e modernos: en-
comendas estoque permanente.^
VENDE-SE ótimo grupo estofado, «o-
fé. duas poltronas. R. Belfort Roxo
158, apt. 1102 — Lido. .4684 83

SOUMIER GIGANTE, de casal, vende-
se, CrS 5.000,00. Tel. 47-8489. das 8
ès 10 hs da manhfi, ou dàs 18 hs.
em diante. 24056 83

VENDE-SE diversos móveis, à Rua
Barata Ribeiro, 586. Atende-se dià-
riamente. 24061 83

CALAFATE — Raspagem e vltrifica-
ç5o de aw-oalho. com o verdadeiro
sinteca, com o sr. Felix Quintanilba.
Tel. 27-4528. 24050 83

BELOS ASSOALHOS sem trabalho.
Chamar hoje mesmo um profislso-
nal para raspar calafetar e aplicar
a verdadeira resina S.vnteko. Tel:..
43-8656. M. MORGADO. 827 83

i6nti_

C O M B* II O
1 PIANO -Tel: 52-2776,

Tar» u.""i particular u.geiHe
S9U

COLABORAÇÃO
lÉCNICO-CIENTIFICA
ENTRE 01.O.
E 0 MUSEU NACIONAL

C O M P « O
1 PIANO

Negócio r_r e i vista. 57-0960
22630 75

Está dependendo apenas de
registro, pelo Tribunal de Con- J ao pelo tnofcne
tus. paia que entre em vigência,i
o convênio dc colaboração entre,
o Instituo dc óleo., do Ministê-|
rio d» Agricultura, e o Muscu Na- i
cional. da Universidade do Bra-;
»il. Assim, ainda este _n*iès de-
verão scr abertas as inscrições
rara cursos destinados a mem-j
bros do magistério, auxiliares dc
ensino e técnicos dos seus qua-
dros.

A segunda etapa dc colabora-
çáo tecnico-cientlfica prevista,
no acordo consistira no equipa-1
mento. por parte do Instituto,
dos seus laboratórios da Seção
de Agronomia das plantas olea-
ginosas. cerosís e resinosas. des-
tinadai a Biologia dessas plan-!
tas- , !

O museu Nacional preparara,
por jeu turno, com material (or-
necido pelo Instituto de óleos.
Herbários daquelas plantas, as-

PIANO BENUEY NOVO
Novo de apartamento importado re-

i eentementr. 3 pedai' c harmonte-os
Isons, próprio p.ir.i pc*-o»s altamen- —— .„„.,-_„

te entendida.. Preço raroáver. Rua nf-( AUGUSTOiDuvivicr tS-3'i; (Copacabana Posto 2i
Ver das 10 Ès 20 Inraí. N»1 aten-

I6067 73

proximidades da Rua Barão
dc Ipanema i. no dia IO do
corrente, uma pulseira de
ouro com brilhantes. Gra-
ti fica -sc bem a quem a en-
conirar. Telefone: 26-6132.

14679 61

Médicos
Dr. Pedro «Ir Albuquerque

(Unira e < iiurci.i
VIAS URINAR-AS

APARELHO GENITAL
MASCULINO

Rua lturnns Alrrv M, '.". das _ ás S.
Trl« : Cons.: j?-IS69. Res: 57-4307.

GRANDE LIQUIDAÇÃO
Capas rie chuva, testidos, conjuntos

(- ift. saias, blusas, calças. Tambím
sfibado e domUi-fri. Av. Copacabana,
•162-D — apto. B03: 17259 81

cõstürêírT
Com fino gosto. Aceito feltios pa-

ra senhora c mcnlna-mflça. — Rua
Buarqu. de Macedo 1. apto. S02 —
Tel. 45-3953. 20Í167 81

POFA-CAMA — De casal Probel su-
perluxo totalmente novo. íeito com
vulca-espuma e lindo tecido verde,
com fio dourado sem vinco central,
o que há de mais moderno. Custou
CrJ 18.000.00 vendo urgente, motl-
vo de viagem por 8.500.00. Ver Kua
Barata Ribeiro 200. apto. 944. escuro

13308 83

DORMITÓRIOS — 11 peças Chlpanda-
le marfim peroba, penteadeira com
3 faces tampo com espelho por ape-
nas 24.500 cruzeiros salas conjugadas
B peças, Chlpandal, cadeiras em sola
lavrada vidro espelho de primeira
por apenas 24 mil cruzlros. Temos
dormitórios em pau marfim, tipo
francês cm peroba, dormitório ma-
ciço chlpandale (tipo Luiz XV e sa-
las conjugados tipo I.uiz XV mesas
console elástica. Aceitamos enro-
mendas. A fábrica está vendendo di-
retamente ao público os móveis dc jsua fabricação sem compromisso — |
Visite-nos na Rua Dias da Cruz, 151 ;— Méier - Tel: 49-8111.

22862 83

DIVIDAS VENCIDAS — Compro ou
cobro. Av. Rio Branco, 185, sala ..
1427. Horário. 15 ái 19 horas.

PARTICULAR EMPRESTA CR$
800.000,00 em uma ou duas hlpo-
tecas de prédios mesmo em final
de construção. Adianto dinheiro
pira certidões. Soluções rápidas.
Tel: 23-3870. 13072 92

A JUROS MÍNIMOS — Empresto
tob hipoteca de prédios, mesmo em
construção adianto dinheiro pira
certidões. Solução rápida. Tratar k
Av. Pres. Vargas 290, sala 918, com
A. MORAIS. 13073 92

HIPOTECA — Preciso de CrS 
1.200.000,00 urgente, dou como ga-
rantla, chácara no valor de Cr$....
3.200.000 00 ou vendo a mesma. Tel.
46-4681 chamar Sr. Abílio, das 10
ès 12 e das 14 ás 16 horas dias
úteis, e domingo, Av. Copacabana,
702, apto, 1.005. 13316 02

Máquinas em geral

A JUROS — Sob hipoteca de pri-
dios, podendo liquidar antes do ven-
cimento, adianto dinheiro p| regula-
mcntaçSo de documentos — Tam-
bém compro e vendo prédios, apar-
tamentos e terrenos — Tratar com
S. BOSELLT, na Praça Pio X. 78.
sala 807, cm írente á Igreja da Can-
delárla. 4029 02

ENGENHO NOVO — Alugo ótima
casa para distinta família. Rua Ver-
na dc Magalháes n. 31, fiador co-
mercinl — Tratar A Rua do Acre n.
81 com Kleber Torres.

4919 .2

COMPRO CAUTELAS
Da Caixa. Jóias e mercadorias. —

Pagamos realmente mais. — Rua Ou-
vldor, 169. si. 703 — Tel. 43-2312 —
Srs. El_30N OU RENE". 9887 M

CAUTELAS
1 GRUPO DIESEL-ELETR1CO. usa-
do, em perfeito estado dc funciona-
mento, de fabricação alemã, com
capacidade de 32 KVA, ou seja 25,6
KW, ten?..o 231|400 V. 50 ciclos.
vendo metor e gerador montado nu- Compro a domicilio ou no escrito-
ma base comum de ferro, Inclusive'rio — Jóias ou mercadorias. At. Al-
quadro de comando. Ver e tratar. Imirante Barroso n". 6, ai. 1210. Tel.
Rua Lima Barros 11113 (S..o Cristo-132-2546 — Somente com o sr. Júlio.
Vfio). 858 78 13535 92

LAQUEAÇÂO DE MÓVEIS
No domínio com platina dourado

ou simples, clareio qualquer
.Tel. 38-3:04.

móvel
XAVIER.

10633 83

LUSTRADOR e laquedaro de mó-
veis, Ext, cupim, de velho faz no-
vo. Chamar Sr. Samuel — Tel: —
42-9834. 10649 83

Painéis p/ decoração apto.

MONOGRAMAS E CAMISAS
Executo monogramas com toda ptr-

felçÃo — para camisas, lenços. pi)n-
mas. ou qualquer outro 5f>-ero. Fa-
ço tamb.m camisas e consertos —
Tratar com MARIA JOSÉ" DE MELO
— Praia de Botafogo 154, ap. 709 —
Recado por favor te'.. 46-9613.'

14692 81

Instrumentos de ótica

i LUSTRAM-SE. ronseitain-se
fam-se móveis usados em geral lelri
43-5651 Antônio. 22939 83

| SOFA-CAMA de casal Probel super-
luxo. totalmente novo, feito com es-.
puma de borracha revestido com
maravilhoso tecido verde sem dobra
no centro, o que há de mais mo- j
derno, custou CrS 18.000.00, vendo I
urgente motivo de viagem por CrS,
8.000.00. facilito o transporte — Ver
na Av. Rio Branco 185. apto. 617. i

13505 83

Acelta-sc encomenda
prontos pintura á óleo.

eütõ*-. W-4249 - P- Freitas, 19

r tem-si
Tel:

apt. 202.
15013 83

LAQUEACAO DE MÓVEIS
E patinado em qualquer cór, vitro-

ll, móveis de quarto e sala a pistola
e pincel. Av. Copacabana 793. apto.
1.109. Tel. 36-3619. Sr, Francisco.

18<159 83

GRUPOS GERADORES
MERCEDES - BENZ

MOTORES 

ESTACIONAMOS DIESEL
16 40-45 

'60 70 80 100. 195 • 150 KVA.
Asiinencia •specialiiado Inclusive paia o Interior

Concessionários cx.lu.lvos dos motorti % ENTREGA
oilocionáriot para o D. F. e tu da Rio IMEDIATA

Epd. Tel. IMPEXPUNI • Rio

Aisomblèia. 104 Grupo 1012
Tcls. 22-3072 c 52-2424

*_-,„._____, ' 
OFERECE

EMZ. MOTORES

ESTOFADOR

VENDE-SE grupo estofado em
rei — 1 sumicr e 2 poltronas
em ótimo estado Crt 5000,00. R
Francisco Si 31, apto. 404 — Cop

Reformas d» estolaa. capas, eortl-
- 'nas, colrhio de moina, também a <_«-

c0" mlclllo — Rua Senador Furtado, 33

MONOFASICOS
1 100 r fm

60 c
1 SOO rpm

150 c
1.700 i.a

60 i

- — rundos -- Tel. 48-9357 32940 83

FII.MADOR, Bell & Howell.
mm». com 2 objetivas, com
57-0555.

Ú' 16
eetojo

16060 82

ESTOFADOR
—:  Rcforma-s» sofá, poltronas, sumler,

VENDE-SE um grupo de sala novo.|e0\aaOi bergeres. cadeiras e outro».

27942_8D nOLLEIFLEX — Vendo uma. 2.8. com-

ALBUQUERQUE B&& TS-V* """ «»«
CONTAFLEX IV

HL" __K_________RhJH mAW '¦"¦

v AAM7%~-sÇrBf^^^W*ÊÈ!Ê ' BflW|

Especialista em doenças do Cora
rio estômago, ligado, intestinos — mfn(P nova. vende-rse300 011 (com radiosco- ]ffonar para 43.2531.Av. Rio Branco. 185 — 12-

Tel: 52-5442. Da? 14 às

estofamento moderno, c .1 peças. 1
sala de ferro batido c 6 cadeiras
estofadas. Tel. 57-6439.

2S737 83-

SÕFA-CAMA Probel de casal todo!
dc espuma de borracha, sem costura]
central, com braços, linda forraçSo,

'com fio dourado, custou 18.000.00.;
5S.30 831Vendo urgente por 1.500.00. Ver Av

1. térreo.

Tel. 26-9330 - Sr. SÉRGIO por favor.
16*166 83

Completa
Favor te

iíi^L*0 MAQUINA FOTOGRÁFICA - Ven-.Atlântica 3308 apto
do maravilhosa máqutn» fotefrAfi. • jJACARANDÁ — Dormitório Chi-

piai
ssla 1 224
IS h*.

Di, JOSÉ DE ALBUQUERQUE Reuni'íííc. fincada r.» Alerâanha.|^£2r^^-^r^^|"Y)^ãe.
campada .om fotórr.etro. telèmetro. IP»""* ™ °T 

, f ,7.,96-
flash. estojo de couro. etc. Para ali-.« urgente, jei.. -™Jogg 

„.,
DOENÇAS SEXUAIS HO HOMEM des de 3Smm. Nova em «lha. Tra-
Rua do Rosírio 98. de 1 às 6 hora», tai com o ir. Alberto Carlos pelo ,

Membro efetito da Sociedade dt
Sejologi» de Parli

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS

A FtSrica tt Móveíl M. At Tk-
ttma está aparelhada para atender
com rapider. • perfeição Sr. RI-
BEIRO - 49-0433 e 34-572»

7987 83

105M 80 tel: -3391 lOS» 8:

VIAS URINÁRIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA
DOENÇAS

DAS
SENHORAS

Cirurgi- especialiiada — Vreitroscoplis — Endnseopi»»
Bl ENORRAGIA. TílATAMENTO RÁPIDO

DEBILIDADE SEXUAL - URUGUAIANA, 24

DP.A.ACKERMANN

um com» um» estufa para
dunas íóbrt a biologia das
einosas. entrosando-**-

PfS-
.•>!e_r-

assim.

Pianos novos
ACEIT VM-SF, TROCAS
Ttros II *e tsuit»

ÚLCERAS E VARIZESn"UAJ PERNAS

trmtrta t
drfiniUvan.entf, r.os demais tra- moííl. t|.»rumf»t», a», mau e««
balhos previstos no convênio. ___._<"n. .»i_tt.ant*» a» !-»«n<_» <• .m
Museu também %? enrarrcfara tucu» » <_m_«>- «-ete. .-na"**-"»
ria divulgação de seus arquivos REI DA VOZ S A
• rtiblicaoVs no periodo esp**- .*m c«<o..>*,.e-'f » .«m » «»»i« »m*u
daliiado do I. O , bem assim umaua - £«""•"•" JI%*512"dot resultados das Minib- ^fAJ"c&f&ií. & ??-
tecrais e parciais que terem rea- d^uv « * Pia» a» cru. t»
lindas l»r professores t alu- _ m.i*. -

INSTITUO HF-tCO D* JOAQUIM SANTOS HA _• ANOS. *<»«",*
SKM orr-RAClO - ÜLCERAS. >EIAS GRANDES. PEQUENAS T. KAMI-
nc uors riNvs n\s coxas e pernas - dores varicosas -
Ff 7EMVS - Flibües. *.' - R" *a Auembl-la. (1 - 4 • aníar — Oe •
às II r 14 ks It _.«._« Tel S.-4WI Ar. Si. S. Copa.abjnj. Kl. »pt* Ull
Na» a*, «i» t «ai.. S» II dera» f Jas. » Sa». feiras it II h""»« "Hll

ÚLCERAS DO ESTÔMAGO E DUODENO
r.HIFll* hipertréh.». totrs. Ul». J :-•"•" difícil, rtr INSTITl TO

hei r-o rm pr jovqitm santos há h ano*, so tr*ta sim ope-
RACAO tm 3» a 9t tlts. ee» ra»e» t«*le»a«» Vir • rem»
ko S _.«•« ap*» « attltna ttttl'ko Contolu it t »« 11
Rn» êt A_»«-i»!_i-_ «1 - 4* »»«»* — T*l*f.n. S--4M1

14 tt U ¦*--¦•
— RtlM X.

jaar. a»

ESTOFADOR
Móveis estofados em geral, colchão de molas, copas, cortinas,

etc, reformador e fabricante altamente credenciado executa com
absoluta perfeição e garantia As reformos podem ser feitas o
domicilio ou na oficina. Transporte e orçamentos grátis Atende
em qualquer porte, mesmo foro do Rio Pode telefonar todos os
dias a qualquer hora. Fone 58-6635, P. Lourenço. 13542 83

PERSIANAS 
"VENEZIANAS

Pinturas Reforma., Substituição de cadarços, cordas, peças e
lâminas. Orçamentos gróris, Tel, 22-3455. - Emp. de Mudon-
ças Ai Brasileiros l468*!3"PINTAM-SE"

Apartamentos, Gelodeiras, Armários Americanos, Persionot,
Máquinas dhrtrsas e lequíiam m móveis Serviço o domicilio go-
rtnfido Trator com o ir Albino ou ir. Manoel. Avenida Arauífo
de Poivo n 1 314-A - Tel. 27-1.86 9Í77 83
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COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS (Continua)
Centro .casa vaZIa _ .o.ooo - H.Bea, prado ju, xob -Vend, 

gg 
*., COPACABANA - Pagamen -Copacabana -^ua ^wtAgoA^» 

^,--J«rF-|-™-t0, ,,,...,,,,„
Grandeza 184, casa VII, fac. 50 por,
cento — Corretor RAMOS — 26-7578.'

16021 400CENTRO — Vendo sala com 35
m2., mais sanitário, à Trav. Ou-!=;—niTTv;TAMTT-Ma'
vidor n.o 8 sala 601 - 2 salas Hf-jâgg"^^andar prédio de 6 pavs. Ver dià-,R
riamente no local e tratar a Av.
Rio Branco 151 — Sala 1612 —
Tel. 52-6213 com sr. ARAGÃO.

56454 100

copa, cozinha, area c| 2 tan
dep. emp. um por and. andar,mos n0 melhor trecho da Kua £c saiai jardim de inverno, quar- 

~A !..'
- 2.380.000 —
701, grande c|

4 qtos., vazio, chaves portaria — Cor-
retor RAMOS — 26-7578.

16026 400

ciais,
quês,
baixo, baratissimo, plantas c informs
C. MATTOS-IMOBILIARIA
Prado Júnior 135, s! 214. Tcl

Ijtos em 100 meses — Vende-
ala. T.lKS — Casa dc luxo cm constru-
em-lção. Vendo a última à rua Aquiba-

i Vendo entrega em 60 dias, quar- reira
26-7578

cozinha \\-c,°'\ casa
fac.

DOMINGOS FERREIRA —
lindo apto. andar baixo 2 s.
tos com armários cozinha e

_ Av Republica do Peru, próximo to separado, banheiro
57-8345: a Rua Toneleros, magníficos|com fogão dc 4 bocas e lugar pa- £° 

* 
AM0S DA LAG0A'annrlnmpnfíK dp 9 urandes!ra geladeira, area com tanque c

vendo apartamentos ae i jjranaes lrtencnHêneias eomniet?s de em-

6.500 — Casas vazia? —APTO. — Compra :c apto. com
dep. de

Chaves RAMOS DA LAGOA1 pregados — Tratar com dr. SOUZAIdS, 366. Ver no local, preço Cr?...
16028 1001 LEÃO NETO — Av. Rio Branco 185,:2.100.000.00, sendo 400 mil de en-

sala 1427 — Tcl. 22-112Ü4 das 15 às 19. trada, 300 mil facilitados ate a en-
horas. 6862 1400, trega das chaves e o saldo em 70

prestações sem juros de Cr$
6.500,
Lobo,

3 quar-quartos. ótima sala, c|

CENTRO — Vendo à rua do Ro-
sárlo 106/108, para entrega em
poucos dias, os dois últimos anda-
res com acabamento luxuoso,
tendo 320 m2. de área, mais be-
Ussimo terraço. Ver com oportei-
ro e tratar à Av. Rio Branco 151

Grupo 1612. Tel. 52-6213.
56461 100

CENTRO — Edifício Santos Wahlis no
Largo da Carioca, vende-se no segun-
do andar, o melhor para fins comer-
ciais, frente para rua Sen. Dantas, um
conjunto de grande sala, saleta, ba-
nheiro e kitch. Único conjunto à
venda no andar haixo. Preço abaixo
da tabela atual Cr? 1.030.000,00 faci-
litado e financiado. Plantas c infor-
mações à Rua Assembléia 51, grupo
702 — Tel. 42-5764 c 42-6640.

14673 100
1.500 CONTOS Ã VISTA, motivo
viagem, marav. apto. 120 ms.2; ga-
ragem. R. das Graças, 71, porteiro.

835 100
CENTRO — Entrega imediata — Ed".
Sto. Afonso — Rua Sete de Setem-
bro, ótima sala de frente com 50%
financiado em 5 anos. LUIZ XIME-
NES, Rua Rodrigo Silva 18 s| 506. Tel:
42-3553. 843 100
CENTRO — Vende-se apartamento du-
plex. com 130 m2, na Av. Rio Bran.
co, p| residência ou escritório. Vista
espetacular. Andar alio. Ver e tratar
pessoalmente cl os proprietários, CIA.
DE SERVIÇOS E ENGENHARIA SE-
RENA, à Rua Araújo Porto Alegre 70,
81?. gr. 807. 4838_10Ú
CENTRO — Excelente oportunidade

Vendo aptos. c| amplo quarto e
sala separados, banheiro, cozinha,
area c| tanque e deps. completas
empreg,, por apenas Cr$ 700.000,00
c| 10fo entrada a combinar e restan-
te a Cr$ 7.900,00 somente, sem par-
celas intermediárias. Obra Já Ini-
ciada. Ver c| corretor R. André Ca-
valcanti, 148. Tratar R. Carmo 38.
ifl andar — SÉRGIO CASTRO —
32-8540 e 52-0852.

',pcn^;de inverno, banheiro comple
to c| box, grande cozinha.

RUA ICATU 93 — 14.500. Palacête
vazio, grande, ver no local. fac. 50 — ...
por cento — Tratar RAMOS DAÍ Chaves com C. MATTOS-1MOBILIA-, tO C
LAGOA - 26-7578. 16023 400 R IA,- Av^ Prado Junmr._ 13d - sa-;ó|5ma área c[ fonque, W.C.eeo— > >. Iquarto 

de empregada e, ga-
SANTA CLARA - Vendo apt. mes-|rapp _ Qbra na 5." laje ü

PRAIA DE BOTAFOGO. 118 — En-
tre a Av. Oswaldo Cruz e Rua Se-
nador Vergueiro, vendemos aptos,
de 1 e 3 quartos c demais depen-
dências já na Alvenaria. Preços
convidativos, condições e pagamen-
tos a combinar. Corretores no local
diariamente até as 22 horas. Tratar
na PREDIAL CANADENSE LTDA.
Rua Álvaro Alvim n.» 21, grupos
1206 08. Tel. 32-7921, de 2.» a 6.1-
feira, das 9 às 17 horas.

1823 400

rage.
com ampla sala, 3 quartos, banhei-,aCabamet.tO de primeira. tX
ro social, copa clara e arejada, 2'cetJCÍOIiaÍS condições de

LAGOA — 14.500 — Palaccte vazio
igrande fac. 50 por cento, chaves —
RAMOS DA LAGOA — 26-7578.

16024 1001

VENDO terreno de 20x50 com 2 fren-
tes. Pagamento facilitado. Tratar
diretamente com o proprietário à
Av. Nilo Peçanha 155 s,611 tel: 
52-5524 c 22-3512. 20870 1400

; cepcionais
quartos para empregada, garagem, 2'.JL,.„*„_. „„, ,nri ___-,'i,__»„ m<
pavimentos, quintal para lavar e es-:gamentOS em 100 prestações |var, aep
tender " 

'"

qualq__
precisando de limoeza. Chaves com
c. mattos-imobiliaria -_ Ave-parceias intermediárias. Não SALA

pa>
»r roupa completamente livre de | mensais de 0$ 9.540,00 Setl-' 1.500.
,Utr possibilidade de, cair hxo,.^ 

$| ^ ^ jgmM fi fi|D. 
c

vazia — Av.
50 por cento

— 2G-7573
16030 1001

. dependências complet:s de em
jardimiprejada. Sancas de gêsso. Ver no

local diariamente até às 16 ho-
ras exceto aos domingos. Preço:
CrS 1.100.000,00. Facilita-se e fi-t.~tt. u—-r; A, ,,;" . rlicjATENÇAOI — Oportunidade! —
nancia-se. Tratar com RODOL-,^^* 7eUg 

"lentes - Av Alexan! Vendo loja com 45° m2' cm cons_
PHO DE PAOLI — Av. Rio 'dre 

Ferreira 91 — lagoa I trução no melhor ponto comercial
Branco 151 Grupo 1612. Tcl. .
52-6213. • 56477 700, jARDIrvI botânico

Mana Angélica 472, o apto. 303 comAPTO. frente ü. andar, vazio, Pça.
Kdmundo Bitencourt, 2 qtos. saia,

1.300.000 a vista ou 
000 eom 1.000.OCO de entrada.
armen: 57-9074. 11397 700

Copacabana

nida Prado Júnior 135 — s| 214. Te-jL- nptrnrin mp!hnr p fãn fn
lefone 57-8845. Baratissimo e fácil!-!»» negOCIO meiROr e laO ia
dades de pagamento, entrega imc-;cili(ad0. em Copacabana. Ve
diata- líüIl-ííSnha hoje mesmo ao local

COPACABANA — Posto 4 — Ven-
de magnífico apartamento frente,
em edificio sobre pilotis, para en-
trega em 8 meses, com grande sa-
la, 3 ótimns dormitórios, e demais
dependências. Preço CrS 1.700.000,00
com CrS 1.000.000,00 financiados cm
5 anos e a parte a vista facilitada.
Ver diariamente rom o senhor
Hclio a rua Figueiredo Ma-
galhães n» 643 e tratar exclusi-
vãmente com à ENIR LTDA., rua
Ouvidor 86, 5o tels. 23-0662 23-0688

11537 700

VENDO pequenos apartamentos, com-
plotamente prontos, com 300 mil ne
entrada e o restante financiado em 5
anos, no Bairro Peixoto. Copacaba-
na — Telefonar 57-1508; informa-
ções. 20873 700
POSTO 5 — Vendo magnífico apt".
de corbertura, duplex, com linda
visla para o mar, elevadores priva-
tivos, tendo 220,00 ms2. de área
construída e 6000 ms2. cm terraço
conttundo de: 2 ótimos dormitórios,
sendo um de dormir e vestir, 2
grandes salões, 3 banheiros, terraço
de frente e terraço de fundos, co-
pa cozinha e demais dependências
com 2 quartos de empregada, todas
cs peças com acabamento de luxo:
direito o garagem. Tratar com ENIR
LTDA. Ouvidor, 85, 5" tels.: 23-08G2
23-C638. 11539 700

COPACABANA — Vendo cm Inicio
de construção ants. dc 2 quartos sa-
ia e dependências de empregada —
Apenas 2 por andar. A patrir dc CrS
1 350.000,00 prestações de CrS 15 mil

HILTON UCHOA CAVALCANTI
Av. Erasmo Braga 239, grupo 302
Telefones 22-1569 e 42-4472.

ao locai a
Rua Republica do Peru, 362'"; = ™os- Tratar
das 9 às 22 horas. Vendas ex-
clusivas de COPACABANA
IMÓVEIS LTDA. — Av. Rio
Branco, 135 — sl 1.018- tels.

.ágio íoo 22-8905 e 22-4900. 58601 700'APARTAMENTOS - Oe luxo7 to-

E QUARTO — Separados —
Barata Ribeiro 200, apto. 431, frente
novo, entrega imediata contendo iar-
dim inverno. Ver c| porteiro, con-
domínio 3Í0.00 mensal. Preço 
8.0.000,00. 50'r á vista. Rest. T. Pri-

1862 -

varanda, sala, 3 quartos, banheiro, | 
cozinha, quarto, W.C. rie emprega- ._..,_,_."_ 1 „ , ¦
da, área com tanque e garagem. ;LARANJEIRAS — Rua Pinheiro Ma-
Visitas de 14 às 17 horas - MIL-! chado 139 esquina Paissandu apto.
TON MAGALHÃES — Av. Erasmo 3C2, dc sala 3 quartos (todos dc fren-
Braga 255, sala 401. Fone: 22-6128. te) cozinha banheiro com box e de-

819 1001 pndências de empregada.

20.000,00. Tratar com o proprietário
à Av. Graça Aranha. 206, sala 313.
Tcl. 52-9074. das 13 às 17 horas.

n_.n,„.™? 17M

São Conrado — Borro
SÃO CONRADO — Barra — Vendo
o terreno mais bonito da regiSo c|
maravilhosa vista pi o mar. 30 mts.
de frente, rua calçada, junto à lu-

GELBERT. Raro e único negócio! jxuosas residências. Cr$ 1.103 000;
28618 1400' outro de esquina com frente p; a

16020 íooi de Laranjeiras por 20.000,00 m2.
vi^YTf.! Tratar tel.: 26-0281 — ANITA

Estrada asfaltada, ótimo para dan-
cing, bar, etc. c; local para esta-
cionamento. CrS 550.000. Facilito
ou troco p' automóvel. Tel. 47-7370
— Luiz Seabra. 17037 1500

400.000,00 sendo 50'
Tratar no locnl entre

CENTRO — Esta é a sua última opor-
tunldade de comprar os últimos aps.,„, ,,.,.„..
cl 2 qtos. sala, banheiro completo, COPACABANA - Posto 5 — Grande
cozinha, area cl tanoue. Já em ai- oportunidade, vende-se para entre-
venaria. Preço fixo 0r$ 895.000,00 cl « imediata, magnífico apartamento
pequeno sinal, grande financiamento \ composto de sala e quarto separado,
conforme suas posses. Visite R. Ria-1 banheiro completo, cozinha, área de
chuelo 257. Tratar R. Carmo 38 4.°! serviço e quarto para empregada -
andar - SÉRGIO CASTRO - Tels. f"«9 Cr$ 1-100.000.00 sendo CrS ..
32-8540 e 52-0852. 59290 100,400.000,00 à vista e CrS 700.000,00 fine.

 — em 6 anos. Ver a Av. N. S.. de Copa-
PARA ENTREGA IMEDIATA cabana 1.017 apto. 805 com o portei-

No Edificio Patriarca (Largo ro e tratar com ENIR LTDA.. a Rua

^'dZTnü* ?A*^S\f» de irente, claros e amplos opor
1,0 46 com salão de 50 m2 3 quartos tunldade em Copacabena, na Rua
cópa-cozinha, 2 quartos de empre-, Siqueira Campos, Edifício Joy, com-
gada, garagem HILTON UCHOA CA- posto de: vestibulo. ampla sala, com
VALCANTI, Av. Erasmo Braga 299, |ardim inverno envldraçado, 2
grupo 302. Tels 22-1569 e «á«»ino!j,„artM. banheiro coilnha área

. , idep. empiegada e garagem. Preço a
APART. VAZIO - ótimo p renda ou part|r de Cr$ 63() (,„„ n() s|n>| ç.
moradia. Todo mt. claro: 1 qt. sep., I5„ nnn,00, na promessa CrS

serv
1.150.000,00 Inf. 57-5771, 57-6573.

Vendo confort.

5.000,00. O saldo em pequenas par-
celas. Tratar tel: 34-0281. ANITA
GELBERT. - Atendo diariamente,A Rua Duvivier  ,,_...„

apart. de frente, todo a óleo: 4 qt»s., U„ 9 àl 20 hor„ 0Hm negoeio,
c| armos.. 2 salões, banh". em côr,. Jut"u'
sala almoço, coz., área c| bom qt
WC emp. Vendo p| CrS 3.500.000,00.
Entrega imed. Inf. 57-5771, 57-6573,
Carvalho Rocha. 24062 700

319 700
COPACABANA — Vende-se urgente,
facilitado, Cr$ 900.000,00, 2 qtos sala- Tel. 27-7305. 16034 7CJ
CASAcnDAi'»nAK'A Anartamcnto tle ,-"•»"— Compro ampla em CopacaCOPACABANA — Apartamento ue ba ipanema, Leblon ou Lagoa. dan.luxo, ótima oportunidade vende-se fio de t apartamento

cl 2 salões, copa p| refeição todo »'Copacabana - Tel. 36-0539
óleo, c| 2 banheiros de cores, gran-, •* ° úúa-

de cozinha, 4 grandes quartos c] ar-1

JARDIV BOTÂNICO — Terreno —
Vcndc-se CrS 1.900.000.00, lote de'c m „ „ronrltário
358 m2. SEABRA Fo. Tcl: 52-9510 „lc^l'° ""'"'"^

Ji.>IIGE|res. 27-5864.
JARDIM BOTÂNICO

981 700

'anta Teresa

EDIFÍCIO CAMÕES — Vende-se
o apto. 605 da rua Figueiredo
Magalhães n.° 28, esquina da Av.
Atlântica, vazio, de frente, 2
quartos, sala com varanda, ara-
pia cozinha, banheiro completo,
área de serviço c dependências
de empregada. Preço CrS 
1.800.000,00 com CrS 1.000.000,00
à vista e o restante financiado

Preço: CrS
financiados, j14 c 18 hor;-.s I

2809 1400 SANTA TERESA — Construção de
9899_10011 LARANJEIRAS — Compre hoje mude Graça Couto S. A. — Rua Terezin»,

Vende-se ótt-i amanhã, reservando o seujipto. na j 29 — a 5 minutos do centro da ci-
mos apartamentos com ampla sala. 3 CIA. DE SERVIÇOS E ENGENHARIA dade. Vendemos aptos, já nas fun-
quartos, banheiro social de cór, dc-
pendências de empregada, terraço, fl_
no acabamento. Tratar somente Rua
Abade Ramos 26 apto. 302, das 8-12 e
18-21 horas. 14700 1001

Glória
GLORIA — Vende-se 1 prédio peque-
no c| 4 andares. 8 aptos., ótimo em-
prego tíe capital. Metade do prédio ço acima

cm 5 anos; Aceitam-se propostas ^"goesP^?590™2 e™!?! PARQUE EDUARDO GUINLE

SERENA c| escritório à Rua Araújo dações. para entrega em 24 meses.
Porto Alegre 70. 8?, gr. 807, Tels: ..constituídos dc: Ampla sala — 2
22-2231 c 42-9460, que lhe oferecei quartos — cozinha — banheiro social
maravilhosos aptos, novos, cdf. sobrei— área com tanque — dep. com-
pilotis, acabamento dc primeira, st- ] pletas para empr. — Garagem e
tuados à Rua Gago Coutinho 85, eom- [ Play-Ground — Edificio sóbre pilo-
postos de saleta, sala. 3 quartos c; ar- tis, peças amplas, com todos os re-
márlos, 2 banhs. sociais, garage, <lcp. l quisitos modernos. Preços fixos sem
etc. Preços a partir de 2.000. fac. Ver | reajustamento a partir de Cr$....
no local c| o corretor autorizado c! 16oo.000.00, com 10% dc sinal, parte
tratar c| os proprietários no enderó-1 durante a construção e financiamen-

49.19 1400

para pagamento à vista. Tratar
com a proprietária à rua do Car-
mo, 71 grupo 601. Tels. 43-4313
e 43-4241. 3532 700

miengo
FLAMENGO Praia n. 402 — Vende-
se apto. fds. segundo andar locado
s| contrato. Vest. ?ala, banh. e
c. arm. aquecimento central.
Cr$ 200.000,00. facilitados CrS 
130.000,00 e CrS 150.000,00 financia-
dos 3 e meio anos. Porteiro Carlos
no local. 8462 900

Kit.
Sinal

mários, quarto dc empregada e ba- APARTAMENTOS de alto luxo,
nheiro, grande área em Edif. de alta para fino tratamento à rua Dias
classe c] m|m 220 Mt. Preço étüno |c;|Ja Roc, jà |niciaâa obrafinanciamento. Vale a pena do vei. . •"•
Iníormrçõcs c| Afrínio

de São Francisco) escritório de
frente constando de: Sala, ba-
nheiro e kltchinette. Preço: CrS
800.000,00 c/parte financiada cm
15 anos. CIVIA — Trav. Ouvi-
dor 17 — (Div. de Vendas, 2."
and.). Tel.: * 52-8166, dc 8,30
às 18.00 horas. 59706 100
CENTRO — No Edifício Comer-
ciai, à Av. Graça Aranha esqui-
na di Avenida Erasmo Braga,
ótimo grupo dc frente com 2 sa-
las e sanitário, estando 1 das sa-
las desocupada e a outra com con-
trato vencido. Preço: CrS
1.500.000,00 c/parte financiada
cm 3 anos. CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17 (Div. de Vendas 2."
and.). Tel.: * 52-8166, dc 8,30
!s 18,00 horas. 59701 100

Ouvidor 86
23-0688.

5.» and. Tels: 23-0662 e
6791 700

APTO. -MAGNÍFICO APTO. — Ocupando
todo andar alta classe longe de bon-
des, ruídos feiras etc, vizinho Hotel
Miramar, contendo sala, salão, 4
quartos com armários embutidos, toi-
lette 2 banheiros em cór sala ai-
moço, copa-cozinha, 2 quartos cm-
pregada, demais dependências, ga-
rage superfície 270 m2 entrega 60,lado sombra
dias. Ver Rua Sá Ferreira 19, 501. Ikiitehenete

COPACABANA
rata Ribeiro. 750, apt0. 205, 405, 1005
acabados de construir de sala, 2
quartos, banheiro, cozinha, quarto de
mpregada, ára de serviço. Preço:
1.600, sendo 900 à vista, restante 3
anos. à vista 1.350. Ver no local. Tra-
tar proprietário 57-8384, 42-3539.

24039 700

37-2358. intente dois por andar, compostos
2103O 700ide hall soe "ai, 2 amplas salas,

Vendc-so Rua Ba- Jwd.lm inverno, 3 ótimos quartos

o f'-rr/fÓr/OS
CENTRO — Sala — Vendemos à R.
7 de Setembro n° 88 sala 410, eom ba-
nheiro privativo c kitchcnette; oré-
ço: Cr$ 950.0CO.OO com pequena laci-
lidade Chaves com o porteiro. IMO-
BILIARIA LEMOS LTDA., av. Nilo
Peçanha, 26, sala 702. sr. FREIRE,
lel. 22-2483 ou 42-9506.

Preço 5.200.000,00 00 por cento na!Pósto 2. 27-7006
entrega das chaves restante 18 ine-!
ses. Tratar 27-1832 — Jorge Lisboa.

APT". JUNTO PÇA. EUGÊNIO JAR-
Dn — Vendo CrS 3.000 c| facilidade
2 sis., 3 dormts., demais deps. e ga-
rage. Tcl. 47-4455, 27-4825. 16025 700
COPACABANA — Atenção! Vende-se
final construção, lindo apt". frente,

sala-quarto, banheiro c
grande .financiamento.

c/armários embutidos, 2 banhei
ros completos sociais, copa e co
zinha, área, dependências de em-
pregada e garagem.. Sinal 
100.000,00 na promessa CrS 
100.000,00, prestações de Cr$ ...
10.000,00. O saldo em parcelas.
Preço: 1.800.000,00. Tratar tel.:
26-0281 - ANITA GELBERT

11373 700

FLAMENGO, ótima oportunidade,
vende-se para entrega imediata mag-

„..'nifico apartamento, composto de 2
grandes salas. 3 amplos qunrtos, 1
co . grandes armários, banheiro, cozi-
nha e demais dep. Preço CrS 
2.200000,00 sendo CrS 600.000,00 a vis-
ta CiS 400.000,00 facilitados e Cr$ ..
1.200.000,00 fine. c m3 anos. Ver a rua
Almirante Tamandaré 67 apto. 1.203
e tratar com Enir Ltda. a rua Ouvi-
dor 86 5° andar tels: 23-0662 e 
23-0688. 59149 900

SO

A RUA DOMINGOS FERREIRA
— Apartamento de frente cm an-
dar alto constando de: Vestibulo,
sala e quarto conjugados c/27,00
m2., banheiro completo e cozi-
nha. Ocupado com contrato ven-
cido. Preço: CrS 650.000,00 com
60% financiados em 5 anos. —
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Divisão de Vendas, 2.° andar).
Tcl.: • 52-8166, dc 8,30 às 18.00

59702 700

COPACABANA — Em moderno
prédio sôbre pilotis, vendo em
í.a loc. apto. de frente, sala,
qlo. sep. coz., quarto empreg.,

16047 7no;área serv. etc. CrS 1.200.000,00
GRANDE" TERRENO COPACABANA iC/fin. Tcl. 37-7485.

7ni'il— Vendo cl facilidade. LIMA LEAL. _ 1601G 700
'Tel. 27-1818, 47-4455. 16050 700 COPACABANA - Vende-se
COMPRO GRANDE APT». — Para
representação diplomática. Compro
ou alugo (Pagamento à vistai Tel

;08iiJ
à rua

Xavier da Silveira. 57 em edificio sô
bre pilotis, apartamentos com salas,
três quarto?, cozinha, banheiro e de-

., in-»-, 16040 7oõ Ipendència de empregadas. Mais in-
_"': iformações na PREDIAL ANDORI-

Compro seu apt». para,NHA LTDA. à Rua Álvaro Alvim,
1009 — Tcl. 52-1433.

11361 700

URGENTE
cliente. Solução imediata. Tcl. 36-4320,148 s/
Silvio Fleury. _ 24047 700
APARTAMENTO :NOVO~ Frente,
sala, quarto separado, coz. e banh.
sinal 250 mil, saldo financiado a lon-
go prazo — Vendas exclusivas com

APARTAMENTO — Vende-se um
apartamento de sala, quario, banhei-
ro completo e cozinha, alugado sem

ro pia/.u — veouaa caviusivua cuin ,__«_,»„ -_ «J|í|,i- j- .«•»»• 1ORBI ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA I contrato tm edifício de apenas 7
DE IMÓVEIS - Rua México ]fl4i'-"»••?•¦»"«'¦?«' "»- •>»¦>-' - «>— »-

62. Fone 42-9.193.

CENTRO — Pavimento —
mos no Edifício "Avenida 25
pavimento, com 13 salas, 2 salões c
sanitários, para entrega Imediata.
Plantas, detalhes e Informações com
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Av.
Nilo Peçanha, 26, sala 702. Tei: —
22-2483 c 42-9506,

19678 200jrador
Vcnde-re, jáLOJA -- Copacabana

com habite-se 43 ms2
redn Magalhães — Tiatar pelo
fone 27-0501, com o sr. ALRINO

COPACABANA — POSTO 5 —
Vende-se os últimos aptos, com 2
salas, 3 qtos,, c/armários, 2 ba-

| nheiros cm côr, dependências
Vende- completas. Acabamento de luxo.

il" Apenas 2 aptos, p/andar. Rua
Bulhões dc Carvalho, 323 c 329.
Obra já na 6,a laje. Preços fixos
c razoável para pagamento inte- COPACABANA — Vende-se
gral ate 6 meses após o "habite-1 ... . , n _ ~
se". Informações com o incorpo-OS últimos aptos, a Rua Ro

Tel. 42-9061, jdolfo Dantas, 110 — esq
10643 700|Barata Ribero, a duas qua-

_ 14718 700
COP. — Vendo à Rua Paula Freitas,
32, aptos, com sala. quarto, banhei-
ro, cozinha, garagem por Cr? 
700.000,00 sendo Cr$ 300.000.00 de en-
Irada e o restante a prazo. Tratar
à Rua São Josò 90 s| 2003. Telefo-
ne 52-3190. 9905 700

apartamentos por andar a Rua Eo-
llvar 154. Tratar eom o sr. OSWAL-
DO pelos tels: 42-9498 e 42-9625,
das 10 às 12 e das 15 is 18 horas.
Preço: Cr$ 600.000,00 a combinar.

19773 700

FLAMENGO — Rua Ferreira
Viana n. 56 — Vendem-se em
construção, ótimos apartamen*
tos conjugados a partir de
Cr$ 490.000,00 — sem rea-
justamento; 10% de sinal e o
restante facilitado em 5 anos.
Incorporadores e financiado-
res: IMOBILIÁRIA OLIVEIRA
LOPES LTDA. - Largo da
Carioca 5, 8.° andar, saía 804
— Telefone: 42-6487.
FLAMENGO — Rua Senador Verguei-
ro — VondPrse um apart0 de sala e
quarto, amplos c separados, cozinha
e banheiro, TüUi pelo tei. 37-5113.

12574 _900
FLAMENGO — Vendemos à Rua
Samuel Morse, 12, apto. de frente,
área dc 200 m2., com 3 grandes quar-
tos, 2 salões, cepa, cozinha, depen-
dèncics empregado c garagem todo
p ntado a óleo, sancas ele, ocupado
sem contrato. Preços Cr? 
3.600.030,00, com sinal de CrS 
2.000.000,00 c o restante em 4 anos —
Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA. — Av. Nilo Peçanha 26, s|
702 - Tcl. 22-2183 — 42-950Ü com
sr. FREIRE. C5510 900

42-7023 à_noite. 14695 noo Pcnt-House no Edifício Parque
GLORIA-^-* Vende-se aptos." novos.1 cm término de construção luxuo

to após as chaves. Tratar aos do-
mingos no local e nos demais dias
r.o Departamento de Vendas dc Gra-
ca Couto S.A. — Rua da Alfânde-

3, 47 - 6.o - Tel.: 23-8420.
14499 2100Rua Cândido Mendes 98. Ver c por-jSO apto. dc frente no 11.° pav. 

teiro local. Tratar IMOB. GÓES — ,c/vista deslumbrante p/a Baía de 2.800 CONTOS A VISTA — Motivo
52-1590, 22-7812 ou 42-7023 ã noite. | Guanabara c/731,m2 de árealviagem. Marav. apto. 200 ms.2. Pa-

construída e mais 140 m2. de ter-Jnor. desl. Júlio Otoni, 341. Porteiro.14696 1100

Sraiaú
GRAJAÚ — Vende-se apto. 2 qtos., sl.

racos e constando de: 2 elevs. so
ciais, hall, galeria, living, sala de
jantar, escritório, toaietc social,
saleta, 4 banheiros soe. 4 quar-banh. compl., dep. empreg., área com . . .„ „_„,,:„;„_ „„,i,„,:

tanque. Preço 1100.000 c| 300.000, > t°s tod°s com armários embuti
entr o reslo 10.000 mensais. IMOB. Idos sendo 1 deles c/closet e am-
GÓES 52.1590, 22-7812 e 42-7023 à noi- j pio vestiário c/banheiro privati-
te: 14697 1200! vo, sala de costura, sala dc almô-
grajau' — Vendo os últimos apts.ço, copa, antecopa, cozinha com
mais confortáveis do bairro, c| 2 sa-; vários armários embutidos, des-
las, 3 amplos qtos. 2 banhs. sociais, pensa, lavanderia, área dc serv. c/
ampla cozinha, ato. banh. emprega- arR1ár;0S embutidos, 3 quartos e
da. Todos c garage. Preço base ape-, uan|,c:rn ,ip emr) P/h0\ Aoueci-nas Cr? 1.540.000,00 apenas 10r;, de ran cirn ue emp e/nox. «"""-'
entrada, parte facilitada cm presta-. merto central «_JjOXP/3 automo-
ções de Cr? 15.900,00 mensais e 50
muito financiado em 5 anos depois
do habite-se. Visite hoje cl corretor
R. Sá Viana, 41. Pça. Verdun. Tra-
tar R. Carmo 38 4." andar — SER-
GIO CASTRO - 32-8540 e 52-0852.

59292 1200

veis. Prcçc: CrÇ 15.000.000.00
CIVIA — Trav. Ouvidor, 17 —
(Div. de Vendas, 2.° and.). Tcl.:
? 52-8166, de 8.30 às 18.00 horas.

50707 1400

836 2100

Soo Cristóvão

RESIDÊNCIA — Magnífica resi-
déncia constando de: varanda, 2
salas, toalete, 5 quartos, armários
embutidos, banheiro em louça in-
glêsa, copa-cozinha, 2 quartos c
dep. de empregadas, ampla ga-
ragem e quintal. Portas cm ferro
batido. Preço: CrS 3.800.000.00
sinal dc CrS 800.000,00 parte fa-
cilitada c 50% financiado cm 5
nnos. CIVIA — Trav
)7 _ (Div. de Ventos, ?..° and.).

Leblon

Tel.:
horas

* 52-8166 de 8,?0 às 1P.00

LEBLON — Vendemos apartamento
de 2 salas, 3 quartos, banheiro com
box. cozinha, dependências de em-
pregada etc, à Rua Doutor Marques
Csnárlo, 20, apto. 291 — Entrega
imediata. Preço CrS 1.700.000,00 com
50 por cento de sinal e o restante em
5 anos pela tabela price. Tratar nn
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.. à Av."niivffínr 
N'lo Peçínha 26, sala 702. Tels.: —

o „.,A\ 
'22-2483 nu V.-"W6 eom o sr. FREIRE." " 85538 1500

tnn,| i"ftfliRUA CODA.IAS — 5.000.00(1 junto n.WiU' '"""l^ - -<- •—>- _ RAMOS

SAO CRISTÓVÃO — Largo da Can-
cela — Apartamentos prontos para
habitar com 70r,'. financiados — Ven«
dem-se os últimos acabado de cons-
truir. em edificio de 4 pavimentos
sobre pilotis. com hall, varanda, sa-
Ia, 2 quartos, banheiro completo, co-
zlnha quaito e W.C. dc emprega-
da área serviço c abrigo para auto.
Preços CrÇ 1.100.000.00. Ver diária,
mente com o sr. MIGUEL à rua Cha-
vcs Faria n° 410 e tratar exclusiva-
mente com à ENIR LTDA.,. rua Ou-
vidor 86, 5o. tels. 23-0662 — 23-0688.

11538 22000

Maracanã
MARACANÃ — Vende-te apt. j. in-
verno, saleta, sala, quarto, banheiro,
cozinha, dep. emp. arca com tanque
e garagem. Sinal CrS 40.000,00. CrJ
6.000,00 mensais. 42-5518. VIEIRA.

9902 2300

Ipanema
'0R
DA

— 44 mts.
LAGOA -

de frente
26-7578.

16022 1500

LOJA — Rua Figueiredo de Mello
Passo ótlnin contrato, ln;,i, R me-
tro» de /renlc — ESTEVES -- ....
32-8902. _ 2R12 200

LOJA 
" 

— Vendc-so ej 85 in2. prédio
novo, prestando-se p| qualquer ramo
de negócio. Ver local cl porteiro. Tra-
tar IMOB. GÓES. - 52-1590. 22-7RI2
e 42-7023 noite. 14699 200

.. im, Figuei-(TIO EDUARdiNH0 _ Faça uma^ras do mar, c| 2 quartos, sa-
jvisita ao nosso stand de vendas ,ã0 banh con,p|e(o C box,

200 a Praça Demetrlo Ribeiro, 9!) «j«-j«-«*«-».
— Magníficos apartamentos dc sala grande coz.. podendo se fazer

APARTAMENTO de frente lado
da sombra a rua Senador Ver-
guclro já na última laje compôs-
to de: vestibulo, 2 salas, varanda
envldraçada, 3 amplos quartos c/
armars. embutidos, 2 banheiros,
copa, cozinha, área dep. empre-
gada e garagem. Tratar tcl.: ..
26-0281 — ANITA GELBERT —

7882 703lpreC° CrS 2.300.000,00 com 50%
APÃitTame-xttWi f'niW|c'aflo em 5 anos c o saldo a
rí-nvMiir» e.1! combinir. ótimo c raro negócio

POSTO 2 — Frente, vazio, 3 qts.,
gr. fala. R. Duvivier 37, ap. 412. —
1.600 mil c/ 800 — 47-4404. Chs.
port. 13564 700
TERRENOS VENDEM-SE — Em óti-
mos locais para incorporaçbo o resi-
dências. Av. Rio Branco 185, g. 330.
Tel. 52-9231 e 46-9647 MATIAS

VENDA DE
PELA CAIXA
80% DE FINANCIAMENTO — |-
A Caixa Econômica está venden

, CASA — Tíniuidu üii C*í>íh. a'' í enô
IPANEMA — Apartamento "Super- 16 x 25 — 6 milhões à vista -- TITO
luxo" — Incorporação á Av. Vieira LIVIO vende. Tel: 47-1769.

MARACANÃ — R. S. F. Xavier —
Vendo ótimo apto. 2 q. sala e dep.
emp. com plav-ground e salão festai
— Cr$ 1.100.000,00 com 50^- finan-
ciados — EDUARDO — 22-1678.

14711 2300

Zona Industrial
TONA INDUSTRIAL — Vendo 1.000
m2 — Av. Brasil esquina com 53 m
frente. CrS 4.000.000.00 com ótima»
rsndic5*s dn pagamento — EDUAR-
DO — Z2-IÒ7R. 14710 2400

Souto n.' 310. Os melhores aparta-
mentos da cidade em 3 tipos; 590
m2, 540 m2 e 340 m2, com acaba-
mento excepcional. Preços: CrS
15.000.000.00 — Cr$ 1',000.000,00 —
8.500.000.00. Informações (pessoal-
mente) na IMOBILIÁRIA LEMOS,
LTDA., à Av. Nilo Peçanha n.° 26,
7.», sala 702, com sr. Freire.

65515 1300

11614 1500

CENTRO COMERCIAL COPA-
CABANA — Vende-se con-
junto de 51 m2. Acabamento
de luxo. Tratar com o Sr.
WAURICIO - Tel. 37-6062.

56481 200

e 3 quartos e sala e 2 quartos, uma copa. área C| tanque e|do os apartamentos: 802 do edi-
com dependências completas. — deps. empreg- completas, C
Apartamentos de frente, lado daleievfldorec nrivativos direta-sombra. Sinal de 5% e prestações eie\aaores prnauvus aireu»

ficio na Av. N. S. de Copacaba
na n° 12, com saleta, duas salas,
varanda, três quartos, corredor,
copa-cozinha, banheiro, quarto ea partir dc CrS 13.000,00. Incor-mente ao apto. sendo as deps

poração c construção dc M. HA- serviço totalmente separadas (banheiro de empregada c*área de
ZAN & NUDELMAN LTDA. — ,jas JÇpS sociais somente 2 serviço, área total de 136 m2. c
Rua Mayrink Veiga. 4-11.° and. , 

'; 
nn(Í!„. r iAAam a. _.. preço mínimo de dois milhões qui-

Tels. 23-4362 c 43-9930, :aptos. p anaar c toaas as pe- nhcn(os c vinte c cinco mi| cru.
10641 700:ças amplas e claras, p; cn- zeiros; e 202 do edifício na rua

Copacabana - En. acabamento. |trega de 6 meses, em vista Bolívar n.° 106, com duas salas,
vendo últimos de luxo c| 3 qtos. cüdo andamento da obra. prazo d"a? varandas, três quartos, ba-
armários embutidos, salão J. Invernoj .' ¦*_ Inheiro, cozinha, quarto e banhei-
2 banhs. ror copa-cozlnha deps. em- certo em tempo recorae. »'re-jro de empregada e área de servi-
pregada. 1 por.andai. Entrega Ja- ç0 fjXOi ainda de incorpora-,ço, área total de 129 m2. e pre-

ção, Cr$ 1.760.000,00. sinal 250iC» mínimo de dois milhões c seis-
mil r 1 npn narc semestrais !cen<os m'l cruzeiros. Informaçõesmu. c ó peq. pare. semestrais s.rvicn ... « -

LEBLON — Ap. frente, 2 quartos, 1
sala, banh,, completo, cozinha dep.
empregada e garagem. Todo atapetado
com lustres, etc, ótima vista. Ver
e tralar com o proprietário no local,
Rua Rainha Guilhcnnina, n° 187-apt.
302. 9882 1500

LEBLON — Av. Visconde de Albu-
querque — um por andar — Mag-
nificos apts. cin esplendido lança-
mento com ótimas condições. Tratar
com Sr. KFURI - 47-9677 — Pro-
jeto aprovado.  866 1500

LEBLON — Vcndc-se magnífico
apartamento de sala, quarto, ba
nheiro de luxo, cozinha ajulejada
ate o teto, área com tanque c dc-
pendência de empregada e gara-
gem. Construção Pires Santos
Preço CrS 850.000,00, facilitado a
metade. Pode ser visto a rua Jo-
sé Linhares, 117 apto. 311, cha
vcs com o porteiro sr. Américo,
mais detalhes na SOC. IMOBI-
LIARIA ICC A LTDA., Av. Rio

VFMDO \ntii fnntc -' roto ', ".l l".*M',.u.v venci—-e u:í; '¦"'. i ¦•' i-' BninCO, 131-13." gTUPO 1303.!VI,MUI .\nl,i. 111.H(. < qtO. S-p. 
^^ ^ ..m mgmj^ 

qt0>i ,a]. S((pa. 5«.20]2 c 42-8597.
rados — Tel. 27-730.1. 1B033 130'1 22936 15001

9890 90iJ IPANEMA —"Vi.'C."dc Pirajá"- Vcn-1 - - . —r

VÊNòeTse à vista o apto. 403 da *fw pronta entrega, primeira loca- AJENÇAOI --Vendo em Ed de

lt Dois dc De-cmbio 125 de s Ç-10- aPt0- de rah J-irdlm Inverno, sito luxo todo» aptos, de frente,,
saieti k e hanh bl Cri 4S000001'!2 quartos, banheiro em cor e rozl- somente 4 pavimento! com eleva-i
ou a'prazo p CrS SSO.000.0o - CrS nha- Pintados a oleo, area com tan- dor, Edificio Provence na rua me-i
200.000.00 dc entrada. Ver por In- 2"c , 

e„dee,lc"d„GJIcJ?s 
^c ,em,pref!, ?' lhor residencial General Urqulia 

'

termédlo do apto. 401. Tel. 45-3348. Sinal CrS 600.noo.0fl. Parte «cilitada f d vestibulo, ampla sa-
.um f«io!e parte financiada cm 6 anos — Trn-|í"w"TwVr ,j..r.j« i¦'¦'•u -'''' ......... ..,. ..,..— '|a, jardim Inverno envldraçado, i

AVENIDA BRASIL — Vendo lindo
terreno industrial plano S5m de fren-
te por 115m 25 por cento à vista; 25
por cento facilit. e 50 por cento em
5 anos — Tel. 28-7972.

9901 2400
¦m*m*nm*m

banh. kit. ed. novo,

IPANEMA — Apartamento — Vende-
mos à Rua Teixeira de Melo n ° 10.
com jardim dc inverno, 1 sala, 3
quartos, banheiro, copa-cozinha, área
de serviço, quarto e WC de criados
c garagem. Preço CrS 2.500.000,00 à
vista. Maiores detalhes e visitas n
combinar. IMOBILIÁRIA LEMOS
LTDA. — Av. Nilo Peçanha, 26, sala
702, com SR. FREIRE.

65533 1300

CASA — Diplomata procura casa
para alugar mínimo 3 quartos, 2
salas, 2 banheiros, preferência
Ipanema, Leblon, Lagoa. Contra-
to 12 a 18 me«es. Telefonar pa-

24013*800|rS 47-6868. 14685 1300
IT°A\'EMA — Vende-se urg-nte, faci-

400 mil à vista

Tiiuca
TIJUCA — Vendo últimos aptos, em
H^abamento c| 3 amplos quartos ou
2 salas c 2 qtos. banheiro, cozinha,
qto. e banh. empregadii, cl garagf —
Entrega 12 meses. Preço base CrS..
1.550.000,00. Durante a obra apenas
CrS 800.000.00 conforme s] oferta, res-
tante grandemente financiado depois
tia entrega. Visite c| corretor — R.
Uruguai. 308. Tratar R. Carmo 38
4" andar — SÉRGIO CASTRO —
32-8540 e 52-0852. 59294 2500

TI.IUCA — Rua Uruguai — Vendo
apto. «ala, 3 quartos e mais depen-
dências — Cr? 2.500.000,00 .— com
Cr$ 1.000.00 a vista t financiamento
- EDUARDO - 22-1678. 14712 2500

c financiamento 2C-IG16.

APTO. DE LUXO — Vende-se em
final de construç.lo A R. Carmela
Dutra 33. de frente, o de n." 301
em ed. de 4 pavtos. lado da sombra,
e c' 2 salas, 3 ots. 2 banhs. copa-coz.
area e dependi, criada e garagem.
Pintado a oleo, co?. t hanh. í-smal-
tadns Piso Isolant» contra ruídos.
Armários, ele Preço: Cr$ 2.600.000.00

c! ftnanr. de 50% em 5 anos — J.
C FARIA — Av. Alm. Barroso 90,
Sl 207. Fones 22-7936 e 42-4978.

877 2500

1 por andar
neiro. Preço Cr$ 2.600.000.00 peque-
na parte até entrega a combinar, e
restante em 5 anos após o habite-se.
Ver R. Pompeu Loureiro 136. Tra-

andar — 32-8540
59289 700

R. Paula

LOJA — Vendemos á Rua Barata RI-
bolro. 818 iconstrução a iniciar). c|
215 |ii2 de area útil, a razão de CrSjtar R. Carmo 3n 4.
50.000.fl0 por m2. Pagamentos a convle 52-0052.
binar. IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.j,, _„ ... ."JTv .
Sr Freire Av Nilo Peçanha 2G ciít-U» íil/ioniid
J0Í, Telefones 22-2483 ou 42 0506.' FreUtW 19 aptos. 211 ou 215 (esq. (cra f (ra(ar a R„a65509 200 Av. Atlântica). Vendo com qto., no in __j__

sala sep. banh. cor.inha, (fino tembru. 88 10.' andar -
acabamento) armários etc. Tre- Gr. 1009 — TcIe.: 32-0922 e
ço 1 milhão 500 fin. 5 anos Ver 42-2723 C JOCELIN MAR-
no local, tratar tel. 43-5307 A

65509

o saldo cm forma aluguel, c
grande financ. aros as clia-
vcs. Ver no local c' sr1 Ma-

7 de Sc-

no Serviço de Administração de
Imóveis. Av.
Sobreloj i.

em 15 anos
c 22-7812.
FLAMENGO — Vendo 

"à 
Av. Osv.

Cruz — ótimo e amplo apto. de 3
qts. 3 sK copa, C07. 2 q. emp. gara-
gc — Sinal 5"0 mll — Tel. 45-6762.

873 900

82-1S9Ò IPANEMA
14694 900 2"»r„t0„ '

750.000,00,

— lar com o proprietário ,.^ —, ... . ....
FLAMENGO — Vende-se apto. peque.'47-0446. 9391 1300,quartos com armário embutidos,
no cl 300.000,00 enir, e o resto flnanc.l —•---„-- ..rr^rr.-r.zr-.^!^-^.ibanheiro, copa, coilnha, área, dep.

IMOB. tlOES - 5^1590! IPANEMA 
s-Vennde-sed^
sendo 350.000,00 de entrada messa CrJ 100.000,00 prestações de

e o resto financiado. Ver R. Pruden- Cr$ 9 000,00. O
te de Morais 269 aplo 304 com por-
telro c tratar VINA DEL MAR IMOV.

Rua Assembléia 9.1, sala 306.
14702 1300

Botafogo
TINS IMÓVEIS, quc tam-
bem promove a venda do s1

Kua Barão de imóvel. 871 700
S01. frente  —

sala sep. banh. cor.. COP*C-,B\NA — Vendo, P6«to 4, rm
crstl, excelente apto., ultimo

BOTAFOCO — Vendemos «parta
mentos prontos, de 2 quartos e de-'GENTIL.
mais dependências. Acabamento de.
luxo. Ferragens L.vFonte, área de COPACABANAserviço azulejada, elevador Atlas etc in-nlmã ü-j ,„(„
Cluves co mo relador. Ver A Rui IP,"",'n,a. '," aP-"
Vicente de Souza tl. atrás da >rndo c£5\0. ,, ,••SMr«" Preeo< a nartir de 1 .VO dep. completas sanc.-.s floroCS «"n>ear« . i recos a partir ne i.sro " •" . , 

*J . ,. 
,.i<Mat 

rn- r.ndar, com linda vista externa. 1 qlorontos. sendo metade financiado em armários etc.) Marcar m>.tas cn- l jpU ,do, b5nhtíro r c0,
3 «nos. Tratar fone: 22-8562. tre i e fi hs. Tratar tel. 4--O.30. completoj. Preço 850 mil cruas, à vis-

12753 400 \. GENTIL, .nC*0 .00 „ prontil entregi. Trrtsr 26-3(79.
2829 700Botafogo -- Próprio p| familia COPACABANA 

V1 crianças, v. «p. frente, sala. 2
qts., ele. IJR
av. Rio Branco,
31-3*54.

11IHCF.U ABREU
120 s loja 42-13JH.

12991 4(XI

57C70 700

Rua Anita
-mos os úl-

VKNDE-SK A Rua VoluntArlos dj
Pain», 340 — apto, 4(U — «pto. de
quarto e sala separados, kit. e ba-
nhelros. B«se: 700 000.00. Tratar na
ATLANTIDA IMOVTJS , l.TOA". «
Rua Sen»dor Dantas, 80 — 18- andar
- Tel: 32-9253. 11545 400

SRS. FUNCIONÁRIOS — Vendo -
Mottvo viagem lindo apto. du
plft, hall a. vam. espaços». 3 qts
«te., c. t»rage. armArios embutidos CO LTDA.. Rua
IM«» depend*nci«j mainlfict \isia. (nh.lúmi, 134-19."
Ver Rvt« F»r»nl 61, apto. 307. Visl-
tas exclusivamente das 14 As 17 ho-

as. Rase 3 SHVOOO.oU sendo S60. —
PASF. 25 «nos. — WO (W entrada
estante 3 a ô anos T. Prlct.

?83 ««

Garibaldi. 25 — Vend
timos aptos, em coi"truçáo. para
entrega em março de 1980, com
sala de 20m2 . três quartos com
armários embutidos, banheiro
completo rom azulejo em cór. co-
tinha e áreis azulejada* até o te-
lo * dependências de empregada.
Preço» fixos sem qualquer rea-
justamento a partir de CrS ....
2.100.000.00 com 10"> dr sinal e W7i TfU. 22.323i e 4;.9i6n
O resUnte facilitado e financiado

rOPAC.MfNA - A CIA. t)K SF.RV1-
COS E KNCKNHAr.lA SERENA, ven-
de, A Rin Toneleros 261 os aptis. de
nrs 10?. 201. 302 t 602. no.o«. ed. de
apenas 2 por andar t sobre pilotis, de
salio e sfln. 3 qtos. c «rmirlos emb,
1 e 2 banhs. sociais em côr. copa t
ror. c arulejo «té o telo. área c; I
tanques, qto de empregada, garage.
etc. Ver no local c Í.OPES DE CAS-
TKO t trstar e os proprietários, à
Rua Araújo Porto Alegre 70. 8? gr.

13 de Maio. 23 —
65927 700

CPACABANA - Posto 2 - Rara
Oportunidade — Vendo para entrega
em Outubro próximo apt" com rala,
quarto, banheiro copa e cozinha, na
parle inferior e living quarto e ba-' nheiro na superior, que aa para bc-

j lissimo terraço privativo com 20 m2.
I Trata-se do apt0 n" 1.208. duplex úl-
j timo andar com ótima vista. Preço
! raro: Cr$ 1.550.000.00 com 650.000.00 a

vista. 600000.00 facilitados a com-
binar e o restante financiados em
prestações de 8.126.00. Ver A Rua Er.-
rata Ribeiro n" 160. dias úteis até
16 horas. JA lem elevador. Trr.tar
com o construtor c proprietário RO-
DOLPMO DE PAOLI. Av Rio Bran-
co 131-s 1612. Tel: 52-6213.

5M63 700
COPACABANA — POSTO 4'-
Vendo vazios —Pronta entrega,
aptos, com quarto e sala separa-
Ver

mentos para o mar, na Av.
fim Moreira esquina rom Jose

50% FINANCIADOS APÓS O
HABITE-SE — Aoartamento de
frente à rua Barão da Torre e
para entreca dentro de \1 meses,
coi"tando de: 1 sala, 2 quartos,

VendoA'TaraG?irrrnlaAen[Je: 
r°m "m?.Ím «¦"ll'ulidos- *»fhel- Ut\UZe7'Pkptir»»t» Èmbaixã:

dlflclo no o.' 
"m 

sai e T0 ™'C° '^^ 
Tí'^0' ,í d«. colégio etc. de alto luxo pa-

coilnhn f rs 700 banheiro de empregadas, arca de
mil facilitando metade. Telefones.. serviço. Preço: Cr$ l.fiOO.000,00 c/
57-4890 c 37-1662. 860 900^CrS 400.000,00 á vista, parte fa-

cilitada e 50% financiado em 5 e
8 anos. após o habite-se. CIVIA|d?pí7*Traíàf tei—Trav. Ouvidor, 17 — (Div. |TA ni-lRFRT
de Vendas. 2." and). Tel: • ...'
52-8166, de P"0 hs 18,00 horas.

50703 1300

FLAMENGO — Vindo à R. Arthur
Bernardes — Excelente apto. de 2

i qts. sl. jard. inverno, area <• tanque,
q. emp. Baralhe. Sinal 50 mil - Te-
lefone 45-6762. 872 900

PRAIA DO
. mento
ga, cm r
quario, banheiro e

TIJUCA — Vendo terreno com 14.000
mts. ni Rua Uruguai, com parle nel-
dentada mas edlflravel c| nia jA nher-
ta t ainda n5o calcada, distante 2 OOO
metros da praça Sans Pena. Vista

.deslumbrante. Preço vrrdadrlramen-
saldo em pequenas ,,, |,ar,ito. 460,00 o metro quadrado 20

parcel.ss. Tratar tel: 26-0281 — Pnr cento sinal e RO por cento em 8
ANITA GELBERT. Atendo dlàrla-anos - Tels. 52-OTBI e !>.-'**¦}¦
mente des 9 is 20 horas. Preço CrJ -l!!fL_,
1.400.009,00. Otlmo negôelol 'nUA^HADDOCK LOBO 212 - Ven-

J9,6n 15no de--e lojas para entreRa em poucos
ATENÇÃO! — AlURa-se casa meses mm 20 pnr cento de rinal A

mmJm de frente, 
'd. 

3 pavi- j-rt,, J^f,,?' 
-^

tanos Cm. de Serviços e Engenharia
SERENA

Rre, 70, gr
a Rua Araulo Pftrlo Ale
S97 - Trl. 22-22.11.

4940 2Srt>

FLAMENGO — Vende-se à Av.
Rui Barbosa, andar alto. aparta-
mento dc luxo rom 250 m2. Tra-
tar: Tel. 25-4201. 14716 900
FLAMENGO-—"OPORTUNIDADE -
Vendo apto. c| hall. j. inverno, gran-
dc sala, varanda, 3 amplos quartos-IPANEMA — Vendo inicio dc Incor
(15 ni2), banheiro ropa-corinhajporaçf.o Rua Prudente de Moraes .
deps. empregada, «rea. Entrega lme-462.. apartamentn de 2 calas. 3 qto
diata. Frente. Preço CrS 2.500000.00 copa-corinha
c' ap'nas 600 mil entrada, parte fa- preços a partir <lc Cr5 3.000.00 com
cilitada. resto finamipdo em 20 anos parte f'nancl£'"a - Hilton Urhna
C. Econômica. Vrr R. Serador Ver-|cav«lc?n'l — Av. Era-mo Brasa 299

Te's: 22-1569 42-4472.
22311 1300

ra familia de tratamento compôs-
to de jardim, 4 salões, 4 quartos,
sala de coitura, 3 banheiros, co-
pa. cozinha, 2 garagens c demais

26-0281. ANI-
Atende-se no pavimento:

local.

Leme

TIJUCA — Boa casa. moderna, ven.
de-se na Rua Had. Lobo 4ft4 tinto
ao Largo da Seg. Feira, para. faml-
lia de trato ou aluga-se pl fins co-
me-cais rom hom contraio, de .

tendo no 1.", 2 salas,
25566 1500 randa. garage area rte. e no

quartos, varanda,
trega

islnal eom
aluguel

ed. de quatro noras t tratar na

2.-. 3
banheiro etc. En-

imediata com CrS SOO.Onono rit
restante financiada ou

combinar. Ver d«s 9 A.« 17
Rua do Carmo 6

no local com o porteiro, OS Kúer,o. 147 apto 401. Chaves c' por- grup0 3-
iplOS. 602 e 806 à rua Xavier da teiro — Tratar Rua Carmo 38, 4° an-
Silveira n.° 65. esquina de I,eo- dar - SÉRGIO CASTRO - 32-8540
poldo Mlguez 129. TraUr c/RO- e 52-0852. MM\ 900
DOLPHO DE PAOLI. Av. Rio URGENTE - Compro seu apt". para
Branco 151 — Grupo 1612. Tel. cliente. Solução imediala. Tel. 36-4320
52-6213. 56456 700 Silvio Fleury. 24048 900

LEME — Vendo, em _
aplos. pnr andar. apto. de frrntr. de v-1|a 51,5 _ Trl. 2I-3iB4.

e riemnis deprndén-ias 5ala-quarto, banheiro, ro?inha. area" r dependências rie empregaria Prrço "
crs pon mii e parie facilitada vrr T|juCA — Oportunidade me-
Rua Gustavo Sampaio n." 410. anto - - cn nflfl 00 de Sinal
701. tratar a Rua Sâo Jnsé n.» 90 dita — U$ bU UUU.UU UC >«"-•

Sala 2003 - Telefone S2-31M. _. £d. MarCO HomUlO — AV.

2830 2509

AVENIDA VIEIR.\ SOUTO - El-
quina de Montenegro. Vendo ap»r-
tamentos em inicio de construçAo e|
600 m2. Arabamento de luxo — Hil-
ton Uchoa Cavalcanti — Av. Eras-

. íipvi ,i! i\ 5 „.,,!,. ,„t . iiro Braga 2S9 grupo 302. — Tels. ..

£STf%SSA. «iaVomVpPen0: Gávea Jardim Botânico *^LUm >mJ™
dènclas completas. Peças muito —- —tt-tt-. URGENTE-Comp apt. para cliente

o<in4 isnfl

Lins Vasconcelos
Paulo de frontin. ô93 — Ven-
demos magnificos aparta-

Imentos de saleta. grande sa-

4941 700
Ver no local e tratar com GEMA- cÕPACABANA - Com apenas 30%"de ãniní» "rônstriTrin HVronVtrn" GÁVEA — Vende-ie esplêndida re- Solução imediata. Telefones 36-4320 t Useonde de ,ln,i 0u automóvel 19J7SÍ como parte a"! 

' ""v'••¦• • !1 * ons.r.i ,„ ,.„„„„ ,,. „ , „ ... .„. eiu.1_ ,,„,„, ,tfljn „„„
tels. 23-2080. <te pagamento a CIA. PE SERVIÇOS

^.qgqg . E ENGENHARIA SERENA, sende. lln- entrega em

de Bolívar, o apto.
co rarissimo CrS

n." 5C8. Pre-
1 300 OúO.GS.

)TIMO NEGOCIOI — Vet^o com
odos aptos, da frente, obra jé Inl-
lida, 3* laja. no Edifício Sortllt-

lt. t Rua Voluntários da Pátria
'Ptes-. dt luxo eempetfe ds vesti-
>ulo, 2 taln,
••crsct quartos,

!tp. d* ampi
• prcnniu 100 000. pr*it»çe*i dt
000 para saldo tm ptqutnaa [-»¦•

d» anto. d* hall c elevador privatl-
COPACABANA — Praça Kucènio vo ,*1-3 ?,os- ^*nl?- completo, cor
. ji »' .~, »^if Ar »->dejad« «te o teto. área e 2 t:nques
tardim >ende-se em com or df fmprrs„., ,d. sôbre pilotis. :"" .,« ,-,„.., , fin,nriaH(w t!u\n. apto com 2S0 m2 . de sa- Vf'r à n.., Tmvl(,rò* 161 apto. 10: e rom '
la. gde living, jardim inverno, tratar i Ru» Arauto Prtrin Alegre 70.
«ala de jantar. 3 ou 4 qts . copa- r\ ir. W7. Tels: tí-ZXl t 42 94*0
coilnha. 2 banheiros soriais. 2

ton PrrHla! n» Panll ltda Par» sidínria. em terreno de 15 x 25,I ai ue 1 anii MO», rara eon$truç3o de fi„0 g0sto. em rua sos-
10 meses, tn 1 rua ,eíada, composto de 2 pívimento* e

Barata Ribriro n.° 73?. rscuina íUh£Clo. com jardim e quinta:, tendo

47-5418. Sihio Fleury. 24043 1300

anos e o restante facilitado até a
entrega das chaves. Tratar com

4942 -oo RODOLPHO DF. PAOLI Av. Rio

«• cempetre « ..t'.r „„ mMt, ardlm dt Invtrno. S,,,,.,.j. , ri
tot. copa. coilnha. árta, f f iUd,r'rJ

srts.da. Sinal 100 000. ^iSL^0^
, ICset etíttl n.,.!,.... ri. 23-*W» * *»*»

qts empregadas. Armários em- APARTAMENTO VA7.IO - Vende-se
butidos Água própria. Bise CrS Julho dt Castílhes. 3. apto t OOJ p*.
6 000 000.M, parte à vista, parte quero -- Tratar e, B. Bcselli. Praça

financiada. Mare*r P<° X. .1. sala W7.
ACO LTDA. Tels .4?*L,0°
9$$6 AV COPACABANA. 124t — W«

60199 700 andar, apto 1002 Edifício Safira.
- —-  vendo com 4 qi arto». 2 salAes. í ha-
LIXO — nheiros. terraçtw. !pdo de frente. Co-

Branco 151
52-6213

no «ubsolo: íaUo de jogos t 2 quar-
;o* dt eraprtgsdo, no térreo. g»r?gc.
2 varandas, amp'as salas de visita e
jantar, hall. copa. cozinha 2 banhei-
ros. d soensa e lavanderia, no 1 •
pavimento, 4 ampkH quartos, 2 va-
randas. banheiro eom duchas e rou

Grupo 1612. Tel : p?ria.'B*se de preço CrS I.OflO.000.00 para pagamento A vista.

MNS — CASA — Vendo. Bairro J»r- |a 2 amplos quartOS. COZinha,
dlm Myriam, ruas arboruadas. play- • , r _„__i-í_ ,._ nnar.
groundf com í.» pav.: 2 varandas, sa- banheiro completo, um quar-
leta, sala. copa, rorinha. dep. em- j0 ç rjenendéncias para em-
pregada: 2.- pav.: 5 hon« quartos, ba- * Au .. jí iniciadas

. nheiro social em cor. jardim e quin- pregada. Obras ja iniciadas.
°? tal. Tratar Sr. BARROSO - Tele- prcç0 QTt, 810.000.00 — Ve-

APARTAMENTO - Ocasiio. Vende- fone_43-_7MI. BMlln? nha I.OÍC ao local até as 22

&.âcr SrSrOT^gJK: ORANDf. OPORTUNIDADE^- hnras. fJcchar este grande ne-
sslcta de rntrída. banheiro social t
dependíncies d» emprrratía e ga-
rafm. Prcco: 1.930.00. Com $0% ft-
rancirdf. Trata-se com o propne-
tirio II. Lopes. Tel. 22-14T.8 dss 10
às II ou IS á* 1* Estida-se propostas

Vendemrs os. últimos aparta-
mentos cm local dos mais
aprazíveis do Lins. à Rua He-
raclito Graça. 67. Preço fixo

- s reajustamento c pra/.o

gocio. Informações e vendas,
ra Rua da Assembléia. 104 —
II.- andar. gr. 1109 Tel.
52-2800. 64273 2500

42-OICO.

elas Tratar ttl: lé 0111 - ANITA COPACABANA
EIBERT. Attndo dlèrlamtntt dat Vendo na Av. Atlântica esouina pa. corinha t dependências *mpreg«!»

' il 10 horas. Prt<« 1.300 000,00 de Aureliano Leal. maravilho*» S******** ímanciado pela Cátia
<«ta: Todos dt trtntt tado da wn- »narUraento de frente, riramente 5f ™'f. 

e
ira, tperluoioade «limai

em M anos.
n apto menor. Ver e tra-

COPACABANA — Vendo ótimos apt
em Inicio de incorporação, com sa-
U e 3 quartos, eoxinha. banheiro.
dependíncia de t-npregada. i Rua LAGOA
Birata -Ribeiro. !',!. Apen
por andar. Pequena v
facilitado e financiado
tMOBtt-LKBIA LEMOS
Av. Vito Peçanha 2*. s" 7t8. tel»
n-J*M e-j 42-UOt c«m sr. Freire.

24043 1300
56460 700 cõrn 50%~ financiados e-n 5 anos. IPANEMA — Av. Vlelrã~SÕuto, fren- de entrega em 30 meses, f ir-

Ver piar.Us e marear visitas a Riu Ic Pi 0 mar. api. de luxo. í p\ an- rnãrf,-, füi COnfraln Aparta-
grupo 702 - Wt.|d«i d 2 salões, sala de almoço, ga- ™'„, ,„J; J™Aa jaía 2

Vende-»e
_W74 1C01 ierlâ 4 qUirtos e armArios. um com mentOS COm gratlde
marninci;vlr*ndl- l banheiros, dependências. auartOS. banheiro COm bOX irai. TraUr rc*n V

»-00.001. Preço de J* . j._._Jinri,, .nmn|..' U1AES - Av. Er
rair&y. o áf,hro. demais dependências compic- ( m _ Too. ^-t

ruçio um ta$. Preço m partir de CrJ
Terraço Já

do plano, composta de 3 silôes, 3 vendido. Oportunidade

T«t« m «•on*tr"i«>. P'ff* * Santo». M:PnMtr<nf0 durant M et)Wr
ltda.. à f»"1'» *• iardtm de 800 m._, to- dupiex Cri 4 soo ooo.oo. T

fUCA — Vendo vario na R u Fe.
lubertn de Mer.eies. 31 apto. 703. ptr«
tn <Jo Instituto d« Educaçío. com va-
rarwU. s«;«ia. sala, 1 quarto» t n.»H
dependínela». Ver das !< àa 17 ct.

MILTON MAGA-
asmo Braga. 2&S.

22-«l2a. «21 M*>

ornamentado, eom «ancas no- u. r0 mnwe ín4tr#^ 4I1, ^
-Hi^^*1 róe-s. pintara a «leo. aqairio

Fnüa Fd Ranlh ele. Constando de vr«tibulo. s

lar
e —-

10TAFOC.O _ Praia Ed Ranlh etr. 
ÇtaUM* 

de veM.boio.«- f^^^^tn^par. 22Í
entrega 4 meses» — Vendo apts . lao <40 ml), 3 ar»plo« qoart»* «" c» «„ Jf.,-hr,. codv mU íjujrto

lio . tala. conj saleta. banheiro, demais dependências completa». Wp«rKki, ^-he.-- eotinha (juar-
oiinha peq. itrenle» p/Visrs»nde Treros de CrS í.699.00» M cem

Omn Prtta. Sinal -M mll rest 5»<y financiadiw. N.B.: Aeeite
iê prest de C mll Marear hora automóvel como parte de paga-
p ttslU» ao local. TraUr Lfo S. mento. In(ormaçt>es e s-btta» eom
FraaeUeo Í6 S MflS Tel T. PIMENTA * Rna B«livar US TrlUr „„ MUiTav uacauiafs
43-330?. A CEXTIL — V andar. Tel: ST-IIXt |Av. Erasmo Brafa. S3. ti «W. Fo-

vtent 4oa SSS46 :»=• S-4I2I. SU m\

to e W.C. «St tmprtfad» e 4r»«
co^> tanque Todeu út freutt. Ape-

ji 4 aptm. por emda: Isentara
era cartório Ver 4 Roa Siqueira
Campo» SW. votn o sr. Ansínio.

COPACABANA — Vendemos
entrega imediata o aplo. 101
Bdtüeij Q-Jttn E3n*b«th. a Av
At!àn'ic super luruoso com 2 n-
l&ts, 3 quartot jardim de inverno
I tí»nh»i«os toda rrrtstidí dt mé
mpr* cam. t
oas — efiaVet
cr$ t eeo mem ri
ea» 2 ou 3 «nos — Tratar na USO-
BIUARU LEAtOS LTDA. Ttl- .. .
22-34*1 * «2-5S04 - c, «r. FPEIRE
At. KOo Peçanha, J*. ula 718

qnartos. 3 banheiros, copa-eoci-
nha. 2 quartos de empregadas.

TtJCCA — Vendo apartamento «ala,
i 93000000 com financ.amento 2 quirVM. rocrji» tauihuro. ^«rui

Mtiwe* dèuSâêTct Luta seabr». Tei. em 10 anos a 5 166.70 mensais, wc ^p?í**^rhJ^','*•f^,r,',^..,"^
V^1'5j»w. !W7' ,3(M Construção moderna com aca> j^l^lònn DaVtVas m hoe«».p*r» (aragrm para I carros Entrega !,,_,.,„ j. , . .....-..a ,,ir ••» uaedUU Preço CrS 17 ooo ooooc "romeiras bamentode 1 qual dade 4

- Facilitando pagimento Dtà- ___1__!_! andares sobre pilotis com ele-
riamente na SOC IMOB ICCA laranjeiras - Rua Soares c«- vadores. nlayground e par-
l.TDA . na Av Rio^ranco. .31- grt ^JSr^Ze^TemTví.*: oue para estacionamento.

Ruadepender- 13.B andar gr«p« 1303. Tels
> porteiro Preço SJ-iJU ou 4Í-I597.

tiS3J 700 pnata.

2SS33JWI
CASA - JaT&iTrTiimtrtten Vendo Ml-
m»: Ru* Eunre Cm». Te! «7-MSÍ.
r-!lt«. Lana LeaL Troco p apt»

Obra iniciada. Vr.-fcltrans forr vei- "ue p
tibuio. aatio. j etímos quartos, i Vendas na CGNCOR
banheiro» sociais deoeoritnciat eom- j_ a.,;<««^» co Cr 7ftA 7
pletas » gar»«ew Cr\ 2«c OOOBO d» Quitanda 62 'ir. íOt) 7
ficitítada. t fí.-.aretados. Direu- Fone 22 6794 — Corretores BO
irenl» eom o prepn»Urio a At«ri- i-fa| -Jas Q ã« 21 horas
da Nilo Peçanha ;J3 a,ílt tel * *'

UUCA — Vendo apto , saU qoar.
\n separado», cotlnha. ht-.r t-tu
tanque, cha*»» rom par't'.?" tet.j
«j-4»0i das !I tt H noras
irtrt, '.H

n-.t st*.

;'-»! ;•:: !-•:::* t U-SU. xa:; iwo. S«f90S 1700

PRAÇA BANDEIRA - Vendo tpfe.
ttU. 3 quartos, ratinha, banitirs,
qaarto. WC t!r®T»f»d> R Senado?
fartado. !«. evito. 204. trinta no
apto. JO, ttltfact 43 OT i «» U h«.
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COMPRA VENDA DE PRÉDIO SE TERRENOS
ENGENHO DE DENTROTIJUCA — Apeas Cr$ 

44.000,00 de sinai — Rua da
Universidade, 76 (atual Depu-
tado Soares Filho), próximo
ao Colégio Militar. Ao ensejo
da entrega dos edifícios:"Marco Augusto", "Marco
Aurélio", "Marco Antônio" ebanheiro de empregada, área

15027

ITAIPAVA — Sitio c] 30 mil m2.
.biliado prox. Florilda Hotel —

Vendemos, para entrega em mos da lagoa — 28-7578.
novembro, confortáveis apar-
tamentos à Rua Bráulio Mu-
niz, 111, com sala, saleta, 2
bons quartos, copa-cozinha,
banheiro completo, quarto e

mo-
RA-

CORREAS — 203. — 338. — 271. —
406. — 571.000 — Terrenos planon —
27.500, à vista — RAMOS DA LAGOA
— 26-7578. 16029 3500

'Marco César". — A Predial
. Waisman oferece, agora a V.

a oportunidade de adquirir o
seu apartamento de: saleta,
ampla sala, 2 quartos, ba-
nheiro completo, cozinha, de-
pendências completas de ser-
viço, por apenas Cr$ 
880.000,00 — Venha, ainda ho-
je, ao local — Rua da Uni-
versidade, 76, reservar o seu
apartamento. Informações e
vendas: Rua da Assembléia,
104, 11.° andar, gr. 1109 —
Tel. 52-2800. 64279 2500
TIJUCA — Vende-se apartamento
403, acabado de construir, à Itua
Conde de Bonfim, 577, com 3 quar-tos, 2 salas, copa-cozinha, 2 banhei-
ros sociais, vaga na garage e depen-
dências completas de empregada, in-
clusive área c| tanque e lixeira In-
terna, 2 elevadores Otis. Acabamen-
to de alto luxo. Preço Cr$ 
2.100.000.00, com pequeno sinal e
saldo facilitado e financiado em 6
anos Tabela Price. Chaves p| favor
no apto. 401. Maiores detalhes à
rua da Alfândega, 331-2." andar. Tel.
23-6336 — 23-0443 c 43-6350.

13543 2500
ATENÇAOI — Compro terreno no
Grajaú, Tijuca, Vila Isabel, com mi-
nlmo de 10 x 40. Tel: 26-0281. —
ANITA GELBERT. 25505 2500
SAENZ PENA — (Ótimo emprê-
go de capital) — Vendem-se no
majestoso edifício COMERCIAL
TIJUCA, já na fase de revesti-
mento, magníficos e espaçosos
conjuntos de salas (edifício ex-
clusivamente comercial). Preços
fixos, sem reajustamentos futuros
e sem juros desde CrS 730.000,00
com grande facilidade dc paga-
mento. Façam uma visita sem
compromisso c venham conhecer
a qualidade deste negócio, das
8,30 às 22 horas diariamente, à
rua Conde dc Bonfim, 369, esqui-
na da rua General Roca ou das 9
às 18 horas na ENIR Ltda. rua
Ouvidor, 86, 5.° Tels.: 23-0662 e
23-0688. 19127 2500

de serviço com tanque e ga
ragem, com elevador e salão
de festas para uso dos pro-
prietários. Local privilegiado,
com todo comércio e condu-
ção à porta. Preços de lança-
mento a partir de Cr$ 
850.000,00 com 10% de entra-
da e o restante em 8 anos.
Vendas no local, diariamente
das 9 às 17 horas, inclusive
aos domingos, ou na CONS-
TRUTORA E IMOBILIÁRIA
BENJÓ LTDA. — Av. Pres.
Vargas, 446, 12." andar, grupo
1206. Tel. 23-0216.

88970 2800

VENDO — Ter. 7.500 m2. e 750 m2
Rio-Petrop. sem interm. -- 37-2310.

17205 3500
PETRÓPOLIS — Castelânia — Vendo
área 6.00o m2, c| 2 nascentes — Acei-
to troca. Facilito propostas. Tel.: —
29-3114 — OLIVEIRA.

13318 3500

TERRENO 15x50 — Campo Grande
ônibus, const. livre 30 mil à vista,
vale o dobro, urgente — COSTA —
Tel. 23-1290. 849 2800
CAMPO GRANDE — Boa residência
— CrS 300.000,00 facilitados — RE-
VELLO — 32-6367 e 42-9512.

10653 2800

Meier

CASEMIRO DE ABREU — Vendo fa-1 CAVALCANTI — Vende-se aparta-
zenda com 160 alqueires com boa se- mento c| 1 sala, 2 quartos, banheiro, jde e 16 casas colonos. Próximo Est. cozinha e área. Preço ótimo c [entra- |
Arr.nr»! P*?ixo*o — OS 25.000.00 p| da de CrS 200.000.00 e restante em 10]
alq. em ótimas condições — EDUAR- anos. Telefonar p| 37-2358, Aírânio.
DO — 22-1678. 14713 38001 24029 911

PETRÓPOLIS — Retiro — Ven-
de-se duas casas, uma a rna Hen-
rique Dias e outra a rua Carneiro
Leão (Fernandes Vieira), juntas
ou separadamente, com grande
área de terreno. Tratar pelo te-
lefone 52-1200, no Rio.

14677 3500

Teresópolis
PALACETE em Teresópolis — Loca-
lizado no Alto. em terreno de es-
quina, com 2.800 m2 de área, em
írente a duas praças, vende-se lu-
xuoso prédio de dois pavimentos. Ne-
gócio de particular para particular.
Propostas sóbre preço e modalida-
des de pagamento com H.P.Atoei-
da — Avenida Estáclo de Sá, 215, apt.
204. _ Niterói. 14687 3600

ATENÇAOI Raro negócio Vendo
em rua estritamente residencial
Carlos de Vasconcelos, edlficio com
todos aptos, de frente com só 4 pa-
vimentos c| elevador, perto da Pra-
ta Saens Pena composto de: ves-
tibulo, ampla sala, jardim Inverno,
2 amplos quartos com armários em-
butldos, banheiro, copa, cozinha,
irea, dep. empregada e garagem.
Sinal 50.000,00 na promessa 
50.000,00, prestações de 7.000,00. O
saldo em pequenas parcelas. Preço
790.000,00. Tratar tel: 26-0281 —
ANITA GELBERT — Otlmo negóclol
TIJUCA — Próximo ao Largo da Se-
gunda-felra, proprietário vende apar-
tamento em construção, andar corri-
do. com saI5o, sala 4 dormitórios e
üi&ij^iiücííciã?, srcã totali 215 mstros
quadrados. AQUILINO — 34-8165.

¦1934 2500
TIJUCA — Atençãol Vendo aptos, to-
dos de írente entrega Imediata na
Rua BarSo de Bom Retiro, apto. com
Mia, quarto, banheiro, cozinha, área
com tanque, sinal de Cr$ 100.000,00
naa chaves CrÇ 100.000,00 saldo ii-
nanclado. Preço dc CrÇ 500.000,00 —
Tratar tel. 26-0281 — ANITA GEL-

.. BERT,.à vista grande desconto.
24010 2500

TIJUCA — Vende-se apto. sala, qto.
separado, cozinha, banheiro comple-¦ter etc. — Tel. 43-8234 e 37-1237.

56B23 2500

MEIER — Vende-ie ótimo apartamen-
to novo de írente com grande sala
dois quartos e demais dependências
completas. Preço de ocasião, íacili-
tado e financiado. Ver à Rua Souza
Aguiar 22 esquina de Dias da Cruz
com porteiro e tratar à Rua Assem-
blela 51, grupo 702 — Tel. 42-5764 e
42-6640. 14675 3100
MEIER — Boca do Mato, vende-se
magnífica casa de 1 pavimento em
centro de terreno com jardim e en-
trada para auto, é composto de gran-
de rala, 3 quartos, banheiro, copa,
cozinha e demais dep. e mais 1 apar-
tamento nos fundos de grande quar-
to banheiro e cozinha. Preço Cr$ ...
1.900.000,00 com 50 por cento financ.
a longo prazo. Para pagto. à vista
aceitamos proposta. Ver à Rua Ma-
milhão 105 e tratar c| ENIR Ltda. à
R. Ouvidor 86, 5.» — Tels. 23-0662 e
23-0688. U542 3100

ATENÇAOI Vendo só eom presta-
ções de 12.000,00 na Rua Calhei-
ros da Graça, esquina com à Rua
Silva Rabelo, aptos, todos de fren-
te em construção composto de sala,
ótimo jardim de Inverno envldra-
çado, dois amplos quartos, banheiro,
copa, cozinha, irea, dep. emprega
da. Tratar tel: 26-0281 — ANITA
GELBERT. Atendo diariamente das
9 às 20 horas. Raro negóclol

 125323100

Subúrbio Leopoldina
BONSUCESSO — A 500 ms. da Praça
das Nações e a 100 ms. da Av. dos
Democráticos, na Rua Fernando Vai-
dez. 25. Vendo majestosa res. com'3
qtos., sala. copa, coz., banh. comp.,
var.. jardim, etc. Preço 1.070.000,00,
com 370 000,00 de entr. e o saldo em
forma de aluguel de 9.000,00. 8 aptos
com 2 qtos. conjugados, ampla sala,
copa, coz., banh. comp. e gde. terra-
co. Preço tiaü.uüü.üü, cl 230.000.00
étr c o saldo em forma de aluguel
dc 5.250,00 mensais. Tudo de primei
ra e recente construção. Entrego tudo
vazio. Ver hoje nò local, com o sr,
Batista. — Vendas da I. El-Dourado.

3570 3200

TERESÓPOLIS — Vendo magni-
ficos terrenos no centro da cida-
de — no Alto e na Várzea —
desde CrS 180.000,00 facilitados.
Tratar com o sr. Sérgio ou sr.
José Emílio à rua México, 119
srupo 1009, tel. 22-9497.

60479 3600
TERRENOS — Em Teresópolis Cr$
2.500,00 por mes, sem entrada, vende-
se com água e luz local belíssimo —
Tratar com HENRIQUE pelos tels.
23-2580 de 2 às 6 ou 38-4756.

1064O 3600

ATENÇAOI - Vendo loja, na Tlju-
ca, & Rua Barão de Mesquita com
IO m»2. de frente já om construção
adiantada. Pagamento em 5 anos. pre
ço CrS 1.350.000,00 — Tratar telefone
26-0228 - ANITA GELBERT.

__ 24021 2500
LOJA TIJUCA - Sinal 50.000,00 c 50
por cento financiado em 120 meses,
vendc-se grande cm ponto comercial
à Rua Pereira Nunes 212, perto da
Praça Sacnz Pena. Obra em acaba-
mento, entrega garantida em CO dias,
Informações A Rua Assembléia 51,
grupo 702 — Tel. 42-5764 e 42-6640

14674 2500

TERESÓPOLIS — Apto. írente, ed.
com piscina, composto de sala, quar-
to separado, (arm. emb.) Jad. In-
verno, banh. e cozinha, final const.
— Av. Fellciano Sodré 266, apto. 315
perto da Prefeitura, vendo à vlsta
por 475 mil. Iní. S. JARBAS — Tel.
32-4671. 852 3600
ALTO PETRÓPOLIS — Ótimos lotes
residenciais — Vende-se um ou dois
lotes, cada um com 15 mts. frente e
50 de fundo:-, área de 700 mts.2, pia-
no e prontos para construção, em rua
calçada, circundados por finas resi-
dcnclas, situados na melhor zona do
Alto Teresópolis, junto à Pça Nilo
çanha. Preço CrS 2.000,00 o metro,
quadrado, em pagamento parcelado —
Tratar no Rio pelo telefone 47-7920
com o sr. JOSÉ', das 10 ao meio-dia

4945 3600

PENHA — Vende-se 3 aptos, de oti-
ma construção; o edifício tem 2 pavi-
mentos com 3 aptos, apenas. Preço:
Cr$ 900 mil, Cr$ 1.200 mil e Cr? 1.800
mil. O menor tem 2 quartos, o outro
tem 3 quartos e o maior tem 4 quar-
tos, 2 salas, sala de almoço, copa-co-
zinha, etc. Rua Curuá, 142 apto. 201
das 8 às 11 horas diariamente — Tra>
tar na Organização Técnica Imobllia-
ria NORMA — Rua do Carmo n. 71
8.» andar, salas 801 e 802.

2823 3200

Niterói
MARICÁ" — Lotes 17 e 22 — Quadra
15.900 m2 pela melhor oterta. Fa-
clllto — REVELLO — 32-6367 e
42-9512 l"65^ 3300

OPORTUNIDADE TIJUCA — Sinal
30.000,00 e 70 por cento financiado
cm 120 meses cm prestações infcrlo-
rea ao aluguel, perto da Praça Saenz
Pena à Rua Pereira Nunes 242, vende-
se ótimo apartamento de írente com
vestibulo, duas salas, três quartos c
demais dependências completas, gran-
de terraço para playpround. So dois
aptos, por andar. Obra om acaba-
mento, entrega garantida em 60 dins.
Informações A Hua Assembléia 51,
grupo 702 — Tcl. 42-5761 c 42-6640.

14672 2500

VILAR DOS TELES. Grande Man
são mobiliada c| telefone. Vendemos
ou nlugamos — REVELLO — 32-6367
p 42-9512 — Dispomos de condução

10655 3300

ATENÇAOI — Já na última la|e,
vendo na melhor rua de Cabo Frio
de frente da praia, transversal ao
Clube do Tamolo aptos, de vesti-
bulo, ampla sala, quarto, banheiro,
cozinha. Sinal 25.000,00 e somente
prestações de 5.000,00 sem nenhu-
ma parcela Intermedlarlal Tra-
tel: 26 0281 — ANITA GELBERT.
Raro negóclol
NITERÓI

Friburgo
MURI — Grande oportunidade: a
vender lindo terreno, 2.800 m2, no
melhor lugar de Murl. com água e
luz no terreno, lugar seco e com
muito sol, vista maravilhosa. Paga-
mento à vista. Tel: 43-4246.

9879 3700

° Fazendas
VENDE-SE — Grande sitio ou um pe
daço com a #Jsa ou sem a casa,
muito barato. Tel. 52-1353. Sr. Car-
valho, das 8 às 13 horas. 9895 3800
FAZ. AREÃL — A 40 minutos de Pe-
trópolis asfalto Rio a sede, 21 ai
quoires S"om Eado fino, água, luz,
quatro 

"casas ~ 
demais beníeito-

rias. CrS 3.800.000,00 52-6970 e ....
22-7492. 22914 3800
SITIO — Em Boncllma (Petrópolis)
— Vendo belíssimo sitio com 40 mil
metros quadrados, piscina, quadra de
tênis, bosque, casa com 7 quartos,
salões, jardim de inverno, teleíone,
tudo c/ máximo conforto possível.
Preço Cr$ 8.000.000.00. — SR. REIS,
37.4301, ou Correias 135 I 20, 

TERRENO — Vende-se todo financ.
c| 1000m2. cercado, luz 1 córrego per-
manente c| ótima água. servindo p|
pescaria, banhos etc. Via Pres. Du-
tra km 45 — IMOB. GÓES — Tel.
52-1590, 22-7812.

Ed. Jardim Botânico
RUA LOPES QUINTAS, 355

(Esquina da Rua Corcovado)

Apartamentos residenciais de sala, 2 e 3

quartos, dependências e garagem.

Construção de
Pires e Santos S/A

PREÇOS A PARTIR DE 16.000,00
O M2.

Ver no local, diariamente, das 9 às 21
horas, informações pelo telefone: 22-7683.

40150 91

CENTRO -- COMPRAMOS
Terreno para entrega desocupado -- CÍVIA

- Travessa Ouvidor, 17 (Díy. de Vendas — 2.°
andar) — Telefone: * 52-8166, de 8,30 às 18
horas. 59708 91

£_5_____________

BARRA DA TIJUCA
Vendem-se os lotes 118 e 119 da Vila Balneário, situa-

dos à Rua Einstein, junto à est. para Jacarepaguá, medindo
12 e 13 x 40, planos e.prontos para edificar. Rua asfaltada
com luz, água e esgoto. Proprietário: 27-6807 e 42-9486.

5823 91

PARQUE GUINLE
Laranjeiras. Vende-se luxuoso apartamento acabado de cons-

truir. Diretamente com o proprietário. Facilita-se o pagamento.
Telefonar ao dr. Rubens, 36-5930. Dias úteis. 24006 91

CASA MODERNA - R. HAD. LOBO
Vende-se ou aluga-se neste caso p/ fins comerciais, Junto do Largo da

Sec. Feira, de 2 pavlmentos, tendo no térreo: 2 salas, varanda, irea ga-
ragem, etc. e no 2.*>, 3 quartos, varanda, banheiro, etc. Escada c hall
de mármore e toda a construção de primeira. Ocupação Imediata. Sinal
CrS 800.000,00 restante financiado. Ver Rua Haddock Lobo n. 404, das

9 às 17 horas e tratar na Rua do Carmo n. 6 - s/ 605 — Tel. 22-5784.
2831 91
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Advogados
ADVOGADO — Oíereçe-se pa. Dep.
Jurídico de Cia, Construtora, fir-
ma, imobiliária, escrito de Advogado
Ordenado combinar. Carta na porta-
ria n» 38758. 28758 62
«MWWWWWW^-*«^.-^-*..^^^^^/vwNM^vy

Animais e Aves

Cocker Spaniel Inglês. Preto
Vende-se lindo cachorrlnho 3 me-

aea — Tel. 27-7458. 16054 63

VILA KOSMOS — Vende-se linda re-
sidéncia dseocupada c] 2 sãiãã, 3 im-
pios quartos, banheiro, cozinha, quin-
tal c| 114 m2. Preço ótimo c| finan-
clamento em 10 anos. Telefonar para
37-2358 cl Aírânio. 24031 81

Excepcional Localização

RUA PAUL REDFE
Na Quadra da Praia

(Muito Próximo do Country Club)

RN 23

esta aeei-

___

A CONSTRUTORA CANJ
tando inscrições dos senhores interessados para a

construção de um edifício de quatro pavimentos

(sôbre pilotis), com participação na administração

e construção por preço rigorosamente do custo.

Aproveite esta rara oportunidade — apartamentos

compostos de 3 e 4 quartos com armários' embuti-

dos — suntuoso living — sala — sala de jantar —

2 banheiros nobres, sendo um com piso dc mármo-

re — ampla copa-cozinha — 2 quartos de empre-

gada — 2 elevadores. — Reservas com 5% de si-

nal. Tratar urgente devido à grande procura de

apartamentos neste local excepcional. Procure-

nos ainda hoje em nossos escritórios — CONS-

TRUTORA CANADÁ S/A — Av. Rio Branco, 173

12.° andar — Telefones: * 32-9191 — 22-5458

22-0169 e 52-3100. 59970 91

ESCRITÓRIO MONTADO
COM TELEFONE

Passa-se um grande conjunto combinado de escritório com salio de
vendas no melhor ponto da Av. Rio Branco. Instalações finas, máquinas,
cofre, telefone. Excelente oportunidade para comércio de jóias, crlsrtals,
presentes, artigos finos de senhoras ou modlsta. Preço das instalações
abaixo do custo, aluguel barato. Informações tcl. 42-5203. 8463 91

PRÉDIO INDUSTRIAL
Vendo um novo com 1.050 m2 de área útil situado num ter-

reno de 1.500 m2 com pé direito de 7 m, duas entradas para
caminhões, escritório, etc. Está situado no Jacarezinho a 5 mi-
nutos de São Cristóvão. Para maiores informações e visitas
tratar com sr. Roberto, pelo telefone 25-3597. 24024 91

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO
DODGE UTILITY 1951 — Único
proprietário vendo cm perfeito
estado pintura nova, com rádio e
relógio original. Preço CrS ....
480.000,00. Ver e tratar à rua
Almirante Guilhem 146 — Apar-
tamento 202 — Leblon.

9886 64
WOLKSVAGEN — KOMBI -
Compramos a vista pagamos ati Crí
280 mil telefone 42-7643 horário co-
mercial. 14680 64
CHEVROLEtTÓM — Vendc-se — Po-
wer Glide-4 portas preto — Ver e
tratar Paulino Fernandes 76 apt. 302
— 46-7341. 4920 64
CAMIONETE Utllity Chevrolet 951

„. «™n RAdio. 4 portas. Estado de nova 100%
25504 3300; Flx0 à vista __. Cr$ 55_.000.OO sr. Mo-

rr —. Iricsto — Rua 28 de Setembro 274 fun*Vcndc-sc apto. sito ã

PEUGEOT 51 — Um só proprietário,
ótimo estado, mótòr retificado, pin-
tura estofamento novos. Cr$ 
260.000,00 à vlsta. Tratar com Geor-
ge. rua Cruz Lima 19, ap. 301. Tel:
25-9254 (resid.) c 23-5418 (escr.).

106.8 64

CÔNSUL — Vende-se urgente, 51152.
4 portas, estofamento original pin-
tura nova, perfeito stado, óleo 30. Tcl:
22-5448 — Junqueira.

14690 64

sTiniKBAKioH p ,,,„ tiPo^6 _ 
^ygyg yM AUTOMÓVEL

ItOVER 1948 — De 4 portas com ra-
dio apenas Cr? 125 mil para facilitar
— Tratar Barão da Torre n. 293 —
Tcl. 47-2473. 16072 64

MERCURY 51 — Maquina retificada,
pintura e estofamento novos, comple-
tamente reformada, pneus novos, esta-
do gers. 100% — Rua Domingos Fer-
reira 32, garagem ou com o porteiro.

24053 64

Barüo da Torre 293, facilito CrS 240
mil. 16073 64

AUSTIN 1952 — A-40 c| radio, pouco
uso, conversível, multo bonito Cr$
230.000 — Rua Barão da Torre 293
— Ipanema — Tcl. 47-2173.

16074 64

Dirija você mesmo — Chapas
particulares. Últimos modelos —
Rua Francisco Otavlano, 35. Tel:
27-8904. 11733 64

ALUGUE UM
AUTOMÓVEL

Rua Santas Dumont, 65, com sala, 2
quartos amplos, cor. banheiro dep.
de empregado? c nrea com tanque —
Tratar c| rir. SOUZA I.EAO NETO —
Av. Rio Branco 185, sala 1427 - Tel.
22-6234, dns 15 As 15 horas.

6861 330O

do Tel: 58-8570.

Ilhas
TERRr.NOS — Vendo com 103.
de entrada e o restante em 77
prestações mensais, no "Jardim
Guanabara", com água, lui t
condução à porta. Ver e tratar
rom Hermes dc segunda a sexta-
feira, das 9 às 12 hs.. Av, Erasmo
Braga. 227. 11.° and., s! U09. Tel.
22-2393 e de 14 às 18 hs. no Jar-
dim Guanabara. Praça Jerusa-
lem n.° 180. Tels.: 61 ou 239:
sábados, domingos e feriados, na
Av. Francisco Alves. 55. Jardim
Guanabara, Traia da Bica.

4693 3400

TIJUCA — Apartamentos rc-
sidenciais — Vendemos à Rua
Feo. Xavier, 378 nas proximi-
dades do Instituto de Educa-
ção, Colégio Militar, Estado
do Maracanã, Quinta da Boa
Vista, apartamentos com 2 e
3 quartos, sala com mais de
23 m2, jardim dc inverno, ba-
nheiro completo, cozinha, dep.
completas de empregada, ar-
mários embutidos, garage,
play-ground etc. Apenas 3
por ondar. Prcqo a partir dc
950 mil cruzeiros. Sinal de
5% e financiamento em 100
prestações. Corretores no lo-
cal das 9 às 22 horas. Vendas
com o INSTITUTO BRASl- .- . ,,,,„ ,,,.„,,„.,
LEIRO DE IMÓVEIS. Rua Mé- {.^'.eTrenos Vendo Inf Av
xlco, 148 — 11." andar. Tels. Rio Branco. 143-4.° and. S/14.
'2-5555 - 42-3347 e 22-8397. MENDONÇA. ^585 3400

5997° 2500 ILHA DO GOVERNADOR — .'raia
Illar.lo de Capanema. 128. lambím c.

TIIUCA — AAv. Taulo de Fron-,entrada pela Rua Marques de Muri-
Un 157 em construção apartamen- j tiha e Rua Carlos llidrio, lotes ma«-
to de frente constando de: 1 sala.initic.-»! vlsta paronâmica, financia-
3 ouartos. banheiro completo c/í**1!: **-*'•¦ p ¦*•¦*.«¦•«•'•.5o b°a- Vei
txnx. coilnha. quarto t dep. de domln-tc- dai 10 às; 18 horas com o
empreitadas, área de serviço. -ísr- Mwdon«' no locaK '.-« 

S400Preço: CrS 1.900.000.00 com par-; —."T . .
te facilitada c parto financiada IU1A DO governador - Vende-
em 5 anos após o habite-se. - mo» para entrega imediata apto. de
•-IVT» Tr*..* h.„íi„ li 1 «ala e dois quartos conjugados de
mi j~,. V' ,« J\ í 7~ frente, bom acabamento, banheiro.
L1_f_._ V ..« r .-_:'_ T cczlnha. irea com tanque, ilnal <Je32-Í166, de 8.30 as 18.00 horas. |rrS 450 poocw , tm 5 ano» Crl....

59705 2500 4}0 PC©CO. Aceitamos financia-nen-
«««wwmwmwiiwwwvikí...¦«¦.- ,% ^ õijjj, ou institutos. Estrada

V/.'l_ Irr-U^l •¦*¦ Drndí 41S. rimes no local —Vila iSuDei Tratar na IMOBILIÁRIA LEMOS
 LTDA.. a Av Nilo Tccanha 2«. -

VTENÇAO! — Vendo lodo.' d* (rente.'M|A teu — Tels: 12-14*3 — 41.JJ06.
pto*. na Av. JS de Setembro, com- f^tn ,r Freire.•osto de festlbulo. »ala dois ottmcs, 6üti J<00
.ttartot, banheiro, coilnha. cop» arca —*-————_r^rr_=r_r_T_ss: zrzn
-iniJfin». quarta de eíttP-eiudi - St- -"J* P° GOVERNADOR -CASA
lati Crf SO..W.0O fta promessa CrJ- \"*«lo •"art»'-?-; oportunidade pa-
O.OOO.P0, pwatacíes de Crl S .000A* r* entrega tmedlata. recem-cor.«tru!-
-> MkkJ em pequena» tvarreb». Preço _••»• « -1 «mPk» quartos, çtlmi s»U.
ít Cr» «N.IW.Í0 - Tratar te! banheiro c box. wpa-ctMlnha. deps
tê4m% - ANITA GELBERT - !Uro ____*¦_*• lwrM«__! «"P-O *-!«•• «•»-

Í2_  . Ida. Apenas Crl 500 000 90 entrsda.
VILA ISABEL — Apta. 1 qto».. aala. restante em protaçí*» de Crl 

iranda. ee*.. *V Vet»de-«» r-r Cr} jr. (w.00. SUo Estrada da Portelr».1t90.K».M. e! *00 WO.On de entrada 7(0 — Bairro Ban-aMo». Chaves no- s r*»to (aetlíUdo ivirlo* Ver R-i T» Tratar R C»n**-« Jí »! *6J47'
írnader Nabuco «1. *r*o* *. * tritar _ STRGIO CASTRO — S-S&M t
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13475 64
CHÊVRÒLÉTm — Luxo, mecalüccVl
portas, Otlmo estado estofamento de
fábrica todo original. Preço 465.000 à
vista Tel: 25-64(11, Rua Bento Lisboa
89 Cl 8, sr. JOSÉ — Catete.

21962 64
SIMCA 1'.I51 — Seml-nova luxuosa-;
mente equipada, c| radio etc. Pouco,
uso, pesroa transferida, vende urgen-j
te. CrS 200.000. — RuaJBaráo da Tor-I
re 2Í'3 — Ipanema — Tel. 47-2173.

16069 64

Jiyãia©
TAUNUS
CÔNSUL
PREFECT

OPEL
AUTO PEÇAS LTDA

Rua Washington Luiz. 3 -loja 2
Csquino de ,„. .152.5265

Mstr. ds Só "*•• 52-4Í08

Dirija vocò mesmo, chapas parti-
ciliares .últimos modelos, ótimas con-
diçôca. Rua Haddock Lobo, 379-B. —
Fone 28-0240 — REIS ou NILSON.

14704 64

AUTOMÓVEIS - COMPRO
Mesmo enguiçados — Pago na bo-

ra — Tel. 36-2795 — HUGO.
14701 64

CÔNSUL -1952
Vendo ótimo carro, dc 4 portas, rá-

dio, portetores de pira-choque, for-
rado a couro, único dom — Preço
excelente. Tratar hoje depois das 10
horas. Av. Mem de Sá,
tem* telefone.

61430 64

SIMCA ARONDE -1955
Em estado de 0 Km — Cr 1380 mil

Serviço|- R. Real Grandeza. 274, fone ....
14683 64 46-8500. 2«H5 64

WILLYS RURAL 0 Km
Vendo a longo prazo, faturamento

original com a garantia do
Gastai — Tel. 58-8947.

MERCEDES BENZ - 1953
Unlco proprietário — 4 portas —

bem conservado — Tudo original de
fábrica Inclusive radio — Modelo 170 forrado a couro. Aceito troca. Tratar
SV íi gasolina — Vendo ótimo preço à Rua Figueiredo MagalhScv 91!

CÔNSUL 1952
4 portas, todo equipado, rádio. —

— Tratar tel. 27-2076.
61430 64

CADILLAC 1952
Tel. 36-2779, 61430 64

DO)ÕE 1953
Mecânico, Utillty, todo orig'nal —

Sedan, « PorUi. ««*» original, ex- , R„n Plguclre.
122  NáOiCPlrntc estado. Aceito troca. Tratar  ,„___,„

Mercury 1953
Vcnde-£C, transmissão mccAníca, 4

portas, pintura nova, carrosserla e
motor em perfeito estado de conscr-
vaçüo. Ver e tratar com o Sr. ED-
GARD. ns Av. Brasil, 9.200.

11383 64
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Chassis

í
reforçado e prático!
^Faça-nos "

/ uma visita \
i

\ Conheço nessa oficina /

Ptça» ijürd Genuínas

Consultas
pelo telefone>.k 22-2080

ubúrbios da Central
t „, ¦ r»-*í5?fs

>
TTRRr.NO EM BOM CUMA - Ver.

. 7.A.RV ».V + - Vend*-*» 51 alqueires de-** 15 t *Cl !oS*» (w*a**t**íos e-j
taemetrvo* teáo piano ©Umes terras. 19 anos. Tratar cem *> sr. Reu pela;- fai, 4M94 e ."-.:- Telefone: Cferraea U» J-» eu I

WM4 K-X-.n-lKL UIUWCI

-•*^mx *r\ J \ *-onne;3 nessa outina ,
% jtt ' • »' • VJ S^- espeelolliodo ^

^^ flüiOMÍVEIS STA. LUZIA
Rua dos inválidos, 134/138

PNEUS
NOVOS

de 1." LINHA
DESCONTO:

15%!
Rua Aires Saldanha,
34-A - Tel. 47-7779

- Rua da Passagem,
103 -- lei. 46-7854

27307 64

n Rna Figueiredo MagalhSes, 061 — do Magalhães
Tel. 36-2770.

61430 64

061.

DE SOTO -1953
Camioneta 4 portas — direção hl-

Te], 36-2770.
61420 64

Mercury 1949
4 portas, RAdlo, Otlmo estado, Fa-

drâullc», vidros ray-ban c clílrienj, r|llto pagamento — Tratar rn)f e
Ótimo estado, único proprietário — amnnlili à Rua Figueiredo MagalhBea,
Aceito troca - Tratar n Rua Flguci- W\ _ 36-2779.
redo MagalhUes, 061. Tel. 36-2770

61430 64

FORD-1953
61430 64

ATENUO
Nash 104S — 4 portas, ótimo «--.ta-

do, Otlmo preço, rom apenss CrS ¦'.«
4 portas Utilitv de luxo. r&dlo, mil dr rhliada e. o restante em sua-

pneu* faixas brancas, excelente esta- vej prc.t.-*çors a combinar, peaioa •
do _ Facilito e troco. Tratar R. Fl- mrntc com ANTÔNIO - Rua «*«*-•
guelrrdo MagalhSes, 961 Tel. 30-2770. redo Magalhfes, 961 — Tri. V. ..'.

61430 «4 61430 64

CADILLAC - 1959
FLEETWOOD

Zero Km. Vende-se pela maior oferta «uperequlpado, 4 porta», côr
PrtU' 

DOCUMENTAÇÃO RIGOROSAMENTE LEGAL
Tratar rom Sr. Flsher, fone 37-r,!W, da !i »< 16 hora», t favor.

MARCAR PREVIAMENTE ENCONTRO
60500 64

LINCOLN CONTINENTAL
1947 - CONVERSÍVEL

Calco dono. Pintura nova. Capota de nvlon radio. Tudo orltlnal.
Preço à vista Crl 315.000,00. Ver ílarlanrnu da» 9 is IS horas, m Rua
Marquês de Sio Vicente, IM — Oavea. Sr. nrara (NJo se a
telef om). 4131 «4

(ANOS ^^íjk-

\J)t&umwM*

T AV. ?8 SETE-VISO. 3
Tel. -O :660

-J

Q/AO/H AGORA NA

DODGE CORONET
Vendo modelo 52, duos portas, máquina

retificada, pintura, estofamento e pneus no-

vos. CrS 450.000,00. Único proprietário. Infor-

mes com Fidelis. Gerência de "O Jornal
7983 64

Ãluga-se 3 Camiiilionetes
VOLKSWAGEN 1959

Poro hotéis, cias de oviaçõo, clubes, fomilias, excursões, etc.
atar d Oswaldo Luis. Tels. 37-4910 e 23-4256^13448J4Trota

mmm^m*fiam^0mammm*m

MÁQUINAS DIVERSAS^
|H?Sí35_Í2S ff&SS »: S»l*
Av. Mar. Horlino a l* Tel: O-im.KAQUINA DE rsCRFVTR -• Ven-
tt*ta. CO « á0 Bmj Remlr-ftoB Q--.*-t R'tr. '*•

ml-fw.r-.it... ««-; •** ,! P"**t-*s»-.
MAQUINA DE ESCREVEU — Rural r.eva tm ri?*» rtf«f».-*»!»rU-_ -i---»:!ipo aecntare. standard. Crf  fSr-aío* Vrrir.t Traur com «
li anet» Ar. xte Branco, toe. niAlberto Carfot pelo t*i«fors*

1 andar, sala tll. r.4 U,V-J3»l. ioc4 a
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LOCAÇÃODE CASAS E APARTAMENTOS
Centro ALUGA-SE — 1 conjunto dc sala e

I saleta com direito a telefone. Vcr e
—, —— ! tratar Travessa do Ouvidor 14 —
AluRa-se a Rua Carlosi Sala 702 _ Com 0u sem móveis." para fins comerciais, 2813 2

CENTRO
Carvalho n. 56
os andares 9, 10. e 11. com lü salas,
amplas. 6 depósitos e 6 sanitários.! AV. COPACABANA, 1.017 S;LOJA
Chaves lio local. Tratar com Aldo: 201 — Frente l.a locação, com 50m2
Costa a Av. Rio Branco 277 10. sala! e sanit.irio, Cr$ 18.000,00. ADMINIS-
1008. Tcl: 22-6040. 132511 lj TRADORA NACIONAL, Av. Antônio

r ; Carlos #15 — 2.» pav. — Tel: 42-1314.
4923 2

'.LUGVSE apartamento de frente, sa-i ALUGA-SE apartamento de quarto! COPACABANA — Alugo em l.a
. _¦__ .•__-._ _t  1.*- I-. __!_ _._-.— I.. ___._-!_-._• A Ti..-, CA Pnrrni. -« ..,,.,_ C _ „ _^ r, n . _^ A ftlla quarto, banheiro cozinha área. Mo-le sala conjugados, á Rua Sá Ferrei-|loc.

biliado. Rua Leopoldo Miguez. Tra-Ira, 228 apto. 712. Chaves com o por- ocu.
tar 47-9184. 24064

LEME Aptos, de frente, novos, na
R. Gustavo Sampaio 410. Alugo ap- COPACABANA — Aluga-se

o masnífico apto. 401,
._pando todo o andar. Rua Arii-

8|teiro. informações peio tc: ta Garibaldi 48 — 3 salões, 3 am-
«-1742. i-tHi d 

plos qtos todos c/arms. emb.,
qurrt. .o banhs. sociais, garagem, etc.

ALUGA-SE — ótimo grupo dc 3 sa
Ias, cm 1.» locação. Vcr à Rua Sete
de Setembro, 88, gr. 1.106, 1.108, 1.110..
Edif. Santo Aíonso. Aluguel: CrÇ j Anrlnrní P GrtllOÚ

38.OOO.Oii. Tratar na "Atlãntida Imó- «flUUIUI t. VJIU/UU 

18o* a"d« Te*" wS»' 
""uM^i\ã5ÃÜÜ - Ap. independente, c| sa-

-a____L_ ___ •_  . - la, 3 quartos, cozinha, banheiro com-
LAPA 113 — Alug. sob 2 sls., 2 qts. pi. e área, quarto e banh. dc empr.
gd., coz. e banheiro comerc. ou res. R, Jerônimo de Lemos n. 351 ap. 102.

9615 l|chaves na mesma rua, 339 (mercea-
CENTRO - Alugam-se salas amplai '•«>¦ Aluguel üe CrS 10 sonoo Contra-
com banheiro para escritório rua As- ° com fiador Condução pela Rua
sembléia 34. Tratar na sala 501 das 10 Vlsc- „de S'.3-. Isat)e], c Jraça t,Mal"
ài 12 .
22-3419.

tos. 401 com sala, quarto, banheiro
coz. deps. de empregada e área por
CrS 10 mil e 1203 com sala, quarto,
banh. e cozinha por CrS 8.50000 geladeira, mobiliadoFrancisco Torres - 42-1798, 52-4432.|P 

^ ^^ 
¦£ 

^ g] invcn_0| 'quarto e sala separados arm. embu-

, COPACABANA — Alugo

4004
excelente

dais 16 às 18 hoiras - Fone Virtj Reis. Tratar à Rua Souza Fran-
co n. 880, ap. 101. 812 3874U 1.

CINELANDIA - Aluga-sc aparta- ANDARA! -Aluga-se h Rua Barão
mento de saia. dois quartos, kit eide Mesquita, 568. apto. 5, no tercei-
banheiro, próprio para residência ou ro andar, próximo a rua Uruguai, óti-
escritório comercial, cm edificio i mo apartamento de frente muito cia-
novo contíguo nn cinema vitória. Iro com grande sala,3 quartos banhei-

COPACABANA — Aluga-se apt". de tido, banh. comp. c cozinha. Não fai
frente, constando de saleta de entra
da. sala-quarto conjugad, coz. com-
pleta c banheiro. CrS 7.500.00. Ver
com o porteiro ii Rua Sá Ferreira,
143. apt". 902. Fiador e contrato. Tel.
27-5219. 11551 8

para rapaz ou senhor — Tel: 47-1753. |30 mil ycr c/porteiro. Tel.
37-7485, 16017 8
COPACABANA. — AUtgo apart. quar-
to, sala, coz., banheiro por 7.500 cru-
zeiros. Rua gen. Azevedo Pimentel7.
Apt0 1004. Chaves com sr. José Telef.
27.7851. 5887 8

ta água. Ver r. Saint Eoman 390 apt0
104 (parte plana esq. Gomes Carnei-
ro). Chaves co porteiro. Exige-se fia-
dor idôneo Tratar 37-5193.

9892 8

AV. COP. — Aluga-se no 420. Ed.
ALUGA-SE — Av. Copacabana —I Dallas, ap. 709. em primeira locação, |Posto 3 — apto. de frente. compôsto|q s k e banheiro completo, chave

COPACABANA — Aluga-se aparta-
mento de sala, 2 quartos, cozinha, ba-
nheiro e dependências para emprega-
da e uma área com tanque. Rua Bo-
livar 61 apto. 503 em frente ao cinema
Roxi. Tratar 27-1701.

839 8

Vila IsabelFLAMENGO — Aluga-se apartamen-1
to mobiliado com sala dupla, 3 quar-l
tos, demias dependências completas,!—^
garage — Rua Marquês de Abran-' ALUGA-SE
tes, 119 — Apto. 1.201 — Tcl:
25-9274. 10594 li |armários embutidos, copa

CAMP1NHO CASCADURA — Aluga-
se otimo apt" à Rua Ana Teles n° 270

__!apt° 103 com 2 quartos e demais de-
Apartamento de fren- pendências. Aluguel CrS 5.000.00. cha-

te pintura nova de 3 quartos, sala. 4 vos no apt0 104: Tratar na PREDIAL.
c-zinha, CANADENSE LTDA. Rua Álvaro Al-

...banheiro, c dependência dc emprega- |vim n° 21 Grupos 1.206,08 tel: ......
IPANEMA - Alugamos apartamento da_ Vcr fi trMa_. na Ay 2a dc Setem- 32-7921 de 2a. a 6a. feira das 9 às 17
com quarto e sala separados, banheiro, b'_^ lgl B L .
cozinha e área de serviço, à rua Barão,
da Torre, 631, apto. 304. — Aluí-eli^^^vyvyyv^^wa^va^v^-."..
mensal de CrS 8.000.00. Chaves com o
porteiro. Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA., à Av. Nilo Peçanha,

horas. 2821 29

xa ;c>
SACO S FRANCISCO. — Aparta-
mento novo granie, frente praia.
Aluguel Cr? 12.000 — Rcvello 
32-6367 - 42-9512. 10650 33

26, sala 702, tel. 22-2483 ou 42-9506 com TIJUCA — Aluga-se amplo apt" de
o sr. OLYMP1U (58Ü). 8505 12 frente c| galeria, hall, sala, varanda,
RUA BARÃO DE JAGUARIBE, 45 - <¦/ • Qts. dependências empregada,
Magnífica residência de 2 pavtos. cá. banheiro cmpleto, box geladeira, area
hall dei entrada, 3 amplos quartos, de serviço etc. Ver das 14 ns 13 hs. [
2 salas banheiro completo em côr,1 rua Afonso Pena 10 apto. 305. Preço ¦ i-..* ^
cozinha copa. 2 quartos de empre- CrS 17.000.00 Tcl: 25-6877. ALUGA-SE confortável 55 à Rua
gada. banheiro grande varanda ga- ___- ramembé 48. Freguezia, Ilha do

de: entrada, sala, quarto, cozinha
completa, banheiro, área com tanque
— Informações: 57-5898.

25692 8

com o porteiro. Tratar hoje das 12 | ALUGA-SE — Apart0. vazio, de fren-
te, com 3 quartos, sala, quarto de
banho, cozinha, garage dependências
de empregada. Ver a Av. Copaca-

8 bana, 1.181 apart0 302 com o porteiro.
825 8

às 14 hs., à rua do Rosário 2 (Lóide
Brasileiro), procuradoria. Dr. Man-
sur. Aluguel: 6.600,00.

9889

Chaves com o porteiro a rua Eva.isto'"' completo, cozinha, área com tan- Cr$ >i.oü0,0().-Tratar na IMOBILIÁRIA

COPACABANA — Alugamos aparta- _
mento de quarto e sala sep.-irados. va-| AMJGA.sf- ap acabacio de pilltar na
randa, banheiro e cozinha, a rua Leo- Rua Barata Ribeiro 646 ap. 201, entra-! ALUGA-SE — Apartamento de fren-
poldo Miguez, 107, apto. 807. Chaves da sa,a gramie, 3 quartos, 2 banheiros te, lado da sombra com dois quar-
com o porteiro — A-Uguel_men_sa^de|soclais copa coz.f c dependências de ' tos bons. ampla tala, cozinha, etc.

_¦•.¦:_ ¦¦-. ii,i,i in ¦—-—"---¦ — ¦¦ " i aa.:.v:•.-.:'•¦ 48, Frepuezia,
ragem e um »rea- Crs-S-"™'™ ~ TIJUCA - Boa residência moblliado Governador, de 3 quartos. 2 salas. 1
E°.d\Ae™vÍa.<b Av Pre c! telefone. Aluguel CrS 18.000 -varanda garagem, cozinha, banheiro
RA NACIONAL S. A. — _A^. rre^ Revcllo_ 32.6367 — 42-9512. sodal e dependências de empregada,

10651 27 área cimentada com depósito e po-
mineral. Aluguel: CrS

sidente Antônio Carlos 615
pavimento — Tel: 42-1314.

4926 12

da Veiga, 35 e tratar pelo telefone nue dependências de empregada. Ar-
57-1103 a partir das 13 horas. mários embutidos e duas varandas

"4003 1 jenvidraçadas. Preço: CrS 11.000,00.
"- - — Visitas diárias. Informações pelo te-

CENTRO — Aluga-se o apartamento |cfone: 45-0202. -1933 3
2.112, da Av. Rio Branco, 185, duplex,
tendo entrada, salão c/ 60m2. coz.,
em cima: duas grandes salas e banh.
completo. Panorama maravilhoso. Ver
e tratar c| os proprietários. CIA. DE
SERVIÇOS E ENGENHARIA "SERE-
NA" à rua Araujo Porto Aclcgrc, 70.
a°. gr. 807. 4943 1

CENTRO — Alugam-se salas, E'lif.
Dar!., com ou sem telefone, sem fia

GRAJAU' — Alugo quartu com di-
reito a banheiro e cozinha a senho-
ra que trabalhe fora de preíerên-
cia. Telefone 38-0795.

Botafogo e Urca
BOTAFOGO — Av. Pasteur —"ÃíüFa-
se confortável apartamento, com duas

dor. depósito de 3 meses, contrato salas e três.quartos, à rua BartOlomeu
de 1 a 4 anos. Tratar com sr. José, Portela 10 (transversal da Av. Pasteur,
Av. 13 tle Maio. 23, 6. andar sala Olüi próxima à Av. Wencçslau^Brazj.Cha.
(p| manhã). Tel: 22-9557.

Kij i'
878 1 V— I fone 3

CENTRO Aluga-se andar inteiro;

eom o porteiro.
9131.

Informações:

emp.LEMOS LTDA., à Av Nilo Peçanha
26, sala 702, tels. 22-2433 ou 42-9306
com o sr. OLYMPIO (257). 8502 8 ALUGA-SE

copa coz.
Inf. no local ou 37-1410.

Jardim Botânico
APA*RTAMENrO Rua J. Botânico,

COPACABANA — Alugam
mento mobiliado, de sala c quarto

Av. Copacabana, .. u-,
.—_.-... 11.236 apto. 305 - sala 3 qt°s, etc. —'

_ '".,;;','„'aberto das 15 às 18 — Pintado de

e dependências de empregada. Cha- 228, apto. 5, 2 quartos, sala. banheiro
16004 8 ves com o porteiro. Rua Djalma Ul- ' cozinha c dependências CrS l-.uuu,ui

¦ — rich n» 480 apto. 801 — Tratar pio ! com taxas incluídas aluguel. Ver nc

TIJUCA - Aluga-se la. locação, de Lç°d(L *?}"?,
salão, 3 quartos, banheiro 18.000.00. Ver com a D. Maria no n°

frente, c saiau, o quartos, uanucia? _-.«....;„« j- _k_4minie.
C| box, garage. Vcr R. Conde de 5* e. trataTr n0 

,f 
rViç< de Admm -

Bonfim 22" apto. 402. com o porteiro. '««•«? 
fe 

"f?" s da Ca,xa Ec°^m\l

Tratar tel: 46-2756 46-43"5 maj. ca- Tel: 42-,932. __BÍ1._-,H
RUY. 58735 27 ILHA PAQUETA' — Aluga-se casa

mobiliada 4 qts. salão etc., abundàn-

47-0258. 16031 8

novo 14.000 c taxas.
24023 8 !

Flamengoseparados, banheiro e pequena cozi ,
nha, à Rua Anita Garibaldi 90, apto I ____ _ ... 
201, chaves com o porteiro, aluguel: GDE. APTO. duplex. mob. c| tel., ge-; FLAMENGO — Aluga-se ótimo apto

peno av, rio Branco. ^^Qatete e Glória

mensal de Cr? 10.000.00 — Tratar na
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., à Av.
Nilo Peçanha 26, sala 702 — Tels. ...
22-2183 ou 42-9500 com o sr. OLIM-
PIO (543). 8526 8
COPACABANA — Posto 6 — Apar-
tamentos residenciais, perto do Ar-
poador, edificio novo, <_s apartamen-
tos consistem de: 3 dormitórios com
armários embutidos, grande sala,

17288 4 j corredor, saleta, grande cozinha com
copa, 2 banhs. completo instalação
dc serviço com banho, garage (não

ladeira e máquina de lavar roupa
Aluga-se em Copacabana com 4 qtos-,
3 banheiros, 2 salões, terraço. Tratar
na AGENCIA ANGLO-AMERICANA.
Rua Siqueira Campos 43 s;905. Tel:
36-2761. 17051 8
ALUGA-SE VAZIO — Posto 6, apto.,
3 qts. 1 sala dupla, banheiro em'grupo 702 ^
mârm°Le; "mÁrÍL!m^v,a,raAdep- ALUGA-SE à rua Paissandu 364,

composto de saleta, sala, 3 quartos,
copa e cozinha, banheiro completo,
quarto e banheiro de empregada e
área com tanque. Ver diariamente
à Rua Marquês de Abrantes n. 119
apto. 207 chaves com o porteiro do
edificio. Tratar a Rua São José, 50

Tel: 42-0100. 8673 10

CASAS — Aluga-sc na rua Ge- n"°| neral Roca n.° 940, com 4 quar- 
l

apanhar chave no apartamento, ( j j ,cozinha, banheiro e de
Tratar tel. 52-914o. Dr. RÔMO- •

4 qt?
água. Civia. 52-8166.

3733 14
local,
n. 1 -
LO. 
APT. MOB COM TELEFONE - Alu-
ga-se no Jardim Botânico, c| 2 qts.,
2 salas cl varanda, dep. completas, ga-
rage. Tratar 11a AGENCIA ANGLO-
AMERICANA. Rua Siqueira Campos
43, s;905. 36-2761. 1"057 14

861 34

Laranjeiras

AV. RIO BRANCO, 131, grupo
201, 2.° andar, dc frente, 3 salas,
sala de espera, lav. c sanitário.
Excepcional localização para alto
comercio ou escritório. Aluguel
CrÇ 35. Aceitam-se propostas pa-
ra locação das salas separadas.
Chaves no BANCO CRÉDITO
MUTUO
Tratar
Praça
Tels.

nr.fioi i;

GLORIA — Aluga-se ótimo apto. a
rua Benjamin Constant 11. 90 apto.
406, composto dc sala e quarto sepa-
rados, cozinha, banheiro completo e
varanda. Ver diariamente, chaves
com o porteiro do edificio. Aluguel
CrS 9.000,00 mais taxas Tratar à rua
São José, 50 — grupo 702 tel. 42-0100.

8675 5

completas e garage. Cr 27.000,00. —
Tratar na AGENCIA ANGLO-AME-
RICANA — Rua Siqueira Campos 43,
s;905 — Tcl: 36-2761. 17059 8

falta nunca .água) play-ground etc. AV. COPACABANA — LOJA — Alu-
Vcr todo dia com o porteiro na ave-
nida Rainha Elizabeth 675.

7912 8

COPACABANA — Alugamos aparta-
mento com'saleta, quarto, banheiro e
cozinha, à rua Bolívar, 162 apto. 803.
Aluguel mensal de Cr$ 7.500,00 Cha-
ves no local. Tratar na IMOBILIÁRIA
LEMOS LTDA. à Av. Nilo Peçanha,
26, sala 702, tcls. 22-2483 ou 42-9506
com o sr. OLYMPIO (422). 8504 8
COPACABANA — Alugamos aparta-

do de novo. Rua mento com quarto c sala conjugados,
227. Apto. 801'banheiro c cozinha, à rua Domingos

chaves com o porteiro sr. Ama- Frreira, 123, ap, 1.017 — chaves c|
BAIRRO DE FATIMA -- Aluga-se n,i. Aluguel 10.000,00 e fiador. Pessoa no local p| mostrar das 9 às 11
magnífico apto. dc frente em pre-, i-K^in 5 hores, diariamente. Aluguel mensal
dio moderno e de fino acabamento. de CrS 7,800.00. — Tratar na IMO-
Não falta água. Farta condução a GLORIA — Alugo apto. 2 quartos, B1LIARIA LEMOS LTDA. íi Av. Ni

, no mesmo pavimento. AI»ARTAMENTO
com dr. FERNANDO. - 

ótlma sala c

: 22-0454 c 52-1027.  cândido Mendes

Aluga-se
quarto conjugado,

no Cl 40 m2, trecho Copac. Palace
H. Ideal para bontique, joalheria art.
finos em geral, Av. Copac. 335-A.

24038 8

ngua.
porta. Vcr o tratar n rua Guilherme
Marconi 74 com o Sr. ANTÔNIO.
Ponto final do lotação Mauá-Fátima.

16076 1

sala, cozilnha, corredor, banheiro lo Pçanha, 26, sala 702, tels
completo, área com tanque. Ver c|i22-2483 ou 42-9506 com o Snr. Olym-
porteiro Rua S. Cristina 49 tel: ....pio (466). 8501 8
¦12-6967. 875 5, J",ALUGA-SE

CINELANDIA — Apartamento dois] SALA DE FRENTE, casa de família'n/> 583, apto
Av. N, S. Copacabana

701 — de frente, sale-
quartos, sala, cozinha, banheiro e de- únjco inquilino. Mob roupa de ca-ita dc entrada, ampla sala, jardim
pendências aluga-se para residência, mai tel:, um cavalheiro. Tratam.1 tle inverno, 2 quartos e demais de-
escritório ou consultório. Alugual' familiar Tel: 45-8275 (4 mil). | pendências. Excclente_ para cônsul
16.000,00. Tratar pelo telefone 36-2434

16051 I!

Laias e Escritórios Maracanã

14705 5 tórios ou residências. Chaves na por
taria. Informações pelos Telefones:
27-0885 e 52-5512. 17183 8

QUARTO — Aluga-se, unicamente mo-
biliado| c| 10 metros da praia a ca-
sal que passe ferias no Rio. Op. de
casal socegado água em fartura dia-
ria 400,00 cruzeiros — Tcl: 57-3695;

24046 8

uma residência de alto luxo, pro
pria para embaixada ou família
dc fino tratamento. Para visitar
e informações telefonar Sta.
Jcanne. 25-1958. 13315 10

LAl.ANJEIRAS — Apartamento gde
mobiliado com telefone. Aluguel CrS
35.000. Revello. 32-6367 - 42-9512

pendências completas dc empre-. úatrnnr\li<
gadas, garagem, mais um quarto! rcXiOpOIIS
nos fundos c quintal. Preço dc ,

25.000,00. Telefonar para os tcls.:^TRoroLis - Aluga-se, av Fe-
19 7711 1» *;•> fiOSí rnmhiiniiftn dro *• otlma casa V"K tcmPorad,a d8
á,i-77ii c bi-bibo, comDinanqo 5 ou 0 maior Inf Tci: ti
hora para vcr c tratar na rua Me- 37.5982 ate 11 horas.
xico 98 sôbre loja, na Adminis-1 810 35
tradora c Importadora Curvelo
Ltda 4946 27 PETRÓPOLIS — Aluga-se ótima casa
^««^wvyvwwvyyKawvw • -»•» Ina Avenida Ipiranga. Alugü.t 

.. i 1.1.000,00. Favor telefonar 27-1080 atò1 ais Vasconcelos .s 13 horas. 16036 30
LINS DE VASCONCELOS Aluga-

ALUGA-SE apartamento com 2 qts.
sala c dependências com cozinha
americana e garage. Marquês de
Abrantes 189] 1003 telefonar p| 
57-6439^ 28738 10

ALUGA-SE em primeira locação
ranjeiras apto. de frente vazio, 3 quar-
tos, 2 salas. dep. Tratar AGENCIA
ANGLO-AMERICANA. Rua Siqueira
Campos 43, SJ905. — 36-2761.

16084

10646 16 se ótimo apt" à Rua Vinte de Mar
L-l^iC0 n° ll a"'° 201 com 2 nu.'rtos •_ de

16

ALUGA-SE apartamento frente, saln
e quarto amplas, cozinha .ora arma-
rios, banheiro de côr a Rua Barata
Ribeiro, 678 apto. 1001 — Chave com
o porteiro. 24042 8
PERTO DÃTrAIA em Copacabana

FLAMENGO — Alugamos mag-
nífico apto., em edifício de luxo,
por 18 mil cruzeiros, com 2 salas,
3 quartos etc. à rua Silveira Mar-
tins, 164. Ohaves c/o porteiro e
tratar na CIVIA das nove às 17,00
horas à Trav. Ouvidor, 17. Tel.
52-S1G6. H351 10

eblon
CASA NA AVENIDA NIEMEYER de
fácil acesso, na mais linda paisagem
da cidade, níortável e bonita. Alu-
ga-se vazia com tele:anc| Tratar na
Agencia Anglo-Americana, Rua Si-
queira Campos 43 — s!905. Tel: 
36-2761. H212 17

SR. INQUILINO — Consulte nosso
Departamento rie Locações e mude-
fi; hoje! Nicolás Rcvello, Adminis-
tratadores e Corelorcs dc Bens. San-
ta Luzia 732 10- .12-6367 — 42-9512.

10656 38

mais dependências. Aluguel Cr? —
8.000.00. Ver no local e tratar na PRE-
DIAL CANADENSE LTDA. Rua Al-
varo Alvim n° 21 grupos 1.206.08 Tel:
32-7921 de 2a. a 6a. feira das 9 às 171 SR. PROPRIETÁRIO — Lhe oferece-
horas. 282228 mos os mais credenciados Inquilinos

— Apoie-se na nossa tradição — Ni-

Subúrbios da Central
ALUGA-SE oito ótimos parlamentos
em 1" locaçSo à Rua Apurlnfts, 33 —
Turiassu com 2 quartos, sala banhei-
ro completo cozinha com fogão a g.is
engarrafado, área de serviço com
tanque. Aluguel: CrS 7.500,00. Chaves
com o porteiro e tratar no Serviço

LEBLON — AlUga-se quarto com OU de Administração de Imóveis da Cai-
sem mobília para moça ou senhora, xa Econômica. Tel: 42-7932.
coir. telefone, par 4.000,00. Tratar™uu u._ i-KAi.i cm i_opacauaiui, — ,,_,T-;Tr.n Aiaara.cn nilmn anto C01T. te eione, par 4.uuu,wu. ua»

aluga-se apto. mob. c telefone, gela- FLAMENGO .- Aluga-sc Mimo apt 
27.;i614 16080 17

drirn ir mn. iraiiHn H i _i< ii ™ U Rua Buarque de Macedo 11° 48 i*1 ¦""''•

«itôrioK rttVi^tar ni «Pt° 2?:! «"» .»ta- « c. áT™! ALUGA-SE apto. no » pav mento decp. — Tratar na
AGENCIA
Rua Siqueira Campos 43 s|905 —
35-7761. 16082

ANGLO-AMERICANA - jdependências. Vcr c 'r_?lAi"'_,lla f,R,E"DIAL CANADENSE LTDA. Rua Alva-
ro Alvim n» 21 Grupos 1.206(08 Tel:
32-7921 de 2a. a 6a. feira das 9 às 17
horas. 2824 10TRAVESSA ANGRENSE, 28 — Pes-

soa que se retira do país, aluga por
1 ano a um cavalheiro, senhora ou
casal sem filhos, magnífico apto. íi

ALUGA-SE — Esplêndida loja qua-
se esquina com Avenida Atlântica

MARACANÃ — Alugo apto. 402 da na Rua República do Peru, com 60
Rua Jorge Rudge 29, 2. bloco, com'metros quadrados, servindo para ca
3 quartos, salão, copa, cozinha
pendências, play-ground c gar;:

tratar depois em 34-4160. ?"-.-] gde. sala dupla, varanda envidr.
COPACABANA — Alugamos aparta-1 Tratar na AGENCIA ANGLO-AME-

AV. COPACABANA 861 APTO. 313
— Para fins comerciai.. sala c quar-
to conjugados, banheiro, Kitch. —
CrS 7.000,00 mais impostos. Chaves c| '^

porteiro. ADMINISTRADORA NA-.VC1
CIONAL S.A. — Av, Presidente An-|
tonto Carlos 615, 2." pav. Tcl: .... • RuÃ"mARA~M0 -"Magnífica resl-lmento de quarto e sala

FLAMENGO — Aluga-se ótimo apt"
de sala e quarto separados à Rua

namente mobiliado, 
"com 

telefone,!Dois de Dezembro n° 22 apt0 601.
geladeira, ampla sala, varanda, 2 Aluguel CrÇ 10.000,00. Ver no local e
quartos conjugados, demais dep. Cr? Tratar na PREDIAL CANADENSE
17.000,00 — Chaves com porteiro. — LTDA. Rua Álvaro Alvim n" 21 gru-
ADMINISTRADORA NACIONAL S. pos 1.206;08 tel: 32-7921 de 2a. a 6a.
A. — Av. Presidente Antônio Carlos leira das 9 às 17 horas.
615 — 2.0 pav. — Tcl: 42-1314. 2820 10 AV. AFRANIO DE MELO FRANCO

4924 8; -„-, »__._- r, " t_..s_ ,,,; I 149 — Apto. 201 — Aluga-se somen

uma casa em fundo de jardim,
onenos de uma quadra do melhor
ponto da praia do Leblon. Amplo, c|
telefone, geladeira, pode ser c| lou-
ças e roupas. Acomodações confor-
táveis para 2 ou 3 pessoas. Combinar
visitas: 27-4135. 16031 17

APTO. de 3 qtos., sala de frente, mui-
to alegre, aluga-se a uma quadra da
praia do Leblon. Tratar na AGENCIA
ANGLO-AMERICANA — Rua Siqueira
Campos 43 — sl905. 36-2761.

16083 17

.Si H!tei«JKr„ 
mTo.c.ta4.°".uU,..,0 

s&m\ APARTAMENTO"OLHANDO O MAR Flamengo 35 e aparage. de ncgoc.o. Tels: 47-7514 ou 43-2705.1 AluRa<H vazin no Lcmc> 4 qts.-J. ^ rf _ lm

878 7

ALUGA-SE - Apart. R. Barão cIo. . ano c0m 2 sa,;i-i „ quar.t. 31J. íntrrma 2 banhelr0Si copai COzinba, drp.
lÁnon m emoresada, garagem. CrS 25.000.00.-'' -' '"Chaves com porteiro. ADMINISTRA-

42-1314, 4925 2

ALUGA-SE ou vende-se sob lojas a
Rua Visconde Pirajá 314 loja 202 —
Vcr no local tratar com o sr. FREIRE
«2-5512 QU NAIR :i7-7590, 16055_2

CONSULTÓRIO MÉDICO Alugo
bem mobiliado, sala espera WC e
saln consulta. I!o!-_vio 3 horas 3 vê-
zes semanas. Preços 1.500,0o a 2.500,00
— Av. Copacabana 702 si 1203 — Sr.
JOAQUIM (encarregado).

21032 2

separados,! RICANA — Rua Siqueira Caninos

dência, salaVmaartosrbanh^rp Vom|varanda,, banheiro a minha, à^ruaj- sl 905 - 36-2701
43 FLAMENGO — Aluga-se lindo apart. DORA NACIONAL S. A. — Av

box, cozinha, W.C. empregada e
quintal. CrS 12.000.00 — Pode ser
visitada. ADMINISTRADORA NA-
CIONAL S.A. — Av. Presidente An-
tónlo Carlos 615, 2.° pav. — Tel:
42-1314. J2", 7

Zc^acakana e Leme

ED. DARKE — Av. 13 de Maio, 23 —
Aluga-so tala no 3o andar. Tratar nn
sala 341. 0889 2

APTO. Mobiliado, frente praia, sala,
qunrto, banh. coz, mais quarto me-
nor, alugo por 4 ou 8 meses, 15.000,
chaves com 57-5720. Posto 2, exige

Leopoldo Miguez, 107, ap. 807, Chaves
com o porteiro. — Aluguel mensal de
CrS 10.000,00. Tratar na IMOBILIA-
RIA LEMOS LTDA., à Av. Nilo Pc-
çanha, 26, sala 702, tels: 22-2483 ou
42-9506 com o Snr. Olympio (257).

19455 8

ALUGA-SE — Aptos. 1006|906, qt. S.
e banheiro completo separados — Av.
Copac, 479, portaria. 19790 8

QUARTO — Aluga-se um ótimo com
varanda, com ou sem refeições a pes-
soa de respeito. Ver a Av. Cocaba-

se depósito. 24005 8! bana 661 apto. 603.

16088
E DECORADO DEAPTO. MOB.

ALTO LUXO — Aluga-se, por preço
exlra, contrato de 2 anos. Candeia-
bros e bibelots. Conjunto ..xcepcio-
nal para receber, em edifício de clns-
oc. 3 salas. 2-3 qts.. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA, Run Si-
queira Campos 43 s|905. Tel: 36-2761.

17211 8

8 â Av. Rui Barbosa completamente
mobiliado com geladeira rádio tele-
fone, lustre cortinas tapetes etc.
Aluguel 25.000,00. Inf. pelo tel: 45-6055

10627 10

Pre-
2."

COPACABANA — Posto 4 1|2 aluga-se
apto. bem moblliado com geladeira
vitrola de quarto cala varanda, ba-
nheiro de frente ao mar. Tratar

24063 8147-9232. 14689 8

Ipanema
IPANEMA — Aluga-so apartamen-
to dc sala quarto separados cozi-
nha com lugar para geledeira c ba-
nheiro complclo. Amplo e arejado.
Rua Alberto de Campos 51 apto. 406.
Chaves no apto. 403, cm garage. Tel:
57-M23. 16.302 12

sidente Antônio Carlos 615 —
pavimento - Tcl: 42-1314.

4928 17

R31 29

-nfo Teresa
APARTAMENTOS E QUARTOS —
Procure vcr no Hotel Bela Vista no
melhor clima do Rio a 10 minutos
do Largo da Carioca, para casal ou
2 pessoas. Diárias completas ao nl-
cnnce — Rigorosamente fnmiliar e
residencial. Rua Maná n. 5 Santa Te-
resa. Telefone: 42-9346 — Bonde Pau-
la Matos na porta. 831 23

colas ..«evello, Administradores a
Corretores aie Bens (desde 1933) ...
32-6367 — 42-9512. Santa Luzia 732-
10. 10657 38

CâxiÃniçT
2 galpóes-tclhciros -mi terreno ....

1.5:0 m2. força dc 22 HP Instalada —
Alugo ou vendo — Oportunidade —
Tel. 32-5631). 2810 38

DEODORO FUNDAÇÃO - Aluga-se ír DD0DP1FTAP10
ótimo apt" à Rua Nove Quadra "D" ¦"¦ rRWrnifclHMW
n" 22 apt" 101 composto ric sala, 2 Alugamos seu apartamento ou sua

quartos, cozinha, banheiro e área c| easa sem cobrarmos despesas. Diri-
Ianque. Tratar na PREDIAL CANA- Ja-se sem compromisso à AGENCIA
DENSE LTDA. Rua Álvaro Alvim ANGLO-AMERICANA. Rua Siqueira
n° 21 Grupos 1.206;08 tcl: 32-7921 delCampos, 43, sl. 905. Tel, 36-2761 rie
.a. a 6a. feira das 9 às 17 horas. |9 às 12 e 13 às 18 hs, 17249 38

LOJA \0 CENTRO
Aluga-se uma com 400 metros quadrados e uma área coberta

com 100 metros — Rua do Resende ns. 97/99. Ver e tratar com
sr. Abreu, no local, das 14 às 16 horas. 829 38"GALPÃO

ALUGA-SE PARA GRANDE INDUSTRIA
Com 8 000 m2 de Arca cnlicrta e 20.000 m2 descobertos. 8 ni pé direito.

600 KWA de força ligada. Casas para escritório e administração. Grandi.
refeitório. Telefone. Tratar com o Sr. Moaryr em 22-9358, 8668 38

ACHADOS E PERDIDOS
PERDI os seguintes documentos: car-
teiras profissional e Identidade.
Rua Fret Caneca 42. Tel: 32-0630.

PERDEU-SE - Sábado

PERDEU-SE a carteira profissional
CREA no 76.863, ria^R^^^J^¦ Tel, 37-9624, 24026 61

A meia-noite — Em Copacabana —
um brocho clips objeto do estirnn-
çfto, grande gratlflcaç&o quem entre-

Butcul"»«00 7 Siqueira Cam-

fonar 42-4408, sr.

EMPREGOS DIVERSOS

33

Técnicas e comer-1PRECISA-SE de empregada clara
alemão. Rua de meia idade, dando referências,

apto '11 —'para serviços leves, de
16035 501 ra. Tcl. 27-7665.

PRECISAMOS dc pessoas pãriT"tra-1 PRECISA-SE uma empregada por
balhar cm anúncios, publicidade em | dia. 2 dias na semana. Rua Canlng

TRADUÇÕES —
ciais, port. Inglía e
Júlio de Castilhos,
(Copacabana).

Cozinheiras Amas e Governantas
uma senho-

24059 51

geral. Av. Copacabana, 581-sata 338.
4944 50

16 Ipanema. 16013 51

HAPASS que escreve à máquina, tra-
balhando pela manhã nos Correios,
procura outro emprego na parte da
tarde OU A noite. Cartas n.» 21960 —
Ag. Cop. 24060 50

OFERECE-SE uma empregada por
horas, das 7 às 11 ou do meio dia
áii 4 horas. Tratar pelo tel. 37-7355.

16042 51

COZINHEIRA — Paga-se CrS . •
4.500,00 a uma com muita prá-
tica e boas referências recentes.
Sabendo ler. Sendo pessoa de res-
ponsabilidade para pequena fa-
milia dc tratamento. Dorme no
emprego. Não lava. 2G2, Av. Co-
pacabana apto. 7. Tcl. 37-6280.

2816 52

ACOMPANHANTE — Precisa-se de
uma acompanhante para um senhor
rie Idade. Dormir no emprego. Exi-

BABA' com referências precisa-se KC-so referencias. Rua Barão da
p.-.ra família estrangeira para 2 me- Torre 313, ap. 2 — Ipanema,
nlnos. Avenida Atlântica 2150 apto. 24041 54|para
501. 16032 54

PROFESSORES
Ginásio, cm Copacabana necessita

dc professores registrados dc PortU-
. „ . guêfi, Latim, Inglese História. Aten-

quarta serie primária. - R"ajSc.E0 amanhã das novc às onze

PROFESSORA - ZONA SUL
Precisa-se dc uma, com prática,

Hotéis e Pensões

GOVERNANTE para rácem-nascido,
oferece-se. Pro-

Santa Clara, 285. 17304 55,Rua santa Clara r". 285 17305 5í

BABA' — Com muita prática que
fale alemão para duas meninas —boas referencias
CrS 4.500,00 com referencias - Run > urar por favor u. Antõnia Tel:
São clemente 371 - Apto. F- 45-5438 de 9 às 11 c 16 as 18 horas
Tcl: 46-8388. 9898 54  2833 51

Empregos Doméstico*
PRECISA-SE dc empregada para COZINHEIRA — Precisa-se parai
todo serviço dc apartamento que'família estrangeira, para trivial;
saiba cozinhar, que durma no e lavagem roupa miúda. Exi-i
emprego, pessoa independente, dc!Kem.se carteira c referências.

EMPREGADA — Asscada c desem- mci.i idade, cxigc-sc documentos Ordcvdo Cr$ 3.000,00. Telefone
bar.ic,nd.i. precisa-se pnra casal. Pa- c referenciais preço a combinar]57-0938 823 52
ga-se bem. Av. Copacabana 986 ap- telefonar para 37-7806 das 9 àsl - 

12. 16053 5l| OFERECE-SEtn. 201. 16003 51

SENHORA dc idade, oferecc-se para'
trabalhar em apto. dc senhor por | LAVADEIRA — Precisa-se
horas, tem boas referencias. Pro-
curar rua Paula Freitas,
Copacabana.

dc

16(1..« M

um cozinheiro conlie-
cendo cozinha internacional para' 
qualquer companhia ou casa de hom

¦ „,„,..,•. (tratamento telefonar para 27-9617.
que va lavar dois dias por semana. "" 24025 

52
d.a.'' Laranjeiras.! ,
.5-9599. I pnECISA-SE — De uma cozinheira

14717 51'Para casal — Rua Djalma Urich, 480

60 ;ip. 209. paga.se bem. Rua
525, apto. 303. Tcl:

- Lavadeiras, enter
meiras, cozinheiras c arrumadeiras, COZINHEIRA — Precisa-se para

EMPREGADA — Saiba cozinhar e; ^
arrumar para 3 pesfons. Exigc-se| 
referências recentes. Ordenado a!OFERECEM-SE
combinar. Rua Tltm.lco da Cosi,., .. mclras, cozlnlu
117, npto. 203. Tcl: 47-1962, Leblon. trabalham por dla (emergência)

822 51'Tcl: 42-6967, qualquer hora. 874

VENDEDORES
Prccisa-sc com prática paro venda dc bebidas do Rio Grande

do Sul; dá sc ajuda de custo c comissão. Tratar com o sr. .
Martins, à Rua dos Inválidos, 130, das 9 às 11,30 horas.

813 55 
jDATILOGRAFA

HINDS LTDA. Procura com prática dc faturamento. No- 
'

tas fiscais c serviços correlatos Av. Franklin Roosevelt n. 115
— Gr. 1.106 10644 55

Apto. 302. 10636 52

Encarregado tíeptó. Pessoal
Importante firma procura homem do comprovada eficiência para En-

carregado do Depto. Pessoal. Cartas para a portaria dêslc jornal n. 12800,
fomrcendo detalhes sobre a experiência da função, empregos anteriores,
salário desejado c Juntando uma fotografia. U800 55

Auxiliar Depto. Importação
Grande Cia. procura elemento com pratica dc custeio dc importação,

com noções dc serviços gerais de contabilidade. Cartas para a portaria
deste jornal n. 12799, fornecendo detalhes sóbre a experiência da fun-
ção, empregos anteriores, sal.írio desejado c Juntando uma fotografia.

12739 55
trivial finai — Exige-se

51! paga-se bem —
— :de Morais. 113-apt.

referência
Rua Prudente

201, Ipanema.
844 52

CASAL ESTRANGEIRO precisa eo-i
Einheira forno fog..o eo:r. referências1
e carteira telefone 26-5655 ordenado,
4.000.00. 14706 52'

Ai«umadeiras
Copeiras.

GERENTE - BANCO
Banco necessita de um gerente, com experiência, para agên-

cia que vai abrir cm Barra Mansa. Cartas, com referencias, para
o n. 10639 neste jornal. 10639 55

Químico Industrial
Engenheiro Químico

Tradicionol organizoção industrial procura um recem-formado,
para ingressar como estagiário c possibilidade dc assumir impor-
tante cargo chefia. Idade entre 28 c 35 anos. Conhecimentos
necessários dc inglês. Salário inicial compensador. Cartas de
próprio punho c se posisvel uma foto, para este jornal sob nú-
mero 9846 9846 55

Engenheiro Mecânico
Tradicional organização industrial procura um recem-for-

mado para ingressar como estagiário e possibilidade de assumir
importante cargo chefia. Idade entre 28 c 35 anos. Conheci-
mentos necessários dc inglês. Salário inicial compensador. Car-
tas de próprio punho c sc possível uma foto, para éste jornal
sob n 9847 9847 55

COPF.ino — rrecisa-se de se-
gundo copeiro, com prática c re-
ferrneias, para residência de alto
tratamento. Av. Tres. Antônio
Carlos 58-6.° das 10 às 13 lis.

81R 53

COPEIRO — Para casa de alto
tratamento, precisa-se dc copei-
ro, maior dc 35 anos, de alta cias-
sc, servindo perfeitamente à fran-
cesa. nue dê boas referencias de
casas dc famílias. Somente para
coprirar. Não arruma e tem aju-

Idante de copa. Paga-se bem
Trata-se pessoalmrnte de 10 às 15
boras, rua Prudente de Morais
765. Ipanema. 2827 53

; OFERECE-SE — Viu ropeiro arruma-
j dor para casa de família dc alto tra-
I tamento tem boas referências — Tra-
1 tar pessoalmente na Rua Indiana 15,
I das 8 da rosnhS às 16 horas c favor
!n5o telefonar; -S34 53

| OFERECE-SE — Uma moça de faml-
I lia para trabalhar de arrumadeira

ou casal sem filhos, ou tomar coiv

CONTRAMESTRES
Importante indústria têxtil precisa de

Contramestre para teares automáticos. Só
interessa candidato com grande experiência.
Procurar Sr. Gordon na fábrica de tecidos do
Moinho Inglez, à Rua da Gamboa, 1 a 37.

10635 55

Organização de renome mundial pre-
cisa de assistentes técnicos para con-
trolar produtos diversos. Candidatos
até 30 anos com boa instrução, quei-
ram apresentar-se à Praça Mauá, 7

(Edif. A Noite), sala 808.

FÉRIAS EM FAZENDA
Moderna, todo conforto, pa....fllo

f..miliar, cavalos, charrete, ducha,
pi<.cina, (.Rii;. minorai ótimo local p/
caça c pesca. 37-8081 ouJJJOSB.^^

Professores
I.NGLES ALEMÃO, pi profs. natos,
para principiantes c adiantados.
Método Berlitz. Preços módicos. Roa
Senador Dantas 80, apt. .409.

ALEMÃO, INGLÊS — Professor dá
nulas particulares na residência do
Muno-, prof. NOIU.GnT. - Tel.
•17..[401 18001 87

9878 55

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO - (MOÇA)
NITERÓI

Para escritório de grande loja de Apare-
lhos Eletrodomésticos, necessitamos de moça
experimentada, com boa base de instrução e

que possa apresentar referências. Apresen-
tar-se à Av. Pres. Vargas, 509, 15.° andar,
das 8,30 05 11 horas. 59973 55

CONSERVATÓRIO — (Lcblon, Ipa-
nema, Copacabana): acordeon, violão,
canto, plano, instrumentos rie sopro,
ballet Aulas diurnas o noturnas. Tel,
;;7-M42 27-5501 e 57-B4S8. Primário,
admlss.lo c llncuas: franets, iuülfs

287.. 1 87

AUXILIAR -CONTADOR" DATILÓCRAFA (MENOR)
Precisa-se de bom auxiliar de coniabilidade

que saiba escriturar os livros conlábeis. Tralar na
Ay. Rio Branco, 131-13.° and. G. 1.303. Não
se atende pelo telefone.

OFERECE-SEl
22933 55

Precisa-se URGENTE uma menor que saiba es-
crever bem a máquina Boa apresentação, lugar
de futuro. Tratar na Av. Rio Branco, 131 -13.°
and. G. 1.303. Das 16 às 18 horas.

FSPANHOL — Pofcssor argentino le-
ciona. Tcl. 26-1706. 17031 87

FÍSICA — Matemática na casa rio
aluno CrS 2O0.0». Flamengo e 7. Nor-
(r. Tel: 28-75"... &48 nJ

INf.I.ftS — Prof. londrino com lon-
ga prática, d.i aulas individuais. H'ira

ÍCr$ llifl.no. Flamengo tel. 45-2.12!!.•,7!ifi 87

| LIÇÕES individuais malíTlas do |U
iaf.ii. Sen. Dantas, 5 — Tri 
132-8818. __Ri-_L87
MATEMÁTICA — Estudante de En-
genlari.. da aulas particulnres — Tel.
27-4536. 18018 87

MATEM-^P~ÕWÚGUfcS^ LATIM
_ INGLÊS — Professores pnrtirula-

, res — Cr$ 150.00 por hora. Fon»

J45-68..I. MM "7

j MATEMÁTICA — ProfSSOr, com ha_-
tanto experiência, atende em sua ra-

! sa ou rcf<iriína-i,. do aluno C.masial,
1 Primário ou Cientifico. Telefone ...
36-4602. I6Q68 87

' PfTÕFa DF. PIANO, dlpl E N. M.
I Ensina. TVls. 46-6490 c 26-3201.

1O810 «7

22934 55

Elemento altamente categoriza-
do. 38 anos, rasido, ronherendo
todo o juiv muito relarionado,

ta de «pto. dc sra. SA dá preferencia ex-gerente de firma importadora,
a estrangeiros, tem boas referências ex-diretor de ria. de investimen
- Tcl: 47-4534.

PARA SITIO EM TERESÓPOLIS
cem iardint * hort*. gado tti-tire f criado d« art* procura-t* caul
com mui.a *»peri4r.cla na* trabalhos acima t c»m capacidade dt i«-
tar casa HI j.•.-.->. _t ttrvl(e, portanto é nacanarla carteira és
habüitacio Ordenado de acordo cem qu* • .»;.-». Respostas, cen-
Hndo referência*, para a portaria d**te jornal n.* 1JSM

-J8.?----3 to. Aeeita coloração pelo tempo
ARRUMADEIRA — Precisa-se. Integral ou parcial, mediante ron-
das 8 às II horas, com carteira e dições a combinar, ótimas refe-
referências. Ordenado C'$  rências. Fineis marrar entrevis-
1 100.00. Telefone 57-0938 U por carta para 58732 neste jor-

824 53 nal. 58732 55

VENDEDOR PRACISTA
Admite-se com experiência do ramo de

rádios e televisores para as praças de Nite-
rói e subúrbio do Rio. Ajuda de custo e óti-
mas comissões. Cartas indicando experiência
anterior ao número 2811, na portaria deste
jornal. Guarda-se rigoroso sigilo. 2811 55

VOCÊ ESTÁ CONTENTE
COM A SUA PROFISSÃO?

Sc vocc possui disposição poro gonhar de ocórdo
com as suas aptidões.

Se estiver, apesar disso, preso a uma rotina sem
futuro.

Se não lhe estiverem dando as oportunidades que
você deseja.

Se vocc quer trocar suo profissão por outra mais
rendosa — procure-nos!

Somos uma grande organização financeira, ligodo
a um poderoso grupo industrial-comercial em franca
expansão.

OFFCfCfMOS-LHf 4 PROFISSÃO QUE VOCl ASPIRA !

CODIPE de Administração Ltda.
Ruo.Sco Josí n • 90 — Grupo 902

64418 55

| r>norF.-.sr>nA DE piano - n<>
Cona.ervatónai ... de Músira, riu-
ponrir. de Imras vagais, areit.i alu-
nos. Telefone Z7-73SH. f^21 J_I

I rnANrtS — Prof. Ilenrl parisiense,
, leciona em cisas de tratamento na
;ona «ul Prepara para viagens, nir-

I sos. escolares — As melhores reíe-
ríncias - Tel. 47-1IM.

l.OfJt Kl

PORTUGUÊS." Inglês 
~t~~Matemática

'— Preps-K''^ intensiva para rxarr.^
e todos a.^ fins. posso ir» domlcl»
!ío. Telefone «-3.55 — Copacabana.

:i:.i «7

PROFESSORA de pan t sfordf.,0
greita slunos de todos oi «ílanta-
mentos em essa ou a domicílio Tel-
Tt-wr.. *\i «7

ASÍÊRfcÃN~E?íOUSH_— Senhora en-
sina, r«r método nrx-err.o r ob!»":.
to. Conter/aarof* jwA.f*» CV.paea-
bana. Tel. 4T-M2: iVM PI

INGLÊS
AuUi r.a residência d-i aluno » n»

sua. Método rrawi. Conversa?'»»».
A)uda nes estudos Vrtvtt* para r:a-
ger.s. Rua Bf^r. Roto. 331. tp'J).
103. Tel. 4A-0~U ***í* sTT

CURSO DIURNO £ NOTURNO 
"

Primifln, nimiiti — críançM •
!u:to«. Tal. it--.i:^ *J* 41'.

FISICA E MATEMÁTICA
,*rrs. 1*. « V. tv\r*. csttSt

intensítoa. A.#n<!* tomtv.it t dom:-
eílii — tr-x.t Rai — H-.ri Cri X-. <A
- Tfl. JT-5W7. .**\ 17"FISICA 

—~MATEMATIVA"~
A--!»! p»r-;r»".arw ca r»«.'*n«!» 4»

alUSD - Cr» ÍSO.!» - Ttí rv-KWS.
.4'.' 17
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Limpesa de passacleiras
Forrações, serviço no local, com máquinas americanas que

limpam por igual. Máxima perfeição 20 anos de experiência
orçamentos sem compromisso. — Santo Amaro n. 121 —
Fone 25-7756. 11516
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NUNCA È TAREDE PARA AMAR
FOTONOVELA COMPLETA

AMOR E VINGANÇA • SE PUDÉSSEMOS LER NO CORAÇÃO DOS HOMENS!
A DESORDENADA - E PROIBIDO AMAR A OUTRA! - MEU SEGREDO

FALAM OS ASTROS «
DO MUNDO INTEIRO

AS COISAS NUNCA VISTAS DO CINEMA . COZINHA .
• CANÇÕES DOS LEITORES AOS LEITORES • BELEZA

GRANDE HOTEL o sua
CrS 12,00

VITRINA DA MODA
PASSATEMPOS, ttt

revisto
Nas bancas.
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O LARAPIO QUE A POLICIA PROCURAM
/ ( € AS Müim*€$ TAMBÍM...)

JSt ROBERT LAMOUREÜX
s_AmA**A% JACQUES BECKER

»MWTOH«l
FRANÇOIS
CHAVANE-

S.N.E.
GAUMONT-
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L1SEL0TTE PULVER • Cx L HASSE
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?:• Você pode ser o premiado
li U j L Sorteio das Persianas

AS 21,45 HORBS ,; TV TUPI-CANAL 6 r irsch
3>!

PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL

TEATRO MUNICIPAL
Direção da Comlsslo Artliti» • Cultural

TEMPORADA DO CINQÜENTENÁRIO

LES BALLEIS
JEAN BABILÉE

HOJE, DIA 11 - ÀS 21 HORAS

3.° E ÚLTIMA RECITA DE ASSINATURA
Frograma: ANJOU 33-93, música de Ives Chique — coreografia de Jean Guélis;

LE CYGNE, música de Salnt-Sacns — coreografia de Blegovitch; LINDECISE,
música de Boicldicu — coreografia dc Serge Llfar; L'OISEAU, música de Tchai-
kowsky — coreografia de Pctipa; PRELUDE A L'APRÊES MIDI D'UN FAUNE,
música de Dcbussy — coreografia de Serge Lifar; LA CHATTE, música de Barcht
•— coreografia de Colette — MINUTERIE, música de Ives Claqué, coreografia de
Jean Babilcc.

ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL
Regente: M°. DANIELL STIRN

Bilhetes à venda — Preços de costume

AMANHÃ, DIA 12 - ÀS 21 HORAS

DESPEDIDA
COM O MESMO PROGRAMA DE HOJE, 11

Bilhetes à venda: Frisas ou Camarotes, CrS 1,000,00: Poltronas ou Balcões No-
bre», Cr$ 200,00; Balcões Simples, Cf? 100,00; Galerias, CrS 50,00. Selo à parte.

para seu

P0LTRI
KASTRUP
- garantidas
por toda a vida

cia. P. KASTRUP - com. í ind.

"

DENTADURAS E PONTES
Dentaduras SANFLAK

(sem céu da boca) — Especialista
Dr. ÁLVARO DE MORAES, clrur-
Ki&o-dentista com mais de 48 anos
de prática. Clinica especializada
para pessoas Idosas nervosas. Rua
Conde de Bonfim n. 770, sobrado.
Telefono 38-7171. 92236

VIIOPHOSPHÜN
Com Vitamina BI

.. TÔNICO OO CiRIBRO
TÔNICO DOS MÚSCUIOS
TÔNICO DOS NIRVOS

t ' TÔNICO OO CORAÇ&O
«frfldon C Peitei 4 • Tijuco -íi»

Tat. ¦ 48-3067

LIVROS USADOS
Moedas Antigas
COMPRO Tel: 42-5141

10076
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"JORNALISMO MODERNO"
V. que é ou deseja ser REPÓRTER aprenda como redigir uma

notícia ou reportagem dentro da moderna técnica jornalística. Oi

títulos — contados e livres — como prepará-los. A manchete.
Manchetinha. Subtítulos. O repórter, suas qualidades essenciais:
faro da notícia, precisão, brevidade. 16 maneiras de iniciar a re-

portagem. A cabeça (lead) e o corpo: sua organização. Como en-
curtar a reportagem sem alterar-lhe o valor jornalístico. 14 re-
gras que o repórter deve obsevar ao escrever. Cozinha. Suite.
Diagramação. Paginação. Revisão. Peça êste livro pelo reem-
bolso, vale postal ou cheaue, por Cr$ 300,00, a Natalício Nor-
berto. R. Bento Lisboa, 108, apt0. 506. Rio. Ou na Rua Álvaro
Alvim n. 27 - s/ 1512, por CrS 200, n/ capital. 2826

ri i n Gaste pouco •

u n u Cr$ 20,00
OASISTA CARLOS ou CASTRO -
Tel. 38-3558 - V. S. ter» icu fog.lo
limpo, sem escap.imcnto e regulado
o que diminuir» de 30 a 50 por cen- 32 — Caixa P. 363
to d« economia, reforma foc&es, aque-1 TC| ' Q/1.RR1R
cedores. Atendrm-se todo» os bairro» ILL| ut UJIU

12803 2307

GELADEIRAS

EXTERMÍNIO DE
CUPIM

Em ntodios, planos, marreis, livros
etc. Exames e orçamentos e:r»tts.A. FERNANDES - Av. Suburbana.

AR CONDICIONADO 1 HP amerl-
cano GE Thlnline t Philco vendo
«Mimo preço c| instalação garantida
J7-.T083 — mod. Luxo atlencioso.

fC007 89
CONSERTOS - sTã.. su.i Oficina
TiVntca — Refrlücr.i.;.1o c| t«'cnlcos
espec. em ifliias as marcas de se-
ladeiras. mAq, lavar, ar condiciona-
do. etc. Tel. pa. 57-0iy t ser*
atendida na hora pa. orçamento por i
técnico falando virtos idiomas. Pln-.
luras em rflrcs a Duco. enrolamen-
tos. deixam novo o «eu aparelho. |Garantia t honestidade. Av. Cop l
S3.S-A — Tel. S7-41T8 e B7-0158.

JW37 W]
CONSERTO geladeiras maq lavar;
ar condlclnados garanto 37-2323.
CONrPRO 1 geladeira p, uso Ü7-
gente. Tel. M-P1U, 24054 SJ1
GELADnRA — G.E. de 12 py*s, 2
portas, morfflo J9, prateleiras rotati-
ra» ou 'ixss — 37-0538.

180*3 S9
AR CONDtCtONADO GE. e
Ph-.leo tn-.tr-.canns. rie 3 4 e l Hr.
novoa. de 1M9 — 57-WJ.

!íi*5 5?

AR CONDICIONADO -
consertos.reformas. Tel:

InstalaçAo
4J-fi7«3.

58741 59

ASTENIA SEXUAL
Voronof revolucionou a Medicina,

demonstrando a possibilidade da res-
tauraç&o das energia» perdidas e do
vigor sexual. Chamamos pois a aten-
çáo da classe médica para a formula
do TONOKLEN (comprimidos), desti-
nada A restauraçAo das íunçfies ge-
nltals. Nas drogarias ou pelo reem-
bolso. Caixa. PosUl 4, Tljuca, Rio.
Tel: 48-3087. Peçam literatura grA-
tis. «lli

ESTOFADOR
B. LO PES

Móveis estofados em quaisquer estilos. FabrlcaçAo e reforma. Grupos,
poltronas, bergers, sumlers, sofás, cama, cadeiras, colchio de molas,
almofadas e demais serviços concernentes ao ramo. Perfeita Confecção
de "CAPAS" para móveis estofados. SeçAo especializada em "CORTINAS*.
Serviço rApldo e garantido. Fino acabamento. Atendo em qualquer parte,dentro e fora do nistrlto Federal. — RU,\ BARÃO DF. MESQUITA, 1.025— TF.I, : 38-8648. N. B. — B. LOPES garante o que vende porque vende
o que FABRICA. 9903

GELADEIRA AMERICANAS — GE.
e Philco 7 a 15 pc» 1 t 3 portas. Ma-
quinas lavar GE e Bendtx e Tele-
visões tudo Importado, vendo troco e
facilito. Rua Haddock Lflbo 140-A.

842 59
AR CONDICIONADO — Admirai de
3-4 HP. novo. por apena» Crt ....
50 000.00 - 57-0553. 1«1«4 39

PINTURA CíUDEIRA"" 
~\2

A Duco a parlfr d* I.00Q.OO e colo-1
eaç»o de borracha. Tel. 28-7595 —|
Sr. WALTER. 17991 8»

CUPIM
Baratas, Ratos, Pulgas, ele. •

Orçamento grátis • Garantia de
6 a 12 meses. Cupim 8 anos -
RUGANI & CIA. LTDA. - Rua S.
José n°. 90, sala 1.205 - RIO
Teletones 22-0873 e 22-3289

erói: Tel. 2-7832.

CASAMENTO
NO EXTERIOR — 30 dias — Ga-

Irantia dt seriedade — Oonsultas grA-
tt» - P As 11 - 15 As 17 — Ar 13
Maio. 33, «ala 715-16 - 42-9283 Dr.
LEITE. 14103

19232

COMPRA-SE
TUDO

Roupas usadas, máquinas de
costura e rádios. Tel. 22-8984.

10643

agora, os filmes da Metro também no

Venho conhecer o confortável cinema

Brasília e conslofe você mesmo o ambiente

de confór/o, com or refrigerado, poltronas

estaladas, enfim um cinema em que tudo

foi estudado para lhe proporcionar o máximo

de comodidade.

Funcionando em conjunto com o circuito

Metro, possibilitará-que você veja sem sair

de seu bairro, os lançamentos da

Metro-Goldwin-Mayer, inclusive o matinal-

com Tom e Jerry no I." domingo de

cada mês bs 10 horas.

Inauguração dia 13

COMPRA-SE TUDO
Geladeiras — Radiolas

Telefone: 43-9232
Rádios. teie»t»4e. m»qu:na» de co»-

tura. de escrever e quaisquer esr*>-
cie», enceradeira*, «entlladorea. mo-
tore*. toca-dlso^e. cristal» porcelana»
• tudo que represente ralor. Cubro
qualquer oferta — Atendo a d«?tnicf-

PINTURA - GELADEIRA"
SR OLIVEIRA - TELEFONE: 26 9545

Plnturm a partir de Crí 1 we t» _ Pintura a Puro üuprrtaxo. flnu-se
krmârlo, rd-vi-.» bemrha. eitanham.»» grades. Orçamenta tem eein-
promlMo. r min a demttOle. :«**.: u

RFFRtC.ERADOR CE Modelo 19W,
11» p*s cúfcico». tMa auiemáiie».
Verdadeira maravilha. Tel. 41-5JM

14701 59

TERNOS
USADOS

COMPRO A DOMICILIO
Pago por um terno CrS....

1.000.00-Tel.: 22-5568:
M33

MALAS VELHAS
Conaerum-M e conrpram-s» mala*

americana» Tel. 33-4H43 PEDRAS
3118

CAliFETAÇAO
Vitriflca-se liwlhn com o rerda-

deiro produto. Raspa-se. Tratar com
»r. Adio — Tel. 58-3348 — Recado.

34051

x
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SUA GELADEIRA ESTÁ PARADA!
Tel. n-JtO. ReealM etlctns Rua Xartet da « •¦ "ra a. W. fa»8e«,

aT: -t etpeculttada tm i»J»í»lras OtklM, Cr«»lej. Keltlaawt. ffcllr».
rrtcMalr*. Oeaeral BettMt Troea Tetftneha. relay, « ••--it--- n-n de
ria, MreUratata «te netere». rtMar» eu reforma» tt. Matai •ande»*M«2 9

Lavam-se Tapetes
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OS HOMENS QUE ERRARAM A LUA

>Uê \Jê Í__5«} Í3 9 \Jê \*J*n* FOGUETE DESGOVERNAD
Por Robert Chapniau e Kendall McDonald

P*

Depósito ten*estre sete clia-
mando primeira base lunar.
Foguete de reabastecimento
disparado às 5,55 hs. Hora-
rio de chegada e-timado para
as 20,40 hs. Repito, para as
20,40 hs. O capitão Gregory,
da primeira lista de tripu-
lar.tes foi substituído pelo ca-
pitão Wade. Final trar.smis-
são às 6 hs.

Os dois fatos aconteceram
simultaneamente, on, pelo
menos, essa foi a impressão
de Miller. Os motores do ío-
guete falharam e o trabalho
de equipe começou a desin-
tegrar-se. Era como se o pri-
meiro acontecimento desen-
cadeasse o segundo.

"Incompatibilidade", era o
que chamavam a isso. No ser*
viço de foguetes, quando uma
tripulação não tinha confiança
total em cada um de seus
membros ou não funcionava
como uma equipe perfeita-
mente integrada, juntavam
sob um me:mo título todas
as pequenas divergências —
Incompatibilidade.

Era uma palavra que não
pedia ser pronunciada em voz

alta, como se fora o nome dc
uma moléstia fatal.

Se sua presença se fizesse
sentir em um grupo, ela des-
truía o trabalho de equi-
pe. Os homens se separavam
com medo de contaminar-se
e eram, às vezes, necessários,
meses de treinamento antes
que se integrassem bastante
a uma nova equipe e pudes-
sem ser colocados na escala
de vôos.

AMEAÇA SÚBITA

Miller, observando as si-
lhuetas" tensas de Wade e
Jorgensen, sentados junto aos
painéis de controle, percebeu
a súbita ameaça que o duplo
golpe fazia pairar sôbre o
destino da aeronave.

O mecanismo de disparo
recurava-se obstinadamente a
obedecer às manipulações de
Wade. Havia também o olhar
de desdém lançado por Jor-
gensen a seu superior antes
de apertar o botão de alarma.

Valia mesmo muito à pena
apertar um botão de alarma,
pensou Miller. Estavam a
H00.000 milhas da Terra, va-
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rando o caminho através de
um céu cristalino e negro.
Deviam estar perdendo velo-
cidade, devido à ação dos fo-
guete.-freios da proa.

Mas os foguetes continua-
vam silenciosos. Não havia
nada que pudesse diminuir
a velocidade da aeronave,
nada que a colocasse em uma
órbita lunar. Continuariam a
avançar, indefinidamente, ul-
trapassariam a Lua, dirigir-
se-iam aos planetas e, final-
mente, entrariam em uma
infinita órbita à volta do Sol.

Miller — chamou Wade,
sem virar a cabeça.

Pronto.
O TERROR DO ESPAÇO

Entre em contato com a
Base Lunar. Diga que estamos
enrascados. Lance o sinal de
foguete desgovernado.

Sim senhor.
—- Granno.

Pronto? o astronavegador
despregou os olhos de seu ma-
pa Iluminado.

Qual é nossa posição?
Ponto estrelar 59. Se pu-

dermos entrar em uma posição
entre a Terra e a Lua talvez
ainda haja uma chance. '

Quanto tempo ainda nos
resta?

Com essa velocidade...
Granno hesitou um -pouco.
Cinco minutos, no máximo.

Wade vlrou-se para Jorgen-
sen: "Você só tem esses cinco
minutos, velho. E você tam-
bém, Hilton. E' melhor agir dc-
pressa.

Sim senhor, respondeu
Jorgensen, com ênfase bastan-
te no "senhor" para transfor-
má-lo quase em uma praga.
"Mas o meio da rota nos teria
dado mais tempo."

Wade fingiu não ouvir a ob-
servação. Jorgensen apertou
•.eu cinto de gravidade e saiu.
Só Miller pensou ter visto os
maxilares de Wade contraírem-
se ao ouvir o palpite de Jor-
gensen sôbre o meio da rota.

Talvez houvesse sido melhor

se a tripulação tivesse recusado
"por razdtès psicológicas"
substituição de seu comandan-
te normal por Wade.

Mas porque faríamos isso,
perguntou-se Miller. Com a
súbita doença do comandante
Gregory, nada mais normal que
aceitar a substituição provisó-
ria determinada pela Adminis-
tração.

No frigir dos ovos, não havia
nada demais com relação a es-
sa viagem. Era apenas um pulo
até a Lua, com um carrega-
mento de suprimento de alta
prioridade.

Talvez Wade íôsse um bom
comandante, mas era verdade
que deveria ter testado os ío-
guetes freios no meio da rota.
Se houvesse feito isso, ao me-
nos teriam um pouco mais de
tempo para procurar consertar
o defeito. Talvez esses minutos
extras significassem a diferen-
ça entre salvação e morte.

Os ponteiros do grande reló-
gio pendurado sôbre o painel
de controle moviam-se inexo-
ràvelmente enquanto Wade txa-
balhava no labirinto de apare-
lhos do mecanismo de dispa-
ro. Jorgensen voltou, seguido
de Hilton.

Hilton estava pálido e tenso,
mas Jorgensen parecia até que
se divertia. "Essa é a última
vez que vôo com essa turma",
pensou Miller. Depois, come-
çou a compreender que suas pa-
lavras poderiam adaptar-se a
outro pensamento que, devagar,
começava a invadir-lhe o cére-
bro.

Jorgensen dirigiu-se a seu lu-
gar sem uma palavra.E então? perguntou Wade.

Nfio pudemos descobrir na-
da errado, comandante, infor-
mou Hilton.

Estou perguntando ao co-
piloto.

Jorgensen virou a cabeça.
Por trás do vidro do capacete,
seus olhos brilhavam de ódio e
uma estranha expressão de vi-
tória. "Você ouviu, não ouviu?
Não há nada errado, exceto que
esse raio de foguete não quer
disparar!"

Quebrando o silêncio gelado

A. OPORTUNIDADES DE HOJE
HORÓSCOPO DE TÊRÇA-FEIRA, 11

DE AGOSTO DE 1959
Domine seus Impulsos para nao sucumbir às tentações; concentre

,eus esforços rumo a um alvo construtivo e absorvente, evitando as
amizades suscetíveis de sublcvar conflitos do caráter e uma agres-
..ividade espontânea. Sorte com o 8.

ANtVEKSARIOS: — Lute para manter sua posição e se a voz da
razão e o bom senso forem seguidos, o alvo será mais facilmente
alcançado; náo ceda, pois, à violência.

NASCIMENTOS: — Seus filhos serio nervosos e por vezes multo
Irrltávcls; escolha para êlcs um ambiente calmo, capaz dc mantê-los
em excelentes condições.

NOVO PENTEADO PARISIENSE — O lindo manequim-
vedeta Yolnnd Magny apresenta um penteado criado por
Gomhnud Saintongc, dn linha "cisne", dc grande origi-

nalldadc.

CARNEIRO {21 dc março a M
de abril)

Proflssáo: Ocupc-se cm ativida-
des agradáveis, longe da reação
agressiva dc um melo excitado.
Afeição: Bons contatos, se a con-
fiança fôr estimulada. Saúde:
Dentição a cuidar.
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OS ESQUECIDOS
Há multo poctastro roendo as

unhas por ainda não haver rc-
cehldo um %o votlnho na eleição
para a escolha do Príncipe d"s
Poetas. Os eleitores que niiid.i
não se manifestaram c deseja-
rem f.-urr um ato de caridade.
poderão consultar uma listlnha
que os Jotas Irão confiar r<>
i-ofre-forte d» Livraria São José.

APELO DRAMÁTICO
Os eolftlos cariocas flseratn

uma campanha Junto aoi alunos
par» que escrevessem carta, «os
papais, no tAhado, dWcndo da-
quilo que Ia pela «Ima de seus
filhos. Num Jardim de Inunda
de Ipanema um |url tomou a
íuteilAo «o p. da letra e man-
dou o seculnte bilhete an pai:
•*rap«l. \t se nio me enche'-'

FLAGRANTES
/?&> tf* J» & tf*

DEIXA QUE EU CHUTO!

É NOSSA
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LISBOA. 10 — O -Diário de

Lisboa* aplaude hoje. em -nota
do dl»*, a Iniciativa do depu-
tado brasileiro Art Pitombo. que
rediu a proibição, em lodo o
Brasil, de pronramas. ementas,
anuncies e carteies em ilr.fu*
estranfetrs.

Fas o Jornal o rtogto da Un-
fua portuguísa. como a Portugal
t Brasil, e du. entre outras
coisas: -f o Idioma, sem dúvida.
o laço mits forle que nos prende
«9 Brasil". E «crescer, ta: -Vem-
n.-*í .lo Brasil um exemplo dig-ns-
flcante e salutar E rio devemos
rtq*jpr*r. Sfua-roente. o proble-
ma da unidade, por mais «cír-
dos... Também nio devemos es-
quesrer o problema da unidade
ottofrèfica. cujo -de-jjcírdo* **•
mar.trm... por maia »c*ráoi, re-
petímc* qu* s* terr-.an assinais
at* !*o*e entr* as duas Acade-
m!« ..* ir P i

Contra fsle time de vedetas paulistas, os Jotas seriam rapaies
de cometer uma loucura e desarqulvar as suas chuteiras para a
disputa de uma gostosa pelada.

ATENUANTE HIDRÁULICO
Detido em Mo Paulo, por ha-

ser assassinado a sogra que o
atormentava. Joi* Oliveira ale-
gou em seu depoimento que
agira "em letitlma defesa".

ESMERIN0 PIORA
O deputado Esmerlno Arruda,

pat da infelts -emenda tampio".
pretende reeditâ-la sob a fôrma*
Ia 'Tair.plo Cosn Jurael". A
em-Tida. remo habttualmer.te
aí-erstece. * airsdj pior do qut e
sonfto.

t"m dos candidatos ao cargo
de deputado estadual no ct-qua.
se-futuro Estado da Guanabara
Inscrevera na sua plataforma
uma arm» secreta, r.a qual d.p*-
tltava todas as soas esperanças
eleitorais: "Bacanais hidráulicas
ao alcance de todos os lares**.

NOVIDADE
O Jogador Almir Unç«i alto

de sensacional na peleja d* an-
teoctem. contra e Am*«ca: o
(**Mt* aifttntcc.
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TOURO (21 de abril a 20 dc
maio)

profissão: Analise bem o pro-
blcma de decidir-se; qualquer im-
pulso demasiado espontâneo dc
sua parte comprometerá suas pos-
sibilldades de sucesso. Afeição:
Evite paixões. Saúde: Nervos
irritávels.

GÊMEOS (21 de maio a 21 de
junho)

Proflssáo: Suas preocupações
vão-se diluindo progressivamen-
te: considere para logo uma nova
orientação, se quiser vencer. Afel-
çlo: Fato novo poderá influenciar
seus sentimentos. Saúde: Melhora.

CARANQUEJO (22 de junho a
22 dc julho)

Profissão: Não ceda às tranque-
zas dc sua natureza, pois isso po-
deria agravar suas dificuldades.
Afeição: Afastc-sc das aventuras.
Saúde: Boa.

LEÃO (2.1 dc julho a 23 dc
agosto)

Profissão: Rcdobre-se clc aten-
ção c prudência: perigo oculto
cuja ameaça poderá scr maior à
noite. Afeição: Os problemas dc
família terão prioridade. Saúde:
Complexo cardlaco-rcnal a cuidar.

VIRGEM (21 dc agosto a 22 de
setembro)

Profissão: Circunstâncias pode-
rão scr aproveitadas para tirar
vantagens das fraquezas do meio.
Afeição: Seus desejos serão sa-
tlsfcitos. Saúde: Melhor equilíbrio.

BALANÇA 123 dc setembro a
23 de outubro l

Proflssáo: Mantenha bom am-
biente á sua volta. Sucesso co-
merclal. Afelçáo: Vitória sôbre as
provas que lhe forem impostas.
Saude: Rins mais sensíveis

ESCORPIÃO (21 dc outubro a
22 dc novembro)

Proflssáo: Surpresa ante os ver-
dadeiros problemas que o atra-
sam neste momento; tome resolu-
ções enérgicas. Afelçáo: Inspire
confiança, dissipe o equivoco e a
felicidade renascerá. Saúde: Es-
tõmago mais fraco.

SAGITÁRIO (23 de novembro a
21 de dezembro)

Proflssáo: Melhor ambiente, se
algumas concessões forem feitas,

Afelçáo: Livre-se de paixões
comprometedoras. Saúde: Estados
congestivos reincidentes.

CAPRICÓRNIO (23 de dezembro
a 20 de Janeiro)

Proflssáo: Reali:. seus em-
preendlmentos segundo *uas con-
cepçôes ptssoaiJ. Afelçáo: A au-
téncia d» criatura amada o »' -
gira. Saúde: Boa, mu náo comeu
excessos.

AQUÁRIO (« de janeiro a 13
de fevereiro-

Proflssáo: Maier dificuldade pa-
ra faser-s* compreender: expli-
que-s* com clareza. Afelçáo: Tu-
do * possível. Saúde: Mais de-
prin*. ente.

PEIXES ia de fevereiro a 20
de março)

Proflssáo: Mantenha seus con*.-
p-omwo* e mostre o que * c«-
pai de faier rocesso numa titgr*-
c-açl- Afeiçá»: Hes-.unte. ftaft-
de: Multa fraca.

RUMEUUS

que se estabelecera, MUler sur-
preendeu-se ao ouvir sua pró-
pria voz dizendo: "Calma, cal-
ma!" Jorgensen olhou-o, Wa-
de continuou observando o pai-
nel de instrumentos à sua íren-
te.

O silencio instalou-se de no-
vo. Foi quebrado pela voz de
Granno: "Pronto estrelar
70"..."

Miller olhou para os rostos
de seus companheiros. Pare-
ciam petrificados. Pronto,
acontecera! Acontecera o que
todas as tripulações espaciais
temiam.

HA' SEMPRE ESPERANÇA

Na Terra, se você tivesse um
acidente, das duas uma: ou
morria, ou tinha uma chance
de ser socorrido. Exceto no ca-
so de um acidente parcial, é
raro que a morte fique muito
tempo ameaçando antes de ata-
car. E, mesmo então, há sem-
pre uma esperança.

Que esperança teriam eles,
trancados dentro de uma ae-
ronave, invadindo a eternidade
e com os controles quebrados?

Lançava-se o sinal de "fo-
guete desgovernado". A noti-
cia horrorizava a todos, mas
ninguém podia fazer nada, a
não ser rezar ou tentar esque-
cer o acidente.

Estamos fritos, pensou
Miller, trancado em seu túmulo
de metal, perdido entre as es-
trèlas. Mas não precisamos fi-
car sofrendo.

Passou a língua pelos lábios.
Alguém tinha de dizer alguma
coisa. Mas, antes que pudesse
articular uma palavra, a voz
do comandante Wade surgiu
forte e nítida do alto-falante do
sistema de rádio.

Vocês todos ouviram, dis-
se Wade. Não é necessário que
entre em detalhes. Não pode-
mos mais contar com a força
de atração da Lua e já deve-
mos estar sob a influência do
Sol...

Wade parou, respirou fundo,
antes de continuar: "E\ por-' •'._ cb*'i(rr>r5o, como
comandante, de desligá-los da

a Lí. Essa é
a regra que proíbe aos tripu-
.:.. , e .ceto com ordens ex-

pressas minhas, de desatarra-
charem a caixa de emergência
e mergulhar no braço a agulha
letal."
LIBERDADE PARA MORRER
Wade pausou novamente."Desligo-os da regra — con-

tinuou — porque estimo que,
nas presentes circunstâncias,
não há esperanças de sobrevi-
vencia. Vocês estão livre para
agirem como entenderem."

Que é que você vai fazer?
a pergunta veio dc Jorgensen.

Wade respondeu: "Por en-
quanto, vou ficar sentado aqui
e pensar.

Se essa é a sua decisão,
será a minha também. Tenho
algumas coisas a lhe dizer an-
tes que nos separemos para
sempre.

Wade ignorou-o. "E você,
Miller?" perguntou.Pode parecer estúpido, mas
continuo com a convicção de
que, enquanto houver vida, ha-
verá sempre esperança.

Hilton?
Eu também estou de acôr-

do com Miller.
Crawford?

Que diabo, ainda não estou
entregando os pontos, respon-
deu o geologista. Isso i fantàs-
tico demais. Deve haver algti-
ma coisa que possamos fazer.

Bem que eu gostaria de
encontrar o remédio. Grannol
Granno?

O ELO VITAL
Não houve resposta. O co-

ração de Miller começou a ba-
ter descompassado enquanto êle
se virava para o lugar do na-
vegador. Granno era o elo vi-
tal na corrente de controle.
Saberia mais sôbre as chances
de salvação que tinham que
qualquer outro membro da tri-
pulaçáo..,

O corpo de Granno estava \i-
rado de lado. Sua posição con-
tava a história toda. O selo da
injeção fatal fora rompido.••Primeira base lunar cha-
mando a Terra. Depósito sete.
Sinal de foguete descontrolado
acaba ser recebido. Sugerimos
notificação parentes mais pró-
ximos. Fim mensagem 20,10
horas."

Amanhã — A Voz do Vazio.
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